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) لََّؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهَّللِ ُأْسَقٌة َحَسـٌَة لَِّؿـ َكاَن َيْرُجق 

ِخَر َوَذَكَر اهَّللَ َكثِقًرا ( سقرة إحزاب:  ْٔ  . ١٢اهَّللَ َواْلَقْقَم ا

 

َٓ ُتِزْغ ُقُؾقَبـَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَا َوَهْب َلـَا ِمـ لَُّدكَؽ َرْحَؿًة  )  َربَّـَا 

اُب ( سرة آل طؿران:   . ٨إِكََّؽ َأكَت اْلَقهَّ
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 صاليب رييل اهَّلل طـيف : أبيل بيـ طؾيل بـ الحسقـ بـ طؾل قال

 « .الؼرآن مـ السقرةَ  كعؾَّؿُ  كؿا وسراياه الـبل مغازي كعؾَّؿُ  كـا»

 

وقياص رييل اهَّلل  أبيل بيـ سيعد بيـ محؿد بـ إسؿاطقؾ وقال

 وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل مغازي ُيعؾؿـا أبل كان" طـف :

 . "ذكرها  تضقعقا فال آبائؽؿ مآثرُ  هذه ويؼقل: طؾقـا، يعدها
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َـّ  ، أجؿعقـ الخؾؼ خالِؼ  ، العالؿقـ ربِّ  هَّللِ  الحؿُد   بالذكر طؾقـا م

 رحؿةً  الؿبعقِث  طؾك والسالمُ  ة والصالةُ  ، الؿبقـ والـقر الحؽقؿ

 آلِف وطؾك طؾقف اهَّللُ  صّؾك ، أجؿعقـ الـاس وقدوةِ  لؾعالؿقـ،

 .… والتابعقـ وصحبف

 بعد: أما

 أو ، التػسيقر معاين يف اكساَب  أو العؼقدة، يف بعُضؽؿ تلّصَؾ  فؿفؿا

 أن فالبيد ، وإشعار الؾغك مزاهرُ  خطػتف أو الػؼف، غصقنُ  أخذتف

 فقفيا ويطؾيُؼ  ، معارَفيف فقفيا ويجددَ  ، الـبقية السقرة بؿغاكؿ يحظك

 ، وأدب وشييعرٌ  ، وتلصييقؾ وفؼييفٌ  وتػسييقر، طؼقييدةٌ  فػقفييا ، بصييقرَتف
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 تؽييادُ  ٓ وحالوتفييا ، تـؼضييل ٓ جؿالقاتفييا اذ..!  وتيياري  وسييـةٌ 

 وميـ..! إسير ومراكيزَ  الجيذب، معاقيَد  فقفا اهَّللُ  ويع قد تذُبؾ،

 تجيييد تؽيييادُ  فيييال ، الؿـبريييية الطروحيييات يف هجراُكفيييا الؿمسيييِػ 

 الخطبيا  ميـ محيدودة زمرةٍ  طـد إٓ ، الجؿعة مـبر يف بفا الحػاوةَ 

  ..! الؿتعؼؾقـ

ـَ  َبِؼَقت َوما ّٓ  الَؾذاِت  ِم  الُعؼقلِ  َذوي الرِجالِ  ُمحاَوَرةُ  ** إِ

 

ـَ  َأَقييؾَّ  صيياروا َفَؼييد ** َقؾقاًل  ُطّدوا إِذا كاكقا َوَقد  الَؼؾقييؾِ  ِميي

 

 

 أو ، اختصيارها طؾك الؼدرة وطدم قصصفا، صقلِ  اطتؼادُ  والسبُب 

 !… الؿؼصقد الروحل العؿؼ مـ تخؾق ترويحقة مقادٌ  أكفا

 : لإلسيالم العؿؾيل التطبقيُؼ  هيل الـبقيية السيقرةَ  أنَّ  طؾيقفؿ وخػيل

ًٓ  ، وأخالًقييا وأسًسييا ، وآدابييا وشييرائع ، وأحؽاًمييا طؼائييَد   وأصييق
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 والحؽؿيييُة، وإدَب  والسيييؾقك، العؼقيييدةَ  فقفيييا وتجيييد ، وفروًطيييا

 طؾك لزاما كان ولذلؽ.! …والؿـفح والؼاطدة ، والعظة والدرس

 يغقيَب  أو درَسفا، يفجرَ  ٓ أن ، حاذق ومتحدٍث  واع، خطقٍب  كؾ

 قييال وقييد. …ذلييؽ إلييك مشييققة والـَيياُس  سييقؿا ٓ فؼفقاتفييا، طييـ

 ) فاقصِص الؼصص لعؾفؿ يتػؽرون ( سقرة إطراف.: تعالك

 فقيؽ، الحؿياس جيذوةَ  ُيشيعُؾ  ميا اإليؿيان أسرارِ  مـ فقفا وتؾحظُ 

 هؿَتيؽ، وتعؾل ، طزيؿَتؽ وُتؾفُب  طـدك، الحركة جذورَ  وُتـفض

 . أخالقؽ وتفذُب 

 ، وجييقهرٌ  وُغييرر، وططييرٌ  وُدرر، وتِبيير ، وُسييرر ِسيير   السييقرةِ  فػييل

 السيقرةَ  فينن صيقارفف، وكثيرة بؿشياريعف العؾؿِ  صالُب  تعذر ومفؿا
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 ، الحاويية وقالدتيف وزيـُيف، وصيػقُتف ، الؿشيروع هيذا ليب   العطرة

 !… الثؿقـ الغالل وطؼُده

إربعيقـ " بِـَيا بؾغيت ، معيدودة فقفيا خطب جؿعَ  وِددُت  ولذلؽ

 وشييؿائؾفا، والسييقرة ، وأحيداثفا السييقرةِ  يف مخصقصيية ، "خطبيةً 

ًٓ  بفييا الـػييع راجًقييا ومقاقػفييا، والسييقرة  إخييقاين ثييؿ لـػسييل، أو

  .ثاكًقا الخطبا 

 باسيييؿ وسيييؿقتفا ، وآختصيييار السيييفقلة طؾيييك فقفيييا وحَرصيييُت 

 ) ثـقيات اليقداع يف سيقرة الـبيل الؿطياع ( إرواح لف تفتز   تاريخل

 ، الفجيرة ييقمَ  والسيالم الصيالة طؾقف اهَّلل رسقل قدوم مدخؾ وهق

ـّ  ، سـًدا يثبت ٓ كان وإن  أو تحيدد مشفقر، معروف الؿؽان ولؽ

 ..!والسقر التقاري  أهؾِ  بقـ ذلؽ يف العؾؿل الجدل طؾك ، تـقع
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 ارتيييبط اليييذي الؿصيييطؾح ذليييؽ إليييك مشيييدودا صيييرُت  وقيييد

 أييام ميـ الؿيرددة الشيعرية وإبقيات الفجيرة، وبؼصية  بؿشاطركا

  فقف: الطػقلة

 طؾقـيييييا البيييييدر صؾيييييع

 

 الييييييقداعْ  ثـقييييييات مييييييـ **

 

 طؾقـيييا الشيييؽرُ  وجيييَب 

 

 داع هَّلل دطييييييييييييا مييييييييييييا **

 

 

 ذي شيفر أواخير يف تؼققيَدها بيدأت أكـل الحسـة، الؿقافؼات ومـ

 الجديييد الفجييري العييام مطؾييع يف الؾحظييات هييذه ويف ، الحجيية

ـَ  أرجق الذي الؽتاب، مؼدمة كتابةِ  طؾك طاكٌػ  ( هي٢٤٤١)  ُحسي

 . إحد القاحد مـ طاقبتف

 الفجريية السيـة ميدخؾ طيـ الخطبيا  فقيف يتحدث ما غالًبا والذي

 وجييفَ  غقييرَ  الييذي التيياريخل الحييدث بييذلؽ ويييذكرون ، الجديييدة
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 بيات اليذي ،"ثـقيات اليقداع " مصطؾح الذهـ يف فاكؼدَح  الدكقا،

 قؾييٍب  كييؾِّ  يف لـدائييفِ  .… ومقحييد مييممـ كييؾِّ  قؾييب يف مغييروزا

ـٍ …  …الرماِح  وخزُ  مممي

 ، والسييقرة الفجييرة لؿعـييك تجديييًدا بييذلؽ الؽتيياب كعييَت  فلحببـييا

 يف دارت وقيد اهَّلل، بينذن كافعية سيَقرية خطبيةً  أربعقـ كحق ويحقي

 !…والسالم الصالة طؾقف غزواتفِ  أو مقاقػف أو صػاتف

ـٌ  طييابؼ، وريييٌح  محبَّبيية، وُصعقمييةٌ  خيياص، مييذاٌق  ولؾسييقرةِ   وغصيي

 .…كقادرها ُتَؿؾ   وٓ ، أحاديثفا مـ ُيشبعُ  ٓ مخضر،

 لحظيةٍ  كؾ يف الـاس شخقُص  تذوُب 

 

 تؽبيرُ  الؼؾيب يف أكيت يقمٍ  كؾ ويف **

 

 ُطؿُركيييا أكيييت أطؿاركيييا طيييـ أتسيييلل

 

 الؿحيررُ   أكيت التياريُ   لـيا وأكت **
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 والسيالم، الصالةُ  طؾقف وطظؿَتف الؿسللة هذه تػؼفَ  أن تستطقعَ  ولـ

 وميا ، شيؿائؾف وتلميؾِ  ، هدييف واسيتؾفامِ  سيقرتف، إليك بالرجقع إٓ

َلَؼيْد َكياَن َلُؽيْؿ فِيل َرُسيقِل اهَّللِ  ).. الؽيريؿ الؿقلك بف وجّؿؾف حاّله

 ( سقرة إحزاب.ُأْسَقٌة َحَسـَةٌ 

ؾييت حسييـة أسييقةٌ  ففييق  مييـ تـييدهُش  ، الجقاكييب جؿقييع مييـ ُكؿِّ

 وتـجييذُب .. روائعييف مييـ وَتحييارُ  ، صييػاتف مييـ وتعجييُب  أخالقييف،

 …وتعالقؿف أحاديثف يف لؾغقص الروُح 

 إليك صيحقًحا مػتاًحا الثـقات الؽؾؿات هذه تؽقنَ  أن آمُؾ  ولذلؽ

 السيقرة لتؼرييب محاوليةٌ  وهل ، وبراهقـُف وأدلُتف أسـاُكف لف ، السقرة

 وأفـاكفيا السيقرة بلخبيار ، رقراقيا يؼًظيا وجعِؾيف ، الجؿعة مـبر إلك

 وأططارها وجؿالفا السقرة طؾك الخالئُؼ  تتعرَف  حتك ، وطجائبفا
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 ييزاُل  ٓ وبعُضيـا ، إزمـة مـ وُبددت الققت، مـ فات فؽؿ! …

 قيال وقيد ، وطظاتِفيا ودروِسيفا الـبقيية السيقرةِ  وطيل طيـ يتؼاصرُ 

ٕولييل إلبيياب ( سييقرة ) لؼييد كييان يف قصصييفؿ طبييرٌة  : تعييالك

  يقسػ .

وإذا كاكيت سيعادُة العبيد يف " رحؿيف اهَّلل : الؼيقؿ ابـ يؼقل العالمةُ 

الداريـ معؾؼًة بفدي الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ، فقِجب طؾك كيؾ 

مـ كصح كػسيف، وأحيب كجاتفيا وسيعادتفا، أن يعيرف ميـ هدييف 

وسقرتف وشلكف َما َيْخُرُج بف طـ الجاهؾقـ بيف، وييدخؾ بيف يف ِطيداد 

ر، أتباطيف وِشيقعتف وِحزبييف. والـياس يف هيذا بييقـ مسيتِؼؾ، ومسييتؽثِ 

ومحييروم. والػضييُؾ بقييد الّؾييف ُيمتقييف مييـ يشييا ، والّؾييف ذو الػضييؾ 

 . "العظقؿ
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 كييؾِّ  يف يتؽؾؿييقن الييذيـ ، الييدطاة بعييض تؼصييقرُ  الؿمسييِػ  ومييـ

 فيينذا ، كطيياق كييؾ يف برؤوسييفؿ ويجقلييقن ، القطظقيية اإلكشييائقات

 وفؼفييا اصالًطييا وتؼصييقُره ، يييعُػف اكؽشييَػ  ، السييقرةُ  حضييرت

 ..!واستـباصًا

 ، الرائيؼ إفيقِح  برحابفيا السيقرةَ  أن لعِؾؿيقا وتػؽيروا، دّقؼيقا ولق

 هييذه كػؼييف متييك ولؽييـ..!  يالئؿفييؿ وأدبييل وطظييل مخييزونٍ  أكبييرُ 

 الييذي الػسييقح، اإلكشييا  سييباِت  مييـ وكسييتقؼظُ  الػؽرييية، القؼظييةَ 

 .!!…وتجديد وتلثقرٍ  جدوى دون ، وتعالك تضّخؿ

 الخؿس تجاوزت والتل الؿـبر، يف الػؼقر العبد تجربة خالل ومـ

 ُلَؿعفيا ميـ وشيل  السيقرةِ  طيـ تحيدَث  ميا ، اهَّلل بحؿيد سـة طشرة



 

10 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وتػاطيييؾ ، إسيييؿاع وأصيييغِت  ، الحضيييقر اكشيييد إٓ ودررهيييا،

 .!…أخرى مقيقطات بخالف …الـاس

 حيقَل  ودوراُكفيا ، اإليؿياين ورحقُؼفا الؼصصل، أسؾقُبفا..  والسر  

 طؾقييييف اهَّللُ  صييييّؾك رسييييقُلـا ، الؿباركيييية التاريخقيييية الشخصييييقة

 يف والتػييــ واإلبييراز، لؾعـايييةِ  حييافزة مؼييدماٌت  وهييل…وسييؾؿ

 … وآكزوا  التخػل ٓ ، آكتؼا 

واهَّللَ كسلل طقَكف وتقفقَؼيف، وفضيؾف وتسيديده، إكيف أكيرُم مسيمول ، 

 وأطظُؿ ملمقل ، والسالم ..

 طسقر محايؾ

 هي٢/٢/٢٤٤١
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 :اهِذارُة األوىل/ 1

 

الحؿُد هَّللِ الؿـعِؿ طؾقـا بإفضال ، قدَر إرزاق وأجال ، وأكشل 

السحاَب الثؼال، والصالة والسالم طؾك رسقل الفدى وأمال ، 

 …والطقب القققر الؿػضال 

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أن محؿًدا طبده 

 …أجؿعقـورسقلف، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف 

يْر َطيـُؽْؿ  ـَ آَمـُيقا إِن َتتَُّؼيقا اهَّللَ َيْجَعيؾ لَُّؽيْؿ ُفْرَقاًكيا َوُيَؽػِّ َفا الَّيِذي َيا َأي 

 َسقَِّئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ َواهَّللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ .

 أما بعد:

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

قا  الؿبؽرة، والشجاطة ، الؿبدئل والبالغ ، إولك الـذارةِ  إلك هُؾؿ 

 طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك الؽيريؿ رسيقلـا بيف قيام الذي ، الدطقي والصعقد
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 واصييطـعف الرسييالة، لفييذه وهقييله ، ربييف اصييطػاه وقييد. … وسييؾؿ

 اإليؿاكقيية، والشييجاطة العؿييؾ، روح فقييف قييذف ، مبارًكييا اصييطـاًطا

.. صيباحاه ييا الؿشيركقـ ضفراَكيل بقـ بالحؼ يصدُح  جعؾتف الذي

 يحتؿييؾ وٓ …شييديٌد  والخطييُب  ، صييباحاه ويييا..  خطقيير فييإمرُ 

 !…التلخقر

ـُ  يؼقل يا : الصيحقحقـ يف كؿا طـفؿا اهَّلل ريل َطبَّاسٍ  اب  َكَزَليْت  َلؿَّ

َيةُ  َهِذهِ  ْٔ ( ا ـَ ـَ َوَرْهَطَؽ ِمـُْفُؿ اْلُؿْخَؾِصق َْقَربِق ْٕ  : )َوَأْكِذْر َطِشقَرَتَؽ ا

َػا، َصِعَد  َحتَّك َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهَّللُ  َصؾَّك اهَّللِ  َرُسقُل  َخَرَج  ؛  َفَفَتَػ: الصَّ

يٌد،  ، َفَؼاُلقا :"َيا َصَباَحاْه  " ـْ َهيَذا الَّيِذي َيْفتِيُػ ا َقياُلقا : ُمَحؿَّ َمي

َيا َبـِل ُفاَلٍن، َيا َبـِل ُفاَلٍن، َيا َبـِل ُفياَلٍن، َييا  "َفاْجَتَؿُعقا إَِلْقِف. َفَؼاَل : 

 "َفياْجَتَؿُعقا إَِلْقيِف. َفَؼياَل :  "ا َبـِل َطْبيِد اْلُؿطَِّؾيِب َبـِل َطْبِد َمـَاٍف، يَ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َأَرَأْيَتُؽْؿ، َليْق َأْخَبيْرُتُؽْؿ َأنَّ َخيْقاًل َتْخيُرُج بَِسيْػِح َهيَذا اْلَجَبيِؾ َأُكـْيُتْؿ 

لَّ ا 
قِ ْبـَا َطَؾْقَؽ َكِذًبا. َقاَل :  "ُمَصدِّ َفنِكِّل َكِذيٌر َلُؽْؿ  "َقاُلقا : َما َجرَّ

ـَ َيييَدْي َطييَذاٍب َشييِديٍد  . َقيياَل : َفَؼيياَل َأُبييق َلَفييٍب : َتب ييا َلييَؽ، َأَمييا "َبييْق

قَرُة : َتبَّْت َييَدا َأبِيل َلَفيٍب  َّٓ لَِفَذا، ُثؿَّ َقاَم، َفـََزَلْت َهِذِه الس  َجَؿْعَتـَا إِ

 َوَقْد َتبَّ .

ـْ  أخرى: رواية ويف يا َقياَل: طـيف، اهَّلل ريل ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط  ُأْكِزَليْت  َلؿَّ

ـَ   أَيُة: هِذهِ   صيؾك الّؾيفِ  َرُسيقُل  َدَطيا ﴿ َوَأْكِذْر َطِشقَرَتَؽ إَْقيَربِق

 َبـِيل َييا" َفَؼياَل:. َوَخيصَّ  َفَعيؿَّ . َفياْجَتَؿُعقا. ُقَرْيشيًا وسؾؿ طؾقف اهَّلل

ـِ  َكْعِب  ـَ  َأْكُػَسيُؽؿْ  َأْكِؼيُذوا ُليَميَ  ْب ةَ  َبـِيل َييا. الـَّيارِ  ِمي ـِ  ُميرَّ  َكْعيٍب  ْبي

ـَ  َأْكُػَسُؽؿْ  َأْكِؼُذوا ـَ  َأْكُػَسيُؽؿْ  َأْكِؼيُذوا َشيْؿسٍ  َطْبيدِ  َبـِيل َيا. الـَّارِ  ِم  ِمي

ـَ  َأْكُػَسيُؽؿْ  َأْكِؼيُذوا َمـَياٍف  َطْبدِ  َبـِل َيا. الـَّارِ   َهاِشيؿٍ  َبـِيل َييا. الـَّيارِ  ِمي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ  َأْكُػَسُؽؿْ  َأْكِؼُذوا ـَ  َأْكُػَسيُؽؿْ  َأْكِؼُذوا اْلُؿطَِّؾِب  َطْبدِ  َبـِل َيا. الـَّارِ  ِم  ِمي

ـَ  َكْػَسِؽ  َأْكِؼِذي َفاصَِؿةُ  َيا. الـَّارِ  ـَ  َلُؽيؿْ  َأْمِؾُؽ  َٓ  َفنِكِّل. الـَّارِ  ِم  اهَّلل ِمي

َفا َرِحؿًا َلُؽؿْ  َأنَّ  َغْقرَ . َشْقئًا  ."بِباِلَلَِفا َسَلُبؾ 

 لؾعؿيرة، لؾسيػر وفؼيَت  فياذا..  الصػا جبؾ طؾك َصِعد فتلمؾ هـا:

 صيِعد وقيد والسيالم، الصالة طؾقف حبقبؽ تذكرْ  ، الصػا وصالعت

 العظيقؿ الؿققيػ وقيَػ .. !  وذكير، وكصيح وأكذر، فحذر هـالؽ

 وأن القثـقة، مـ طؾقف هؿ ما ببطالن لفؿ لقـادي ، مؽة رؤوس أمام

 ..) اطبدوا اهَّلل ما لؽؿ مـ إلٍف غقره( .وحده هَّلل العبادة

ـُ  الرسقُل  هـا فلكا  والـيذير ، بالفدايية أتيل والـبيل ، لؾحيؼ الؿبيق

 الؿـتظيير الشييديد والعييذاب ، الؼقاميية أهييقال مييـ لؽييؿ الؿحييذرُ 

 !…هـالؽ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ) فنين كذيٌر لؽؿ بقـ يدي طذاب شديد (.

 طؼياٌب  وثؿيةَ  ، وتحاسيبقن ُتسللقن وفقفا ترتؼبؽؿ، آخرةٌ  دار فثؿة

 ، واسيتعبر آميـ لؿيـ مخؾَّيد وكعقؿٌ  ، وأطرض كذَب  لؿـ أخروي

) ييا لقتـيل  :الؽيافرُ  فقفيا يؼيقل أخيرى، حقاةً  الحقاة، بعد أنّ  وطؾؿ

 !…قدمُت لحقاتل (

ـُ  قّدمـا فؿاذا  !ا.إبدية لحقاتِـا كح

 قبؾ ، وإصحاب بالؼرابة العـايةِ  طؾك دلقٌؾ  ، لألقربقـ كذارتف ويف

ًٓ  بفيؿ التعيزز وفضيُؾ  ، وإجـاب البعدا ِ   قيقةٌ  هيدايَتفؿ وأنّ  ، أو

ـَ ) مصقرية قضقةٍ  ولؽؾ لؾدطقة، ( سيقرة َوَأكيِذْر َطِشيقَرَتَؽ إَْقيَربِق

 الشعرا  .
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 إمييرَ  وأن ، واهتؿييام لفييؿ حػييزٌ  ) يييا صييباحاه( : لفييؿ مـاداتييف ويف

 وليذلؽ.  واإلسراع والحشَد  وآستؿاع، الخروَج  يتطؾُب  طظقؿ،

 أرسييؾ الـييدا َ  يجييب لييؿ ومييـ قييريشِ  بطييقن غالييُب  لييف اسييتجابت

 ..إمقـ الصادق وكدا َ  محؿد، خطاَب  لقسؿعَ  رسقٓ

ـْ َأكُػِسِفْؿ َيْتُؾيق  ًٓ مِّ ـَ إِْذ َبَعَث فِقِفْؿ َرُسق َـّ اهَّللُ َطَؾك اْلُؿْمِمـِق ) َلَؼْد َم

ُؿُفيُؿ اْلؽَِتياَب َواْلِحْؽَؿيَة َوإِن َكياُكقا ِميـ  قِفْؿ َوُيَعؾِّ َطَؾْقِفْؿ آَياتِِف َوُيَزكِّ

ـٍ ( سقرة آل طؿران َقْبُؾ َلِػل َياَلٍل  بِق  . ٢6٤م 

الؾفؿ اجعؾـا مـ أكصار ديـؽ ، وأتباع سيـة كبقيؽ ، واكػعـيا بفدييف 

 .…وسقرتف ، إكؽ جقاد كريؿ 

 ..…أققل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والصيالُة والسيالم طؾيك خياتؿ الـبقيقـ ، 

 ..…أجؿعقـوطؾك آلِف وصحبف 

 وبعد :

  أيفا اإلخقُة الػضال  :

 وحؿييالن العؿييؾ، باهؿقيية لـييا إكييذار ، إولييك الـييذارة حييديث ويف

 كقيػ إذ! …وإخالققة الؿجتؿعقة بالؿسملقة والشعقر ، الدطقة

 إخقاكيؽ تيرحؿ وٓ تصيؾل وكقيػ ، أخيريـ تفيدي وٓ َتفتدي

وأكيذر )  …الـياس مـيف وتحيرمُ  خقيًرا تصيقُب  وكقيػ ، وجقراكؽ

ًٓ  وهذاطشقرتؽ إقربقـ(.  . أو

 وكبيذ بالتقحقيد، والصيدع ، الحيؼ قيقل يف الشجاطة كتعؾؿ وثاكًقا:

 مصيقر وأن خطقرتفيا، الـيار تيذكقرهؿوثالًثيا: .  الؿؽذوبية ألفة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، وسيؼر جحيقؿ يف أو ، وكفير جـيات يف مؽيقـ، مسيتؼر إليك البشر

 كييان وقييد ، والؿـييافؼ لؾؽييافر الؿخقػيية والشيياكئة ، لؾؿييممـ فتؾييؽ

 وصيباًحا ، صيالة كيؾ دبرَ  ، مـفا باهَّلل يستعقُذ  وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك

 .ومساً ا

 الشييػؼةَ  الصييؾة أطظييؿ مييـ وأنّ  ، إرحييام ِصييَؾة وجييقُب  ورابعييا:

 وتخيقيػفؿ إلقف، ُهديَت  الذي ، والـقر الحؼ إلك ودطقتفؿ طؾقفؿ

َؿيييا َخَؾْؼـَييياُكْؿ ) والضيييقاع اإلهؿيييال ( سيييقرة َطَبثيييًاَأَفَحِسيييْبُتْؿ َأكَّ

  الؿممـقن.

ـَ  الداطقة سؿعةَ  أن وخامًسا: )ميا  الـاس طـد لف تشػعُ  سقرتف وحس

 دطييقتؽؿ، لتطييب أخالَقؽييؿ فحّسييـقا جربـييا طؾقييؽ كييذًبا قييط (
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ولؽـفييا ابتييداً ، بييالرفض ققبؾييت وإن وحتييك كصييقحُتؽؿ، وتسيؾؿَ 

 .  الؿشمومة طؼائدهؿ وهزت بعضفؿ، قؾقب يف أثرها أحدثت

 وقيد وغؾظتيف، لفب أبل طؿف جػا ِ  طؾك اهَّلل رسقل صبرُ  وسادًسا:

َتبَّيْت َييَدا ) : بؼقليف الؿشيرك وأخزى اهَّلل رسقل طـ تعالك اهَّللُ  دافع

 ييربح، فؾيؿ {َوَتيبَّ  } وشيؼل يداه، خسرت أي: (.َوَتبَّ  َأبِل َلَفٍب 

 . كذلؽ كان وقد

 .…وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :اهصدر شق حادثِة دروُس/ 2
 

ـّ طؾقـا بللطافِف وأسراره ،  الحؿُد هَّلل أشرقت الدكقا بلكقاره، وامت

الرسَؾ وأكزَل الؽتَب ، وأكرمـا بالرسقِل إمقـ ،   أرسؾ

 .…والبرهان الؿبقـ ، الؿبعقِث رحؿة لؾعالؿقـ 

أشفُد أْن ٓ إلَف إٓ اهَّلل ، وحده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أن محؿًدا 

 طؾقف وسؾؿ تسؾقًؿا مزيًدا..طبُده ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ 

 بعد: أما

 إخقَة اإلسالم:

 الؽيريؿ، رسقلِؽؿ قصة مـ أجؾَّ  قصةً  قرأتؿ أو سقرة، سؿعُتؿ هؾ

 وُسييطرت ، أخبيياره وُدوكييت وفاتِييف، إليك صييباه مييـ ُحػظييت فؾؼيد
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 كيؾ   فقفيا وُطيرف ، سيػراُتف وُييبطت غزواتيف، وُطرفيت ، أحداثفُ 

 !…وكثقر قؾقؾٍ  وكؾ   وكبقر، صغقرٍ 

 ، لؼرا تفييا يسييتدطقؽ ،  الؽبقيير والتشييريػ الؿعـييك هييذا ومثييُؾ 

 مييـ احتيقت مييا وتيدبرِ  ، والـػيائس العجائييب ميـ فقفييا ميا وتلميؾِّ 

 !… والخصائص الؼضايا

 التييل الجراحقيية والعؿؾقيية ، "حادثييِة شييؼ الصييدر" ذلييؽ ومييـ

 إرهاصيًا كاكت وكلكفا وكعؿة، اهَّلل مـ فضاًل  صغره، يف لف ُأجريت

 أميير مييـ سييقتحؿؾف لؿييا - وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك - لؾـبييل وتفقئيية

 ، حسييابف يحسييبقن الـيياس وجعؾييت الييدطقة، وطييب  الرسييالة،

 . طظؿتف ويـتطرون شلكف، ويرقبقن
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  : ذلؽ ومـ ، وتقاترت إحاديُث  فقفا صحت وقد

ـِ َمالٍِؽ ريل اهَّلل طـف َأنَّ َرُسيقَل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  حديُث َأَكِس ْب

َؿ َأَتاُه ِجْبرِيُؾ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوُهَق َيْؾَعُب َميَع اْلِغْؾَؿياِن،  َوَسؾَّ

ـْ َقْؾبِِف، َفاْسَتْخَرَج اْلَؼْؾَب، َفاْسيَتْخَرَج ِمـْيُف  َفَلَخَذُه، َفَصَرَطُف، َفَشؼَّ َط

يْقَطاِن ِمـْيَؽ، ُثيؿَّ َغَسيؾَ  ـْ َطَؾَؼًة . َفَؼاَل : َهَذا َحظ  الشَّ ُف فِيل َصْسيٍت ِمي

ََميُف، ُثيؿَّ َأَطياَدُه فِيل َمَؽاكِيِف، َوَجياَ  اْلِغْؾَؿياُن  َٕ َذَهٍب بَِؿاِ  َزْمَزَم، ُثيؿَّ 

ِف  يًدا َقيْد  -َيْعـِل ضِْئَرُه  -َيْسَعْقَن إَِلك ُأمِّ الؿريعة ، َفَؼاُلقا : إِنَّ ُمَحؿَّ

. َقاَل َأَكٌس : َوَقْد ُكـْيُت َأَرى َأَثيَر ُقتَِؾ، َفاْسَتْؼَبُؾقُه، َوُهَق ُمـَْتَؼُع الؾَّْقنِ 

 َذلَِؽ اْلِؿْخَقِط فِل َصْدِرِه.
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، صييحقحا إطيداداً  وُتعييده ، لؾـبيقة لتصيـَعف الحادثييةُ  هيذه فجيا ت

 ، وحؽؿية إيؿاًكيا ولقؿتؾي  لفقهيا، يف ويزهيد الدكقا، رهَؼ  يحتؿُؾ 

 . ومعرفة وكقًرا

 ليقس إذ مققليف؛ وتصيػقة كقتيف، وخؾيقص قؾبيف، تطفقير فقفيا وكان

 بعقٌد  وهق ، وترطرع كشل ولذلؽ  الصبقة، مـ كغقره محؿد الصبل

 فـُّؼيل ، والؾفيق التقيفِ  مالطب اهَّللُ  وجـّبف والؾفق، الشركِ  مظاهرِ  طـ

 . حقاتف يف لؾقساوس مجاٌل  هـالؽ يعد فؾؿ ، كؾف ذلؽ مـ

 اهَّلل صيؾك الشيريػ صيدره شيؼ يف الحؽؿيةُ  وقال بعض العؾؿيا :

 غقير ميـ وحؽؿية إيؿاكيا، قؾُبيف يؿتؾي  أن الؼدرة مع - وسؾؿ طؾقف

 وطيدم بطـيف شيؼ برؤيية أططيل ٕكيف القؼقـ؛ ققة يف الزيادة :- شؼ

ـَ  ما بذلؽ تلثره  - كيان فؾيذلؽ العاديية؛ الؿخياوف جؿقع معف أِم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 يف وصييبرَ  ، ومؼييآ حييآ الـيياس أشييجعَ  - وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك

 أولقا صبر كؿا فاصبرْ  :) تعالك ربف لف قال وقد.  الجسام الؿقاقػ

 . ( لفؿ تستعجؾ وٓ ، الرسؾ مـ العزم

الؾفؿ زدكا إيؿاًكا وطؿياًل ، وحؽؿية ويؼقـًيا ، إكيؽ طؾيك كيؾ شيلٍ  

 …قدير
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ وحده ، والصالُة والسالم طؾيك ميـ ٓ كبيل بعيده ، كبقـيا 

 .…محؿٍد وطؾك آلِف وصحبِف ، ومـ وآه

  وبعد :

 الػضال  :أيفا اإلخقة 

 ، العظيقؿ التياريخل والخطيُب  ، العجقبية الصيدر شيؼ حادثةُ  هذه

 !… معظؿ ٔخر ترتقبا يؽقن شل  بحصقل يـب  الذي

 وققًطييا ، اهَّلل رسييقل حقيياة يف مييرات ثييالِث  كحييقَ  تؽييررت ولييذلؽ

 تؼيديًرا ، خاصػة لحظات يف تحصُؾ  معجزةٌ  ولؽـفا حؼقؼقا، حسًقا

 أو ُقتيؾ أكيف الغؾؿيان تققيع الصيبا زمـ يف ولذلؽ ، وحؽؿة اهَّلل مـ

 حتيك ، القجيف متغقيرَ  فجيا  ، سيـقـ أربيع قرابية وطؿيره ، مـيف كقؾ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 حؽل ما جرا  مـ ، أمف إلك وأطادتف ، السعدية حؾقؿة طؾقف خافت

 .…لفا

 ، الَعؾؼية تؾيَؽ  بؼقيت ليق أي ) هذا حظ  الشقطان مـؽ ( : ققلف ويف

 دلقيؾ وفقيف ، أزالقهيا ولؽيـفؿ ، والؿعاصيل القسياوس ميادة ففل

 . خطقاتف وطـ طـف التباطد ويرورة الشقطان خطر طؾك

 الشيقطان حيظَّ  أن ميـ يخُؾصيقنَ  إكؿيا أكفيؿ ٕمتيف تـبقيفٌ  أيًضا وفقف

 وساوسيف، آثيار مقاييع الشيرع بقيد يغسيؾقا بلن ، طؾقفؿ وتسؾطف

 الشيقطان كجاسيةَ  أزال  بقسيقاس، ٕحيدهؿ الشيقطانُ  طَرض فنذا

ـِ  الفيدي، باتبياع وذليؽ الشيريعة، ما  مـ بالطاهر قؾبف مـ  وُحسي

 وبالطاطييات بييالعؾؿ وقفييرهِ  ، وآسييتعاذة الييذكر ودوامِ  العؿييؾ،

 !…الؿباركات
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 فقف اهَّللُ  جعؾف وما ، الؿا  هذا فضؾ طؾك دلقٌؾ  زمزم بؿا ِ  غسؾفِ  ويف

 ) صعاُم ُصعؿ ، وشػا  سؼؿ ( حديث صح وقد ، وصفارة بركة مـ

 . ) زمزٌم لؿا ُشرب لف ( و

 …واستر طققَبـا، وتقفـا وأكت راٍض طـا   فالؾفؿ صّفر قؾقبـا ،

وصيييؾقا وسيييّؾؿقا ييييا مسيييؾؿقن طؾيييك البشيييقر الـيييذير، والسيييراج 

 …الؿـقر
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  : اهبعجة قبى اهعامُل/ 3

 

ـّ بف مـ طظقؿ الـعؿ، ودفع طـا كبقَر الـؼؿ، ..  حؿًدا هَّلل طؾك ما امت

أسبَغ الخقرات ، ودحَض البؾقات ، كحؿده وكشؽره ، ومـ كؾ ذكب 

 …كستغػره 

وأشفد أن ٓ إلَف إٓ اهَّلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أّن محؿًدا طبُده 

 .…ورسقلف، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

ُؼييقا اهَّللَ َوُققُلييقا َقييْقًٓ َسييِديدًا* ُيْصييِؾْح َلُؽييْؿ ) َيييا   ـَ آَمـُييقا اتَّ َفييا الَّييِذي َأي 

ـْ ُيطِيْع اهَّللَ َوَرُسيقَلُف ، َفَؼيْد َفياَز َفيْقزًا  َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمي

 َطظِقؿًا ( .

 بعد: أما
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  أيفا الـاس:

 التيل والظؾؿياِت  ، الـبقيية البعثية قبيَؾ  كيانَ  كقَػ ..  العاَلؿَ  تخّقؾقا

يت، طّؿيت التيل والضالٓت ، شائعة كاكت  بعثيةَ  أنَ  وكقيػ وصؿَّ

 وهدايية ، وإخراًجيا كيقراً  كاكيت ، والسالم الصالة طؾقف اهَّللِ  رسقل

 ..!وِحجاجا وفرقاكا وإبفاجًا،

 ، البعثييية هيييدَف  لـيييا يؾخيييُص  شيييريػ، صيييحقح حيييديٌث  وهـيييا

 جاهؾقييةٍ  يف كيياكقا أكفييؿ وكقييػ ، قبؾفييا الـيياس وحيياَل  وجقهَرهييا،

 !…وبال  مؼٍت  ويف وشر،

ـْ ِطَقاِض اْلُؿَجاِشِعلِّ ريل  روى مسؾٌؿ رحؿف اهَّللُ يف الصحقح : َط

َؿ َقيياَل َذاَت َيييْقٍم فِييل  اهَّلل طـييف ، َأنَّ َرُسييقَل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

َؿـِيل  ُخْطَبتِِف : يا َطؾَّ َؿُؽيْؿ َميا َجِفْؾيُتْؿ ِمؿَّ َٓ إِنَّ َربِّيل َأَمَركِيل َأْن ُأَطؾِّ ) َأ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َيييْقِمل َهييَذا ؛ ُكييؾ  َميياٍل َكَحْؾُتييُف َطْبييًدا َحيياَلٌل، َوإِكِّييل َخَؾْؼييُت ِطَبيياِدي 

ـْ ِديييـِِفْؿ، ـُ َفاْجَتيياَلْتُفْؿ َطيي ييَقاصِق ُفييْؿ َأَتييْتُفُؿ الشَّ ُفييْؿ، َوإِكَّ  ُحـََػيياَ  ُكؾَّ

َمْت َطَؾْقِفْؿ َما َأْحَؾْؾيُت َلُفيْؿ، َوَأَميَرْتُفْؿ َأْن ُيْشيرُِكقا بِيل َميا َليْؿ  َوَحرَّ

َْرِض، َفَؿَؼيَتُفْؿ، َطيَرَبُفْؿ  ْٕ ُأْكِزْل بِِف ُسْؾَطاًكا، َوإِنَّ اهَّللَ َكَظيَر إَِليك َأْهيِؾ ا

ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب، َوَقاَل : إِكَّ  َّٓ َبَؼاَيا ِم َْبَتِؾَقيَؽ َوَطَجَؿُفْؿ، إِ ِٕ َؿا َبَعْثُتيَؽ 

َٓ َيْغِسيُؾُف اْلَؿياُ  ، َتْؼيَرُؤُه َكائًِؿيا  َوَأْبَتِؾَل بِيَؽ، َوَأْكَزْليُت َطَؾْقيَؽ كَِتاًبيا 

، إَِذْن َيْثَؾُغقا  َق ُقَرْيًشا، َفُؼْؾُت : َربِّ َوَيْؼَظاَن. َوإِنَّ اهَّللَ َأَمَركِل َأْن ُأَحرِّ

. َقييياَل : اْسيييَتْخرِْجُفْؿ َكَؿيييا اْسيييَتْخَرُجقَك، َرْأِسيييل َفَقيييَدُطقُه ُخْبيييَزةً 

َواْغُزُهْؿ ُكْغِزَك، َوَأْكِػْؼ َفَسـُـِْػُؼ َطَؾْقَؽ، َواْبَعْث َجْقًشا َكْبَعْث َخْؿَسيًة 

ـْ َطَصاَك ( . ـْ َأَصاَطَؽ َم   ِمْثَؾُف، َوَقاتِْؾ بَِؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميـ أنَّ  وأوٓهيا: وفقائيده، ومسيائؾف وقضياياه، ُجؿَؾيف هـيا فتلمؾقا

 ) أطؾؿؽؿ ما جفؾتؿ (. التعؾقؿُ  إكبقا  وضايػ

 الخرافيية، وزلييزَل  الجفييَؾ، ودفييعَ  وسييؾؿ، طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك فعؾؿـييا

 إوحييييد والؿربييييل ، إول الؿعؾييييؿُ  ففييييق..!  الشييييبفة وكبييييَت 

يا َليْؿ َتُؽقُكيقا َتْعَؾُؿيقَن (  ُؿُؽُؿ اْلؽَِتاَب َواْلِحْؽَؿَة َوُيَعؾُِّؿُؽيؿ مَّ )َوُيَعؾِّ

 لبؼرة .سقرة ا

 تعيالك: قيال كؿا ، التقحقد طؾك حـػا َ  كاكت البشريةَ  أنّ  : وثاكقفا

ـّ  )كان الـاس أميًة واحيدة (.  وأخيذتفؿ اجتيالتفؿ الشيقاصقـ ولؽي

 كؿيا الشيفقات، لفيؿ وزيـيت الضياللة، لفيؿ وحّببيْت  ديـفؿ، طـ

ـُ  قال. وغقرِهؿ كقٍح  ققم مع حصَؾ  )كان  : طـف اهَّلل ريل طباس اب

وآدَم طشييرُة قييرون ، كؾفييؿ طؾييك شييريعة مييـ الحييؼ . بييقـ كييقٍح 

  فاختؾػقا ، فبعث اهَّلل الـبققـ مبشريـ ومـذريـ ( .
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـُ  الضيالٓت وميادةَ  الشيرور سيبَب  أن وثالثفا :  وتزيقـُفيا الشيقاصق

 طؾيك وحؿؾيتفؿ ، واإلغرا  والؿتعة بالشفقة وخداُطفؿ ، آدمَ  لبـل

 وقيد ، الحيؼ دييـفؿ طيـ حيَرفتفؿ أحدها: : الحديث ذكرها أمقر

 وتحبقيب بياهَّلل، الشيرك : وأخير ، خادطية شيرطقة بقسائؾ يؽقن

) مييا كعبييدهؿ إٓ  اهَّلل إلييك كافعييةٌ  وسييائطُ  أكفييا واطتؼيياد ، إصييـام

 لُقؼربقكا إلك اهَّلل زلػك (.

 ، والتؾبييقس الجفيؾ خيالل ميـ اهَّلل، أحييؾ ميا طؾيقفؿ حّرميت : ثيؿ

 !… والشعقذة بالغرائب واإليؿان ، الجفؾة وتصدير

 اهَّلل إنّ  حتييك ، إرض يف  الشييرك طؿييقمُ  : الحييديث فقائييد ومييـ

 أهييؾ ميـ بؼاييا إٓ وطَجؿفيؿ، طيرَبفؿ وأبغضيفؿ ، الجؿقيعَ  مؼيت

 ذلؽ ويف شرطف، طؾك والثابتقن بديـف، الؿتؿسؽقن وَهؿ ، الؽتاب
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ييالل كيؾ ورفيض الػيتـ طيـ والتباطيد الثبات، فضؾ طؾك دلقؾ

 هَّللِ  الؼييائؿقـ ومييـ ، إخقييار مييـ تخؾييق ٓ إرَض  وأن ، وتبييديؾ

 .) وما بّدلقا تبدياًل(. وبرهان بحجة

) ميا يؼيال ليؽ إٓ ميا قيد ققيؾ  آبتال  البعثة أسرارِ  مـ أن : ومـفا

َْبَتِؾَقييَؽ َوَأْبَتِؾييَل بِييَؽ ( ِٕ َؿييا َبَعْثُتييَؽ   ففييق : لؾرسييِؾ مييـ قبؾييؽ ( ) إِكَّ

 إذا آخرون بف ومبتؾك ، وإطراض صدود مـ يقاجف ما بسبب مبتؾك

 !…وطاكدوا كػروا

 …الؾفؿ وّفؼـا لؾؼرآن والسـة، واجعؾـا مـ أهؾ الذكر والحؽؿة 

 …أققُل ققلل هذا وأستغػر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّلل حؿًدا كثقًرا صقبا مبارًكا فقيف ، وصيّؾك اهَّلل وسيؾؿ وبيارك 

 ..…طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 كتاب وأكف ، الؼرآن لعظؿة كشٌػ  : الؽرام أيفا طقاضٍ  حديِث  ويف

 ميا ٌ  يزيؾيف وٓ ماٍح، يؿحقه ٓ ، ساصعة وحجة دائؿ، وذكر خالد،

يره وقيد الصيدور، يف محػيقظٌ  ٕكف ، أطاصقر وٓ  فحػظيف ، اهَّلل يسَّ

َٓ  الـياس طيقامُ  وييبطف ، الصغارُ  َيْغِسيُؾُف ) َوَأْكَزْليُت َطَؾْقيَؽ كَِتاًبيا 

 كؾ وتعاهده معف، العقَش  أجؿَؾ  ومااْلَؿاُ  ، َتْؼَرُؤُه َكائًِؿا َوَيْؼَظاَن (.

َوَكَذلَِؽ َأْوَحْقـَيا إَِلْقيَؽ ُروحيًا ).. وجقاهره لذائذه واستطعام يقم،

ـْ َأْمرَِكا  مؼرو ا وجعؾف ، اهَّللُ  يّسره وقد سقؿا ٓ( سقرة الشقرى . مِّ

 .محبقًبا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وبقييانُ  قييريٍش، ققمييف مييع والؿعركيية الصييراع تجؾقييةُ  فقائييده: وميـ

 " :: فؼيال ، إحيراقِفؿ يف ليف أذنَ  اهَّلل إنّ  حتيك وطـيادهؿ، صدوِدهؿ

 ويشّجقه رأسل يشَدخقا أي: "ُخْبزة فقدطقه رأسل َيْثُؾغقا إذا ربِّ 

 بييال  طظييؿ طؾييك دلقييؾ ذلييؽ ويف.ُيؽَسيير أي: الخبييز، ُيشييدُخ  كؿييا

  . الداطقة

 لفيؿ والؿؼارطية الثبياِت  طؾيك وتشجقُعف لف اهَّلل إمدادُ  : فقائده ومـ

 أي..أخييرجفؿ : أي ) اسييتخرجفؿ كؿييا اسييتخرجقك( قييال:…

 بيييقـ كيييان وإن وفاقيييا، جيييزا  إيييياك كييينخراجفؿ قيييريش كػيييار

 وإخراَجيؽ بالباصيؾ، إيياكَ  إخيراَجفؿ فنن وفرق، بقنٌ  اإلخراجقـ

 وكـصيرك ، ُكِعـيؽ وجاهيدهؿ، أي: )واغُزهؿ ُكغِزك( بالحؼ إياهؿ

 سيبقؾ يف جفيدك يف ما أكػؼ أي: ) وأكِػؼ فســػؼ طؾقؽ ( ، طؾقفؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

)وما أكػؼتؿ  وإخرة، الدكقا يف لؽ  وكضاطػفُ  طؾقؽ فسـخؾػ اهَّلل

 أي: ) وابعْث جقشيا كبعيْث خؿسية مثؾيف( مـ شلٍ  ففق يخؾػف ( .

 مييـ أمثالييف خؿسييةَ  فسـُرسييُؾ  الؽػييار، لؼتييال جقشييا أرسييؾَت  إذا

 ضاهرة، معجزة ذلؽ ويف ببدر، فعؾ كؿا الؿسؾؿقـ تعقـ الؿالئؽة

 العيدد قؾية ميع ، اهَّلل لرسيقل حصؾت فؼد ، اإليؿان ٕهؾ وفضقؾة

) وقاتْؾ بؿـ أصاطَؽ َميـ ..  بعده مـ لؾؿممـقـ وحصؾت والعدة،

 ميـ طصياك ميـ الؿسيؾؿقـ ميـ أصاطيؽ بؿيـ قاتيؾ أي: طصاك (

 جـيداً  وصاروا طؼقدُتفؿ، وصابت كػقُسفؿ زكْت  حقث الؽافريـ،

 . هَّلل

 …الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ٍِ راعي/ 4   :املِتظز واجملُد اهػِ
 

إن اْلَحْؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ  فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن

ًدا طبُده ورسقُلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ .  ُمَحؿَّ

ـَْفا  ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِم ُؼقا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َيا َأي َفا الـَّاُس اتَّ

َكثِ  ًٓ ُؼقا اهَّللَ الَِّذي َتَساَ ُلقَن بِِف َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفَؿا ِرَجا قًرا َوكَِساً  َواتَّ

َْرَحاَم إِنَّ اهَّللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرِققًبا . ْٕ  َوا

 أما بعد:

 إخقة اإليؿان:

 أنْ  العيار ميـ وليقس العؿيؾ، وتحتيرَف  كػَسيؽ ُتِعػَّ  أن طقًبا لقس

 وتؿشيل ، بـػسيؽ وَتؽِيد الـياس، تسيلل وٓ ، كادًحا طامال تعقَش 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الؿـيقال، هيذا طؾيك اهَّلل أكبقيا  كيان فؼيد! … ، إرض مـاكيب يف

ُهَق الَِّذي َجَعَؾ َلُؽُؿ إَْرَض َذُلقًٓ ) ..وكػاًحا وِجداً  ، ومفـة طؿالً 

ْزقِفِ  َفاْمُشقا فِل َمـَاكِبَِفا  ( سقرة الؿؾؽ .َوُكُؾقا ِمـ رِّ

 يؿـحـيا الؿختيار، والرسيقُل  الـبققـ، وخاتؿُ  ، الخؾؼ سقُد  هـا وها

 يف ودرًسييا ، التقايييع يف ودرًسييا العييقش، ولؼؿييةِ  العؿييؾِ  يف درًسييا

 يف الغييـؿَ  رطييك فؼييد ، وآحتؿييال الصييبر يف ودرسييا آسييتعػاف،

 !… أحد إلك يَده يُؿدَّ  ولؿ ، الرزق طؾك وشؼل صباه،

ـِ  : الصحقح يف كؿا َطـُْف، اهَّللُ  َرِيلَ  ُهَرْيَرةَ  َأبِق يؼقل  َصيؾَّك الـَّبِيلِّ  َط

َّٓ َرَطيك اْلَغيـََؿ  : َقياَل  َوَسيؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهَّللُ  . َفَؼياَل ") َميا َبَعيَث اهَّللُ َكبِق يا إِ

َْهيِؾ  "َأْصَحاُبُف : َوَأْكَت َفَؼاَل :  ِٕ َكَعْؿ، ُكـُْت َأْرَطاَهيا َطَؾيك َقيَراِريَط 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َة (  ، واطتيزاز رٍ فخ بؽؾ ورطاها ، الـاس بؽالم بالك وما رطاها.َمؽَّ

 ..!وأهؾف كػسف وأطػ ورطاها

ـُ  وكييذا  إرضِ  يف يسييعك ، ربييف طؾييك الؿتقكييُؾ  الصييبقر، الؿييمم

 تؾتيػ   الؽـيقزَ  وٓ ، طؾقيف تـيزل اليدراهؿَ  يـتظير ٓ ، وصالًبا كادًحا

 !… البـؽل حسابف يف تسؼطُ  إرصدةَ  وٓ بقتف، حقل

ـُ  ، هيق يطؾبفيا بؾ..!  كال  كػسيف، طؾيك ويحتيرُف  ، الؿفيـ ويؿيتف

 العيييييييقن اهَّللَ  سيييييييائال ، والصيييييييـائع أفييييييياق يف ويضيييييييرب

ْزَق َواْطُبييُدوُه َواْشييُؽُروا َلييُف إَِلْقييِف …والتقفقييؼ )َفيياْبَتُغقا ِطـييَد اهَّللِ الييرِّ

 . ٢١ُتْرَجُعقَن ( العـؽبقت : 

 اهَّلل صيؾك – تعريػيف يف وتؼدميةً  تقصئية فقفيا أن رطقفيا: فقائد ومـ

 ومييا الغييـؿ، رطيياة بييلحقال واطتبيياًرا العبيياد، سقاسيية -وسييؾؿ طؾقييف



 

40 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 مقاردهيا، أفضؾ وإيرادها لفا، الؽأل اختقار مـ راطقفا طؾك يجب

 بضيعقػفا، والرفيؼ كسقرها، وجبر لفا، والؿراح الؿسرح واختقار

دها، وُحسـ أطقاكفا ومعرفة  كاكت إمقر هذه طؾك وقػ فنذا تعف 

 ًٓ  .اهي. "بالغة حؽؿة وهذه العباد، لرطاية مثا

 بعيض يف كؿيا والققيار بالسيؽقـة الغيـؿ يرطيك ميـ يتحؾيك وأيًضا

 اهَّلل رسيالةَ  يبؾيغُ  اليذي ، الـبيل هقئية يـاسيب مؿيا وهذا إحاديث،

 ويحييقصفؿ الرسييالة، بفييذه الؿييممـقـ ويرطييك وتعييالك، سييبحاكف

 مع ذلؽ يف يف وكان الغـَؿ، إكبقا  كؾ   رطك ولفذا وططػف؛ بعـايتف

 اإلبيؾ يف ميا فقفا ولقس وارتػاق، ورطاية ، واحتؿال صبرٌ  ، الققار

 . وخقال  شدةٍ  مـ

 يصييػق بحقييث ، وتػؽييرٌ  وتباطييٌد  ، وطزليية خؾييقةٌ  الرطييل يف وأيًضييا

 ويف وإزطياج، ييجقج كؾ مـ ويسؾؿُ  ، الصدر ويـشرُح  ، الخاصر
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ٓ ميا وهيق ، والؿخؾققيات الؽيقن يف التػؽير لعبيادة تحؼقيؼ ذلؽ

 !… الؿفـ مـ كثقر يف يحصؾ

 ٓ يييرحؿُ  ٓ ومييـ ، ورحؿيية رفييٌؼ  بالحققاكييات العـاييية يف : وأيًضييا

ـُ  ففل ُيرحؿ،  يشيعرُ  الراطيل وتجعيؾ الػعيال، وُترقُؼ  الؼؾقب، تؾّق

 .) وما أرسؾـاك إٓ رحؿة لؾعالؿقـ ( … تجاهفا الؿتزايد بعطػفِ 

الؾفؿ آِت كػقسـا تؼقاها، وزكفا أكت خقر مـ زكاها ، أكت ولقفيا 

 .…ومقٓها

 .…أققُل ققلل هذا وأستغػر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والصالة والسيالم طؾيك اشيرف آكبقيا  

 …والؿرسؾقـ 

 وبعد :

 دلقيٌؾ  ذليؽ ويف الصيبا، يف وهق : كرامِ  يا الغـؿ رطلُ  لف حصؾ وقد

ـِ  طؾك  طؼقيدةُ  معيف فترسيُ   والؿثابرة، الجد طؾك الغالم تربقة حس

 .أخريـ طؾك آتؽال وطدمُ  العصامقة

 ، العييقش وشييظَػ  الحييرارةَ  يحتؿييُؾ  العربقيية الجزيييرة أجييقا  ويف

 يف صيػات يؽتسيُب  ولؽـيف ، وقًتيا يتقيف وقد الؼػار، يف بفا ويجري

 الصيييبر طؾيييك فقتربيييك..! أخيييرون يؽتسيييبف ٓ ميييا الشخصيييقة

 يفقي  كيان فؼيد واإلدارة، السقاسية وُحسيـ والقحيدة، والشجاطة

 مفؿتيف تؽقن مرتؼب، ومجد طظقؿة، لؿرتبةٍ  وسؾؿ طؾقف اهَّلل صّؾك

 . كػقسفؿ وتزكقة ، الـاس هداية حقـفا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 خالفييا ويتؼـفييا التؿققييز، أول مييـ الصييغقرُ  ُيحسييـفا الؿفـييةُ  وهييذه

ييُؾ  ، إخييرى الؿفييـ لييبعض  ويف أماكييًة، ويؽؾييُػ  مسييمولقًة، فُقحؿَّ

 لؿيـ خالًفيا العؿر، مؼتبؾِ  مـ العؿؾقة الؼقؿ غرس طؾك دلقٌؾ  ذلؽ

 . الؿقفؼ واهَّلل ، الزائد دٓلفؿ طؾك ويعؿؾ ، إصػال يستصغرُ 

 إلييك إشييارةً  ) كـييت أرطاهييا طؾييك قييراريط ٕهييؾ مؽيية ( ققلييف ويف

 دلقيؾ هيذا ويف ، اليدرهؿ ميـ الجيز  وهيق إجر، ققؿة أو الؿؽان

 بقيده، الؿر ِ  طؿؾ مـ ماكان الؽسب خقرَ  وأن الؽسب صؾب طؾك

جيِؾ  " ويروى ققؾ يا رسقَل اهَّللِ أي  الؽسِب أصَقُب قال : طؿُؾ الرَّ

 ."بقِده ، وكؾ  بقٍع مبروٍر 

وصيييؾقا وسيييّؾؿقا طبييياد اهَّلل طؾيييك الرسيييقل إطظيييؿ ، والـبيييل 

 .…إكرم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :األعظٍ  واحلدخ اهوحي ُشوي/ 5

 

الحؿُد هَّلل الذي بـعؿتف تتؿ  الصالحات ، والحؿُد الذي أكرمـا 

                         البقـات، كحؿده طؾك إحساكف ، وكشؽره طؾكبأيات 

 فضؾف وامتـاكف..

وكشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّلل وحده ٓ شريؽ لف، وكشفد أّن محؿًدا طبُده 

 .…ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقرا 

  أما بعد :

 أيفا الـاس:

 وتزيـييت الؽييقُن، وأيييا  ، الـييقرُ  سييطعَ  ، العظييقؿ القييقمِ  ذلييؽ يف

 !…جديد مـ البشريةُ  وُولدت ، الحقاةُ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، الؼيرآن معياين وهَطؾت ، الرسالة أكقارُ  وشّعت ، القحل كزَل  لؼد

 ، الرائعية الؼصة إلك واستؿعْ  … الـقر إلك الظؾؿات مـ لُتخرَجـا

  طـفا اهَّلل ريل طائشة الؿممـقـ أم تؼصفا

ـَ  " تؼييقل: َؿ ِميي ُل َمييا ُبييِدَئ بِييِف َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ َأوَّ

َّٓ َجياَ ْت  َٓ َييَرى ُرْؤَييا إِ الَِحُة فِيل الـَّيْقِم، َفَؽياَن  ْؤَيا الصَّ اْلَقْحِل الر 

ْبِح  أي الخؾيقة -، ُثؿَّ ُحبَِّب إَِلْقيِف اْلَخياَل ُ  -أي جؾقة-ِمْثَؾ َفَؾِؼ الص 

َقيالَِل  -َوُهيَق التََّعب يُد  -اَن َيْخُؾيق بَِغياِر ِحيَراٍ  َفَقَتَحـَّيُث فِقيِف َوكَ  - الؾَّ

ُد لَِذلَِؽ، ُثؿَّ َيْرِجيُع إَِليك  َذَواِت اْلَعَدِد، َقْبَؾ َأْن َيـِْزَع إَِلك َأْهِؾِف، َوَيَتَزوَّ

ُد لِِؿْثِؾَفييا، َحتَّييك َجيياَ ُه اْلَحييؼ  َوُهييَق فِيي ل َغيياِر ِحييَراٍ ، َخِديَجييَة َفَقَتييَزوَّ

 ". َقيياَل : "َمييا َأَكييا بَِؼيياِرٍئ  "َفَجيياَ ُه اْلَؿَؾييُؽ َفَؼيياَل : اْقييَرْأ. َقيياَل : 

َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل َحتَّك َبَؾيَغ ِمـِّيل اْلَجْفيَد، ُثيؿَّ َأْرَسيَؾـِل َفَؼياَل : اْقيَرْأ. 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َحتَّك َبَؾَغ ِمـِّيل اْلَجْفيَد،  ُقْؾُت : َما َأَكا بَِؼاِرٍئ. َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل الثَّاكَِقةَ 

ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل َفَؼياَل : اْقيَرْأ. َفُؼْؾيُت : َميا َأَكيا بَِؼياِرٍئ. َفَلَخيَذكِل َفَغطَّـِيل 

َخَؾيَؼ  } {اْقَرْأ بِاْسيِؿ َربِّيَؽ الَّيِذي َخَؾيَؼ  }الثَّالَِثَة ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل َفَؼاَل : 

ـْ َطَؾٍؼ  ْكَساَن ِم َْكَرُم اْقَرْأ  } {اإْلِ ْٕ . َفَرَجَع بَِفا َرُسقُل اهَّللِ " {َوَرب َؽ ا

َؿ َيْرُجيُػ ُفييَماُدُه، َفييَدَخَؾ َطَؾيك َخِديَجييَة بِـْييِت  َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ُؾييقكِل  "ُخَقْيِؾييٍد َرِيييَل اهَّللُ َطـَْفييا، َفَؼيياَل :  ُؾييقكِل، َزمِّ ُؾييقُه "َزمِّ . َفَزمَّ

 ":  -َوَأْخَبَرَهيا اْلَخَبيَر  -ْوُع ، َفَؼياَل لَِخِديَجيَة َحتَّك َذَهَب َطـْيُف اليرَّ 

. َفَؼاَلْت َخِديَجُة : َكالَّ َواهَّللِ، َما ُيْخِزييَؽ "َلَؼْد َخِشقُت َطَؾك َكْػِسل 

ِحَؿ، َوَتْحِؿُؾ اْلَؽيؾَّ ، َوَتْؽِسيُب اْلَؿْعيُدوَم،  اهَّللُ َأَبًدا ؛ إِكََّؽ َلَتِصُؾ الرَّ

قْ  ، َفاْكَطَؾَؼيْت بِيِف َخِديَجيُة َوَتْؼرِي الضَّ ـُ َطَؾك َكَقائِِب اْلَحيؼِّ َػ، َوُتِعق

ـَ َطييؿِّ  ى اْبيي ـِ َطْبييِد اْلُعييزَّ ـِ َأَسييِد ْبيي ـَ َكْقَفييِؾ ْبيي َحتَّييك َأَتييْت بِييِف َوَرَقييَة ْبيي
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ييَر فِييل اْلَجاِهِؾقَّييِة، َوَكيياَن َيْؽُتييُب اْلؽَِتيياَب  َخِديَجييَة، َوَكيياَن اْمييَرًأ َتـَصَّ

ْكِجقييِؾ بِاْلِعْبَراكِقَّييِة َمييا َشيياَ  اهَّللُ َأْن َيْؽُتييَب، اْلِعْبَراكِيي
ـَ اإْلِ ، َفَقْؽُتييُب ِميي لَّ

، اْسيَؿْع  ـَ َطيؿِّ َوَكاَن َشْقًخا َكبِقًرا َقْد َطِؿَل، َفَؼاَلْت َلُف َخِديَجُة : َيا اْب

ـَ َأِخيل، َمياَذا َتيَرى ا َفيلَ  ـِ َأِخقَؽ. َفَؼاَل َلُف َوَرَقيُة : َييا اْبي ـِ اْب ْخَبَرُه ِم

َؿ َخَبَر َما َرَأى، َفَؼاَل َليُف َوَرَقيُة : َهيَذا  َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َل اهَّللُ َطَؾك ُمقَسيك، َييا َلْقَتـِيل فِقَفيا َجيَذًطا ، َلْقَتـِيل  الـَّاُمقُس الَِّذي َكزَّ

اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َأُكييقُن َحق ييا إِْذ ُيْخرُِجييَؽ َقْقُمييَؽ، َفَؼيياَل َرُسييقُل 

َؿ :  َقاَل : َكَعْؿ، َلْؿ َيْلِت َرُجٌؾ َقط  بِِؿْثيِؾ  "َأَوُمْخرِِجلَّ ُهْؿ ا  "َوَسؾَّ

ًرا ،  َّٓ ُطقِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكـِل َيْقُمَؽ َأْكُصْرَك َكْصيًرا ُميَمزَّ َما ِجْئَت بِِف إِ

 َوَفَتَر اْلَقْحُل . ُثؿَّ َلْؿ َيـَْشْب َوَرَقُة َأْن ُتُقفِّلَ 
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 الييغار فييؿ فييل أليؼت الغقِب  مييـ بيُشيرى

 

 بيلسييرار اليدكييقا إليييك وأفيضيت وحًقا **

 

 سيحييرا كياليشذا صيافيت الـبقةِ  بيشيرى

 

 أكييقارِ  مييقالدَ  اليربيييا فيييييل وأطؾـييت **

 

 إلييك ييييزف اليدكيقا فييل الػجرُ  تدافعَ 

 

 وأدهييييييارِ  أجقيييالٍ  فييجييييرَ  تاريِخفيييا **

 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي   
 

 التيل الـبقة مقالد وإطالنُ  ، مسؾؿقن يا القحل كزولِ  قصةُ  هل هذه

اْقرْأ ) … القجقد وتبصقرِ  العالؿ، وهدايةِ  الـاس، ٓستـؼاذِ  جا ت

 ..(بِاْسِؿ َربَِّؽ الَِّذي َخَؾَؼ 

 التعبيد بيذلؽ ، تعيالك اهَّللُ  ُيعيده ، وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك كيان وقد

 حتيك رمضيان، ققيؾ سيـة، كؾ شفًرا اإليؿاكقة، والخؾقة ، والتػؽر

 الؽريؿات أيات هذه فجا ت  الؿحدد، والؿقطد الؿؼدار جا ه

 . وآستـارة العؾؿ إلك داطقةً  العَؾؼ، سقرة مـ
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 : أشفرها مـ ودروس فقائُد  الؼصة ويف

 تحيت صيـَعف وقيد ، ليف تعيالك اهَّلل واختقيارُ  اهَّلل رسقل فضُؾ  أوًٓ :

 . العظقؿ والشرِف  الجؾقؾة، الَؿفؿة لفذه لقؽقنَ  طقـف،

 يف لييف والداطؿيية لزوجفييا، الؿثبِّتيية الصييالحة الؿييرأة دورُ  وثاكًقييا:

 .…() كال ٓ ُيخزيَؽ اهَّللُ أبدًا … وأشغالف شموكف

ـُ  وثالًثا:  قبيؾ بيف اتصيػ وميا ، وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صّؾك خصالف ُحس

 ليف، الـياس ومحبيةِ  لؼبقلف وّصدت التل ، إخالَق  روائعِ  مـ البعثة

 ) وإكؽ لعؾك خؾيؼ طظيقؿ (. وأماكتف صدقفِ  يف يشؽؽقن ٓ بحقث

 . الؿؽاره اكدفاع يف سبٌب  الخصاَل  هذه وأنّ 

 لِـَػِسييف، وتؼقيييةً  لييف، إيـاًسييا وغّطتييف، الؿؾييؽ يييؿة يف أن ورابًعييا:

، الَقحِل  تؾؼِّل طؾك لَِؼؾبِف، وتـشقًطا  . ذلؽ بعد أصَؾَؼف ثؿَّ  اإللفلِّ
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 الؽبيرى بالؼضيايا والخبيرة العؾيؿ ٓهيؾ الرجيقع فضؾ وخامًسا:

 كقفيؾ، بيـ ورقية طؿفيا ابيـ ميع خديجية صـعت كؿا ، والخطقرة

 طؾيييك تعيييالك اهَّلل كزليييف اليييذي الـيييامقس وأكيييف بيييذلؽ، وتصيييديؼف

ُسييؾِ  َفاْصييبِْر َكَؿييا َصييَبَر ُأْوُلييقا الَعييْزمِ ) …مقسييك ـَ الر  ( سييقرة ِميي

 إحؼاف.

 .…الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات، وجـبـا الغػؾة والحسرات

 .…أققل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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الحؿُد هَّللِ حؿيًدا كثقيرا ، وسيبحان اهَّلل بؽيرة وأصيقال ، وصيّؾك اهَّللُ 

 …وسؾؿ طؾك طبده محؿد تسؾقًؿا كثقرا

 أما بعد:

  أيفا اإلخقُة الػضال :

..) َيا َلْقَتـِل فِقَفا َجَذًطا ، َلْقَتـِل َأُكيقُن  اهَّلل لرسقل ورقة ققل تػفؿقا

َؿ :   "َحق ا إِْذ ُيْخرُِجَؽ َقْقُمَؽ، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ

َقاَل : َكَعْؿ، َلْؿ َيْلِت َرُجٌؾ َقط  بِِؿْثِؾ َما ِجْئَت بِِف  "َأَوُمْخرِِجلَّ ُهْؿ ا 

ًرا (.إِ   َّٓ ُطقِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكـِل َيْقُمَؽ َأْكُصْرَك َكْصًرا ُمَمزَّ

 : مـفا وطبر دروس فقفا

 ، جيذطا شاًبا يؽقن نأو مـاصرتفا وتؿـقف الجديدة بالدطقة إيؿاكف

 .. وققة صاقة بؽؾ ويدفع طـفا يدافع
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 ، آبيتال  ميـ سقالققف لؿا وتـبقفف ، اهَّلل لرسقل تحذيره : وكذلؽ

ـِ  مـ ذلؽ وأنّ   ٓ إميؿَ  ٕن التياري ، طبر والدطقات، إكبقا  َسـ

 !!…الؼديؿ لتراثفا وتتعصب أدياكفا تغقرَ  أن تحب

 والجفيد العؿيؾ طؾيك الؼيادرة الػترة هل الشباب فترةَ  وأن وأيًضا:

 طيـ اليذّب  ويف ديـِف، كصرةِ  ويف اهَّلل، صاطة يف فؾُتستثؿر ، والتعاصل

 ا!…شبابف فقؿا أباله() وطـ  ، الصالحقـ

 اليذي الحيؼ لإلليفِ  هل إكؿا الحؼة العبادة أنّ  طؾك الؼصة دلت وقد

 واإلليف ، إكرم الرب ففق بالؼؾؿ، وطؾؿف ، طؾؼ مـ اإلكسانَ  خؾؼ

 ..! لؾعبقدية الؿستحؼ إطظؿ

 أصيقار ميـ صيقر وهيل ، الؿتجؿيد اليدم هيق العؾؿا : قال والعؾُؼ 

 الييذي فؿييـ ، مقيييع غقيير يف الؼييرآن يف الؿييذكقر اإلكسييان خؾييؼ
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 اهَّللُ  فتبيارك اهَّلل، خؾيؼ طظقؿ لؽؿ تبقـ وقد.. حقـفا العبادة يستحؼ

 . الخالؼقـ أحسـ

 …الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد
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  :اهدعوية احللٌة ًّ/ 6
 

م بـل آدَم بالعؼقل والبصائر ، وجعَؾ فقفا  الحؿُد هَّللِ ، الذي كرَّ

كحؿُده  …الذكِر والؿزاهر  وهداها مقاطظَ الحؽؿَة والؿـائر ، 

 …سبحاكف وكشؽُره ، ومـ كؾ ذكٍب كستغػره 

وأشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف، وأشفُد أّن محؿًدا طبُده 

 …ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

ُؼقا اهَّللَ َوْلَتـظُ   ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ُؼقا اهَّللَ إِنَّ ) َيا َأي  َمْت لَِغٍد َواتَّ ا َقدَّ ْر َكْػٌس مَّ

 اهَّللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن (.

  : بعد أما

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

بيف الؿؽقية، اليدطقةِ  إبيانَ  وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صّؾك كبق ـا طاَكك لؼد  فؽذَّ

 فصيبرَ  …أصيحابفِ  ميـ وكيالقا وآَذوه ، بشيدة مـف وسِخروا ، ققُمف
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 صيييبروا هيييؿ إن ، والتؿؽيييقـ الـصيييرَ  أتباَطيييف ووطيييَد  واحتسيييَب،

 !…وتحؿؾقا

 ويييتؽؾؿُ  ، بالُحسييـك يييدطق ، ومسييالؽف خطاباتِييف يف حؽقًؿييا وكييان

 َطْبسية بيـ طؿيرو إسيالم قصيةُ  ذليؽ، طؾيك ييدل   ومؿيا ، بالػضؾك

 فؾؼييد ، اهَّلل رحؿييف مسييؾؿ صييحقح يف مرويييةٌ  وهييل طـييف، اهَّلل ريييل

ـِ  طييـ لؾبحييث السييؾقؿةُ  فطرُتييف تحركييت  ُيطِييؼ ولييؿ الحييؼ، الييدي

 : الؼقم يالِٓت 

 مضققمُ  والعؼُؾ  حجةٌ  لفؿ أما ** الؼقمُ  طـدها ُيصغل الحجارةُ  كقَػ 

 مؽؾقمُ  والؿدطق   يبالقنَ  وٓ ** واكتشروا كالدود حقَلفا تجؿعقا

 

ـُ  َطْؿُرو يؼقل َؾِؿل   َطَبَسةَ  ْب ـ  َأنَّ  " : الس  ُكـُْت َوَأَكا فِل اْلَجاِهِؾقَِّة َأُضي

ُفييْؿ َلْقُسييقا َطَؾييك َشييْلٍ ، َوُهييْؿ َيْعُبييُدوَن  الـَّيياَس َطَؾييك َييياَلَلٍة، َوَأكَّ
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ييَة ُيْخبِييُر َأْخَبيياًرا، َفَؼَعييْدُت َطَؾييك  َْوَثيياَن، َفَسييِؿْعُت بَِرُجييٍؾ بَِؿؽَّ ْٕ ا

َؿ َراِحَؾتِييل، َفَؼييِدْمُت َطَؾْقييِف، َفيينَِذا رَ  ُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ييَة،  ُمْسييَتْخِػًقا ُجييَرآُ  َطَؾْقييِف َقْقُمييُف، َفَتَؾطَّْػييُت َحتَّييك َدَخْؾييُت َطَؾْقييِف بَِؿؽَّ

 ". َفُؼْؾُت : َوَما َكبِل  ا َقاَل : "َأَكا َكبِل   "َفُؼْؾُت َلُف : َما َأْكَت ا َقاَل : 

َأْرَسيَؾـِل  "ُؼْؾيُت : َوبِيَليِّ َشيْلٍ  َأْرَسيَؾَؽ ا َقياَل : . فَ "َأْرَسَؾـِل اهَّللُ 

َٓ ُيْشيَرُك بِيِف َشيْلٌ   يَد اهَّللُ  َْوَثياِن، َوَأْن ُيَقحَّ ْٕ َْرَحاِم، َوَكْسرِ ا ْٕ بِِصَؾِة ا

ـْ َمَعَؽ َطَؾك َهيَذا ا َقياَل : " . َقياَل : "ُحير  َوَطْبيٌد  ". ُقْؾُت َلُف : َفَؿ

ـَ بِِف. َفُؼْؾُت : إِكِّل ُمتَّبُِعَؽ. َقاَل َوَمَعُف َيْقَمئِ  ـْ آَم ٍذ َأُبق َبْؽرٍ، َوباَِلٌل ِمؿَّ

َٓ َتَرى َحالِل َوَحاَل الـَّاِس  ":  َٓ َتْسَتطِقُع َذلَِؽ َيْقَمَؽ َهَذا ؛ َأ إِكََّؽ 

ـِ اْرِجْع إَِلك َأْهِؾَؽ، َفنَِذا َسِؿْعَت بِل َقيْد َضَفيْرُت، َفيْلتِـِل  . "ا َوَلؽِ

َؿ  َقاَل : َفَذَهْبُت إَِلك َأْهِؾيل، َوَقيِدَم َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ
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َْخَباَر، َوَأْسيَلُل الـَّياَس  ْٕ اْلَؿِديـََة، َوُكـُْت فِل َأْهِؾل، َفَجَعْؾُت َأَتَخبَُّر ا

ـْ َأْهيِؾ َيْثي ـَ َقيِدَم اْلَؿِديـَيَة َحتَّيك َقيِدَم َطَؾيلَّ َكَػيٌر ِمي ـْ َأْهيِؾ ِحق رَِب ِمي

ُجُؾ الَِّذي َقيِدَم اْلَؿِديـَيَة ا َفَؼياُلقا :  اْلَؿِديـَِة. َفُؼْؾُت : َما َفَعَؾ َهَذا الرَّ

الـَّاُس إَِلْقِف ِسَراٌع، َوَقْد َأَراَد َقْقُمُف َقْتَؾُف َفَؾْؿ َيْسَتطِقُعقا َذلَِؽ، َفَؼِدْمُت 

 ": َيا َرُسقَل اهَّللِ، َأَتْعرُِفـِيل ا َقياَل : اْلَؿِديـََة، َفَدَخْؾُت َطَؾْقِف. َفُؼْؾُت 

َة ا  . َقاَل : َفُؼْؾُت : َبَؾيك. َفُؼْؾيُت : َييا "َكَعْؿ، َأْكَت الَِّذي َلِؼقَتـِل بَِؿؽَّ

ياَلِة.  ـِ الصَّ َؿيَؽ اهَّللُ َوَأْجَفُؾيُف، َأْخبِْركِيل َطي يا َطؾَّ َكبِلَّ اهَّللِ، َأْخبِْركِل َطؿَّ

يياَلِة َحتَّييك َتْطُؾييَع َصييؾِّ َصيياَل  "َقياَل :  ـِ الصَّ يْبِح، ُثييؿَّ َأْقِصييْر َطي َة الص 

ْؿُس َحتَّك َتْرَتِػَع ؛  الحديث .…الشَّ

 مبتعيدا مسيتخػقا، وجيده اليدطقة، يف الحؽؿيةَ  : وتعّؾيؿ هـا فتلمؾ

  .…أوًٓ  وهذا الؿشركقـ، مع الشديدة الؿقاجفات طـ
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 ،..  إمير هيذا طؾيك معؽ مـ… غريًبا وكان ، سللف ولؿا وثاكقا :

 يػصيح ليؿ ولؽـيف  الـياس، ميـ مجؿقطيات أي وطبيد، حيرٌ  : قال

 . ومستؼبِؾفا ورجآتِفا الدطقِة، طؾك حػاضا ، وأبفؿفؿ طـفؿ

 لييـ إكييؽ : والسييالم الصييالةُ  طؾقييف فؼييال مّتبُِعييؽ، إين قييال: وثالًثييا:

 ..! هذا يقَمؽ تستطقعَ 

..) أٓ غرييب وهق وخطقرتفا الدطقية الؿرحؾة لف كشَػ  ورابًعا:

 ، وتـؽييقاًل  ايييطفاًدا كاكييت والحالييةُ  تييرى حييالل وحيياَل الـيياس (

 !!…وخارجفا مؽة مـ آمـقا بالذيـ وتربصا

 ققميؽ، إليك ترجيعَ  أن ، الحؽيقؿ الدطقي بالعؿؾِ  أشارَ  وخامًسا:

 .!…طؾل فاقدم بظفقري سؿعت فنذا

 !…دطقتـا وطـ ، هـا تخبر رسقٓ وتؽقن ، بـػسؽ فتـجق
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 اإلسيالم طيـ وتحيدثفؿ ، ققميؽ إليك برييًدا تؽقن أن يضقرك وما

 بلقياربفؿ بطشيقا أكياسٍ  طـيد غريبيا تؽقن أن مـ بدٓ ، وجؿالقاتف

 .!…البعدا  إجاكب طـ فضال

 مييـ قييريٌش  تزطؿييف ومييا ، لؾييدطقة الؽالمييل التشييقيفَ  وتحييارَب 

 ! …أكاذيب

 الجؿقؾية، الؼصية هيذه يف حاييرةً  الدطقيةُ  الحؽؿةُ  كاكت ولذلؽ

  َوَما) بلصحابف باصشقن ، طؾقف جريئقن وققُمف َخطِر، القيع ٕنَّ 

 ( سقرة البروج .َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إَِّٓ َأن ُيْمِمـُقا بِاهَّللِ الَعِزيِز الَحِؿقدِ 

 مظفيرٍ  غقيرَ  ، متؾطػيا اهَّلل رسيقل إليك وَصَؾ  ، لؾدطقة حبف مع وهق

 اهَّلل رسيقُل  قّؾيده وكيذلؽ دخقليف، يف الحؽؿةَ  أصاب وقد ، لحالف

 يحتؿيُؾ  ٓ الؿؽيانَ  وأن خروجف، يف الحؽؿةَ  والسالم الصالة طؾقف

 وقييد ، أذى ويؾحؼفييا مـفييا، ُيـييال أن يؿؽييـ غريبيية، شخصييقات
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) ومـ يمَت الحؽؿُة فؼيد أوتيل خقيًرا … خاللفا مـ كحـ كتضررُ 

 كثقرا ( سقرة البؼرة .

 الؼيقل يف اإلصيابةُ  : بعُضيفؿ وقيال.  الؼرآن يف الػؼفُ  هل والحؽؿةُ 

 الحؽؿة العؼؾ يف الديـ . : هل وققؾ ، والػعؾ

الؾفؿ أططِـا وٓ َتحرمـيا ، وأكرمـيا وٓ ُتفـيا، وتقفـيا وأكيت راٍض 

 طـا يا كريؿ ..

أقييقُل قييقلل هييذا وأسييتغػُر اهَّللَ لييل ولؽييؿ ولسييائر الؿسييؾؿقـ، 

 .…التائبقـ   فاستغػروه فقا فقَز الؿستغػريـ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

والصيالة والسيالم طؾيك خياتؿ الـبقيقـ، الحؿُد هَّللِ رب العيالؿقـ ، 

 …وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  وبعد :

 اهَّلل صيؾك اهَّلل رسيقل كحؽؿيةِ  حؽؿيةً  : مسؾؿقن يا الدطقةُ  تحتاُج 

ًٓ  وسؾؿ، طؾقف  وٓ ييعػ، ميع تقاجيف فيال ، وسيؾقًكا وطؿياًل  قيق

 إميقر وتيقازن ، استضيعاف ميع تؼاتؾ وٓ ايطفاد، يف تتحؿس

 ..كػسف قدر طرف امر ا اهَّلل ورحؿ ، وتعتدل

) فعؾ ما يـبغيل طؾيك القجيف اليذي يـبغيل ،  بلكفا الحؽؿةُ  وتعرف

 يف الققت الذي يـبغل ( .

ادع إلك سبقؾ  ":  تػسقر يف ي اهَّلل رحؿف ي سعدي ابـ الشق  ويؼقل

ربؽ بالحؽؿة ( أي كؾ  أحيٍد طؾيك حسيب حاليف وففؿيِف، وقبقليف 

واكؼقاده، ومـ الحؽؿة، الدطقُة بالعؾؿ ٓ بالجفؾ، والبدأًة بيإهؿ 
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فإهؿ، وبإقرِب إلك إذهيان والػفيؿ، وبؿيا يؽيقُن قبقُليف أتيؿ، 

 .اهي "…وبالرفؼ والؾقـ،

 وكبييذِ  ، اهَّلل تقحقييدِ  طؾييك الؼييائؿَ  العظييقؿَ  الييدطقي خطاَبييف اكظيير ثييؿ

 لؿيا ثيؿ ، وغاياتفيا الـبقةَ  بف شرَح  الذي ، إرحام وصؾةِ  ، إوثان

 هيل وهيذه  أكؽيره، وميا وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك طرفف مدة بعد التؼاه

َكَعيْؿ، َأْكيَت الَّيِذي َلِؼقَتـِيل  "َأَتْعرُِفـِل ا َقياَل :  "… الؼقادية الـباهة

َة ا  يا . َقاَل : "بَِؿؽَّ َفُؼْؾُت : َبَؾيك. َفُؼْؾيُت : َييا َكبِيلَّ اهَّللِ، َأْخبِْركِيل َطؿَّ

اَلِة. .. ـِ الصَّ  "َطؾََّؿَؽ اهَّللُ َوَأْجَفُؾُف، َأْخبِْركِل َط

 القيييق  وصييػة ، الصييالة أوقيياَت  وسييؾؿ طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك وطؾؿييف

 .وفضؾف

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الرحؿيية الؿفييداة، والـعؿيية 

 …الؿسداة
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  : اجَلشور وَصال املصوي/ 7
 

فـا بطاطتِف ، ورفَعـا بفدايتِف، كحؿُده طؾك  الحؿُد هَّلل أكَرمـا بديـِف، وشرَّ

ِمــف ، وكشُؽره طؾك ُســِف، بسَط إفضال ، وكشَر أمال ، وحّؼؼ لـا 

 .…كؾَّ صؾٍب وَمـال

أشفُد ان ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿًدا طبُده 

 ..…ورسقلف ، صؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقـ 

َّٓ َوَأكُتؿ   َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ِف َو
ُؼقا اهَّللَ َحؼَّ ُتَؼاتِ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ) َيا َأي 

ْسِؾُؿقَن(  م 

  بعد: أما

  : إخقَة اإلسالم

ر اسيتفزا ٍ  أو ، طؾقيف وقعيت ُسخريةٍ  مـ يتضايُؼ  الـاس بعُض   كيدَّ

 .!…لؿظفرِه أسا َ  تطاولٍ  أو ، خاصَره
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 .!، وأذيات باليا مـ الؿرسؾقنَ  لؼل ما وتـاَسك

 وذاَق  ، لؾسييخرية تعييرَض  وسييؾؿ، طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك رسييقُلـا ومييـفؿ

 سيال طؾقيف وألؼيقا ميرة، ذاَت  وُخـيؼ ، بف وهّؿقا ، آستفزا  مرارةَ 

 ..!!…الـاس طـد الؿستؼذرةُ  الؿشقؿةُ  وهل ، الَجزور

 ميـ كقبيًا ضفيرِك طؾيك صيّبقا أو تصؾل، وأكت طؾقَؽ  ُألؼقت ففؾ

 !ا…الؿا 

ـَ َمْسُعقٍد رييل اهَّلل طـيف قيال :  : الصحقحقـ يف جا  طـ َطْبَد اهَّللِ ْب

َؿ َكاَن ُيَصؾِّل ِطـَْد اْلَبْقِت ، َوَأُبيق َجْفيٍؾ  إّن الـَّبِلَّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُؽيْؿ َيِجيلُ  بسيال  َوَأْصَحاٌب َلُف ُجُؾقٌس، إِْذ َقاَل َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض : َأي 

يٍد إَِذا َسيَجَد ا َفاْكَبَعيَث َجُزوِر َبـِيل ُفياَلٍن، فَ  َقَضيُعُف َطَؾيك َضْفيرِ ُمَحؿَّ

َفَجاَ  بِِف َفـََظَر َحتَّيك َسيَجَد  -أي طؼبة بـ أبل معقط-َأْشَؼك اْلَؼْقِم، 
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ـَ َكتَِػْقيِف، َوَأَكيا  الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َوَييَعُف َطَؾيك َضْفيرِِه َبيْق

َٓ ُأَغقِّرُ  ،، َقياَل : َفَجَعُؾيقا -أي قيقة-َشيْقًئا، َليْق َكياَن لِيل َمـََعيةٌ  َأْكُظُر 

َيْضييَحُؽقَن، َوُيِحقييُؾ َبْعُضييُفْؿ َطَؾييك َبْعييٍض، َوَرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ 

ـْ  َٓ َيْرَفُع َرْأَسُف، َحتَّك َجاَ ْتُف َفاصَِؿُة َفَطَرَحْت َط َؿ َساِجٌد  َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُفؿَّ َطَؾْقَؽ بُِؼَرْيٍش َضْفرِِه، َفَرَفَع  اٍت،  -َرْأَسُف، ُثؿَّ َقاَل : الؾَّ َثياَلَث َميرَّ

ْطَقَة فِل َذلِيَؽ  َفَشؼَّ َطَؾْقِفْؿ إِْذ َدَطا َطَؾْقِفْؿ، َقاَل : َوَكاُكقا َيَرْوَن َأنَّ الدَّ

ك :  ُفؿَّ َطَؾْقَؽ بَِلبِل َجْفٍؾ َوَطؾَ  "اْلَبَؾِد ُمْسَتَجاَبٌة، ُثؿَّ َسؿَّ ْقَؽ بُِعْتَبَة الؾَّ

ـِ َخَؾيٍػ،  ـِ ُطْتَبيَة، َوُأَمقَّيَة ْبي ـِ َربِقَعيَة، َواْلَقلِقيِد ْبي ـِ َربِقَعَة، َوَشْقَبَة ْبي ْب

ـِ َأبِل ُمَعْقٍط  يابَِع َفَؾيْؿ َيْحَػيْظ، َقياَل : َفَقالَّيِذي "َوُطْؼَبَة ْب . َوَطيدَّ السَّ

ـَ َطيدَّ َرُسيق َؿ َكْػِسل بَِقِدِه َلَؼْد َرَأْيُت الَِّذي ُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

  َصْرَطك فِل اْلَؼِؾقِب ، َقِؾقِب َبْدٍر .
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 تعرض الذي ، الدطقي إذى صقر مـ صقرةٌ  : مسؾؿقن يا ففذه

 : يؾل ما هـا وكستػقُد  والسالم الصالةُ  طؾقف لف

 تقّصـيقا أن فالبيد ، والؿصيؾحقـ اليدطقة صرييُؼ  هق ذلؽ أنّ  أوٓ:

 إكبقييا  وحؾقييةُ  ، الحقيياة سييـةُ  فييآبتال ُ  ذلييؽ، طؾييك كػقَسييؽؿ

) أم حسييبتؿ أن  السييبقؾ ومؿحييُص  ، الطريييؼ ومػييرزةُ  والييدطاة،

تيييدخؾقا الجـييية ولؿيييا يعؾيييِؿ اهَّللُ اليييذيـ جاهيييدوا ميييـؽؿ ويعؾيييَؿ 

 وُترفيعُ  العبيُد، وُيؿحيُص  الصيبُر، ُيؽشيُػ  وبآبتال ِ الصابريـ( . 

 قؾييقب يف محبُتييف وتزيييُد  طييدوه، ويخييـُس  روحييف، وتعؾييق درجُتييف،

 . الخالئؼ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، الشيدائد يف قيدوُتـا ففق ققمف، طؾك اهَّلل رسقل صبرَ  كتعؾؿُ وثاكًقا: 

) لؼيد  صريؼتيف ميـ وكؼيبُس  ، بفدييف كلتسيل ، الؿقاقػ يف وأسقُتـا

 كاَن لؽؿ يف رسقل اهَّلل أسقٌة حسـة ( .

ـُ  وثالًثا:  وأصيحابِفا، اليدطقةِ  طؾيك اليدفقـ وحؼيُدهؿ إطيدا  تػـ

 فسييياد طـيييد ميييرو تفؿ واكعيييدامُ  ذليييؽ، يف الالذطييية وسيييخريُتفؿ

 وأخبييثفؿ أشييؼاهؿ الجييزور سييال ويييع الييذي وكييان ، مسييالؽفؿ

 . بدر طؼب ُقتؾ وقد ، ُمعقط أبل بـ طؼبةُ 

 مؽية لؿشركل كان وما ومـَعٍة، ققةٍ  مـ لفا ٓبد الدطقةَ  أن ورابًعا:

 وليذلؽ ، الجـقد ويعِػ  إتباع، لؼؾةِ  إٓ اهَّلل رسقل مـ يـالقا أن

ـُ  يستطع لؿ  . إكؼاَذه مسعقد اب
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، صـقِعفؿ جرا َ  والظالؿقـ الؿعتديـ طؾك الدطا  جقازُ  وخامسا:

َـّ  ، الييدطا  أو العػييقِ  بييقـ مييا مخقييرٌ  العبييَد  وأن  قييد اهَّلل رسييقَل  ولؽيي

 ..بلسيؿائفؿ وسيّؿاهؿ طؾيقفؿ فيدطا ، أذاهيؿ واشتد ، إلقفؿ أطذرَ 

 …)الؾفؿ طؾقؽ بؼريش ( ثالًثا

الؾفؿ آت كػقَسـا تؼقاها، وزكفا أكت خقر مـ زكاها ، أكت ولقفيا 

 …ومقٓها

 .…أققل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ حؿًدا كثقرا ، صقًبا مبارًكيا فقيف ، وصيّؾك اهَّللُ وسيؾؿ طؾيك 

 .…كبقـا محؿد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  وبعد :

  الؽرام :أيفا اإلخقُة 

 صييبرِه وميـ ذليؽ، طؾييك وصيبر ، اهَّلل رسيقُل  لؼقييف مؿيا شيل ٌ  هيذا

 ابـُتيف جيا ت حتيك مصيؾقًا وبؼيل صريؼتيف، طؾيك ثبيَت  أكف العظقؿ،

 .!…وسّبتفؿ الؼذَر، فرفعت طـفا اهَّلل ريل فاصؿةُ 

 البؾيد يف اسيتجابَتفا يرونَ  وكاكقا دطقَتف، خافقا طؾقفؿ، دطا لؿا ثؿ

 يرتيدطقن وٓ طـيادهؿ، طؾيك ُيصيّرون ٓكحيرافِفؿ ولؽيـ الحرام،

 ..!أخالًقا وٓ ، ديـًا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 هيذا إنّ ! ا…دطيا ه وتخيافقن ، ديـيف تحاربقن تـاقٌض، فقف وهذا

  !…ُطجاب لشق ٌ 

 بيدر غيروةِ  يف بفيؿ فيالتؼك رسيقلف، دطيا َ  تعيالك اهَّللُ  استجاَب  وقد

 طـييادهؿ، وأزهييؼ ، قييقتفؿ اهَّللُ  وكسييرَ  طؾييقفؿ، فؽُبييرت ، الؽبييرى

ـُ  فرآهؿ ، سادُتفؿ وهؾَؽ   ، بيدر بئير يف هؾؽك اهَّلل ريل مسعقد اب

 يف الؿتضادان والخصؿانِ  ، الػرقان ويقم العظقؿة، الؿعركة حقث

ًٓ  هَّللِ  والحؿُد  ، والدياكة الؿـفج  .وآخراً  أو

 ……الؾفؿ صؾ طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 :ًعِا اهلل إْ حتشْ ال/8
 

الصالحقـ ، وكصقرِ الؿممـقـ ، وخالؼ الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، ولل 

الخؾؼ أجؿعقـ ، وقققِم السؿقات وإريقـ ، كحؿُده طؾك آٍٓ  

 .…جسقؿة، وكعٍؿ ُمسَبغة ، وخقراٍت ُمػرحة

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿًدا طبُده 

 …ًداورسقلف ، صؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف ، وسّؾؿ تسؾقًؿا مزي

 أما بعد:

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

 وتفيد   ، تزليزلفؿ شيديدة، وبالييا محزكٌة، أحداٌث  الـاس طؾك تؿر  

 بالصيبر ويجابفقكفيا ، باإليؿان يؼابؾقكفا الؿممـقـ ولؽـ كقاَكفؿ،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

) أٓ لييف … وحييافظِفؿ وراِزقفييؿ خييالِؼفؿ طؾييك متقكؾييقن وهييؿ ،

 الحؽُؿ وهق أسرُع الحاسبقـ (.

 كرٍب  وساطةِ  شديدة، ابتال ٍ  لحظةِ  إلك الـبقية السقرةِ  يف هـا واكظر

 !…مـا كثقرٌ  يطقؼف ٓ ، طصقب ومققٍػ  داهؿة،

 ، رحقيب بصيدرٍ  ، وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقُل  تؾؼاهُ  ذلؽ ومع

ـٍ   !…طجقبة وثؼةٍ  طؿقؼ، ويؼق

ـْ  الؿشيفقرة الفجيرة قصيةِ  ويف ، الصيحقحقـ يف جا   َبْؽيرٍ  َأبِيل َطي

َؿ َوَأَكيا فِيل  : َقياَل  َطـْيُف، اهَّللُ  َرِيلَ  ُقْؾيُت لِؾـَّبِيلِّ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

َْبَصَرَكا، َفَؼاَل :  َٕ َما َضـ َؽ  "اْلَغاِر : َلْق َأنَّ َأَحَدُهْؿ َكَظَر َتْحَت َقَدَمْقِف 

ـِ اهَّللُ َثالُِثُفَؿييا ا  تحييزن إن اهَّلل ) ٓ  الؼييرآن ويف."َيييا َأَبييا َبْؽييرٍ بِيياْثـَْق

 معـا(.
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 والجقائز مؽان، كؾ مـ الخطرُ  يلتقفا بديـفا فارةٌ  مفاجرة، صحبةٌ 

 وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك يعؾؿـيا ذلؽ، ومع طؾقفؿ، يعثرُ  لؿـ ُترصُد 

ـَ  التقكييؾ درَس   مييا ، اهَّلل بقييدِ  إمييرَ  وأنّ  اهَّلل، طؾييك آطتؿيياد وُحسيي

 ميا! … ترجعيقن وإلقيف الحؽيؿ ليف ، يؽـ لؿ يشل لؿ وما كان شا 

 … ورطايتف بحػظف معفؿ ففق " ثالثفؿ اهَّلل باثـقـ ضـؽ

 وأخيذ ، شيلكفؿ وحػيظَ  ، أميَرهؿ اهَّللُ  تقكيؾ قيد بياثـقـ، ضـ يؽ وما

 !…طـفؿ العققنَ 

ـّ  ، الؿقت وداَهؿفؿ ، العدو مـفؿ دكا كعؿ  أطظيؿ، اهَّلل حػيظَ  ولؽي

 كؿييالِ  طييـ وسييؾؿ طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك طبَّيير ولييذلؽ ، أشييد وحراَسييتف

) إّن اهَّلل ييدافُع طيـ .…لعبياده وكصيرهِ  ، ربيف يف ثؼتيف وطظؿِ  يؼقـف،

 …الذيـ آمـقا(
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 كييؾ يف وأطؾـييقا الطؾييب، واشييتدَّ  ، الػرسييان حييقلفؿ وتجّؿعييت

 ٓ … صياحَبف يسيّؾل ذليؽ، وميع ، آغيرا ات وُوييعت مؽان،

) فيياهَّلل … ويحػظـييا يرطاكييا معـييا فيياهَّللُ  … تحييزن، وٓ. …تخيػ

 !…أرحُؿ الراحؿقـ (خقٌر حافًظا وهق 

 تجيد وليـ ، وحرمياتفؿ طباده طؾك اهَّلل مـ أغقرُ  هـالؽ يؽقنَ  ولـ

 !…قديرا طؾقًؿا كان إكف …وقدرة ققةً  مـف أمـعَ 

ـَ  وكقػ مؽة، صـعت وماذا  كؾيف. …وطيدُدها بطُشيفا ققُتفيا،وأي

يَؿَقاِت ).…مـثيقًرا هبا ً  وبؼلَ  ، تالشك يِف ُجـُيقُد السَّ  َوإَْرضِ  َولِؾَّ

 ( سقرة الػتح .َوَكاَن اهَّللُ َطِزيزًا َحؽِقؿًا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َّٓ َتـُْصُروُه َفَؼْد َكَصيَرُه } تعاَلك: ققلِف يف ذلؽ إلك الُؼرآنُ  أشارَ  وقد إِ

ـِ إِْذ ُهَؿيا فِيل اْلَغياِر إِْذ َيُؼيقُل  ـَ َكَػيُروا َثياكَِل اْثـَيْق اهَّللُ إِْذ َأْخَرَجُف الَِّذي

َٓ َتْحَزْن إِنَّ   [.٤٤]التقبة:  {اهَّللَ َمَعـَا لَِصاِحبِِف 

 وليؿ! ا..الحيافظ وربـيا الخقُف  ولِؿَ  اهَّلل، مـ والرطايةُ  الحزنُ  فِؾؿَ 

 !ا..إلقف العباد وكقاصل بقده، شل ٍ  كؾِّ  ومؼالقُد  القلُس 

 البالغية اإليؿاكقية الؿعياين هيذه مثيَؾ  كتعؾؿَ  أن ففؾ لـا يا مسؾؿقن :

ـٌ ! ا…  لييؿ بالـجيياة وثؼيية يتضعضييع، لييؿ وتقكييؾ يفتييز، لييؿ يؼييق

) وميـ يتقكيؾ طؾيك اهَّلل … الؿخاصر تؽدره لؿ وهدو  تضطرب،

 يف أي: ففق حسبف، إن اهَّلل بالغ أمره سقجعؾ اهَّللُ لؽؾ شيلٍ  قيدًرا(

 ميا ودفيع ، يـػعيف ميا جؾيِب  يف اهَّلل طؾيك يعتؿد بلن ودكقاه، ديـف أمر

 إمير كافقيف أي: {َفُفيَق َحْسيُبُف  } ذليؽ تسيفقؾ يف بف ويثؼ يضره،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 العزييز الؼيقي الغـيل كػالة يف إمر كان وإذا بف، طؾقف تقكؾ الذي

 .. شل  كؾ مـ العبد إلك أقرب ففق الرحقؿ،

ولق تقكؾ العبُد طؾيك اهَّلل حيؼ  " اهَّلل: رحؿف الؼقؿ ابـ اإلمامُ  وقال

 . "تقكؾف يف إزالة جبؾ مـ مؽاكف ، وكان ملمقرًا بنزالتف ٕزالف

والتقكيييُؾ جيييامٌع لؿؼيييام التػيييقيض  " اهَّلل: رحؿيييف أيًضيييا قيييال

 . "وآستعاكة والريا ، ٓ يتصقُر وجقٌد بدوكفا 

ـُ ميا  الؾفؿ اقسؿ لـا ميـ صاطتيؽ ميا تبؾغـيا بيف جـتيؽ ، وميـ القؼيق

ن بف طؾقان مصقباِت الدكقا، إكؽ طؾك كؾ شلٍ  قدير  .…تفقِّ

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

هَّللِ رب العؾؿييقـ ، والصييالُة والسييالم طؾييك خيياتؿ الـبقييقـ الحؿييُد 

 ..…وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

  أيفا اإلخقُة الؽرام :

ـْ  لؿ لق  لؽػاكيا والقؼيقـ التقكيؾ درُس  إٓ الفجيرة دروس ميـ يؽي

 ويييعَػ  القؼييقـ، فقييف تراجييعَ  زمييانٍ  يف صييركا ٕكـييا..! واكتػعـييا

 ..!التقكؾ

ـُ   يؼييقل التقكييؾ : هييق الثؼييُة بيياهَّلل،  " : طـييف اهَّلل ريييل طبيياس ابيي

وصدُق التقكؾ أن َتثِؼ يف اهَّلل وفقؿا طـد اهَّلل، فنكف أطظؿ وأبؼك مؿا 

 . "لديؽ يف دكقاك
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـُ رحؿف اهَّلل : يؾ العبيد أن يؽيقن اهَّللُ هيق  " وقال الحس إن ميـ تقك 

 . "ثؼَتف

هيق قطيُع آستشيراف باإليياس  " وقال اإلماُم أحؿد رحؿيف اهَّلل :

جيؾ  -الخؾؼ، وقال: وجؿؾيُة التقكيؾ تػيقيُض إمير إليك اهَّلل مـ 

 . "والثؼة بف -ثـاؤه 

يا بـل ، الدكقا بحٌر غرق فقف أكاٌس  " :  وقال لؼؿان ٓبـف رحؿف اهَّلل

كثقيير ، فيينن اسييتطعَت أن تؽييقَن سييػقـتؽ فقفييا اإليؿيياُن بيياهَّلل ، 

 ؛ وحشقها العؿُؾ بطاطة اهَّلل طز وجؾ ، وشراطفا التقكُؾ طؾيك اهَّلل

 ."لعؾؽ تـجق 

 اطتؿيَد  فؼد وأسباًبا، اطتؿاًدا وسَعف بذَل  وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك وهـا

 بديـيف، فياراً  ليقاًل  مؽية ميـ وخيرَج  ، بالبشير تعؾَؼف وقطعَ  ربف، طؾك

 ذاكًرا الغار جقف يف واستؼر الطريؼ، وخالَػ  الغار، يف واحتجَب 



 

79 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ا َطَؾْقـَا ) …اهَّلل بؿقطقد ومطؿئـًا ـَ َوَكاَن َحؼ  ( سيقرة َكْصيُر الُؿيْمِمـِق

 الروم .

 طيـ والبحيُث  ، باليديـ الػيرار :جيقازُ  الحيديث هيذا دروس ومـ

 يف الؿسيؾؿ وارتقياِح  ، الشيعائر إلقامية مـاسبة ومـطؼة ، آمـ مؽانٍ 

) أليؿ تؽيـ أرُض اهَّلل واسيعًة فتفياجروا فقفيا ( .. ومالف وأهؾف ديـفِ 

 سقرة الـسا  .

 ، أحزاكِـييا يف لـييا سييؾقاكًا الجؾقييؾ الـبييقي الييـص هييذا مثييُؾ  ولييقؽـ

ـٍ  كيؾ ميع اهَّلل وأنّ  مشؽالتِـا، يف لـا وسراًجا  صيادق، متقكيؾٍ  ميمم

ـَ )  …اإليؿان ِجؿاع فالتقكُؾ  يْمِمـِق ُؾقا إِن ُكـُتؿ م  ( َوَطَؾك اهَّللِ َفَتَقكَّ

 سقرة الؿائدة .

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك البشييقر الـييذير، والؿتقكييؾ 

 سراجًا مـقًرا ، وبرهاكا مبقـا،.. كبقـا محؿد.،،.. البصقر، مـ كان
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  :األبطاي ووفاُء املصريية اهبيعُة/ 9
 

إّن الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ فال هاِدَي 

ًدا طبُده ورسقُلف، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقـ .  ُمَحؿَّ

ـَْفا  ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِم ُؼقا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َيا َأي َفا الـَّاُس اتَّ

ُؼقا اهَّللَ الَِّذي َتَساَ ُلقَن بِِف َزْوَجَفا َوَبثَّ  َكثِقًرا َوكَِساً  َواتَّ ًٓ ِمـُْفَؿا ِرَجا

َْرَحاَم إِنَّ اهَّللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرِققًبا . ْٕ  َوا

 بعد: أما

 إخقة اإليؿان:

ـُ   والؾؼيا  الؿيقت، وبقعيةِ  ، الؿصيقرية البقعةِ  مع مقطدٍ  يف الققمَ  كح

 ولرسيقل لإلسيالم فرًجيا كاكت التل ، التؿؽقـ ومؼدمةِ  ، الحاسؿ
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 ، مؽقـا بؾًدا لفؿ اهَّلل قّقض حتك ، الـقر كقافَذ  ٕتباطف وفَتحت ، اهَّلل

 لفيؿ وجَؾيَب  الـاصير، قيؾ حقـؿيا جـقًدا وهقل مؽة، كابرت حقـؿا

 !…الؿعايش طؾقفؿ ياقت حقـؿا ، معايش

 ، الَؿفقيب الؾؼيا  ذلؽ لـا يحؽل وهق شفقدها أحد الك ولـستؿع

  يؼقل

َمَؽَث َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك  َجابِرٍ بـ طبداهَّلل إكصاري ريل اهَّلل طـف :

ـَ َيتَّبَُّع الـَّاَس فِيل َمـَياِزلِِفْؿ بُِعَؽياٍظ،  َة َطْشَر ِسـِق َؿ بَِؿؽَّ اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ َيـُْصيُركِل  "َوَمَجـََّة، َوفِل اْلَؿَقاِسِؿ بِِؿـًك، َيُؼقُل :  ـْ ُيْئِقيـِل ا َمي َم

َغ ِرَساَلَة َربِّل،  ـَ "َوَلُف اْلَجـَُّة ا َحتَّك ُأَبؾِّ ُجَؾ َلَقْخُرُج ِمي . َحتَّك إِنَّ الرَّ

ـْ ِمْصر َكَذا َقاَل  ـِ َأْو ِم َفَقْلتِقيِف َقْقُميُف َفَقُؼقُليقَن : اْحيَذْر ُغياَلَم  -اْلَقَؿ

ـَ ِرَجييالِِفْؿ، َوُهييْؿ ُيِشييقُروَن إَِلْقيييِف  َٓ َيْػتِـُييَؽ، َوَيْؿِشييل َبييْق ُقييَرْيٍش 



 

82 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ََصابِِع، َحتَّك ْٕ ْقـَاُه، َفَقْخيُرُج  بِا ـْ َيْثيرَِب َفآَوْيـَياُه َوَصيدَّ َبَعَثـَا اهَّللُ َلُف ِمي

ـُ بِِف، َوُيْؼرُِئُف اْلُؼْرآَن َفَقـَْؼِؾيُب إَِليك َأْهِؾيِف، َفُقْسيِؾُؿقَن  ُجُؾ ِمـَّا َفُقْمِم الرَّ

َّٓ َوفِقَفي َْكَصياِر إِ ْٕ ـْ ُدوِر ا ـَ بِنِْساَلِمِف، َحتَّيك َليْؿ َيْبيَؼ َداٌر ِمي ا َرْهيٌط ِمي

ْساَلَم، ُثؿَّ اْئَتَؿُروا َجِؿقًعا، َفُؼْؾـَا : َحتَّك َمَتيك 
ـَ ُيْظِفُروَن اإْلِ اْلُؿْسِؾِؿق

َة َوَيَخياُف  َؿ ُيْطَرُد فِل ِجَباِل َمؽَّ َكْتُرُك َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ك َقيِدُمقا َطَؾْقيِف فِيل اْلَؿْقِسيِؿ، ا َفَرَحَؾ إَِلْقيِف ِمـَّيا َسيْبُعقَن َرُجياًل َحتَّي

ـِ َحتَّيك  ـْ َرُجيٍؾ َوَرُجَؾيْق َفَقاَطْدَكاُه ِشْعَب اْلَعَؼَبِة، َفاْجَتَؿْعـَا ِطـْيَدُه ِمي

ُتَبيايُِعقكِل  "َتَقاَفْقـَا، َفُؼْؾـَيا : َييا َرُسيقَل اهَّللِ، َطياَلَم ُكَبايُِعيَؽ ا َقياَل : 

ييْؿِع َوالطَّاَطييِة فِييل ا لـََّشيياِط َواْلَؽَسييِؾ، َوالـََّػَؼييِة فِييل اْلُعْسييرِ َطَؾييك السَّ

ـِ اْلُؿـَْؽيرِ، َوَأْن َتُؼقُليقا  َْمرِ بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفيِل َطي ْٕ َواْلُقْسرِ، َوَطَؾك ا

ئٍِؿ، َوَطَؾك َأْن َتـُْصُروكِل َفَتْؿـَُعقكِل  َٓ َٓ َتَخاُفقَن فِل اهَّللِ َلْقَمَة  فِل اهَّللِ 
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ا َتْؿـَُعقَن ِمـُْف َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْزَواَجُؽْؿ َوَأْبـَاَ ُكْؿ،  إَِذا َقِدْمُت  َطَؾْقُؽْؿ، ِمؿَّ

ـُ "َوَلُؽُؿ اْلَجـَُّة  . َقياَل : َفُؼْؿـَيا إَِلْقيِف َفَباَيْعـَياُه، َوَأَخيَذ بَِقيِدِه َأْسيَعُد ْبي

ـْ َأْصيَغرِِهْؿ، َفَؼياَل : ُرَوْييًدا َييا َأْهيَؾ َيْثيرِ  يا َليْؿ ُزَراَرَة َوُهيَق ِمي َب، َفنِكَّ

يُف َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  ـُ َكْعَؾُؿ َأكَّ َّٓ َوَكْح بِِؾ إِ َكْضرِْب َأْكَباَد اإْلِ

يًة، َوَقْتيُؾ ِخَقياِرُكْؿ،  َوَسؾََّؿ، َوَأنَّ إِْخَراَجُف اْلَقيْقَم ُمَػاَرَقيُة اْلَعيَرِب َكافَّ

ييا  ييُققُف، َفنِمَّ ييُؽُؿ الس  َأْكييُتْؿ َقييْقٌم َتْصييبُِروَن َطَؾييك َذلِييَؽ، َوَأنَّ َتَعضَّ

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ُجَبْقـَيًة، ا َأْكُتْؿ َقْقٌم َتَخاُفقَن ِم أي -َوَأْجُرُكْؿ َطَؾك اهَّللِ، َوإِمَّ

َفَبقِّـُيقا َذلِيَؽ َفُفيَق َأْطيَذُر َلُؽيْؿ ِطـْيَد اهَّللِ، َقياُلقا : َأِميْط َطـَّيا َييا  -جبـا 

 َٓ َٓ َكْسِؾقَفا َأَبًدا، َقاَل : َفُؼْؿـَيا َأْسَعُد، َفَقاهَّللِ،   َكَدُع َهِذِه اْلَبْقَعَة َأَبًدا، َو

رواه   إَِلْقِف َفَباَيْعـَاُه َفَلَخَذ َطَؾْقـَا، َوَشَرَط، َوُيْعطِقـَا َطَؾك َذلِيَؽ اْلَجـَّيَة.

 أحؿد يف الؿسـد وسـده صحقح .
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 : الؿفؿة الؿعاين  هذه مـ شل  مع وقػاٍت  كؼُػ  وهـا

: ًٓ  وميا ، الؿـشيقد هدَفيف يحؼيؼ ولؿ سـقـ، طشرَ  مؽةَ  يف ُمْؽُثف فلو

 فّؽير بؾ الدطقَة، يفجر أو ، يَؿؾَّ  ولؿ يقلس فؾؿ قؾقؾ، إٓ معف آمـ

 .واسعة اهَّلل وأرُض  ، والؿـاصرة الداطؿة الػئة ويف ، البديؾ يف

 يبييادرهؿ ولؽـييف إلقييف، يييلتقن إكصييار يـتظيير ٓ الداطقييةَ  أنّ  ثاكًقييا:

 صييـع كؿييا ، وأسييقاقفؿ مجالِسييفؿ وغَشييقانِ  ، والعييرض بالزيييارة

 . والسالم الصالة طؾقف

 التيل الصيادقة، والـصيرة ، أميـ لؾؿؽيان اليدطقةِ  احتقياُج  وثالًثا:

 . الدطقي وآكطالق الـػقذ أسباَب  لف وتفق  تتؾؼػف

 ميـ تشيقه أو تؼؾيؾ ٓزاليت الؼيدم، مـذ اإلطالمقة ألةَ  أن ورابًعا:

  قيريش غيالمَ  احيذر : هـيا يؼقلقن ففؿ..  والؿصؾحقـ الدطاة دور

 …أخيريـ طؾك والتشقيش التشقيف إلك مؽة مشركق طؿد فؾؼد
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) ما  …طضده يف ذلؽ يُػتَّ  ولؿ اهَّلل، رسقُل  يضعْػ  لؿ ذلؽ ومع

 يؼال لؽ آ ما قد ققؾ لؾرسِؾ مـ قبؾؽ (.

 تؽؾييؾ وصييبَره ، ُسيدى يييذهْب  لييؿ اهَّلل رسيقل تعييَب  أنّ  وخامسيا :

 الؿقسييؿ، يف الؿديـيية أهييؾ إلييك تعييّرَف  فؼييد والػييرج، بالـجيياح

 التؼيقه ثيؿ أولقيًة، بقعةً  وبايعقه بفا، فرحبقا الدطقة طؾقفؿ وطرَض 

 وفقفيا ، الثاكقية العؼبة بقعةُ  وهق العظقؿ، الؿصقري الؾؼا  يف بعدها

َـّ أكيا ورسيؾل .…فريدة وطظاٌت  طجقبة، دروٌس  )كتب اهَّللُ ٕغِؾيب

 طزيز (. إن اهَّلل ققي

الؾفؿ ارزقـا الػؼَف يف ديـؽ، ووفؼـيا ٓتبياع رسيقلؽ طؾقيف الصيالُة 

 …والسالم 

أقييقُل قييقلل هييذا ، وأسييتغػُر اهَّللَ لييل ولؽييؿ ولسييائر الؿسييؾؿقـ 

 .…فاستغػروه وتقبقا إلقف 
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الحؿييُد هَّلل وكػييك ، وسييالما طؾييك طبييادِه الييذيـ اصييطػك، وطؾييك 

محؿييٍد خقييرِ رسييقٍل مؼتػييك، وطؾييك آلييِف وصييحبِف أولييل الؿجييد 

 .…والقفا

  وبعد :

شيعقُر إتبياع بالؿسيمولقة  : كيرام ييا العظقؿة البقعةِ  دروسِ  ومـ

َؿ ُيْطيَرُد  َحتَّك َمَتك َكْتُرُك َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقفِ  "الدطقية.. َوَسؾَّ

َة َوَيَخاُف ..  "فِل ِجَباِل َمؽَّ

 وأكيف ، الؼيرآن حيالوةَ  واسيتطعؿقا صيدَقف، طرفيقا وقد بف فشعروا

 العيامَ  فيالتؼقه ، لـصيرتف هب قا بؾ بذلؽ يؽتػقا فؾؿ ، الحؼ الؿـفُج 

 الؽسيؾِ  يف والطاطيةِ  السيؿع طؾك وبايعقه رجاًل، سبعقـ يف الؿؼبؾ

 .!… الجـة ولفؿ الـصرة،  وطؾك ، والـشاط
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 العيرِب  مؼارطيةَ  يعـيل ذليؽ وأنَّ  الؼضقة، بخطقرةِ  وطُقفؿ ومـفا :

داد والباليا ، السققف وطضَّ  ، ومػارقَتفؿ  !…الشِّ

 وطؿياًل  صيدًقا هَّللِ  وُفيقا وقيد ، الؿسيمولقة قدر طؾك كاكقا ولؽـفؿ

 التضيحقات وقيّدمقا واحيدة، ققسٍ  طـ العرُب  ورمتفؿ ، والتزاًما

ـَ  حتيييك  الؿصيييطػك بفيييؿ وطيييزّ  ، الجدييييد اليييديـ لفيييذا اهَّللُ  مّؽييي

 !…الؽريؿ

 ، العتقيدِ  صيبرِهؿ وميـ الؿتيقـ، إيؿاكِفؿ مـ فتعؾؿقا يا مسؾؿقن :

 فقيف قيّؾ  زمان يف العجقب، وفائفؿ ومـ ، الؽبرى تضحقاتِفؿ ومـ

  ..!القفا 

رهُ  َمـ  َيَزل َفال الَحقاةِ  َكُرمُ  سَّ

 

 إَكصارِ  صالِحل ِمـ ِمؼـٍَب  يف **

 

 َأحالُمُفيؿ َرزاَكةً  الِجباَل  َتِزنُ 

 

فييؿ ** َـ  َخَؾييٌػ  َوَأُكػ   إَمطييارِ  ِميي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ   لِـَبِّييقِِفؿ ُكػقَسييُفؿ َوالبيياِذلق

 

 الَجّبييييارِ  َوُقَبييييةِ  الِفقيييياِج  َيييييقمَ  **

 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي
 

 ومياذا! ا..ليف قيدمـا فؿياذا ، شيل ٍ  كيؾَّ  اإلسيالمُ  هيذا أططاكا فؾؼد

ـّ  ما طؾك جزيـاه  !ا…وتػضؾ امت

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك السييراج الؿـقيير ، والبشييقر 

  …الـذير
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :املديِة يف خطاٍب أوُي/ 10
 

بذكِره الؼؾقُب ، واستـارت بطاطتِف  الحؿُد هَّللِ الذي اكشرحت

الدروب ، غػاِر الذكقب، وِسّتقر العققب، كحؿُده وكشؽره ، ومـ كؾ 

 .…ذكٍب كستغػره 

وكشفد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ،وكشفُد أن محؿًدا طبُده 

 .…ورسقلف ، صؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  أما بعد:

 أيفا الـاس :

 ، الؿقطيقد وكبقِفيا الؿـتظير، فارسيفا ٓسيتؼبالِ  الؿديـيةُ  احتَشدت

 الحيروُب، وفيّرقتفؿ الظؾؿيات، أكفؽيتفؿ فؾؼيد ، الؿـشقد والـقر

 معيف بـبيٍل  فسؿعقا!… والجاهؾقة والتسؾط الـزاعِ  مراراِت  وطاكقا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أن ورَجييقا بييف، اإليؿيان إلييك فبيادروا ، وصييدق وخقيرٌ  وحييؼ، كيقرٌ 

  !… قؾقبفؿ بقـ ويملػ ، بف اهَّللُ  يجؿعفؿ

 يييقمٍ  يف فخييرَج  ، الؿديـيية يف دييياِرهؿ إلييك بفييؿ الؾحيياَق  ووَطييدهؿ

ت وقييد ، معؾييقم  يف يييقمٍ  كييؾَّ  فؽيياكقا مؽيية، يف السييبُؾ  طؾقييف ُسييدَّ

ـَ  ، رؤيتييف إلييك مشييتاققـ اكتظيياره، ـَ  ، قرآكِييف مييـ مـدهشييق  ومعجبييق

 بعُضييفؿ، إٓ ، قييط يشيياهدوه ولييؿ ، يييروه لييؿ ولؽييـ …بلخالقِييف

 تشيقققا وليذلؽ ..الّطقيب بذكره إٓ تعرفف ٓ الؽاثرة  والؽثرةُ …

 …ُيشبفـا هق وهؾ …وِخؾؼُتف..  شؽُؾف كقػ…لحضقره

 َيعرُف  ، القفقد طؾؿا  مـ طالِؿٌ  آحتشاد يف معفؿ يحضرُ  هـا وها

 قبيؾ طـف اهَّلل ريل ساَلم بـ طبُداهَّلل وهق ، أهؾفا وصػاِت  الـبقاِت 

َؿ  : فقؼييقل ، إسييالمف ييا َقييِدَم َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ َلؿَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

اْلَؿِديـََة، اْكَجَػَؾ الـَّاُس إَِلْقِف، َوقِقَؾ : َقِدَم َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف 

َصؾَّك َوَسؾََّؿ، َقِدَم َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقِدَم َرُسقُل اهَّللِ 

يا اْسيَتَبـُْت َوْجيَف  َْكُظَر إَِلْقيِف، َفَؾؿَّ
ِٕ اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ. َفِجْئُت فِل الـَّاِس 

َرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾََّؿ، َطَرْفييُت َأنَّ َوْجَفييُف َلييْقَس بَِقْجييِف 

َؿ بِِف َأْن َقاَل  ُل َشْلٍ  َتَؽؾَّ اٍب، َوَكاَن َأوَّ َفا الـَّياُس، َأْفُشيقا  ": َكذَّ َيا َأي 

يياَلَم، َوَأْصِعُؿييقا الطََّعيياَم، َوَصييؾ قا َوالـَّيياُس كَِقيياٌم، َتييْدُخُؾقا اْلَجـَّييَة  السَّ

 . رواه أحؿُد والترمذي ."بَِساَلٍم 

ـَ  فحضييروا ، بؿؼدِمييف الـيياُس  سييؿعَ   رآه فؾؿييا ومشييتاققـ، ُمسييرطق

 ، الـبييقة أكييقارُ  مـييف وسييَطعت ، الصييدق مالمييُح  طؾقييف تجؾؾييت

 بقجييف لييقس وجَفييف أنَّ  طرفييُت . … الرسييالة معييالؿُ  فقييف وتبسييؿت

 .. !!كذاب
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميـ يؽيذُب  وكقيػ ، أماكُتيف وباكت صدُقف، ذاع مـ َيؽذُب  وكقػ

 !ا… رسالُتف وشاطت قرآُكف اكتشرَ 

ـْ فقف آيات مبقـةٌ   كاكت بديفًتف تلتقَؽ بالخبرِ  ** لق لؿ تؽ

 

 ، قييال مييا أوَل  فؽييانَ  ، والسييؿق ، والزهيير بييالـقِر، وجُفييف تضييّقعَ 

يييا أيفييا الـيياس أفشييقا  "…كؾؿاتييف وأولييك ، الؿبييدئل وخطاَبييف

 . "السالم، وأصعؿقا الطعام..

 ، الرحؿية وتبيزغُ  إمياُن، ويعيؿ   الؿحبة، تشقعُ  بفؿا وصعام، سالمٌ 

 مخياوف وٓ شيرورَ  وٓ كيزاع، وٓ تػرقيٌة، فيال ، الـاس ويتقاصُؾ 

 قيييال! …والتيييراحؿ السيييخا ُ  وبالطعيييام ، القئيييام فبالسيييالم! …

) وُيطعؿييقن الطعيياَم طؾييك حبييف مسييؽقـًا ويتقًؿييا وأسييقرا(  تعييالك:

 سقرة اإلكسان .
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وتعييارٌف  وتحيياٌب، بركييةٌ  تخصييقصٍ  بييال الؿبييذول السييالمِ  ويف

ـُ  كان وقد ، حسبان بال وأجقرٌ  ، واصؿئـان  طـيف اهَّلل رييل طؿيرَ  اب

 وٓ مصيؾحة فقيف ليف ليقس الـياس طؾيك لقسيؾؿَ  السيقق إلك يذهب

 … تجارة

ـْ  كان ثؿ  الصؾة، إلك دطقةٌ  :) وِصؾقا إرحام ( الجؿقؾة كؾؿاتف ِم

 وتؼييديؿُ  ، الخالفييات وهجييرُ  الؼطقعيية، وكبييُذ  ، الؼرابيية واسييتدامةُ 

 قييقةً  الـسييب رابطييةَ  تزيييُد  الييديـ ورابطيية ، والؿعييروف الػضييؾ

 فحياذروا) واتؼقا اهَّلل الذي تسا لقَن بف وإرحام ( . … والتحامًا

فيالرحُؿ معؾؼيٌة بيالعرش  " ، وآستؽبار الترفع وجاكبقا الؼطقعة،

ـْ َقَطَعـِل َقَطَعُف اهَّللُ  ـْ َوَصَؾـِل َوَصَؾُف اهَّللُ، َوَم  ."َتُؼقُل : َم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، البياقل وزاِده اليذاتل، العبيدِ  بحيؼ وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صّؾك ختؿَ  ثؿ

) وصيؾقا بالؾقيِؾ والـياس كقيام  : تعيالك بربف الؿخصقصة وطالقتف

 تدخؾقا الجـة بسالم (.

 بلسيرار وتؾيذذا بالؿـاجاة، وخؾقةٍ  الـاس، مـ غػؾةٍ  يف أجؿَؾفا وما

) كياكقا …وإكابة ، ودطا ً  ذكرًا، اهَّلل إلك روُحؽ فترتؼل! …الؼقام

 (.قؾقاًل مـ الؾقؾ ما يفجعقن ، وبإسحار هؿ يستغػرون 

 الؼؾيب، وخشيعَ  ، اليروُح  فقفا صَػت قد زكقة، وصاطةٌ  خػقٌة، قربةٌ 

 . وتعالك تبارك إحُد  القاحُد  إٓ يعرففا ٓ..! الريا  طـ وتباطد

ـِ طبادتؽ   …الؾفؿ أطـا طؾك ذكرِك ، وشؽرِك ، وحس

 ..…أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

أكعيَؿ وأكيرم ، وشيؽًرا ليف طؾيك ميا أسيؼك حؿًدا طؾيك هَّلل طؾيك ميا 

وأصعؿ ، وصّؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك الـبل إطظؿ ، كبقـا محؿد وطؾيك 

 .…آلِف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 تييدّبروا والسييالم، الصييالة طؾقييف الؿديـيية يف إولييك كؾؿاُتييف ففييذه

 والسيالم إخالقل والسالم ، آجتؿاطل السالمِ  إلك دطقةٌ  ،.فقفا

 وتعاهييُد  والصييؾة ، اجتؿيياطل سيياَلمٌ  واإلصعييام الصييؾة الروحييل،

 وصيالةُ .! … ، والديـ الشؿائُؾ  تػريف ، أخالقل ساَلمٌ  الؼرابات

 وتعيقُش  ، كشياَصفا وتجيددُ  اليروح، فقف تخؾُد  روحل، سالمٌ  الؾقؾ،

َقيْد ) …رقيراق وتفيذيٌب  ، كيادرة تزكقيةٌ  وهيق ، وجؿالفا صػا ها

اَها َوَقْد  اَهاَأْفَؾَح َمـ َزكَّ  ( .َخاَب َمـ َدسَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ   جـياِت  إليك وُأزليَػ  بسالم، الجـةَ  دخَؾ  الصػات، لفذه ُوفِّؼ وم

 الـعيقؿَ  ووليَج  ، الؿشيؼة اهَّللُ  وجـبيف ، حساب وٓ طذاٍب  بال الـعقؿ

 الجـية صرييَؼ  أن طؾيك دلقيٌؾ  وفقف.  متاطب بال غاكًؿا سالًؿا الؿؼقؿ

 لقسيت ، والصيالةُ  والطعيام فالسيالم ، طؾقف اهَّلل يسره لؿـ مقسقٌر،

ـٌ  بيؾ ، الؿشياق جؿؾة مـ ! …محبقبيات وصيرٌق  مقسيقرات، سيـ

 وصييدق الؿبؽيير، الـييقم حقييُث  الؾقييؾ، ققييام يف الؿجاهييدةُ  وتبؼييك

ـِ الَؿَضيياِجِع ..)  فقفييا واإلخييالص ، اإلرادة َتَتَجيياَفك ُجـُييقُبُفْؿ َطيي

 ( سقرة السجدة .َوَصَؿعًا َيْدُطقَن َربَُّفْؿ َخْقفًا

 ...محؿد وطؾك آل محؿدالؾفؿ صؾ طؾك 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :قصُة اهطائف ودروصٔا /11
 

إن الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ  فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ

ًدا طبُده ورسقُلف، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ .  ُمَحؿَّ

ُؼقا اهَّللَ    َمْت لَِغٍد  َواتَّ ا َقدَّ ُؼقا اهَّللَ َوْلَتـُظْر َكْػٌس مَّ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ) َيا َأي 

 إِنَّ اهَّللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ( .

  :أما بعد 

 إخقَة اإلسالم:

ُثؽؿ الققمَ   ، الطيائػ قصيةُ  ميا أدراكَ  وميا ، الطيائػ قصيةِ  طـ كحدِّ

..  وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك خايفا التل آبتال  فصقل مـ فصٌؾ  …
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أحؾِؽ  مـ شديد ومققٌػ  والحؽؿة، بالدرسِ  رياكة دطقيةٌ  ورحؾةٌ 

 مييـ َتِغييب ولييؿ اهَّلل، رسييقل يف أثييرت التييل الدطقييية الؿقاقييػ

 .…ذاكرتف

 آخييريـ، ققًمييا كجييرُب  : حالييف ولسييان أراد ققمييف مييـ يييئس لؿييا

ـَ  تـصرُ  فئةً  وكؾتؿُس   … الجقاكب كؾ مـ وتحقصف اهَّلل، دي

 طييـ تسييللف وهييل طـفييا، اهَّلل ريييل الؿييممـقـ أمّ  طائشيية وتحؽقفييا

 مييـ ُأُحييد غييزوة يف لؼييلَ  مييا بَؾغفييا وقييد حقاتييف، يف مملؿيية سيياطاِت 

  !…ومتاطب شدائَد 

َيا َرسقَل اهَّللِ، هيْؾ َأَتيك َطَؾْقيَؽ َييْقٌم كياَن َأَشيدَّ ِميـ َييقِم  " : فتؼقل

ُأُحٍدا َفؼاَل: لَؼْد َلِؼقُت ِمـ َقْقِمِؽ ما لؼقت ، َوكياَن َأَشيدَّ ميا َلِؼقيُت 

ـِ طبيِد -مـفْؿ َيقَم الَعَؼَبِة، إْذ َطَرْيُت َكْػِسل طَؾك  ـِ طبيِد َيالِقيَؾ بي اْب
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َؾيْؿ ُيِجْبـِيل إليك ميا َأَرْدُت، َفاْكَطَؾْؼيُت فَ  -أي سادة الطائػ -ُكاَلٍل 

َّٓ بَؼيْرِن الثََّعالِيِب، َفَرَفْعيُت  َوَأَكا َمْفُؿقٌم طَؾك َوْجِفل، َفَؾيْؿ َأْسيَتِػْؼ إ

ْتـِييل َفـََظييْرُت َفيينَِذا فِقَفييا ِجْبرِيييُؾ،  َرْأِسييل َفيينَِذا َأَكييا بَسييَحاَبٍة قييْد َأَضؾَّ

وا َفـَاَداكِل، َفؼاَل: إنَّ اهَّللَ  َطزَّ َوَجؾَّ قْد َسِؿَع َقْقَل َقْقِمَؽ َلَؽ، َوما ُرد 

َطَؾْقَؽ، َوَقْد َبَعَث إَلْقَؽ َمَؾَؽ الِجَباِل لَِتْلُمَرُه بؿا ِشيْئَت فيقفؿ، قياَل: 

يُد، إنَّ اهَّللَ قيْد  ، ُثيؿَّ قياَل: ييا ُمَحؿَّ َؿ َطَؾيلَّ َفـَاَداكِل َمَؾُؽ الِجَبياِل َوَسيؾَّ

َؽ َلَؽ، َوَأَكيا َمَؾيُؽ الِجَبياِل َوَقيْد َبَعَثـِيل َرب يَؽ إَلْقيَؽ َسِؿَع َقْقَل َقْقمِ 

 ، ـِ لَِتْلُمَركِل بَلْمرَِك، َفؿا ِشْئَت، إْن ِشيْئَت َأْن ُأْصبِيَؼ طؾيقفُؿ إْخَشيَبْق

َفؼاَل لف َرسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ طؾقيف َوَسيؾََّؿ: َبيْؾ َأْرُجيق َأْن ُيْخيرَِج اهَّللُ 

 . "ْؿ َمـ َيْعُبُد اهَّللَ َوْحَدُه ٓ ُيْشرُِك بف شقًئا ِمـ َأْصاَلبِفِ 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وشيؼا ، ومطياردةٌ  ، وبال  شدةٌ  … والحديث الحدَث  هذا فتلمؾ

 !…وطـا  ودطقةٌ 

 ميـ جيرى ميا السيقرة كتيُب  حػظيت وقيد أياًميا فيقفؿ جؾس ولؿا

 ثقياب -يؿيزق أي- يؿيرط هيق أحدهؿ: فؼال..  سادتفا مع حقار

 .أرسؾؽ اهَّلل كان إن الؽعبة

 ا غقرك أرسؾف أحدا اهَّلل وجد أما أخر: وقال

 كؿيا اهَّلل ميـ رسيقٓ كـيت ليئـ أبدا أكؾؿؽ ٓ واهَّلل : الثالث وقال

 كـيت وليئـ الؽيالم، طؾقيؽ أرد أن ميـ خطيرا أطظيؿ ٕكيت تؼقل

 !ا.…أكؾؿؽ أن لك يـبغك ما اهَّلل طؾك تؽذُب 

 قيال وقد ثؼقػ، خقر مـ يئس وقد طـدهؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل رسقل فؼام

 ."إن فعؾتؿ ما فعؾتؿ فاكتؿقا طؾل" :- لك ذكر فقؿا - لفؿ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 صيػقـ ليف وصـعقا ، وصبقاَكفؿ سػفا هؿ طؾقف سّؾطقا خرج ولؿا

 يف ومعيف ، طؼبقيف أدَميقا حتيك بالحجيارة ورَشيؼقه ، بقـفؿيا يؿشل

 ..! طـف اهَّلل ريل حارثة بـ زيد الدطقية الرحؾة

 بيالعـػ فقردون ، وأدب بؾطٍػ  يؽؾؿفؿ : مسؾؿقن يا فقفا فتلمؾقا

 … والسالم الصالة طؾقف فقصبرُ  والسخػ،

 ، كييادرة وتربقييةٌ  ، ثابتيية وقييدوةٌ  جؿقييؾ، سييؾقانٌ  الؼصييةِ  يف ولييذلؽ

 وتطبقييٌؼ  حقيياة، مـفيياُج  وهييل..!  أطؾييك ومثييٌؾ  خالصيية، ومقطظييةٌ 

 !…سؾقكقة ومسقرةٌ  ، طؿؾل

َرُسيقِل َلَؼيْد َكياَن َلُؽيْؿ فِيل ) …واقتػاؤها تعؾ ؿفا جؿقًعا بـا خؾقٌؼ 

 ( سقرة إحزاب .…اهَّللِ ُأْسَقٌة َحَسـَةٌ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ورحؿَتيف ، إذى واحتؿاَلف ،  الؿتقـ صبَره الطائػ قصة مـ وخْذ 

 . الدوام طؾك الدطقية الحؽؿةَ  واطتؿاده ، بلمتف

 معـيًك، اليدطقةَ  وتعيقَش  ، طؿال اإلسالمَ  لتتعؾؿَ  السقرَة، تؾؽ فاقرأ

 فؽثقييرون! … تطبقؼييا الييديـ وتػؼييفَ  ، حؼقؼييةً  آبييتال  وتعييرف

 والعؿيؾ ، إلقيف اليدطقة ُيطقؼيقنَ  ٓ ولؽـ ، اإلسالم محبةَ  يزطؿقن

يـ  …أخريـ كػع يف والسعل ، بؿؼتضاه ؿَّ ًٓ مِّ ـُ َقيْق ـْ َأْحَسي ) َوَمي

ـَ ( سييقرة  ـَ اْلُؿْسييِؾِؿق ـِييل ِميي َدَطييا إَِلييك اهَّللِ َوَطِؿييَؾ َصييالًِحا َوَقيياَل إِكَّ

 فصؾت .

 .…لتؼاك، واجعؾ طؿَؾـا يف رياكالؾفؿ وفؼـا 

 …أققل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ حؿًدا كثقرا صقبا مبارًكا فقف، وصّؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك كبقـيا 

 .…محؿد وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 أيفا اإلخقة الػضال  :

 يجيُد  وٓ ، اليذهـ يف تبؼك إلقؿة الذكرياِت  أن الطائػ قصةِ  ويف

ـُ  الؼؾُب   .أخريـ لقتعظ روايتفا مـ حرًجا الصبقر، الؿمم

 ، طؼيال  قيقم طيـ والبحيِث  الداطقية اكتؼيال ييرورةُ  مـفا وُيستػادُ 

 . حديثف ويػؼفقن كالمف، يسؿعقن

 ُتعييالُج  الؿقاقييَػ  وأنَّ  العـييػ، طؾييك الرفييؼ جاكييَب  تغؾقُبييف ومـفييا :

عة  . الدطقي وآكتشار التلثقر يف أبؾغُ  وهق والحؽؿة، بالسَّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 بالشييػؼة وامييتالؤه ، الييرحقؿ قؾبييف اتسيياعُ  : الؼصيية دروسِ  ومييـ

 ، الجبيالِ  مَؾيُؽ  بفا أشارَ  وقد ، آكتؼام فؽرةَ  رفضت التل الظاهرة

 ..! ، وسػفا هؿ صبقاكفؿ طؾقف وسؾطقا آذوه وقد سقؿا ٓ

َأْن ُيْخيرَِج ) َبْؾ َأْرُجق … هدايتفؿ يف الدطقي أمِؾف صقُل  : وكذلؽ

 وطؿيٌؾ  واكتطيار، صيبرٌ  ذليؽ ويف اهَّللُ ِمـ َأْصاَلبِِفْؿ َمـ َيْعُبيُد اهَّللَ..(

 وأنّ  ، وآسييتعجال لؾؽسييؾ وكبييٌذ  وسييعل، ودطييقةٌ  ، ومقاصييؾة

 ..!بؿسقطر طؾقفؿ ولسَت  ، اهَّللِ  بقد الفدايةَ 

 حتييك ، الطييائػ مييـ وخروجييف لييف، حصييؾت التييل الشييدةِ  وبييُرغؿ

 ، آكتصيارات بيبعضِ  صيدَره اهَّللُ  شيرح فؼيد ، طـيب بستانَ  وصؾ

 اهَّلل فييذكر ، طـييب مييـ قِطػييًا الـصييراين طييداس لييف قييّدم ففـالييؽ

 ، آخر معـقي دطؿٌ  وجا ه شاهد، ما روطة مـ أسؾؿَ  ثؿ ، وتعجب
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 فػيل ، برسيالتف الجيـ بعيضِ  إيؿيانُ  وهيق أٓ ، مؽية يصيَؾ  أن قبؾ

 وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك الرسييقُل  أقييام ، مؽيية قييرَب  " كخؾيية وادي"

 اسيتؿعقا ، الجيـ ميـ كػراً  إلقف اهَّلل بعث الؿدة تؾؽ وخالل ، أيامًا

 إحؼيياف سييقرتل يف ذلييؽ اهَّلل ذكييرَ  وقييد بييف، فييآمـقا الؼييرآن إلييك

يا  والجـ ِـّ َيْسيَتِؿُعقَن اْلُؼيْرَآَن َفَؾؿَّ ـَ اْلِجي ) َوإِْذ َصَرْفـَا إَِلْقَؽ َكَػيًرا ِمي

ـَ (.َحَضُروُه َقاُلقا َأْكِصُتقا  ا ُقِضَل َولَّْقا إَِلك َقْقِمِفْؿ ُمـِْذِري  َفَؾؿَّ

 دروِسيفا ميـ واكفؾيقا الؼصية، هيذه مسيؾؿقن ييا وتيدبروا فتػؼفقا

 مالقييل فؾقتييذكر حييزن أو حييادٌث  ببعضييؽؿ ألييؿّ  وإذا ، وطظاتفييا

 وميع طؾقيف، واطُتيدي ُأوذي وكقيػ دطقييًا، طاكاه وما ، اهَّلل رسقلِ 

 وأفاض ، الؿترددون مـف ويتعؾؿ لألجقال، يدرس صبًرا صبر ذلؽ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

) ومـ ييمت الحؽؿيَة فؼيد أوتيل خقيرا .. الدطاة مـفا يـتػعُ  حؽؿةً 

  …كثقرا ( سقرة البؼرة 

  .…الؾفؿ صؾ طؾك محؿٍد وطؾك آِل محؿد
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 :احلبصة اىل اهلجزة دروس/ 12
 

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، وللِّ الصالحقـ ، وكصقرِ الؿممـقـ ، وخالِؼ 

 …الخؾؼ أجؿعقـ ، كحؿُده وكشؽره ، ومـ كؾ ذكٍب كستغػره 

وكشفُد أن ٓ إلَف اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف، وكشفُد أّن محؿًدا طبده 

 …ورسقلف، صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف وسؾؿ تسؾقؿا كثقًرا

 أما بعد:

 ايفا الـاس :

عفا وقد لتضقُؼ  إرُض  كاكت ما  وقيد لُتشيترى كاكت ما  ، اهَّلل وسَّ

 السعادةِ  أسباَب  فقفا جعَؾ  وقد أحزان، دارَ  كاكت وما ، اهَّللُ  باطدها

 .!…والػرج
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 رسيقل لفيؿ أذن ، مؽية يف الصيحابة طؾيك إذى اشتد لؿا ولذلؽ

 ميـ خؿيس سيـة الحبشية إليك الفجرة يف والسالم الصالة طؾقف اهَّلل

) إن فقفا مؾًؽا ٓ ُيظؾؿ طـيده أحيد، حتيك يجعيؾ  : وقال.. ، البعثة

 َسَؾَؿةَ  أم تؼقُل  ، خػقةً  الـاُس  فاكطؾؼ اهَّلل لؽؿ فرجا مؿا أكتؿ فقف ( .

 تصػ وهل ، طـفا اهَّلل ريل - َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهَّللُ  َصؾَّك الـَّبِلِّ  َزْوِج  -

يا  " وتؼؾباَتفا: إحداَث  تؾؽ َكَزْلـَيا َأْرَض اْلَحَبَشيِة َجاَوْرَكيا بَِفيا َلؿَّ

 َٓ َٓ ُكييْمَذى، َو ، َأِمـَّييا َطَؾييك ِديـِـَييا، َوَطَبييْدَكا اهَّللَ،  َخْقييَر َجيياٍر الـََّجاِشييلَّ

ا َبَؾَغ َذلِيَؽ ُقَرْيًشيا ؛ اْئَتَؿيُروا َأْن َيْبَعُثيقا إَِليك  َكْسَؿُع َشْقًئا َكْؽَرُهُف، َفَؾؿَّ

ـِ الـََّجاِشييلِّ فِقـَيي ـِ َجْؾييَدْي ، َوَأْن ُيْفييُدوا -أي قييقيقـ َلِسييـقـ-ا َرُجَؾييْق

َة، ـْ َمَتاِع َمؽَّ ا ُيْسَتْطَرُف ِم ـْ َأْطَجِب َميا  لِؾـََّجاِشلِّ َهَداَيا ِمؿَّ َوَكاَن ِم

ََدُم ،  ْٕ َفَجَؿُعقا َلُف َأَدًما َكثِقًرا، َوَليْؿ  -أي الجؾقد -َيْلتِقِف ِمـَْفا إَِلْقِف : ا
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َبَطاِرَقتِيِف بِْطرِيًؼيا َيْتُرُكيقا َّٓ َأْهيَدْوا َليُف  -أي رجيآت اليديـ -ِمي إِ

ـِ اْلُؿِغقييَرِة  ـِ َأبِييل َربِقَعييَة ْبيي ييًة، ُثييؿَّ َبَعُثييقا بِييَذلَِؽ َمييَع َطْبييِد اهَّللِ ْبيي َهِديَّ

، َوَأَمُروُهَؿييا  ييْفِؿلِّ  َوائِييٍؾ السَّ
ـِ ـِ اْلَعيياِص ْبيي ، َوَطْؿييرِو ْبيي اْلَؿْخُزوِمييلِّ

ُؿيقا َأْمَرهُ  َتُف َقْبَؾ َأْن ُتَؽؾِّ ْؿ، َوَقاُلقا َلُفَؿا : اْدَفُعقا إَِلك ُكؾِّ بِْطرِيٍؼ َهِديَّ

ُمقا لِؾـََّجاِشلِّ َهَداَياُه، ُثؿَّ َسيُؾقُه َأْن ُيْسيِؾَؿُفْؿ  الـََّجاِشلَّ فِقِفْؿ، ُثؿَّ َقدِّ

َؿُفيْؿ، َقاَليْت : َفَخَرَجيا، َفَؼيِدمَ  ، إَِلْقُؽْؿ َقْبيَؾ َأْن ُيَؽؾِّ ا َطَؾيك الـََّجاِشيلِّ

ـْ َبَطاِرَقتِييِف  ـُ ِطـْييَدُه بَِخْقييرِ َداٍر، َوِطـْييَد َخْقييرِ َجيياٍر، َفَؾييْؿ َيْبييَؼ ِميي َوَكْحيي

َٓ لُِؽيؾِّ  ، ُثيؿَّ َقيا َؿيا الـََّجاِشيلَّ َتُف َقْبَؾ َأْن ُيَؽؾِّ َّٓ َدَفَعا إَِلْقِف َهِديَّ
بِْطرِيٌؼ إِ

فُ  بِْطرِيٍؼ ِمـُْفْؿ : إَِليك َبَؾيِد اْلَؿِؾيِؽ ِمـَّيا ِغْؾَؿياٌن  -ميال أي-َصَبا َقْد  إِكَّ

ـٍ  ـَ َقْقِمِفْؿ، َوَلْؿ َيْدُخُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ، َوَجاُ وا بِيِدي ُسَػَفاُ ، َفاَرُققا ِدي

َٓ َأْكُتْؿ، َوَقْد َبَعَثـَا إَِلك اْلَؿِؾِؽ فِيقِفْؿ َأْشيَراُف  ـُ َو َٓ َكْعرُِفُف َكْح ُمْبَتَدٍع 
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ْؿـَا اْلَؿِؾَؽ فِقِفْؿ، َفُتِشقُروا َطَؾْقِف بِيَلْن  َقْقِمِفْؿ ؛ ُهْؿ إَِلْقِفْؿ، َفنَِذا َكؾَّ لِـَُردَّ

َؿُفْؿ، َفنِنَّ َقْقَمُفْؿ َأْطَؾك بِِفْؿ َطْقـًا، َوَأْطَؾُؿ بَِؿا  َٓ ُيَؽؾِّ ُيْسِؾَؿُفْؿ إَِلْقـَا، َو

َبييا َهييَداَياُهْؿ إَِلييك َكَعييْؿ، ُثييؿَّ إِكَّ  َفَؼيياُلقا َلُفَؿييا :َطيياُبقا َطَؾييْقِفْؿ،  ُفَؿييا َقرَّ

يُف َقيْد  َفا اْلَؿِؾيُؽ، إِكَّ َٓ َلُف : َأي  َؿاُه، َفَؼا ، َفَؼبَِؾَفا ِمـُْفَؿا، ُثؿَّ َكؾَّ الـََّجاِشلِّ

ـَ َقْقِمِفْؿ، َوَلْؿ َيْدُخُؾقا  َصَبا إَِلك َبَؾِدَك ِمـَّا ِغْؾَؿاٌن ُسَػَفاُ ، َفاَرُققا ِدي

َٓ َأْكَت، َوَقيْد َبَعَثـَيا فِل ِديـَِؽ، َوَجاُ و ـُ َو َٓ َكْعرُِفُف َكْح ـٍ ُمْبَتَدٍع  ا بِِدي

ـْ آَبييائِِفْؿ َوَأْطَؿيياِمِفْؿ َوَطَشييائِرِِهْؿ ؛  إَِلْقييَؽ فِييقِفْؿ َأْشييَراُف َقييْقِمِفْؿ ِميي

ُهْؿ إَِلييْقِفْؿ، َفُفييْؿ َأْطَؾييك بِِفييْؿ َطْقـًييا، َوَأْطَؾييُؿ بَِؿييا َطيياُبقا َطَؾييْقِفْؿ  لَِتييُردَّ

ـِ َأبِيل  َقاَلْت : َطاَتُبقُهْؿ فِقِف،وَ  ـْ َشْلٌ  َأْبَغَض إَِلك َطْبِد اهَّللِ ْبي َوَلْؿ َيُؽ

ـْ َأْن َيْسَؿَع الـََّجاِشل  َكاَلَمُفْؿ، َفَؼاَلْت  ـِ اْلَعاِص ِم َربِقَعَة، َوَطْؿرِو ْب

َفييا اْلَؿِؾييُؽ، َقييْقُمُفْؿ َأْطَؾييك بِِفييْؿ َطْقـًييا،  َبَطاِرَقُتييُف َحْقَلييُف : َصييَدُققا َأي 
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اُهْؿ إَِليك باَِلِدِهيْؿ  َوَأْطَؾُؿ بَِؿا َطاُبقا َطَؾْقِفْؿ، َفَلْسِؾْؿُفْؿ إَِلْقِفَؿيا، َفْؾَقيُردَّ

 َٓ ، َهيْقُؿ اهَّللِ إَِذْن  َٓ ، ُثيؿَّ َقياَل :  َوَقْقِمِفْؿ. َقاَلْت : َفَغِضَب الـََّجاِشيل 

َٓ ُأَكييياُد َقْقًمييي ا َجييياَوُروكِل، َوَكَزُليييقا بِييياَلِدي، ُأْسيييِؾُؿُفْؿ إَِلْقِفَؿيييا، َو

ـْ ِسيَقاَي، َحتَّيك َأْدُطيَقُهْؿ، َفَلْسيَلَلُفْؿ : َميا َيُؼيقُل  َواْخَتاُروكِل َطَؾك َم

ِن ؛ َأْسييَؾْؿُتُفْؿ إَِلْقِفَؿييا،  َٓ َهييَذاِن فِييل َأْمييرِِهْؿ ا َفيينِْن َكيياُكقا َكَؿييا َيُؼييق

َطَؾك َغْقيرِ َذلِيَؽ ؛ َمـَْعيُتُفْؿ ِمـُْفَؿيا، َوَرَدْدُتُفْؿ إَِلك َقْقِمِفْؿ، َوإِْن َكاُكقا 

 َوَأْحَسـُْت ِجَقاَرُهْؿ َما َجاَوُروكِل .

ُثؿَّ َأْرَسَؾ إَِلك َأْصَحاِب َرُسيقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ،  َقاَلْت :

ا َجاَ ُهْؿ َرُسقُلُف ؛ اْجَتَؿُعقا، ُثؿَّ َقاَل َبْعُض  ُفْؿ لَِبْعٍض : َفَدَطاُهْؿ، َفَؾؿَّ

ُجِؾ إَِذا ِجْئُتُؿقُه ا َقاُلقا : َكُؼقُل : َواهَّللِ َما َطِؾْؿـَيا، َوَميا  َما َتُؼقُلقَن لِؾرَّ

ا  ، َفَؾؿَّ ـٌ
ـٌ فِل َذلَِؽ َما ُهَق َكائِ

َؿ َكائِ َأَمَرَكا بِِف َكبِق ـَا َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
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َأَسياقَِػَتُف، َفـََشيُروا َمَصياِحَػُفْؿ َحْقَليُف، َجاُ وُه، َوَقيْد َدَطيا الـََّجاِشيل  

ـُ الَِّذي َفاَرْقُتْؿ فِقِف َقْقَمُؽْؿ، َوَلْؿ َتْدُخُؾقا  ي َسَلَلُفْؿ، َفَؼاَل : َما َهَذا الدِّ

َُمِؿ ا . ْٕ ـْ َهِذِه ا ـِ َأَحٍد ِم َٓ فِل ِدي  فِل ِديـِل، َو

ـُ َقاَلْت :  َؿيُف َجْعَػيُر ْبي َفيا  َفَؽاَن الَّيِذي َكؾَّ َأبِيل َصالِيٍب ، َفَؼياَل َليُف : َأي 

َْصييـَاَم، َوَكْلُكييُؾ اْلَؿْقَتييَة،  ْٕ اْلَؿِؾييُؽ، ُكـَّييا َقْقًمييا َأْهييَؾ َجاِهِؾقَّييٍة : َكْعُبييُد ا

َْرَحاَم، َوُكِسلُ  اْلِجيَقاَر، َيْلُكيُؾ اْلَؼيِقي   ْٕ َوَكْلتِل اْلَػَقاِحَش، َوَكْؼَطُع ا

ِعقَػ، َفُؽـَّيا  ًٓ ِمـَّيا، ِمـَّا الضَّ َطَؾيك َذلِيَؽ، َحتَّيك َبَعيَث اهَّللُ إَِلْقـَيا َرُسيق

يَدُه،  َكْعرُِف َكَسَبُف، َوِصْدَقُف، َوَأَماَكَتُف، َوَطَػاَفُف، َفَدَطاَكا إَِليك اهَّللِ ؛ لِـَُقحِّ

ـَ اْلِحَجيارَ  ـْ ُدوكِيِف ِمي ـُ َوآَباُؤَكيا ِمي ِة، َوَكْعُبَدُه، َوَكْخَؾَع َما ُكـَّا َكْعُبُد َكْح

ِحِؿ،  ََماَكيِة، َوِصيَؾِة اليرَّ ْٕ َْوَثاِن، َوَأَمَرَكا بِِصْدِق اْلَحيِديِث، َوَأَداِ  ا ْٕ َوا

َماِ ، . ـِ اْلَؿَحيياِرِم، َوالييدِّ ـِ اْلِجييَقاِر، َواْلَؽييػِّ َطيي ـِ  َوُحْسيي َوَكَفاَكييا َطيي
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وِر، َوَأْكييِؾ َميياَل اْلَقتِييقِؿ، َوَقييْذِف اْلُؿْح  َصييـَِة، اْلَػييَقاِحِش، َوَقييْقِل الييز 

يياَلِة،  َٓ ُكْشييرُِك بِييِف َشييْقًئا، َوَأَمَرَكييا بِالصَّ َوَأَمَرَكييا َأْن َكْعُبييَد اهَّللَ َوْحييَدُه، 

ْقـَاُه،  ْسياَلِم، َفَصيدَّ َد َطَؾْقيِف ُأُميقَر اإْلِ َقاِم. َقاَليْت : َفَعيدَّ َكاِة، َوالصِّ َوالزَّ

َبْعـَاُه َطَؾك َما َجاَ  بِِف، فَ  َعَبْدَكا اهَّللَ َوْحَدُه، َفَؾيْؿ ُكْشيرِْك بِيِف َوآَمـَّا بِِف، َواتَّ

َم َطَؾْقـَييا، َوَأْحَؾْؾـَييا َمييا َأَحييؾَّ َلـَييا، َفَعييَدا َطَؾْقـَييا  ْمـَييا َمييا َحييرَّ َشييْقًئا، َوَحرَّ

ـْ  َْوَثياِن ِمي ْٕ وَكا إَِليك ِطَبياَدِة ا ـْ ِديـِـَا ؛ لَِقُرد  ُبقَكا، َوَفَتـُقَكا َط َقْقُمـَا، َفَعذَّ

يا َقَفُروَكيا،  ِطَباَدةِ  ـَ اْلَخَبائِِث، َفَؾؿَّ اهَّللِ، َوَأْن َكْسَتِحؾَّ َما ُكـَّا َكْسَتِحؾ  ِم

ـَ ِديـِـَييا ؛ َخَرْجـَييا إَِلييك  قا َطَؾْقـَييا، َوَحيياُلقا َبْقـَـَييا َوَبييْق َوَضَؾُؿقَكييا، َوَشييؼ 

ـْ ِسَقاَك، َوَرِغْبـَا فِل ِجيَقاِرَك،  َوَرَجْقَكيا َأْن َبَؾِدَك، َواْخَتْرَكاَك َطَؾك َم

َفا اْلَؿِؾُؽ.   َٓ ُكْظَؾَؿ ِطـَْدَك َأي 
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ـْ َشيْلٍ   َقاَلْت : ـِ اهَّللِ ِم ا َجاَ  بِِف َط َفَؼاَل َلُف الـََّجاِشل  : َهْؾ َمَعَؽ ِمؿَّ

 . ا َقاَلْت : َفَؼاَل َلُف َجْعَػٌر : َكَعْؿ. َفَؼياَل َليُف الـََّجاِشيل  : َفياْقَرْأُه َطَؾيلَّ

ـْ :   -َواهَّللِ  -َقاَلييْت : َفَبَؽييك .  {كفييقعص  }َفَؼييَرَأ َطَؾْقييِف َصييْدًرا ِميي

، َحتَّك َأْخَضيَؾ لِْحَقَتيُف، َوَبَؽيْت َأَسياقَِػُتُف، َحتَّيك َأْخَضيُؾقا  الـََّجاِشل 

ـَ َسِؿُعقا َما َتاَل َطَؾْقِفْؿ، ُثؿَّ َقياَل الـََّجاِشيل  : إِنَّ َهيَذا  َمَصاِحَػُفْؿ ِحق

ـْ ِمْشييَؽاٍة َواِحييَدةٍ  أي مقيييُع -َوالَّييِذي َجيياَ  بِييِف ُمقَسييك َلَقْخييُرُج ِميي

َٓ ُأَكياُد. َقاَليْت ُأم  ، -واحد َٓ ُأْسِؾُؿُفْؿ إَِلْقُؽْؿ َأَبيًدا، َو اْكَطِؾَؼا، َفَقاهَّللِ 

َُكبَِّئـَّيُف  َٕ ـُ اْلَعياِص : َواهَّللِ  ـْ ِطـِْدِه، َقاَل َطْؿُرو ْب ا َخَرَجا ِم َسَؾَؿَة : َفَؾؿَّ

ـُ . َقاَلْت :   َغًدا َطْقَبُفْؿ ِطـَْدُهْؿ، ُثؿَّ َأْسَتْلِصُؾ بِفِ  َفَؼياَل َليُف َطْبيُد اهَّللِ ْبي

َٓ َتْػَعْؾ، َفنِنَّ َلُفيْؿ َأْرَحاًميا،  -َأبِل َربِقَعَة  ـِ فِقـَا :  ُجَؾْق َوَكاَن َأْتَؼك الرَّ

ُفييْؿ َيْزُطُؿييقَن َأنَّ  ييُف، َأكَّ ُْخبَِركَّ َٕ َوإِْن َكيياُكقا َقييْد َخاَلُػقَكييا. َقيياَل : َواهَّللِ 
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ـَ َمْرَيَؿ َطْبٌد. َفيا  ِطقَسك اْب َقاَليْت : ُثيؿَّ َغيَدا َطَؾْقيِف اْلَغيَد، َفَؼياَل َليُف : َأي 

ًٓ َطظِقًؿيا، َفَلْرِسيْؾ  ـِ َميْرَيَؿ َقيْق ُفْؿ َيُؼقُلقَن فِيل ِطقَسيك اْبي اْلَؿِؾُؽ، إِكَّ

ا َيُؼقُليقَن فِقيِف. َقاَليْت : َفَلْرَسيَؾ إَِليْقِفْؿ َيْسيَلُلُفْؿ  إَِلْقِفْؿ، َفاْسَلْلُفْؿ َطؿَّ

َقاَلْت : َوَليْؿ َيـْيِزْل بِـَيا ِمْثُؾَفيا، َفياْجَتَؿَع اْلَؼيْقُم، َفَؼياَل َبْعُضيُفْؿ َطـُْف. 

لَِبْعٍض : َماَذا َتُؼقُلقَن فِل ِطقَسك إَِذا َسَلَلُؽْؿ َطـُْف ا َقاُلقا : َكُؼقُل َواهَّللِ 

.فِقِف َما َقاَل اهَّللُ َوَما َجاَ  بِِف َكبِق ـَا َكائِـًا فِل َذلَِؽ َما هُ  ـٌ
  َق َكائِ

ا َدَخُؾقا َطَؾْقِف َقاَل َلُفْؿ : ـِ َميْرَيَؿ ا َفَؼياَل  َفَؾؿَّ َما َتُؼقُلقَن فِل ِطقَسك اْب

ـُ َأبِل َصالٍِب : َكُؼقُل فِقِف الَِّذي َجاَ  بِِف َكبِق ـَيا : ُهيَق َطْبيُد اهَّللِ  َلُف َجْعَػُر ْب

َلك َمْرَيَؿ اْلَعْذَراِ  اْلَبُتقِل. َقاَلْت : َوَرُسقُلُف َوُروُحُف، َوَكِؾَؿُتُف َأْلَؼاَها إِ 

َْرِض َفَلَخَذ ِمـَْفيا ُطيقًدا، ُثيؿَّ َقياَل : َميا  ْٕ َفَضَرَب الـََّجاِشل  َيَدُه إَِلك ا

ـَ َمْرَيَؿ َما ُقْؾَت َهَذا اْلُعقَد. َفَتـَياَخَرْت َبَطاِرَقُتيُف َحْقَليُف  َطَدا ِطقَسك اْب

ـَ َقيياَل َمييا َقيياَل، َفَؼيي اَل : َوإِْن َكَخييْرُتْؿ َواهَّللِ، اْذَهُبييقا َفييَلْكُتْؿ ُسييُققٌم ِحييق
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ِمـُيقَن  -بَِلْرِيل  ْٔ ُققُم : ا ـْ َسيبَُّؽْؿ  -َوالس  َم، ُثيؿَّ َمي ـْ َسيبَُّؽْؿ ُغيرِّ َمي

َم، َفَؿا ُأِحب  َأنَّ لِل َدْبيًرا َذَهًبيا، َوَأكِّيل آَذْييُت  ـْ َسبَُّؽْؿ ُغرِّ َم، ُثؿَّ َم ُغرِّ

ْبُر بِِؾَسيياِن اْلَحَبَشييِة : اْلَجَبييُؾ  -ِمييـُْؽْؿ. َرُجيياًل  وا َطَؾْقِفَؿييا  -َوالييدَّ ُرد 

ـَ َردَّ  ْشَقَة ِحق َهَداَياُهَؿا، َفاَل َحاَجَة َلـَا بَِفا، َفَقاهَّللِ َما َأَخَذ اهَّللُ ِمـِّل الرِّ

ْشَقَة فِقِف، َوَما َأَصاَع الـَّاَس فِلَّ  َفيُلصِقَعُفْؿ فِقيِف،  َطَؾلَّ ُمْؾؽِل، َفآُخَذ الرِّ

ـِ َميْرُدوًدا َطَؾْقِفَؿيا َميا َجياَ ا بِيِف،  ـْ ِطـْيِدِه َمْؼُبيقَحْق َقاَلْت : َفَخَرَجا ِمي

 .."َوَأَقْؿـَا ِطـَْدُه بَِخْقرِ َداٍر َمَع َخْقرِ َجاٍر ..

 طبيرٍ  ميـ فقفيا وميا الحبشية، إليك الفجيرة قصة مسؾؿقن يا فتلمؾقا

طبييرة ٕولييل إلبيياب( سييقرة ..) لؼييد كييان يف قصصييفؿ وطظييات

 يقسػ .

 الؾفؿ اكصر ديـَؽ وكتاَبؽ ، وطبادك الؿممـقـ..

 ..أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والعاقبُة لؾؿتؼيقـ ، وٓ طيدواَن إٓ طؾيك 

آليف وصيحبف الظالؿقـ ، وصؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾيك 

 …أجؿعقـ

 وبعد :

 ودقؼيقا..  بفيا واكتػعيقا الحبشة، قصةَ  وتامؾقا اهَّلل، طبادَ  اهَّللَ  فاتؼقا

 : ذلؽ ومـ ، طظاتِفا مـ واكفؾقا ، دروِسفا يف

ـُ  أحقاًكييا، وتعّقـفييا بالييديـ، فييراًرا الفجييرة مشييروطقةُ  أوٓ:  وحسيي

 حقيث ؛ لألميقر تيدبقره وحسيـ والدطقي، الجغرايف الـبل اختقار

 فقييف وضفييرت ، وطـاييية بحؽؿيية محييدًدا كييان الؿؽييان اختقييار إن

 الحبشة مؾؽ الـجاشل ُيخقب لؿ وبالػعؾ.  الدطقية آستراتقجقة



 

118 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ  وأّميـفؿ الؿسؾؿقـ برطاية قام حقث ؛ الرسقل ضـ آكذاك  وأحسي

 . إيافتفؿ

 إدييانُ  بفيا جيا ت طؾقيا، حضيارية إكساكقة ققؿةٌ  العدُل  أنّ  وثاكًقا:

 . ومالف ديـف طؾك وأمـ ، اإلكسان طاش تقفرت متك ، كؾ فا

 ، الؿستضيعػة بإقؾقية التـؽقيؾ يف الؿشيركقـ ييراوةِ  شيدةُ  ثالًثا:

 فقيف ولقسيقا ، ميـفؿ بالؼرييب ليقس مؽيانٍ  يف ٓحؼقهؿ إّكفؿ حتك

وا …وأهؾف اإلسالم طؾك الشديد الحؼد ولؽـف..! أذى مصدر )َود 

 َفَتُؽقُكقَن َسَقاً ..(.َلْق َتْؽُػُروَن َكَؿا َكَػُروا 

 طبياده اهَّلل يبتؾيل حقيث ؛ كقكقية ُسيـة اليبال َ  أن طؾك التلكقُد  رابعا :

 صييبرهؿ ويؽشييػ ، ويؿصييحفؿ إيؿيياكفؿ قييقةُ  لقظفييرَ  الصييالحقـ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ييا َيْعَؾييِؿ اهَّللُ  تحؿؾفييؿ ومييدى ..) َأْم َحِسييْبُتْؿ َأن َتييْدُخُؾقا اْلَجـَّييَة َوَلؿَّ

ـَ َجاَهُدوا ِمـُؽْؿ  ـَ ( سقرة آل طؿران .الَِّذي ابِرِي  َوَيْعَؾَؿ الصَّ

 ، وأصحابف جعػرٍ  يؼقـ وققةُ  ، الؿبدأ طؾك الثباِت  فضُؾ  وخامسا :

 رييل لجعػير مـؼبيةٌ  وفقفيا ، إحيد القاحد طؾك تقكؾفؿ وُحسـ

 حـَيؼ وكشيػ ، الحيؼ تجؾقية يف وفصياحتف خطبتف وُحسـ طـف اهَّلل

 . مؽة مشركل

 أكصيييَػ  اليييذي العيييادل، والؿؾيييؽ الـجاشيييل فضيييُؾ  وسادسيييا :

 حػيظ وقيد الؿغرييقـ، أقاربفؿ كقَد  ورد ، وآواهؿ الؿستضعػقـ

 وصيّؾك طؾقيف فتيرحؿ لؾـجاشيل الجؿقؾ هذا وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك

 . الغائب صالة طؾقف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وقيبح اإلسيالم، فضيائؾ بقان يف الدطقي الخطاِب  جؿاُل  وسابًعا:

 اهَّللُ  أكؼيذكؿ ومسياوئ اكحرافات مـ الجاهؾل الؿجتؿع يف كان ما

 . مـفا

 مققَعيف، لقؼيعَ  صيادق، قؾٍب  مـ تالوتف، يف الؼرآن أثر ِطظؿُ  وثامـا:

 .وحاشقتف وبطارقتف الـجاشل يف أثره ويحدَث 

 يف تـػييُد  ٓ ولؽـفييا ، الـيياس طؾييك الُؿغييري الفييدايا تييلثقرُ  وتاسييًعا:

 . طؾقفؿ فردها الـجاشل لفا تػطَّـ ولذلؽ ، الؿبادئ أصحاب

ـُ  وطاشييًرا:  يف وتشيياورهؿ ووطييقفؿ لألزميية الصييحابة إدارة حسيي

 ، ذلييؽ يف تـييازطفؿ وطييدمُ  طييـفؿ، ومتحييدثا ، أمقييًرا جعػيير تؼييديؿ

 رسيؾ رجيع حتيك ، بخطابيف وهيزمفؿ بؽالمف الؼقمَ  سحرَ  ولذلؽ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 لؼيقي اهَّللَ  إنَّ  يـصيره ميـ اهَّللُ  ولقـصيرن ، والخذٓن بالخقبةِ  قريش

 … طزيز

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الرحؿيية الؿفييداة ، والـعؿيية 

 …الؿسداة 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :األوائى املضوٌوْ/ 13
 

إّن الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ فال 

ًدا طبُده ورسقُلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ .  ُمَحؿَّ

  : بعُد  أما

 ، محؿيدٍ  هديُ  الفدِي  أفضَؾ  وإنَّ  ، اهَّللِ  كتاُب  الحديِث  أصدَق  فننَّ 

 ، يياللةٌ  بدطيةٍ  وكيؾَّ  ، بدطةٌ  ُمحَدثةٍ  وكؾَّ  ، ُمحدثاُتفا إمقرِ  وشرَّ 

 … الـَّارِ  يف ياللةٍ  وكؾَّ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َكْػيٍس َواِحيَدٍة َوَخَؾيَؼ  ُؼقا َربَُّؽيُؿ الَّيِذي َخَؾَؼُؽيْؿ ِمي َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأي 

ُؼييقا اهَّللَ الَّييِذي  َكثِقًرا َوكَِسيياً  َواتَّ ًٓ ِمـَْفييا َزْوَجَفييا َوَبييثَّ ِمـُْفَؿييا ِرَجييا

َْرَحاَم ، إِنَّ اهَّللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا . ْٕ  َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

 القجيقد كجقُمف وأيا ت الحقاه، يف أكقارهُ  فسَطعت اإلسالمُ  جا 

 وقطػيقا غصيقكِف، إليك وسيابؼقا ، إلقيف بيادروا أكياٌس  بيف واستـارَ  ،

 ميـ ييّحقا اليذيـ ، إوليقـ بالسيابؼقـ ُطيرف مـ ومـفؿ ، ثؿاَره

ـُ  أوييحفؿ فضيال ُ  وميـفؿ ، والغربية الشيدةَ  واحتؿؾقا ، أجؾف  ابي

 .. صحقح وهق الؿسـد يف كؿا طـف اهَّلل ريل مسعقد
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َأْضَفَر إِْسياَلَمُف َسيْبَعٌة ؛ َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  " : قال ُل َم َأوَّ

ييياٌر،  يييُف ُسيييَؿقَُّة، َوُصيييَفْقٌب، َوبِييياَلٌل، َوَسييؾََّؿ، َوَأُبيييق َبْؽيييرٍ، َوَطؿَّ َوُأم 

ِف َأبِل  َؿ َفَؿـََعُف اهَّللُ بَِعؿِّ ا َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َواْلِؿْؼَداُد، َفَلمَّ

ييا َسييائُِرُهْؿ َفَلَخييَذُهُؿ  ييا َأُبييق َبْؽييرٍ َفَؿـََعييُف اهَّللُ بَِؼْقِمييِف، َوَأمَّ َصالِييٍب، َوَأمَّ

يْؿِس، اْلُؿْش  رُِكقَن، َفَلْلَبُسقُهْؿ َأْدَراَع اْلَحِدييِد، َوَصيَفُروُهْؿ فِيل الشَّ

ُف َهاَكْت  َّٓ باَِلٌل َفنِكَّ َّٓ َوَقْد َواَتاُهْؿ َطَؾك َما َأَراُدوا، إِ َفَؿا ِمـُْفْؿ إِْكَساٌن إِ

َداَن، َوَأَخيُذوا َطَؾْقِف َكْػُسُف فِيل اهَّللِ، َوَهياَن َطَؾيك َقْقِميِف، َفيَلْطَطْقُه اْلِقْلي

َة َوُهَق َيُؼقُل : َأَحٌد، َأَحٌد   . "  َيُطقُفقَن بِِف ِشَعاَب َمؽَّ

 : وقػات وهـا

: ًٓ  فقيف ورأوا اليديـ، بفيذا رّحبيقا اليذيـ ، اليرهط أولئؽ فضُؾ  أو

 وأضفييروه ، القييف فبييادروا الرشييقدة، والؿعييالؿ ، السييديدة الحؼييائؼ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 كتؿاُكف يجقزُ  ٓ بلكف أيؼـقا وكلكفؿ..!  ٔخريـ وإغرا ً  وإيثارا حًبا

 .وألطافف مالذه مـ البشرية حرمانُ  أو

 شييديد، وابييتال ٌ  طيياٍل، واقييدام كييادرة، شييجاطةٌ  اإلضفييار ويف ثاكًقييا:

 اييطراَب  رأت وقيد تضيطرب، وليؿ تَخيػ، ليؿ ، ققيية وجسارة

 ٓ ولؽيـ ، أخيرى إليك خقبةٍ  مـ وأكفا ، التؿاثقؾ وهقانَ  ، إصـام

 .!!…والطقش السػاهة يتعؿدون أو يػؼفقن،

 وصيدَح  الصيػا، صيِعد اليذي الؽيريؿ، رسيقُلـا وإمامفؿ وسّقُدهؿ

 البطقلية معياين كيؾَّ  وأضفير ، وكؼؿَتف اهَّللِ  طذاَب  وحذرهؿ ، بالحؼ

 . والشجاطة

 طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك طؾقف طرَض  وقد طـف اهَّلل ريل بؽرٍ  أبق أسؾؿَ  ثالًثا:

 ، الييدوام طؾيك وجؾقسيف صياحبف وهيق تيردد، وٓ تؾؽيل فؿيا وسيؾؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

) وما طريُت  : ققلف ويروى ، الـاس أمام ودطقتف اخالقف وحامُؾ 

اإلسالم طؾك أحد ، إٓ كاكت لف َكْبَقة، إٓ أبق بؽر، فنكف لؿ َيَتَؾْعيَثؿ 

 .يف ققلف ( 

ًٓ  الدطقة لؿسقرة دطؿٌ  إسالِمف يف وكان  كشاُصف وتحرك ، وجفدا ما

 طثؿييانُ  : مييـفؿ رجييال خؿسييةِ  مييـ يؼييرُب  بؿييا فجييا  ، الييدطقي

 . الرحؿـ وطبد والزبقر وصؾحة

 ريل ياسر بـ طؿارُ  : مـفؿ مستضعػقن بالدطقة واستبشرَ  رابعا :

 ، آجتؿياطل الظؾيؿ ميـ خالصا اإلسالم يف رأى والذي ، طـف اهَّلل

 وأبقه هق فآمـ ، آكذاك الؿقالل تغشك كاكت التل آستعباد وحالة

 وأهؾيف بعؿيار يؿير ، وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك وكيان ، سؿقة ووالدتف
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 " فقؼييقل: العييذاب، طييـفؿ يييدفع أن يسييتطقع وٓ ُيعييّذبقن، وهييؿ

  ." الجـة مقطَدكؿ فننَّ  ياسر؛ آَل  صبرا

 الجدييد اليديـ يف رأوه ميا بسيبب آمـيقا إكؿا الضعػا  أن خامسا :

 الظؾيؿ ميـ مـؼيُذهؿ وأكيف ،  لؾعدالية وتحؼقٍؼ  ، ورحؿة سعادة مـ

 طؿييار، أم ُخّقيياط بـييت سييؿقة : أيضييا ومييـفؿ  ..! والضييالٓت

 يف وشيياركفؿ ، إرقيؿ أبيل بيـ إرقيؿ دار إبيانَ  قيديؿا وأسيؾؿت

 اإلسيالم فرحةَ  واستطعؿَ  معفؿ، أسؾؿَ  فؼد ، الرومل صفقب ذلؽ

 ، مـييف بييروح وأيييدهؿ اإليؿييانَ  قؾييقبفؿ يف اهَّللُ  وكتييَب  ، الروحيياين

 اهَّلل فيلكزل ، لؾؿشيركقـ مالف وترك قديًؿا هاجر الذي هق وصفقب

 )ومـ الـاس مـ يشري كػسف ابتغا  مرياِة اهَّلل ( . فقف:
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـُ  جفؾ أبق راودها وسؿقة :  وامتـعيت فلبيت ، اإلسيالم طؾك الؾعق

 . اإلسالم يف شفقدة أوَل  فؽاكت ، فؼتؾفا بالحربة فطعـَفا

 ، قؾييقبفؿ يف آيؿييان حييبَّ  ُأشييربقا الييذيـ هييقٓ  ومييـ وسادًسييا:

 ميـ ألقاًكيا سيقؿَ  فؼيد ، إول الؿمذن طـف، اهَّلل ريل الحبشل بالٌل 

 صيبقاكفؿ ييلمرون ثيؿ حيبالً، طـؼف يف يجعؾقن كاكقا فؼد العذابات

« أحيد أحيٌد، يؼيقل: بيالل فجعيؾ مؽية، أخشيَبل بقـ بف يشتدوا أن

 طؾيك ُيضيجعقكف كاكقا ُجَؿح بـل مـ بالل مقالل أن رويَ  وكذلؽ

 وكيان والعيزى، اليالت ديـيؽ ُقيؾ ليف ويؼقلقن ويعصروكف، بطـف،

 الظفقييرة، حؿقييت إذا بييف فقخييرج خؾييػ، بييـ أمقييةُ  يعذبييف الييذي

 العظقؿية بالصيخرة ييلمر ثيؿ مؽية، بطحيا  يف ضفيره طؾك فقطرحف

 يؽػير أو يؿيقت حتيك ذليؽ طؾيك يزال ٓ» يؼقل: ثؿ صدره، طؾك
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أطؾيؿ وليق أحيد، أحيٌد  اهَّلل، ربيل " ويؼيقل: بيالٌل  فقلبك ،« بؿحؿد

 بفييؿ، الصييديؼ بؽيير أبييق فؿييرَّ  ، "لُؼؾُتفييا مـفييا لؽييؿ أحػييظَ  كؾؿيية

 ميـفؿ فاشيتراه اإلسالم، ديـ طـ يرّدوه أن أيسقا لؿا مـفؿ فاشتراه

 ..!الروايات بعض يف كؿا فضة، مـ أوققة بلربعقـ

ييَب الؼؾييقب ثّبييت قؾقبـييا طؾييك ديـييؽ ، ويييا مصييرَف  الؾفييؿ يييا مؼؾِّ

ف قؾقبـا طؾك صاطتؽ   …الؼبقل صرِّ

هيييذا وأسيييتغػُر اهَّللَ ليييل ولؽيييؿ ولسيييائر الؿسيييؾؿقـ أقيييقُل قيييقلل 

 .....فاستغػروه إكف هق الغػقر الرحقؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿييُد هَّللِ ، والشييؽر هَّلل، وٓ حييقل وٓ قييقة آ بيياهَّلل، والصييالُة 

 ه...اهَّلل، وطؾك آلِف وصحبِف ومـ وآوالسالم طؾك رسقل 

 وبعد :

 أيفا اإلخقُة الؽرام :

قا كقييػ ، وخؾًؼييا ديـًييا الـيياس لؽييرام اكظييروا  واحتؿؾييقا هَّلل، يييح 

 فقييف قييؾَّ  زمييانٍ  يف  !ا..، جفيياده حييؼَّ  اهَّلل يف وجاهييدوا ، الـؽييال

 والتؿؽيقـ الػيرج أسيباُب  طـفؿ وتؼاصرت الؿعقـ، وطزّ  الـصقر،

 يف إمثؾيية أروعَ  لـييا ويييربقا ، واحتسييبقا صييبروا ذلييؽ ومييع …

 …اإلسالم وإيثار والصبر، الثباِت 

 الثيابتقـ السيابؼقـ ميـ الؽِـيدي، إسقد بـ الؿؼدادُ  ومـفؿ أيًضا :

 اهَّلل، سيبقؾ يف فرُسيف بيف طيدا ميـ أوَل  وكيان..  اإلسيالم يف إولقـ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميـ وكان اهَّلل، رسقل مع الؿشاهد باقل وشفَد   الفجرتقـ وهاجر

 .ومصر الشام فتقح يف وشارك ، الَؿفرة الرماة

ؾ ومؿـ ، قديًؿا ابتؾقا مؿـ وكان  واستعصيؿ، ثبيت ولؽـيف بيف، ُكؽِّ

 ..! الؼؾقب بشاشتف خالطت إذا اإليؿانُ  وكذلؽ

 ذلييؽ قييدمفا التييل التضييحقاِت  طظييؿُ  : الػتييرة تؾييؽ دروسِ  ومييـ

) ولـصييبرنَّ طؾييك مييا  حقيياتفؿ يف اإلسييالم معـييك وسييؿق ، الجقييُؾ 

 .  آذيتؿقكا (

 ، الرجيال مػيرزةُ  وأكفيا اليدوام، طؾيك آبيتال  سيـة إثباُت  ومـفا :

 . إبطال وكاشػة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اهَّلل رسيقُل  ُطِصيؿ فؼيد لؾيدطقة، آجتؿاطقية الؼيقة أهؿقيةُ  ومـفا :

 ..) ولييقٓ رهُطيييؽ لرجؿـييياك (. آجتؿاطقييية بؼيييقاهؿ وأبييقبؽر

 . الجاكب ذلؽ لخػا ِ  البؼقة طؾك وُتُسؾِّط

 طؾيك اشيتد لؿيا إذ تؼّقيًة، بالؾسيان الؿشيركقـ ماليـة جقازُ  ومـفا :

لؼقليِف  .. تتغقير لؿ وقؾقُبفؿ ، أرادوا لؿا أجابقهؿ العذاُب  بعضفؿ

ـ  تعالك : 
ـْ ُأْكيرَِه َوَقْؾُبيُف ُمْطَؿيئِ َّٓ َمي ـْ َبْعِد إِيَؿاكِيِف إِ ـْ َكَػَر بِاهَّللِ ِم ) َم

ـَ اهَّللِ  ـْ َشيَرَح بِياْلُؽْػرِ َصيْدًرا َفَعَؾيْقِفْؿ َغَضيٌب ِمي ـْ َمي يَؿاِن َوَلؽِي بِاإْلِ

 [.٢٤6حؾ: َوَلُفْؿ َطَذاٌب َطظِقٌؿ (. ]الـ

ـُ  واسييتثـك  وثباتييف طـييف، اهَّللُ  ريييل بييبالل وأشيياد ، هـييا مسييعقد ابيي

 العييذاب سيياحات يف ويسييتػزهؿ يثقييرهؿ كييان الييذي ، التيياريخل

 ميا أطُبيُد  فيال ِسيقاه، ليل َربَّ  ٓ أحٌد، ربِّل أي: ) أحٌد أحد( بؼقلف
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 طياكػقن لفيا أكيتؿ التيل إصيـام هيذه طؾك ُأوافُِؼؽؿ وٓ تعُبدوَن،

 كان وإن ، والثبات الصبر يف الـاس تػاوَت  هـا وكتعؾؿُ ..! وباذلقن

 وألحؼـيا طيـفؿ، ارَض  فالؾفؿ ، اإلسالم إلك السبؼ فضُؾ  لؾجؿقع

 ..! الـعقؿ جـات يف بفؿ

ؾييك الـبييل إطظييؿ ، والرسييقل وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن ط

 م..إكر
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 :اهلجزة خرب ًّ/ 14
 

ِف الَِّذي  َْرَض َوَجَعَؾ الظ ُؾَؿاِت َوالـ قَر اْلَحْؿُد لِؾَّ ْٕ َؿاَواِت َوا َخَؾَؼ السَّ

ـَ َكَػُروا بَِربِِّفْؿ َيْعِدُلقَن..  ُثؿَّ الَِّذي

 …والحؿد هَّلل الذي أكزل طؾك طبده الؽتاب ولؿ يجعؾ لف طقًجا

ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿًدا طبُده  أشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده

 .. طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف وسّؾؿ تسؾقًؿا كثقراورسقلف ،صّؾك اهَّللُ 

 أما بعد:

 أيفا الـاس :

 لحيدثِفا ، اإلسيالمقة العؼؾقية يف حاييرةً  الـبقية الفجرة قصةُ  تبؼك

 فقفيا ولدت حقث الؽبقر، وفرِجفا الضخؿة، وتحقٓتفا ، العظقؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

يييـ جدييييد، ميييـ إميييةُ   الـجييياة وحصيييؾت لؾؿستضيييعػقـ، وُمؽِّ

 تؽـ أرُض اهَّلل واسعًة فتفاجروا فقفا (.) ألؿ …واإليقا 

 وهيل ، الػؼقفية السيقدة طـفيا، اهَّلل رييل َطائَِشيةَ  ٕمـيا هـا ولـُصغِ 

 : تؼييقل أحيداثفا، وبعييض ، لفيا والتخطييقط الفجيرة قصييةَ  تحؽيل

، َوَلْؿ َيْؿيُرْر َطَؾْقـَيا َييْقٌم " ـَ ي َّٓ َوُهَؿا َيِديـَاِن الدِّ َلْؿ َأْطِؼْؾ َأَبَقيَّ َقط  إِ

َؿ َصَرَفيِل الـََّفياِر ُبْؽيَرًة إِ  َّٓ َيْلتِقـَا فِقِف َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ا اْبُتِؾَل اْلُؿْسِؾُؿقَن َخيَرَج َأُبيق َبْؽيرٍ ُمَفياِجًرا قَِبيَؾ َأْرِض  َوَطِشقًَّة، َفَؾؿَّ

ِغـَِة اْلَحَبَشِة َحتَّك إَِذا َبَؾَغ بِْرَك اْلِغَؿاِد َلِؼَقُف ابْ  َوُهَق َسقُِّد اْلَؼاَرِة  -ـُ الدَّ

ـَ ُترِيُد َيا َأَبا َبْؽرٍ ا َفَؼاَل َأُبق َبْؽرٍ : َأْخَرَجـِيل  - ِغـَِة : َأْي ـُ الدَّ َفَؼاَل اْب

َٓ ُيْخَرُج  َٓ َيْخُرُج، َو ِغـَِة : َفنِنَّ ِمْثَؾَؽ َيا َأَبا َبْؽرٍ  ـُ الدَّ َقْقِمل، فَؼاَل اْب

ِحَؿ، َوَتْحِؿيُؾ اْلَؽيؾَّ ، َوَتْؼيرِي ؛ إِكََّؽ َتْؽِس  ُب اْلَؿْعُدوَم ، َوَتِصُؾ اليرَّ

، َفَلَكييا َلييَؽ َجيياٌر،  ـُ َطَؾييك َكَقائِييِب اْلَحييؼِّ ييْقَػ، َوُتِعييق َفييَذَكَر …الضَّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ :  َؿ لِْؾُؿْسِؾِؿق َقْد  "اْلَحِديَث. َوَقاَل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـِ  َبَتْق َٓ ـَ  َوُهَؿا  - "َرَأْيُت َداَر ِهْجَرتُِؽْؿ، ُأِريُت َسْبَخًة َذاَت َكْخٍؾ َبْق

َتيياِن  ـَ ذَ  -َحرَّ ـْ َكيياَن ُمَفيياِجًرا قَِبييَؾ اْلَؿِديـَييِة ِحييق َكييَر َذلِييَؽ َفَخييَرَج َميي

ـْ  َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َوَرَجيَع إَِليك اْلَؿِديـَيِة َبْعيُض َمي

ييَز َأُبييق َبْؽييرٍ  ، َوَتَجفَّ ـَ ـَ اْلُؿْسييِؾِؿق َكيياَن َهيياَجَر إَِلييك َأْرِض اْلَحَبَشييِة ِميي

َؿ : ُمَفاِجًرا، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف وَ  َطَؾك ِرْسيِؾَؽ  "َسؾَّ

. َفَؼياَل َأُبيق َبْؽيرٍ : َأَوَتْرُجيق َذلِيَؽ بِيَلبِل "؛ َفنِكِّل َأْرُجق َأْن ُيْمَذَن لِيل 

ل ا َقاَل :  . َفَحَبَس َأُبيق َبْؽيرٍ َكْػَسيُف َطَؾيك َرُسيقِل "َكَعْؿ  "َأْكَت َوُأمِّ

َؿ ؛ لُِصيْحَبتِفِ  ـِ َكاَكَتيا ِطـْيَدُه اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ، َوَطَؾيَػ َراِحَؾَتيْق

ْهيرِي  : َقيياَل ُطيْرَوُة : َقاَلييْت  يُؿرِ َأْرَبَعييَة َأْشيُفرٍ. َقيياَل الز  ـْ َوَرِق السَّ ِمي

ـُ َيْقًما ُجُؾقٌس فِل َبْقتِـَا فِل َكْحرِ الظَِّفقَرِة َقاَل َقائٌِؾ  َطائَِشُة : َفَبْقـَا َكْح

َبِل َبْؽرٍ : َهَذا َرُس  َؿ ُمْؼيباًِل ُمَتَؼـًِّعيا فِيل ِٕ قُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

يل، إِْن  ـْ َيْلتِقـَا فِقَفا، َفَؼياَل َأُبيق َبْؽيرٍ : فِيَداٌ  َليُف َأبِيل َوُأمِّ َساَطٍة َلْؿ َيُؽ

َْمييٌر. َفَجيياَ  َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيي َٕ يياَطِة  ِف َجيياَ  بِييِف فِييل َهييِذِه السَّ

َؿ َفاْسَتْلَذَن، َفَلِذَن َليُف َفيَدَخَؾ، َفَؼياَل َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  َوَسؾَّ

َبِل َبْؽرٍ :  ِٕ ـَ َدَخَؾ  َؿ ِحق ـْ ِطـَْدَك  "َوَسؾَّ ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽيرٍ "َأْخرِْج َم

ل َيا َرُسقَل اهَّللِ  َؿا ُهْؿ َأْهُؾَؽ، بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ ، َفَؼياَل الـَّبِيل  َصيؾَّك : إِكَّ

َؿ :  ُف َقْد ُأِذَن لِل فِل اْلُخُروِج  "اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽيرٍ : "َفنِكَّ

َحاَبَة بَِلبِل َأْكَت َيا َرُسقَل اهَّللِ، َفَؼاَل َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  َفالصَّ

َؿ :  اَل َأُبيق َبْؽيرٍ : َفُخيْذ بِيَلبِل َأْكيَت َييا َرُسيقَل اهَّللِ ، َفَؼي"َكَعْؿ  "َوَسؾَّ

َؿ :  ، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ ـِ  "إِْحَدى َراِحَؾَتلَّ َهاَتْق

ـِ  ْزَكاُهَؿا َأَحثَّ اْلِجَفاِز، َوَصـَْعـَا َلُفَؿيا ُسيْػَرًة "بِالثََّؿ . َقاَلْت : َفَجفَّ

ـْ كَِطاقَِفيا، َفَلْوَكيِت فِل ِجَرا ٍب، َفَؼَطَعيْت َأْسيَؿاُ  بِـْيُت َأبِيل َبْؽيرٍ ِمي

، ُثؿَّ َلِحَؼ َرُسقُل اهَّللِ  ـِ ك َذاَت الـَِّطاَقْق اْلِجَراَب ؛ َفِؾَذلَِؽ َكاَكْت ُتَسؿَّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َفَؿَؽَثيا َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأُبق َبْؽرٍ بَِغاٍر فِل َجَبٍؾ ُيَؼاُل َلُف : َثْقٌر 

 …فِقِف َثاَلَث َلَقاٍل 

 اإلسالم: اهؾ معاشرَ  وتلمالت وقػاٌت  وهـا

 ، الصييحابة طؾييك وقييع الييذي الييبال  سييبُبفا كييان الفجييرةَ  أن أوٓ:

ج بيلن ، اهَّلل فيرحؿفؿُ  ميـفؿ، كاليت التيل والشدةُ   بالسيػر طيـفؿ فيرَّ

ـُ  آمييـ، مؽييان طييـ والبحييث  يؿؾييؽ مييا أطظييؿُ  والعؼقييدةُ  والييدي

 !…الؿر 

 يتؾيقث ليؿ اليذي ، الطاهر الؿممـ وبقتفؿ بؽرٍ  َأبل آل فضُؾ  ثاكًقا:

 مـزلتيفِ  وصقيُب  بيف تؿسيؽ ميا وُحسيـ ، الجاهؾقة أسؼامِ  مـ بشل 

 والصيؾة، إخيالق ومحاسيـ ، والضيقافة الؽيرم ميـ العيرب طـد

ـْ  … وتييقققرهؿ الـيياس لحييب مؼدمييةٌ  وأكفييا  الـيياس إلييك أحسيي

 . إحسانُ  اإلكسانَ  اسَتعبَد  فؾطالؿا … قؾقبفؿُ  تستعبْد 
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 الحؽؿة تقخل يف ، الدطقي وحذره ، بلمتف اهَّللِ  رسقل شػؼةُ  ثالًثا :

 لئال ، رأُسف ومغَطكً  ضفقرةً  جا  فؼد ، لؾفجرة التخطقط واكؽشاف

 ..!مؽة أهُؾ  يؾحَظف

 لؾراحؾيية بييالثؿـ تعفييدهِ  يف خؾؼييف وُحسييـ اهَّلل رسييقل طػييةُ  رابعييا :

 . لؾسػر الؿعدة

كػقَسـا تؼقاها ، وزكفا أكت خقُر مـ زكاها ، أكت ولقفا الؾفؿ آت 

 ..…ومقٓها

 ..اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ أققُل ققلل هذا وأستغػرُ 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

حؿًدا هَّلل طؾك أفضالف ، والشؽُر لف طؾك خقراتيِف وإكعاميف ، وصيؾك 

اهَّلل وسييؾؿ طؾييك خقيير رسييؾف وأولقائييف ، كبقـييا محؿييد وطؾييك آلِييف 

  وصحبف وأصػقائف..

  وبعد :

 ابُتؾييل وكقييػ … وتلمؾقهييا، الفجييرة، أحييداَث  اهَّللَ  طبييادَ  فعقشييقا

 وتركيقا ديياَرهؿ، غيادروا حتيك ، لاليطفاد وتعريقا الؿسؾؿقن

 !… طصقبة حالةٍ  يف وباتقا أمقاَلفؿ،

ـَ  هـا وكتعؾؿُ   ، آبتال  درَس  كذلؽ وكتعؾؿُ  وصبرِهؿ، ثباتِفؿ ُحس

) َأَحِسييَب الـَّيياُس َأن … الحقيياة سييـةُ  وتؾييؽ مبتؾييك الؿييممـ وأنَّ 

ـَ ِميـ َقيْبِؾِفْؿ   َٓ ُيْػَتـُيقَن َوَلَؼيْد َفَتـَّيا الَّيِذي ُيْتَرُكقا َأن َيُؼقُلقا آَمـَّا َوُهْؿ 

ـَ ( سقرة العـؽبقت . َـّ اْلَؽاِذبِق ـَ َصَدُققا َوَلَقْعَؾَؿ َـّ اهَّللُ الَِّذي  َفَؾَقْعَؾَؿ
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 درجيياتفؿ، يف وزيييادةٌ  لؾطريييؼ، وتؿحييقٌص  لفييؿ رفعييةٌ  ذلييؽ ويف

 …فقفؿ والدخال  لـػقسفؿ وتطفقر

 ترتقبيف وحسيـ طـيف اهَّلل ريل بؽر أبل كباهةُ  ومـ دروِس الفجرة :

 الرحؾية يف وأهؾيف أبـائيف ومشياركة اليدواب وتجفقيز الطريؼ لسقر

 الفؿيؿِ  أربياُب  إٓ يحؿؾيف ٓ كبقير طب ٌ  وهذا …وخطتفا وزادها

 …والعزمات

 الَعزائِؿُ  َتلتل الَعزمِ  َأهؾِ  َقدرِ  َطؾك

 

 الَؿؽاِرمُ  الؽِرامِ  َقدرِ  َطؾك َوَتلتل **

 

ـِ  يف َوَتعُظؿُ   ِصيغاُرها الَصغقرِ  َطق

 

ـِ  يف َوَتصُغرُ  **  الَعظائِؿُ  الَعظقؿِ  َطق

 

 

 اهَّلل رييل بؽير أبل بـت أسؿا  بف قامت الذي الدور طظؿُ  ومـفا :

 حتييك ، ولؾطعييام لفييا كصييػقـ وجعؾتييف كطاقفييا شييؼت التييل طـفييا

أمييا  أكييا واهَّلل ذاُت الـطيياققـ،  " : قالييت ، الـطيياققـ بييذات طرفييت
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و    صيؾك اهَّلل طؾقيف وسيؾؿ أحدهؿا فؽـُت أرفع بف صعياَم رسيقل اهَّلل 

مييـ الييدواب، و أمييا أخييُر فـطيياُق الؿييرأة التييل    أبييل بؽيير    صعييام 

 فياب وييلتل إخبيار يتسيؿعُ  طبداهَّلل أخقها وكان."تستغـل طـف   ٓ 

 . لف والتخطقط بالحدث واطًقا ثؼػًا لِؼـًا شاًبا وكان الغار، إلك

 مشيفدٍ  يف تعاوكقا وكقػ ، التاريخل الـبقؾة إسرة هذه دورَ  فتلمؾ

 ..!ٕجؾف ويحك تعاون مـ قؾَّ  ، طصقب

 التقكَؾ  يـايف ٓ ذلؽ وأن بإسباب، إحذ أهؿقةُ  ومـ الدروس :

 الـاقية: حيديث يف قال كؿا ، ومدده كصره طؾك وآطتؿاد اهَّلل طؾك

 بؽيؾ وتيلهبقا إيؿاكيا، اهَّلل طؾيك تقكؾيقا هـا ففؿ) اطؼؾفا وتقكؾ ( 

 الغيار، إليك اهَّللُ  آواهيؿ حتيك ، والسيالمة لؾحػيظ الؿادية إسباب

 يف صييريؼفؿ أكؿؾييقا ثييؿ يييروهؿ، فؾييؿ ، الييقفؿ الؿشييركقن ووصييؾ
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 حتييك والؿييا ، الييزاد وقؾيية ، والخييقف السييػر مشييؼة مييع الرحؾيية

 وُغؾبييقا طيـفؿ، الػرسييان وتياه ، غياكؿقـ سييالؿقـ الؿديـية وصيؾقا

 !…صاغريـ واكؼؾبقا هـالؽ

 …وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 :بدر غشوة ًّ وقفاٌت/ 15
 

الحؿُد هَّلل الذي كصَر طباده الؿستضعػقـ ، وأذل رؤوَس الؽػِر 

، وأطزَّ الؿؾة ، وقَفَر إطدا  إذلة، كحؿُده طؾك كصره   والؿشركقـ

 …الؿبقـ ، وتليقدِه الؿؽقـ

وكشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف، وكشفُد أّن محؿًدا طبُده 

 ـ...هَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقورسقلف ، صّؾك ا

 بعد: أما

 ربَّؽيييؿ، وراقبيييقا ، أحيييقاَلؽؿ وتيييدّبروا ، مسيييؾؿقن ييييا اهَّللَ  فييياتؼقا

َوَميـ َيتَّيِؼ اهَّللَ ) .… كجياَتؽؿ ُييبؾِّغؽؿ ميا ، دييـِؽؿ مـ مـ وتعؾؿقا

ـْ َحْقُث   (. َيْحَتِسُب   َٓ   َيْجَعؾ لَُّف َمْخَرجا  َوَيْرُزْقُف ِم
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ييُرونَ ) : سييبحاكف وقييال ُفييْؿ َيَتَػؽَّ ( سييقرة َفاْقُصييِص الَؼَصييَص َلَعؾَّ

 إطراف.

 وكالميس بيدر، غيزوةِ  يف كتػؽيرْ  مسؾؿقن :فذروكا هذا إسبقع يا 

 … وطظاتِفا دروِسفا يف وكتػؼف أحداثِفا، مـ شقًئا

ـْ  الؿسـد يف جا  َأنَّ َرُسيقَل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ  ، طـيف اهَّلل رييل َأَكيسٍ  َط

َؿ َأُبق َبْؽرٍ َفَلْطَرَض َطـُْف، ُثؿَّ  َؿ َشاَوَر الـَّاَس َيْقَم َبْدٍر، َفَتَؽؾَّ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

اَكا ُترِيُد   َْكَصاُر : َيا َرُسقَل اهَّللِ، إِيَّ ْٕ َؿ ُطَؿُر َفَلْطَرَض َطـُْف، َفَؼاَلِت ا َتَؽؾَّ

َْسيَقِد : َييا َرُسيقَل اهَّللِ، َوالَّيِذي َكْػِسيل بَِقيِدِه َليْق َفَؼاَل اْلِؿْؼَد  ْٕ ـُ ا اُد ْبي

ََخْضييـَاَها، َوَلييْق َأَمْرَتـَييا َأْن َكْضييرَِب  َٕ َأَمْرَتـَييا َأْن ُكِخقَضييَفا اْلَبْحييَر 

قُل َأْكَباَدَها إَِلك بِْرِك اْلِغَؿاِد َفَعْؾـَا، َفَشْلَكَؽ َيا َرُسقَل اهَّللِ. َفـََدَب َرُس 

َؿ َأْصييَحاَبُف، َفيياْكَطَؾَؼ َحتَّييك َكييَزَل َبييْدًرا،  اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ياِج َأْسيَقُد، َفَلَخيَذُه  َوَجاَ ْت َرَواَيا ُقيَرْيٍش َوفِيقِفْؿ ُغياَلٌم لَِبـِيل اْلَحجَّ

ـْ َأبِل ُسيْػَقاَن َأْصَحاُب َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَسَلُلقُه طَ 

ـْ َهيِذِه  ا َأُبيق ُسيْػَقاَن َفَؾيْقَس لِيل بِيِف ِطْؾيٌؿ، َوَلؽِي َوَأْصَحابِِف، َفَؼاَل : َأمَّ

ـُ َخَؾيٍػ َقيْد َجياَ ْت، َفَقْضيرُِبقَكُف، َفينَِذا  ُقَرْيٌش َوَأُبق َجْفٍؾ، َوُأَمقَّيُة ْبي

ـْ َأبِيل َيَرُبقُه َقاَل : َكَعْؿ، َهيَذا َأُبيق ُسيْػَقاَن، َفينَِذا تَ  َرُكيقُه َفَسيَلُلقُه َطي

ـْ َهيِذِه ُقيَرْيٌش َقيْد  ـْ ِطْؾيٍؿ، َوَلؽِي ُسْػَقاَن. َقاَل : َما لِل بَِلبِل ُسْػَقاَن ِمي

َؿ ُيَصييؾِّل، َفاْكَصييَرَف،  َجيياَ ْت. َوَرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ُؽييْؿ َلَتْضييرُِبقَكُف إَِذا َصييَدَقُؽؿْ  "َفَؼيياَل:  . "، َوَتَدُطقَكييُف إَِذا َكييَذَبُؽْؿ إِكَّ

َؿ بَِقِدِه َفَقَيَعَفا، َفَؼاَل :  َهَذا  "َوَقاَل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

. "َمْصَرُع ُفاَلٍن َغًدا، َوَهَذا َمْصيَرُع ُفياَلٍن َغيًدا، إِْن َشياَ  اهَّللُ َتَعياَلك 

ـْ َفياْلَتَؼْقا، َفَفييَزَمُفُؿ اهَّللُ  ، َفييَقاهَّللِ َميا َأَميياَط َرُجييٌؾ ِمييـُْفْؿ َطيي َطييزَّ َوَجييؾَّ



 

147 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ِل الـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَل : َفَخَرَج إَِليْقِفُؿ الـَّبِيل   َمْقِيِع َكػَّ

َؿ َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّياٍم َوَقيْد َجقَُّػيقا ، َفَؼياَل :  َأَبيا  َييا "َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

يا   َجْفٍؾ، َيا ُطْتَبُة، َيا َشْقَبُة، َيا ُأَمقَُّة، َهْؾ َوَجْدُتْؿ َما َوَطَدُكْؿ َرب ُؽيْؿ َحؼ 

ا  . َفَؼاَل َليُف ُطَؿيُر : َييا َرُسيقَل "َفنِكِّل َقْد َوَجْدُت َما َوَطَدكِل َربِّل َحؼ 

َما َأْكيُتْؿ بَِلْسيَؿَع  "قا ا َفَؼاَل : اهَّللِ، َتْدُطقُهْؿ َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاٍم َوَقْد َجقَّػُ 

َٓ َيْسييَتطِقُعقَن َجَقاًبييا  ُفييْؿ  . َفييَلَمَر بِِفييْؿ، "لَِؿييا َأُقييقُل ِمييـُْفْؿ، َغْقييَر َأكَّ

وا بَِلْرُجِؾِفْؿ، َفُلْلُؼقا فِل َقِؾقِب َبْدرٍ    .   َفُجر 

: ًٓ  والباصيؾ، الحيؼ بيقـ وفرقاكا ، مػصؾًقا لؼا  كاكت بدر غزوةُ  أو

َأكَزْلـَا َطَؾك َطْبِدَكا  أكزلـا َوَما) والضاللة والفدى والشرك، واإليؿان

 ( سقرة إكػال.َيْقَم الُػْرَقاِن َيْقَم الَتَؼك الَجْؿَعانِ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ديـف، وأضفر ، الباصؾ كؾؿة طؾك اإليؿان كؾؿةَ  تعالك اهَّلل أطال وفقف

 . وحزبف كبقف وكصر

 الصيالة طؾقف وديدكف هديف مـ وهذا )شاوَر الـاس( : ققلف يف ثاكًقا:

 ربيف أميره كؿيا الؼرار اصحابف ومشاركة الشقرى تػعقؾ ، والسالم

 در  ذلييَؽ  ويف ( سييقرة آل طؿييران.َوَشيياِوْرُهْؿ فِييل إَْمييرِ ) تعييالك

 مييـ وآسييتػادة الجؿقييع، وصؿلكيية ، العؼييقل وتالقييح لالسييتبداد

 أوٌل  هيق …الشيجعانِ  شيجاطة قبيؾ فيالرأي..  والػفقم الخبرات

 !…الثاين الؿحؾ   وهل

ـُ  وثالًثا:  والؼتيال لؾـصرة استجابتفؿ وسرطةُ  الصحابة تػاطؾ حس

 رأيَ  يريييد كييان ولؽـييف ، فلحسييـقا الؿفيياجرون وتؽؾييؿ بييدر، يف

 دارهييؿ والييدارُ  ، الجييقش يف الؽاسييحة إغؾبقيية ٕكفييؿ ، آكصييار
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 طـيف، اهَّلل ريل معاذ بـ سعد لف تػطـ ولذلؽ ، كصرتفؿ والـصرةُ 

لعؾؽ تخشك أن تؽقن إكصار ترى  " فؼال: أخرى رواية يف كؿا

حًؼا طؾقفا أن ٓ تـصرك إٓ يف دييارهؿ، وإين أقيقُل طيـ إكصيار، 

ـْ  "وأجقييب طييـفؿ  شييئت، مييـ حبييؾ وِصييؾ شييئت، حقييث فيياضع

 مييا وأططـييا شييئت، مييا أمقالـييا مييـ شييئت،وخذ مييـ حبييؾ واقطييع

 فقيف أميرت وميا تركت، مؿا إلقـا أحبَّ  كان مـا أخذت وما شئت،

 ميـ البِيرك تبؾيغَ  حتيك سيرَت  لئـ فقاهَّلل ، ٕمرك تبعٌ  فلمركا أمر مـ

 ، البحيير هييذا بـييا استعريييَت  لييئـ وواهَّلل معييؽ، لـسييقرنَّ  ِغؿييدان

 وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك اهَّلل رسييقُل  فُسييرَّ   معييؽ، لخضييـاه فخضييَتف

سقروا وأبشروا، فنن اهَّلل تعالك » : قال ثؿ ذلؽ وكّشطف سعد، بؼقل
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الطيائػتقـ، واهَّلل لؽيلين أن أكظيُر إليك مصيارع  إحيدىقد وطدين 

 ."الؼقم 

 حيددَ  إكيف حتيك ليف، تعيالك ربيف بـصير اهَّلل رسيقل اسيتقؼانُ  ورابًعا:

 اهَّللِ  رسيقُل  أكف ضاهرة معجزةٌ  ذلَؽ  ويف ، وهالكِفؿ قادتفؿ مصارعَ 

 . لؾؿتؼقـ العاقبة وأنّ  ،

ا َلـَـُصُر ُرُسَؾـَا : تعالك قال ْكَقا َوَييْقَم ) إِكَّ ـَ آَمـُقا فِل اْلَحَقياِة اليد  َوالَِّذي

َْشَفاُد ( سقرة غافر . ْٕ  َيُؼقُم ا

الؾفؿ ألػ بيقـ قؾقبـيا، وأصيؾْح ذاَت بقــيا، واكصيركا طؾيك الؼيقم 

 …الؽافريـ 

 ـ....ر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقأققُل ققلل هذا وأستغػ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

والسيالم طؾيك أشيرِف إكبقيا  الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والصالة 

 ..…والؿرسؾقـ ، كبقـا محؿد وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

 أما بعد:

 رمضان، مـ طشر السابع يف التؼقا الػريؼقـ أن مسؾؿقن يا فاطؾؿقا

 طييدًدا أقييؾ   الؿسييؾؿقـ وجييقش وطييدة، طييددا أكثييرُ  الؽػييارِ  جييقُش 

 ٕكفيؿ الؿشيركقن ُسيحؼ فؾؼيد اهَّلل، طـيد ميـ الـصرَ  ولؽـ وطدة،

 أكفيؿ ويظـيقن ، ورسيقلف اهَّللَ  يحيادون الـياس، وريا  بطًرا خرجقا

 …شل  طؾك

 وصياروا طيدُتفؿ، وتالشيت غيروُرهؿ، وُصؿيس جقُشيفؿ، فُحطؿ

 ) وما الـصُر إٓ مـ طـد اهَّلل العزيز الحؽقؿ (. لؾؿسؾؿقـ غـقؿةً 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  أيًضا: الؿعركة دروسِ  ومـ

 وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك أكثيير فؼييد ، بيياهَّلل والغقيياث الييدطا  فضييؾ

 وقييال:.. العييريش يف وهييق رداؤه سييؼط حتييك الييدطا  مييـ إلحاًحييا

الؾفييؿ َأْكِجييْز لييل مييا َوَطييْدَتـِل، الؾفييؿ آِت مييا َوَطييْدَتـِل، الؾفييؿ إن "

 ."تْفِؾْؽ هذه اْلِعَصاَبَة مـ َأْهِؾ اإِلْسالِم ٓ ُتْعَبْد يف إرض 

ًٓ  وشيياركقا بالؿالئؽيية تعييالك أمييدهؿ وقييد  يف كؿييا وحؿاًسييا قتييا

ميا  : فؼيال ، اهَّلل رسيقل إليك السيالم طؾقيف ِجبرييُؾ  جيا  : الحديث

ـْ شيِفَد  ـْ شِفَد َبْدًرا فِقؽْؿ ُقؾُت : ِخقاُركا ، قال و كذلَِؽ َم وَن َم َتعد 

)إِْذ  بييْدًرا مييـ الؿالئِؽييِة هييْؿ ِطـييَدكا ِخقيياُر الؿالئِؽييِة( ويف الؼييرآن:

ـَ اْلَؿاَلئَِؽيِة َتْسَتِغقُثقَن َربَُّؽْؿ  ُكْؿ بِيَلْلٍػ ِمي َفاْسَتَجاَب َلُؽْؿ َأكِّيل ُمِؿيد 

( سقرة إكػال. ـَ  ُمْرِدفِق
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اهَّللُ  صّؾك طرس ، إطدا  يف واسرى قتاًل  وحسؿفا الؿعركة وبعد

 يف فُجؾبييقا ، برؤوسييفؿ أمييرَ  ثييؿ ، ثالًثييا الؿقيييع يف وسييؾؿ طؾقييف

ـْ  الصيحقح يف جيا  ، بيدر قؾقب الؼؾقب  اهَّللِ  َكبِيلَّ  َأنَّ  َصْؾَحيةَ  َأبِيل َطي

ـْ  :َوَسيؾَّؿَ  َطَؾْقيفِ  اهَّللُ  َصؾَّك ـَ َرُجياًل ِمي َأَميَر َييْقَم َبيْدٍر بَِلْرَبَعيٍة َوِطْشيرِي

ـْ َأْصيَقاِ  َبيْدٍر َخبِقيٍث ُمْخبِيٍث،  َصـَاِديِد ُقَرْيٍش َفُؼِذُفقا فِيل َصيِقيم ِمي

يا َكياَن بَِبيْدٍر َوَكاَن إَِذا َضَفَر َطَؾك َقْقٍم َأَقاَم بِاْلعَ  ْرَصِة َثاَلَث َلَقاٍل، َفَؾؿَّ

َبَعيُف  اْلَقْقَم الثَّالِيَث َأَميَر بَِراِحَؾتِيِف َفُشيدَّ َطَؾْقَفيا َرْحُؾَفيا، ُثيؿَّ َمَشيك، َواتَّ

َّٓ لَِبْعِض َحاَجتِِف. َحتَّك َقاَم َطَؾيك  َأْصَحاُبُف، َوَقاُلقا : َما ُكَرى َيـَْطِؾُؼ إِ

، كِلِّ َفَجَعَؾ ُيـَاِديِفْؿ بَِلْسَؿائِِفْؿ، َوَأْسيَؿاِ  آَبيائِِفْؿ : َييا ُفياَلُن  َشَػِة الرَّ

ُؽيْؿ َأَصْعيُتُؿ اهَّللَ َوَرُسيقَلُف ا  ُكْؿ َأكَّ ـَ ُفاَلٍن، َأَيُسير  ـَ ُفاَلٍن، َوَيا ُفاَلُن ْب ْب

ا َفَفْؾ َوَجْدُتْؿ َما َوطَ  ا َقْد َوَجْدَكا َما َوَطَدَكا َرب ـَا َحؼ  ا ا َفنِكَّ َد َرب ُؽْؿ َحؼ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َٓ َأْرَواَح َلَفيا.  ـْ َأْجَسياٍد  ُؿ ِم َقاَل : َفَؼاَل ُطَؿُر : َيا َرُسقَل اهَّللِ، َما ُتَؽؾِّ

َؿ :  ييٍد  "َفَؼيياَل َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ َوالَّييِذي َكْػييُس ُمَحؿَّ

. َقياَل َقَتياَدُة : َأْحَقياُهُؿ اهَّللُ "ـُْفْؿ بَِقِدِه، َما َأْكيُتْؿ بَِلْسيَؿَع لَِؿيا َأُقيقُل ِمي

 َحتَّك َأْسَؿَعُفْؿ َقْقَلُف َتْقبِقًخا، َوَتْصِغقًرا، َوَكِؼقَؿًة، َوَحْسَرًة، َوَكَدًما.

 ، الييدطقةَ  طييايـقا الييذيـ ، الؿجييرمقـ الؼييقمِ  كفايييةُ  كاكييت وهؽييذا

 طؾيك هيقاهؿ آثيروا ولؽيـفؿ ، الحؼيائؼ ووَطيقا ، الؼيرآن وسؿعقا

 واهَّلل ، آخييرتفؿ طؾييك ودكقيياهؿ ديييـفؿ، طؾييك وشييرَففؿ ، هييدايتِفؿ

 . الؿستعان

 .…محؿد آل وطؾك محؿدٍ  طؾك صؾ الؾفؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :أبو اهوهيد واهعزوُض املػزية /16
 

الحؿُد هَّللِ الذي جعؾ الؼرآَن لؾـاس بقاًكا، وجعؾ فقف مقطظًة وبرهاًكا ، 

آٓئِف الؽثقرة، وكعِؿف وهدى لف طباده رحؿًة وامتـاكا ، كحؿُده طؾك 

…القفقرة  

وكشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أّن محؿًدا طبده 

 ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف وسؾؿ تسؾقًؿا مزيًدا..

َمْت لَِغٍد  ا َقدَّ ُؼقا اهَّللَ َوْلَتـُظْر َكْػٌس مَّ ـُقا اتَّ ـَ آَم ُؼقا اهَّللَ  ۖ  ) َيا َأي َفا الَِّذي َواتَّ

 إِنَّ اهَّللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ( .

 بعد: أما

  أيفا الـاس:

 ، الجدييدة واليدطقة ، اهَّلل رسيقل أمير ميـ حقيرةٍ  يف قيريٌش  تزال ٓ

 والخطيياب الؿييمثر والؽييالمِ  الـيياس، وتزايييد ، الؿممـيية والطائػيية
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ديـفييا وسييّػف ، قييريش طؾييك شييّقش مؿييا …الراقييل إخالقييل

 …وطؼقلفا

 إليك أقيقمُ  أٓ قيريشٍ  معشيرَ  يا فؼال: ربقعة بـ طتبةُ  جا  يقمٍ  وذاَت 

 فؼيام  فؽؾؿيف، إلقيف قيؿ القلقيد، أبيا يا بؾك فؼالقا:.. فلكؾُِّؿف محؿد

 -وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك- اهَّلل رسييقل إلييك جؾييس حتييك طتبيية إلقييف

ـَ  يا فؼال: طة مـ طؾؿت قد حقث مـا إكؽ أخل؛ اب  العشيقرة يف السِّ

قيَت  ، طظيقؿ بيلمر ققميؽ أتقَت  قد وإكؽ ،  الـسب يف والؿؽان  فرَّ

 آلفيييَتفؿ بيييف وطبيييَت   أحالَمفيييؿ بيييف وسيييّػفت ، جؿييياطَتفؿ بيييف

 أطيرْض  مـيل فاسيؿع ، آبيائفؿ ميـ مضيك مـ بف وكػرت  وديـفؿ

 . بعضفا مـفا تؼبؾ لعؾؽ ، فقفا تـظر ، أمقرا طؾقؽ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 القلقيد أبا يا قؾ : -وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك- اهَّلل رسقُل  لف فؼال قال:

ـَ  يا قال: أسؿع  هيذا ميـ بيف جئيت بؿيا ترييد إكؿيا كـت إن أخل اب

ًٓ  إمر  وإن ! مآ أكثَركا تؽقنَ  حتك ،  أمقالـا مـ لؽ جؿعـا ، ما

 ،  دوكيؽ أميرا كؼطيعَ  ٓ حتيك طؾقـيا سيقدكاك شيرًفا، بف تريد كـَت 

 يلتقيؽ اليذي هذا كان وإن ، طؾقـا مّؾؽـاك مؾؽًا بف تريد كـَت  وإن

ه تستطقع ٓ تراه رئقا  فقيف وبيذلـا ، الطيب لؽ صؾبـا كػسؽ، طـ ردَّ

 حتيك ، الرجؾ طؾك التابعُ  غؾَب  ربؿا فنكف ، مـف كبرئؽ حتك أمقالـا

 صيؾك- اهَّلل ورسيقل طتبية، فرغَ  إذا لف،حتك قال كؿا أو مـف يداوى

 قيال: ا القلقيد أبيا ييا فرغَت  أقد قال: مـف يستؿع -وسؾؿ طؾقف اهَّلل

ـِ  : َقياَل .. أفعيؾ قيال: مـيل فاسيؿع  قيال:..كعؿ بِْسيِؿ الّؾيِف اليّرْحَؿ

ِحقؿِ   الّرِحقِؿ )حؿ ـِ الرَّ ْحَؿ ـَ الرَّ َؾْت آَياُتُف ُقْرآًكا   َتـِزيٌؾ مِّ كَِتاٌب ُفصِّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َبِشييقًرا َوَكييِذيًرا َفييَلْطَرَض َأْكَثييُرُهْؿ َفُفييْؿ ٓ   َطَربِق ييا لَِّؼييْقٍم َيْعَؾُؿييقنَ 

يا َتيْدُطقَكا إَِلْقيِف َوفِيل آَذاكِـَيا َوْقيٌر   َيْسَؿُعقنَ  ؿَّ َوَقاُلقا ُقُؾقُبـَا فِل َأكِـٍَّة مِّ

ـَا َطاِمُؾقَن (. سقرة ُفّصَؾْت .  َوِمـ َبْقـِـَا َوَبْقـَِؽ ِحَجاٌب َفاْطَؿْؾ إِكَّ

 ، طؾقيف يؼرؤهيا فقفا - وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك - اهَّلل رسقُل  مضك ثؿ

 معتؿيدا ضفره خؾَػ  يديف وألؼك لفا، أكصت طتبة مـف سؿعفا فؾؿا

 -وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك- اهَّلل رسقل اكتفك ثؿ  مـف يسؿع  طؾقفؿا

 ميا القلقيد أبيا ييا سيؿعت قيد قيال: ثيؿ فسيجد مـفيا؛ السيجدة إلك

 . وذاك فلكت سؿعت،

)َفنِْن َأْطَرُيقا َفُؼْؾ َأكَذْرُتُؽْؿ َصياِطَؼًة  بؾغ: حتك تالها أكف رواية ويف

ْثييَؾ َصيياِطَؼِة َطيياٍد َوَثُؿييقَد ..(   هييال والييرحؿ، اهَّلل كاشييدتؽ فؼييال:مِّ

 !ا…سؽّت؛
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 لؼييد بيياهَّلل كحؾييُػ  لييبعض: بعضييفؿ فؼييال أصييحابف إلييك طتبيية فؼييام

 إليقفؿ جؾيس فؾؿيا.بيف ذهب الذي القجف بغقر ، القلقد أبق جا كؿ

 سيؿعُت  قيد أين..  ورائيل قيال:...  القلقيد أبيا ييا ورا ك ميا قالقا:

 بالسحر، وٓ ، بالشعر هق ما واهَّللِ   قط، مثَؾف سؿعُت  ما واهَّلل ققًٓ،

 وخّؾيقا ،  بيل واجعؾقهيا أصقعقين : قريش معشرَ  يا  بالؽفاكة، وٓ

َـّ  فيقاهَّلل ، فياطتزلقه فقيف هيق ميا وبقـ الرجؾ هذا بقـ  لؼقليف لقؽيقَك

 ُكػقتؿييقه فؼييد العييرب ُتصييْبف فيينن ، طظييقؿ كبييلٌ  مـييف سييؿعت الييذي

كؿ وطيزه ، مؾؽؽيؿ فؿؾُؽف ، العرب طؾك يظفرْ  وإن بغقركؿ،  ، طيز 

 ..بؾسياكف القلقيد أبيا ييا واهَّلل سيَحرك قيالقا:.بف الـاس أسعَد  وكـتؿ

 .لؽ بدا ما فاصـعقا ، فقف رأيل هذا فؼال:
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ؾفا وآكتػاع بفا :  وهـا وقػاٌت ودروس جدير بـا تلم 

 اكتراثِيف وطيدمُ  وصريؼيف، بؿـفجف وقـاطتف اهَّلل رسقل ثباُت  أوٓها:

ـِ بَِؿاٍل َفَؿا ) .. والـسا  والؿؾؽ الؿال مـ آغرا ات بفذه وَك َأُتِؿد 

ا آَتاُكؿ ؿَّ  ( سقرة الـؿؾ .آَتاكَِل اهَّللُ َخْقٌر مِّ

 وتلمؾ ، خطابف ووطك لف، أصغك مـ طـد الؼرآن وقع ِطظؿُ  ثاكقفا:

بُِّؽيؿْ ) …وترهقيب ترغقيب مـ فقف ما يـ رَّ ْقِطَظيٌة مِّ  َقيْد َجياَ ْتُؽؿ مَّ

ُدورِ   ( سقرة يقكس .َوِشَػاٌ  لَِّؿا فِل الص 

ـُ  اهَّلل رسقل أدُب  وثالثفا :  يف درس وهق ، لؿخالػقف إصغائف وحس

 . والؿـاضرات الحقار

ـُ  ورابعفييا :  طالميياِت  وأن الييديـ، هييذا بظفييقر مؽييةَ  مشييركل يؼييق

 العـيياُد، ركبفييا ولؽييـ ، سيياصعةٌ  الصييدق ودٓئييَؾ  ، ضيياهرةٌ  الحييؼ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َوَقاُلقا َلْق ُكـَّا َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َما ُكـَّيا فِيل ).. الضالل طؾقفؿ وتسؾط

ِعقرِ   ( سقرة الؿؾؽ .َأْصَحاِب السَّ

 كصقُصييف، تييألٕت قييد ، اهَّلل طـييد مييـ حييٌؼ  الؼييرآنَ  أنّ  وخامسييفا :

) إن هيق إٓ ..كفاكية وٓ شيعر وٓ بسيحرٍ  ليقس ، براهقـُيف وبزغت

َـّ كبله بعد حقـ (.  ذكٌر لؾعالؿقـ ، ولَتعؾُؿ

 ، يعتؼييدها مييـ طـييد بييإمقال ُتشييترى ٓ الؿبييادئَ  أنّ  وسادسييفا :

 ..! وبال  شدةٍ  كؾ أجؾفا مـ وَيحتؿُؾ   ، أجِؾفا مـ ويعقش

 ت....ؾخقرات ، وجـبـا الغػؾَة والحسراالؾفؿ وفؼـا ل

 ـ....اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقُر أققُل ققلل هذا وأستغػ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّلل وحده، والصيالُة والسيالم طؾيك ميـ ٓ كبيَل بعيده، كبقـيا 

  ...محؿٍد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 ، لؾحيؼ ولققكُتف ربقعة، بـ طتبةَ  تلثرُ  : مسؾؿقن يا الؼصة يف وتظفر

 وقييدمقا ، وطؼالكقتيف ققلييف طيـ وأطرييت اتفؿتييف، قريشيًا ولؽيـ

يُف ).. الؿسيتؼبؾل اإليؿاين القطل طؾك الجاهؾل التراث َقيْد َكْعَؾيُؿ إِكَّ

ـَ بِآَيياِت  َـّ الظَّيالِِؿق
ُبقَكَؽ َوَلؽِ ُفْؿ ٓ ُيَؽذِّ َلَقْحُزُكَؽ الَِّذي َيُؼقُلقَن َفنِكَّ

 .( ١١اهَّللِ َيْجَحُدوَن (.)سقرة آكعام: 

 الـصيير إلييك ومـتفيياه مصييقرهُ  اإلسييالمَ  أن : الؼصيية دروسِ  ومييـ

 أدرك وقييد حؿؾُتييف، وشييؼل ، ابتييدا ً  أهؾييف يييعػ وإن والتؿؽييقـ،

 ، اإلسييالم أهييؾ بعييُض  فقييف يتييرددُ  فؽقييػ ، العاقييؾ الؿشييركُ  ذلييؽ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اليييذل آٓمَ  ويعيييقُش  الغربقييية، التطيييقرات ييييرى حقـؿيييا ويتؾعيييثؿُ 

َْطَؾيْقَن إِن : تعيالك قيال والؿفاكة، ْٕ َٓ َتْحَزُكيقا َوَأكيُتُؿ ا َٓ َتِفـُيقا َو ) َو

ـَ ( . سقرة آل طؿران :  ْمِمـِق  . ٢١١ُكـُتؿ م 

 الييديـ طؾييك ومجالسييتفؿ السييق  رفؼييا  خطييقرةُ  : دروِسييفا ومييـ

 ، طؾقف وسادتفا مؽة أهؾ تقاصم لقٓ يسؾؿ أن طتبةُ  فؽاد ، والخؾؼ

 . الؿستعان واهَّلل ، بدر يقم مشرًكا فُؼتؾ الـعؿة، هذه ُحرم حتك

 أو وترهقييب، ترغقييب بييقـ مييا تتـييقع إطييدا  أسييالقب أن : ومـفييا

 التضيحقة ميـ لديفؿ وأن هدففؿ، يصقبقا حتك ، تجريح أو تؾقيح

..!  الػاسدة طؼائدهؿ طؾك بسببف يحافظقن ما وآجتؿاطقة الؿالقة

ـُ  بحالـا فؽقػ  ، حاصؾ وبخٌؾ  فاتر، جفٌد  … ، اإلسالم أهؾِ  كح
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اهَّلل ريييل الػيياروِق  طؿييرَ  قييقُل  اشييتفرَ  وقييد..  ، متؼؾبيية واسييتؼامةٌ 

 . "الؾفؿ إين أطقُذ بؽ مـ جَؾد الػاجر، وطجز الثؼة  "طـف:

ـِ إققال وإفعيال وإطؿيال، إكيف جيقاٌد  هداكا اهَّللُ وإياكؿ ٕحس

 ...كريؿ

 ن...وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿق
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 :ُأحد غشوِة دروُس/ 17
 

الحؿد هَّلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، وبػضؾف تتـزل الخقرات، 

تتحؼؼ الؿؼاصد والغايات، كحؿُده طؾك أفضالف ، وكشؽُره وبتقفقؼف 

 …طؾك إكعامف

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أّن محؿًدا طبُده 

 ورسقلف ، صؾك اهَّلل طؾقف ، وطؾك آلِف وصحبِف وسّؾؿ تسؾقًؿا كثقرا ..

ُؼقا اهَّللَ َحؼَّ ُتؼَ  ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ْسِؾُؿقَن()َيا َأي  َّٓ َوَأكُتؿ م  َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ِف َو
 اتِ

  : بعد أما

  إخقة اإلسالم:

 !ا…أحد يقم مـ أشدَّ  كانَ  يقمٌ  طؾقؽ مرَّ  هؾ

 ، والسيالم الصيالة طؾقف إمة كبلَّ  طـفا اهَّلل ريل طائشةُ  تسلُل  كذا

 !ا.. وآكؽسار والبال  الشدة مـ أحد يف جرى ما طرفْت  وقد
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اشييتد ومعركييةً  شييديدة، وسيياطاٍت  طصييقبة، لحظيياٍت  كاكييت كعييؿ

 بسيالةٍ  بؽيؾ قابؾقهيا ولؽـ ، الؽرام وصحبِف الؿختارِ  طؾك خطُبفا

 حقياَتفؿ أن أدركيقا ، وتضيحقاٌت  بطيقٌٓت  فقفيا ،وضفرت وصبر

 …وجؿاَلفا وزيـَتفا الدكقا ولقس ، لفا وآستعداد إخرى هل

 أتؼدما أن مثؾ حقاةً  لـػسل ** أجد فؾؿ الحقاةَ  أستبؼل تلخرُت 

 

 إمة حبرُ  فقف يحؽل ، الصحقح يف وبعضف الؿسـد يف حديٌث  وهـا

 يف ودقؼييقا لييف، فاكصييتقا الغييزوة، أحييداث مييـ شييقئا طبيياس ابييـ

 .…كالمف

ـِ  يؼقل َما َكَصيَر اهَّللُ َتَبياَرَك َوَتَعياَلك فِيل  " : طـف اهَّلل ريل َطبَّاسٍ  اْب

ـٍ َكَؿا َكَصَر َيْقَم ُأُحٍد، َقياَل :  َفَؼياَل  -َفيَلْكَؽْر الحضيقر َذلِيَؽ  -َمْقصِ

ـْ َأْكَؽَر َذلَِؽ كَِتاُب اهَّللِ َتَبياَرَك َوَتَعياَلك، إِنَّ  ـَ َم ـُ َطبَّاٍس : َبْقـِل َوَبْق اْب
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َوَلَؼيْد َصيَدَقُؽُؿ اهَّللُ َوْطيَدُه إِْذ  }فِيل َييْقِم ُأُحيٍد : اهَّللَ َطزَّ َوَجيؾَّ َيُؼيقُل 

قَكُفْؿ بِنِْذكِِف  ـُ َطبَّياٍس : َواْلَحيس  اْلَؼْتيُؾ،  {َتُحس  َحتَّيك إَِذا  }َيُؼيقُل اْبي

َوَلَؼيييْد َطَػيييا َطييـُْؽْؿ َواهَّللُ ُذو َفْضيييٍؾ َطَؾيييك  }إَِليييك َقْقلِييِف :  {َفِشييْؾُتْؿ 

ـَ  َماَة، َوَذلَِؽ َأنَّ الـَّبِلَّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف ،  {اْلُؿْمِمـِق َؿا َطـَك بَِفَذا الر  َوإِكَّ

َؿ َأَقيياَمُفْؿ فِييل َمْقِيييٍع، ُثييؿَّ َقيياَل :  اْحُؿييقا ُضُفقَرَكييا، َفيينِْن  "َوَسييؾَّ

َرُكقَكا َرَأْيُتُؿقَكا ُكْؼَتُؾ َفاَل َتـُْصُروَكا، َوإِْن َرَأْيُتُؿقَكا َقيْد َغـِْؿـَيا َفياَل َتْشي

يييا َغيييـَِؿ الـَّبِيييل  َصيييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيييِف َوَسيييؾََّؿ، َوَأَبييياُحقا َطْسيييَؽَر " ، َفَؾؿَّ

َماُة َجِؿقًعا، َفَدَخُؾقا فِل اْلَعْسَؽرِ َيـَْفُبيقَن، َوَقيِد  ـَ َأَكبَّ الر  اْلُؿْشرِكِق

َؿ َفُفييْؿ اْلَتَؼييْت ُصييُػقُف َأْصييَحاِب َرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف وَ  َسييؾَّ

ـَ َأَصابِِع َيَدْيفِ   …َهَؽَذا، َوَشبََّؽ َبْق
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

يَة ، الَّتِيل َكياُكقا فِقَفيا َدَخَؾيِت  َمياُة تِْؾيَؽ اْلَخؾَّ ا َأَخيؾَّ الر  َواْلَتَبُسقا َفَؾؿَّ

ـْ َذلِييَؽ اْلَؿْقِيييِع َطَؾييك َأْصييَحاِب الـَّبِييلِّ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف  اْلَخْقييُؾ ِميي

ـَ َوَسؾََّؿ،  ـَ اْلُؿْسيِؾِؿق َفَضيَرَب َبْعُضيُفْؿ َبْعًضيا، َواْلَتَبُسيقا، َوُقتِيَؾ ِمي

َؿ َوَأْصيَحابِِف  َكاٌس َكثِقٌر، َوَقْد َكاَن لَِرُسيقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ـَ َسْبَعٌة َأْو تِْسي ـْ َأْصَحاِب لَِقاِ  اْلُؿْشرِكِق ُل الـََّفاِر َحتَّك ُقتَِؾ ِم َعٌة، َأوَّ

َوَجيياَل اْلُؿْسييِؾُؿقَن َجْقَلييًة َكْحييَق اْلَجَبييِؾ، َوَلييْؿ َيْبُؾُغييقا َحْقييُث َيُؼييقُل 

ْقَطاُن : َؿا َكاُكقا َتْحَت اْلِؿْفَراِس ، َوَصاَح الشَّ   الـَّاُس اْلَغاَر، إِكَّ

، َفَؿا ِزْلـَا َكَذلَِؽ َما َكُش  ُف َحؼ  ٌد، َفَؾْؿ ُيَشؽَّ فِقِف َأكَّ ُف َقيْد ُقتَِؾ ُمَحؿَّ ؽ  َأكَّ

ـِ َكْعرُِفُف  ْعَدْي ـَ السَّ َؿ َبْق ُقتَِؾ َحتَّك َصَؾَع َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُف َلْؿ ُيِصْبـَا َما َأَصياَبـَا، َقياَل  ئِِف إَِذا َمَشك. َقاَل : َفَػرِْحـَا َحتَّك َكَلكَّ بَِتَؽػ 

ْقا َوْجيَف  ":  : َفَرقَِل َكْحَقَكا َوُهَق َيُؼقُل  اْشَتدَّ َغَضُب اهَّللِ َطَؾك َقْقٍم َدمَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ًة ُأْخيَرى : "َرُسيقلِِف  يُف َليْقَس َلُفييْؿ َأْن  ". َقياَل : َوَيُؼييقُل َميرَّ ُفييؿَّ إِكَّ الؾَّ

َحتَّك اْكَتَفك إَِلْقـَا، َفَؿَؽَث َسياَطًة، َفينَِذا َأُبيق ُسيْػَقاَن َيِصيقُح  "َيْعُؾقَكا 

، َيْعـِيل آلَِفَتيُف فِل َأْسَػِؾ اْلَجبَ  ـِ َتْق ـُ َأبِيل  -ِؾ : اْطُؾ ُهَبيْؾ. َميرَّ ـَ اْبي َأْيي

ـُ اْلَخطَّياِب ا َفَؼياَل ُطَؿيُر : َييا  ـَ اْبي ـُ َأبِل ُقَحاَفَة ا َأْي ـَ اْب َكْبَشَة ا َأْي

ا َقاَل : اْطُؾ ُهَبْؾ. َقياَل ُطَؿيُر  َٓ ُأِجقُبُف ا َقاَل : َبَؾك، َفَؾؿَّ َرُسقَل اهَّللِ، َأ

يُف َقيْد  ـَ اْلَخطَّاِب، إِكَّ . َقاَل : َفَؼاَل َأُبق ُسْػَقاَن : َيا اْب : اهَّللُ َأْطَؾك َوَأَجؾ 

ـُ َأبِيل  -َأْو َفَعياِل َطـَْفيا  -َأْكَعَؿْت َطْقـَُفا، َفَعاِد َطـَْفيا  ـَ اْبي َفَؼياَل : َأْيي

ـُ اْلَخطَّاِب  ـَ اْب ـُ َأبِل ُقَحاَفَة ا َأْي ـَ اْب   ..َكْبَشَة ا َأْي

َهَذا َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾََّؿ، َوَهيَذا َأُبيق َبْؽيرٍ،  : ُطَؿرُ  َفَؼاَل 

َيَّياُم ُدَوٌل،  ْٕ َوَهَلَكَذا ُطَؿُر. َقاَل : َفَؼاَل َأُبق ُسيْػَقاَن : َييْقٌم بَِقيْقِم َبيْدٍر، ا

 َٓ َسَقاً ، َقْتاَلَكا فِل اْلَجـَِّة، َوإِنَّ اْلَحْرَب ِسَجاٌل . َقاَل : َفَؼاَل ُطَؿُر : 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُؽييْؿ َلَتْزُطُؿييقَن َذلِييَؽ، َلَؼييْد ِخْبـَييا إَِذْن  َوَقييْتاَلُكْؿ فِييل الـَّيياِر. َقيياَل : إِكَّ

ُؽْؿ َسْقَف َتِجُدوَن فِيل َقيْتاَلُكْؿ  َوَخِسْرَكا، ُثؿَّ َقاَل َأُبق ُسْػَقاَن : َأَما إِكَّ

ـْ َرأْ  ـْ َذاَك َطيي ِي َسييَراتِـَا. َقيياَل : ُثييؿَّ َأْدَرَكْتييُف َحِؿقَّييُة ُمييْثاًل، َوَلييْؿ َيُؽيي

ُف َقْد َكاَن َذاَك، َوَلْؿ َيْؽَرْهفُ   .اْلَجاِهِؾقَِّة. َقاَل : َفَؼاَل : َأَما إِكَّ

ـِ  كالمُ  حُسـ وقد …حسـ إسـاده والحديث : طباس اب ًٓ  ٕكيف أو

) ميـؽؿ  الغـيائؿ واستعجالفؿ إولك، جقلتفا يف كصرا أحداً  اطتبر

 ميـ فقفيا لؿا كصر وهل ، مـ يريد الدكقا ومـؽؿ مـ يريد أخرة (

 الـصيييرُ  تيييؿَّ  وليييق ، والؿعالجييية والتصيييحقح ، والتربقييية الييدروس

هؿ أكػِسييفؿ طؾييك ٓطتؿييدوا الؿتييقالل  ُيؽشييْػ  ولييؿ ، ذلييؽ وغييرَّ

 ..!دخالؤهؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الؿشييركقن شييـّفا بييدر، بعييد الثالثيية السييـة يف ُأحييٌد  كاكييت وثاكًقييا:

 لؾتعييقيض، َفَجِفييدوا ، الـؽييرا  هييزيؿتفؿ مييـ حَصييؾ لًؿييا اكتؼاًمييا

 ..بشل  أهداففؿ مـ اهَّلل بحؿدِ  يظػروا ولؿ.. الجراح وترمقؿِ 

 أبييق صؾييَب  وقييد ،.. لؾؼتييال مؽيية اسييتعدادُ  اهَّلل رسييقَل  بؾييغَ  وثالثييا:

 لؽـيف الؿسيؾؿقـ، قتيال يف يشاركَ  أن الـبل، طؿ العباس مـ سػقان

 فؼييال يتفييددهؿ، الييذي بييالخطر سييًرا اهَّلل رسييقل وأخبيير رفييَض 

قد رأيت واهَّلل خقًرا، رأيت بؼيرا  " : والسالم الصالة طؾقف الرسقل

تذبح، ورأيُت يف ذباب سيقػل ُثؾًؿيا، ورأييت أين أدخؾيت ييدي يف 

 هيق ُتذبح التل بالبؼر والؿؼصقد . "درع حصقـة ، فلولتفا الؿديـة

 اليذي "اليثؾؿ" بالؽسير الؿؼصيقدُ  أميا يؼتؾيقن، الصيحابة مـ طددُ 

.. وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك بقتف أهؾ أحدِ  إصابةُ  ففق ، لؾسقػ يحصُؾ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ُجيرح الـبقيية الحقياة يف والبالييا السياطات أشدِّ  مـ كاكت ولذلؽ

ف واسُتشفد وأصقب، فقفا  ميـ وفضيال  طـيف، اهَّلل رييل حؿزة طؿ 

 الـصيرَ  وأن الصيبَر، يعؾؿـيا ذليؽ وكؾ ، الؿستعان واهَّلل ، أصحابف

َيَّياُم  . والتعيب الصيبر جسيرِ  طبير ييتؿ إكؿيا ، والتؿؽقـ ْٕ ) َوتِْؾيَؽ ا

ـَ آَمـُيقا َوَيتَِّخيَذ ِميـُؽْؿ ُشيَفَداَ   ـَ الـَّياِس َولِيَقْعَؾَؿ اهَّللُ الَّيِذي ُكَداِوُلَفا َبْق

ـَ آَمـُيييقا َوَيْؿَحيييَؼ  َص اهَّللُ الَّيييِذي . َولِيييُقَؿحِّ ـَ َٓ ُيِحيييب  الظَّيييالِِؿق َواهَّللُ 

ـَ ( سقر   ة آل طؿران .اْلَؽافِرِي

الؾفؿ آِت كػقسـا تؼقاها وزكفا أكت خقر مـ زكاهيا ، أكيت ولقفيا 

 .…ومقٓها

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ حؿًدا كثقرا صقبا مباركا فقف ، وصّؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك كبقـا 

 …محؿد ، وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  وبعد :

 الجيقش طؾيك الؿعصيقةِ  شيممُ  : الػضيال  أيفا الغزوة دروسِ  ومـ

 يف الجبييؾ حؿيياةُ  الرميياةُ  أخطييل فؾؼييد الؿسييؾؿة، والطائػيية الؿسييؾؿ

 ..والسييالم الصييالة طؾقييف الؼائييد أمييرَ  وخييالػقا مؽيياَكفؿ مغييادرتِفؿ

َذا قُ  ٰك َهٰ ْثَؾْقَفا ُقْؾُتْؿ َأكَّ ِصقَبٌة َقْد َأَصْبُتؿ مِّ ا َأَصاَبْتُؽؿ م  ـْ )َأَوَلؿَّ ْؾ ُهَق ِمي

 إِنَّ اهَّللَ َطَؾٰك ُكؾِّ َشْلٍ  َقِديٌر ( سقرة آل طؿران . ِطـِد َأكُػِسُؽؿْ 

 ، الغـقؿية طؾيك اإلقبيال جفية ومـ الؿؽان، ترك جفة مـ فلخطلوا

 !…الؿعركة قائد إلك الرجقع دونَ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ومصييعب كحؿييزة الصييحابة مييـ وقاتييؾ ثبييَت  مييـ فضييُؾ  : ومـفييا

 بيـ كعبداهَّلل آكصار مـ وجؿاطة طـفؿ، اهَّلل ريل وسعد وصؾحة

)أَكيا َشيِفقٌد  قال: مـفؿ الشفدا  ويف أجؿعقـ طـفؿ اهَّلل ريل حرام

ُؾقا، وَلْؿ  ِ  َيقَم الِؼَقاَمِة، وَأَمَر بَدْفـِِفْؿ يف ِدَمائِِفْؿ، وَلْؿ ُيَغسَّ َٓ طَؾك َهُم

 ُيَصؾَّ طؾقفؿ (.

 ، الؽيييريؿ لرسيييقلفؿ طيييـفؿ اهَّلل رييييل الصيييحابة محبيييةُ  : ومـفييا

َرَأْييُت َصْؾَحيَة َييُدُه  " : بعضيفؿ يؼيقل ، طـيف الؿسيتؿقت ودفاطفؿ

َؿ َييْقَم ُأُحيدٍ  ُ ، َوَقك بَِفا َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ . ويف  "َشالَّ

ـِ َمالِيٍؽ ، َأنَّ َرُسيقَل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  ـْ َأَكِس ْبي صحقح مسؾؿ َط

َؿ ُأْفرِ  ـْ ُقيَرْيٍش َوَسؾَّ ـِ ِمي َْكَصياِر، َوَرُجَؾيْق ْٕ ـَ ا َد َيْقَم ُأُحٍد فِل َسْبَعٍة ِمي

ييا َرِهُؼييقُه َقيياَل :  ُهْؿ َطـَّييا َوَلييُف اْلَجـَّييُة ا  "َفَؾؿَّ ـْ َيييُرد  ُهييَق  "َأْو :  "َميي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َْكَصياِر، َفَؼاَتيَؾ َحتَّيك ُقتِيَؾ،  "َرفِقِؼل فِل اْلَجـَِّة ا  ْٕ ـَ ا َم َرُجٌؾ ِم َفَتَؼدَّ

ُهْؿ َطـَّا َوَلُف اْلَجـَُّة ا  "ُثؿَّ َرِهُؼقُه َأْيًضا، َفَؼاَل :  ـْ َيُرد  ُهَق  "َأْو :  "َم

َْكَصياِر، َفَؼاَتيَؾ َحتَّيك ُقتِيَؾ،  "َرفِقِؼل فِل اْلَجـَِّة ا  ْٕ ـَ ا َم َرُجٌؾ ِم َفَتَؼدَّ

ْبَعُة، َفَؼاَل َرُسيقُل اهَّللِ   َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َفَؾْؿ َيَزْل َكَذلَِؽ َحتَّك ُقتَِؾ السَّ

َؿ لَِصيياِحَبْقِف :   ، الػييا  بنسييؽان ."َمييا َأْكَصييْػـَا َأْصييَحاَبـَا  "َوَسييؾَّ

 يخرجيا ليؿ الؼرشيققـ لؽيقن ، إكصار قريٌش  أكصػت ما ومعـاه:

 !… واحد بعد واحدا إكصار خرجت بؾ ، لؾؼتال

 ، إخيالق اكعيدامُ  هق غالبا الحروب يف الؽػار مسؾَؽ  أن : ومـفا

 الؿعييارك آداب طؾييك وتعييديفؿ ، محرميية وهييل بالؿثؾييةِ  وققييامفؿ

 . وققاكقـفا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اهَّلل حؽؿيةَ  أن " اهَّلل: رحؿيف الؼيقؿ ابيـ العالميةُ  قال دروِسفا: ومـ

 طؾيقفؿ وُييدال ميّرة، ُييدالقا بيلن جرت وأتباطفؿ، رسؾف، يف وسـَتف

 دخيَؾ  دائؿيًا، اكتصيروا ليقا فينكفؿ العاقبة، لفؿ تؽقنَ  لؽـ ُأخرى،

 أولقائييف طبقدييية اسييتخراُج  : ومـفييا…وغقييُرهؿ الؿممـييقن معفييؿ

 حيال ويف يؽرهيقن، وما يحبقن وفقؿا والضرا ، السرا  يف وحزبِف

 بالغؾبية، امتحيـفؿ إذا أكيف : ومـفيا …بفؿ، أطدائفؿ وضػرِ  ضػرِهؿ

 مـف استقجبقا ما وخَضعقا، واكؽسروا، ذَل ٌ ّوا والفزيؿة، والَؽسَرة،

ل وٓييية مييع تؽييقنُ  إكؿييا الـصيير ِخؾعييةَ  فيينن والـصيير، العييزَّ   الييذ 

آل   {ولؼد كصركُؿ اهَّللُ ببيدر وأكيتؿ أذلية } تعالك: قال وآكؽسار،

 أولقائيف، مراتيِب  أطؾك مـ طـده الشفادةَ  أنَّ  : ومـفا (٢١١طؿران)

يف هؿ والشفدا ُ   درجية بعيد وليقس طبياده، ميـ والؿؼربيقن خقاص 
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يؼقة ييدَّ  طبيياده مييـ يتخييَذ  أن يحييب   سييبحاكف وهييق الشييفادُة، إٓ الصِّ

 .أطؾؿ تعالك واهَّلل..ومرياتف، محبتِف يف دماؤهؿ ُتراُق  شفدا ،

 .…الؾفؿ صؾ وسؾؿ طؾك الـبل إطظؿ والرسقل إكرم 
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 :عوى شفري اخلِدق وقفاٌت/ 18
 

الحؿُد هَّلل وحده ، كصر طبده، وأطزَّ جـده، وهزم إحزاب وحده ، 

رادَّ لؼضائف ، وٓ معؼَب لحؽؿف ، رفَع إخقار ، وأذلَّ والحؿُد هَّللِ ٓ 

 .…إشرار ، تبارك اهَّللُ القاحُد الؼفار

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أّن محؿًدا طبُده 

 …ورسقلف ، صؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف والتابعقـ 

ـُقا إِن  ـَ آَم ْر َطـُؽْؿ ) َيا َأي َفا الَِّذي َتتَُّؼقا اهَّللَ َيْجَعؾ لَُّؽْؿ ُفْرَقاًكا َوُيَؽػِّ

 َسقَِّئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ  َواهَّللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ (.

 أما بعد:

  أيفا الـاس:

ـِ  لؿ  بيؾ ، الؿباشير الؼتيال شيؽؾِ  طيـ معزوليةً  معركيةً  الخـدُق  تؽ

 وصيقلِ  والجيقع الرطيب قتاُل  وهق آخر، كقعٍ  مـ قتاٌل  فقفا حصؾ

 ..! الحصار
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 استئصيالِ  طؾيك إحيزاب ميـ معفيؿ وَمـ هؿ ، مؽة مشركق طزم

 وزكييقا ، القفييقد سييػفا  بعييُض  أغييراهؿ وقييد ، بييزطؿفؿ اإلسييالم

ـَ : تعيالك قيال ، الحؼ الديـ طؾك القثـل ديـَفؿ ) َأَليْؿ َتيَر إَِليك الَّيِذي

ـَ اْلؽَِتياِب ُيْمِمـُيقَن  ي بِاْلِجْبيِت َوالطَّياُغقِت َوَيُؼقُليقَن ُأوُتقا َكِصيقًبا مِّ

ـَ آَمـُقا سبقالً (. ـَ الَِّذي ِ  َأْهَدٰى ِم َٓ ُم ـَ َكَػُروا َهٰ ِذي  لِؾَّ

ـَ  مؼاتييؾ آٓف طَشييرة قرابييةَ  الؿديـيية صييقَب  وتجّؿعييقا  مييدججق

 باجتؿياع سيارعَ  وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك طؾؿ ولؿا ، والعتاد بالسالح

 محػيقر بخـيدق الؿديـة تطقيؼ إلك فقف خؾصقا سريع، استشاري

 بفيا أشيارَ  فارسيقة فؽرةً  وكاكت طبقرهؿ، دون يحقُل  ، إرض يف

 ..!طـف اهَّلل ريل الػارسل سؾؿان
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 طؾقف وشاركفؿ بقـفؿ، فقؿا اهَّلل رسقُل  وقّسؿف العؿؾ طؾك وطزمقا

 ..!! الؿرير والجقع الشديد البرد يف والسالم الصالة

َخيَرَج َرُسيقُل اهَّللِ  : الصيحقحقـ يف كؿيا َطـْيفُ  اهَّللُ  َرِييلَ  َأَكس يؼقل

َْكَصيياُر  ْٕ َؿ إَِلييك اْلَخـْييَدِق، َفيينَِذا اْلُؿَفيياِجُروَن َوا َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ـْ َلُفيْؿ َطبِقيٌد َيْعَؿُؾيقَن َذلِيَؽ َلُفيْؿ،  َيْحِػُروَن فِل َغَداٍة َباِرَدٍة، َفَؾْؿ َيُؽي

ـَ  ا َرَأى َما بِِفْؿ ِمي ُفيؿَّ إِنَّ اْلَعيْقَش  " الـََّصيِب َواْلُجيقِع َقياَل :َفَؾؿَّ الؾَّ

ِخَرْه .. َفاْغِػْر لأِْلَْكَصاِر َواْلُؿَفاِجَرْه  ْٔ ـَ َلُف : "َطْقُش ا  َفَؼاُلقا ُمِجقبِق

َدا .. َطَؾك اْلِجَفاِد َما َبِؼقـَا َأَبَدا..! ـَ َباَيُعقا ُمَحؿَّ ـُ الَِّذي  َكْح

َْحييَزاِب َوَخـْييَدَق  " : طـييف اهَّلل ريييل اْلَبييَرا َ  وقييال ْٕ ييا َكيياَن َيييْقُم ا َلؿَّ

ـْ ُتَراِب اْلَخـَْدِق َحتَّك  َؿ َرَأْيُتُف َيـُْؼُؾ ِم َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

يَعرِ، َفَسيِؿْعُتُف َيْرَتِجيُز  َواَرى َطـِّل اْلُغَباُر ِجْؾَدَة َبْطـِِف، َوَكاَن َكثِقيَر الشَّ
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ـَ الت يَراِب، َيُؼيقُل : بَِؽؾِ  ـِ َرَواَحَة َوُهَق َيـُْؼُؾ ِم َٓ  "َؿاِت اْب ُفيؿَّ َليْق الؾَّ

ْقـَا َٓ َصؾَّ ْقـَا َو َٓ َتَصدَّ ـْ َسيؽِقـًَة َطَؾْقـَيا َوَثبِّيِت  َأْكَت َما اْهَتَدْيـَا َو َفَلْكِزَل

َقْقـَا َٓ َْقَداَم إِْن  ْٕ َُلك َقْد َبَغْقا َطَؾْقـَا  ا ْٕ   "َوإِْن َأَراُدوا فِْتـًَة َأَبْقـَا إِنَّ ا

ـِ َطياِزٍب ويف الؿسيـد :  .ُثؿَّ َيُؿد  َصْقَتُف بِآِخرَِها َقاَل : ـِ اْلَبيَراِ  ْبي َطي

َؿ بَِحْػيرِ  ريل اهَّلل طـف َقاَل : َأَمَرَكا َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

َٓ َتْلُخيُذ اْلَخـَْدِق، َقاَل : َوَطَرَض َلـَا  ـَ اْلَخـْيَدِق  َصْخَرٌة فِل َمَؽاٍن ِم

فِقَفا اْلَؿَعاِوُل، َقاَل : َفَشَؽْقَها إَِلك َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، 

َؿ  َقياَل : َوَييَع َثْقَبيُف، ُثيؿَّ   -َفَجاَ  َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ييْخَرِة َهييَبَط إَِلييك ال . "بِاْسييِؿ اهَّللِ  "َفَلَخييَذ اْلِؿْعييَقَل ، َفَؼيياَل :  -صَّ

اهَّللُ َأْكَبيُر، ُأْططِقيُت  "َفَضَرَب َيْرَبًة َفَؽَسيَر ُثُؾيَث اْلَحَجيرِ، َوَقياَل : 

ـْ َمَؽاكِل َهَذا  ُْبِصُر ُقُصقَرَها اْلُحْؿَر ِم َٕ اِم، َواهَّللِ إِكِّل  . "َمَػاتِقَح الشَّ
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. َوَيييَرَب ُأْخييَرى، َفَؽَسييَر ُثُؾييَث اْلَحَجييرِ، "بِاْسييِؿ اهَّللِ  ": ُثييؿَّ َقيياَل 

ُْبِصييُر  "َفَؼيياَل :  َٕ ييل  اهَّللُ َأْكَبييُر، ُأْططِقييُت َمَػيياتِقَح َفيياِرَس، َواهَّللِ إِكِّ

ـْ َمَؽياكِل َهيَذا  َْبيَقَض ِمي ْٕ ـَ َوُأْبِصُر َقْصَرَها ا
 ". ُثيؿَّ َقياَل : "اْلَؿَدائِ

 ". َوَيَرَب َيْرَبًة ُأْخَرى، َفَؼَؾيَع َبِؼقَّيَة اْلَحَجيرِ، َفَؼياَل : " بِاْسِؿ اهَّللِ 

ُْبِصيُر َأْبيَقاَب َصيـَْعاَ   َٕ ، َواهَّللِ إِكِّيل  ـِ اهَّللُ َأْكَبُر، ُأْططِقُت َمَػاتِقَح اْليَقَؿ

ـْ َمَؽاكِل َهَذا   ."ِم

 كالؿييا ِ  الصييحابة قؾييقب طؾييك الـصييقُص  هييذا مثييؾ وقعييت وقييد

 زادهؿ وما  ، وثبتتفؿ َروطفؿ، مـ خّػػت الشايف، ؾسؿِ والب البارد،

 … وتسؾقًؿا إيؿاًكا إٓ إحزاب يخامةُ 
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  : ووقػات دروٌس  الغزوة ويف

ـُ  الغييزوةَ  أن أوٓهييا:  طؾييك وأذكييابفؿ الؿشييركقـ حؼييد طظييؿَ  تبييّق

 الػتيَؽ  يتؿـيقن وأكفيؿ واحيدة، مؾيةٌ  الؽػرَ  وأنّ  ، اإلسالمقة الدطقة

 .. وحييقـ زمييان كييؾ يف متجيددةٌ  حييرُبفؿ ولييذلؽ ، اإلسييالم بلهيؾ

 ( سقرة الذاريات .َأَتَقاَصْقا بِِف َبْؾ ُهْؿ َقْقٌم َصاُغقنَ )

 اهَّللُ  صيّؾك وتقاييعف ، العؿيؾ يف أصيحاَبف الؼائيدِ  مشاركةُ  وثاكقفا :

 أو يتيلفػ فؾيؿ! … ، خادمفؿ الؼقم سقُد  : يؼال وكؿا وسؾؿ طؾقف

 ..بالتراب وتؾطَ   ، الحجارة حؿَؾ  بؾ ، يترفع

 ، الؿباشيرة الؿقاجفية طيدمَ  اقتضيت الحربقية الحؽؿةَ  أنّ  وثالثفا:

 تراشٌؼ  وقع ولذلؽ ، وجبروتفؿ زحِػفؿ لصد بالخـدق وآكتػا 

 وقيال..  رأوه لؿيا اكدهشقا ولذلؽ.  الؿباشر آلتحامِ  دون بالـبؾ
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واهَّلل إكفا لؿؽقدٌة مـ مؽائد فارس، ٓ معرفة لؾعرب  "سػقان: أبق

 . بعض مـ بعِضفا إمؿِ  استػادةُ  وفقف. "بفا قط 

ـَ  أنّ  ورابعفييا :  جييا تفؿ فؼييد داره، طؼيير يف حتييك مبتَؾييك الؿييمم

 ، الؿـيافؼقـ وكشيػت الصيػقف، فَػيرَزت ، دييارهؿ إلك الؿعركةُ 

 …الؿممـقـ قؾقَب  ومّحصت

َفيا  ـَ آَمـُيقا اْذُكيُروا كِْعَؿيَة اهَّللِ َطَؾيْقُؽْؿ إِْذ َجياَ ْتُؽْؿ ُجـُيقٌد ) َيا َأي  الَّيِذي

َفَلْرَسييْؾـَا َطَؾييْقِفْؿ ِريًحييا َوُجـُييقًدا لَّييْؿ َتَرْوَهييا َوَكيياَن اهَّللُ بَِؿييا َتْعَؿُؾييقَن 

 َبِصقًرا(.

بيياِدك الؿخؾصييقـ الؾفييؿ امييأل قؾقَبـييا باإليؿييان ، واجعؾـييا مييـ ط

 ...يؿالثابتقـ يا كر

 ....أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والعاقبيُة لؾؿتؼيقـ، وٓ طيدواَن إٓ طؾيك 

الظييالؿقـ ، وأصييؾل وأسييؾُؿ طؾييك أشييرف إكبقييا  والؿرسييؾقـ ، 

 ....وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقـ

  :وبعد

  وخامسفا أيفا الػضال  :

ـُ   ، الؿعركية يف العسيؽري وثباُتيف وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صؾك الـبل تػط

ـُ  ، القفيقد وغيدرِ  الؿـيافؼقـ، لتخاذل وكشُػف  ليذلؽ إدارتيف وُحسي

 آييةُ  وكاكت ، العظقؿة بققػتف وأشادَ  تعالك اهَّللُ  مدحف ولذلؽ ، كؾف

ـِ  يف إسقة ..) لََّؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهَّللِ إحزاب آياِت  مضامق

ِخَر َوَذَكَر اهَّللَ َكثِقًرا (.ُأْسَقٌة  ْٔ  َحَسـٌَة لَِّؿـ َكاَن َيْرُجق اهَّللَ َواْلَقْقَم ا
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 طؾيييك والفزيؿييية واليييدائرةَ  لؾؿتؼيييقـ، العاقبيييةَ  أنّ  أيًضيييا: ومـفيييا

 سيؾَّؿفؿ فؼد ، اإليؿان ٕهؾِ  ضاهرةٌ  التؿؽقـ معالؿَ  وأن الظالؿقـ،

! …طـيدها العؼيقُل  تحيارُ  التيل ، بالؿعجزات وأيدهؿ ، تعالك اهَّلل

 البؾدان كؾ   ودخؾت وفاتف، بعد اإلسالمقةُ  الػتقحاُت  اتسعت وقد

 ..! وققة مـَعةٌ  بفؿ لؾديـ وصار ، اإلسالم رحاب يف ، سّؿاها التل

 فؿيا غالبٌة، قدرَتف وأنّ  اهَّلل، طـد مـ الـصرَ  أنَّ  : أيًضا الدروس ومـ

 طيريٌض، وجيقٌش  طيارم، تحيزٌب ..يؽيـ ليؿ يشيل ليؿ وما كان شا 

) َوَردَّ اهَّللُ  بالػشييؾ بييا وا ثييؿ … يييخؿة وحؿقلييةٌ  شيياق، وسييػرٌ 

ـَ َكَػُروا بَِغيْقظِِفْؿ َليْؿ َيـَياُلقا َخْقيًرا ـَ اْلِؼَتياَل   الَِّذي َوَكَػيك اهَّللُ اْلُؿيْمِمـِق

 َوَكاَن اهَّللُ َقِقي ا َطِزيًزا ..( سقرة إحزاب.
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 مـ وأكزلفؿ اهَّلل زلزلفؿ وقد ، والقفقد الؿـافؼقـ شلن قبُح  : ومـفا

ـَ  …العفييقد كؼضيية قريظيية بـييق وهييؿ خصييقمفؿ )َوَأكييَزَل الَّييِذي

ـْ َأْهيِؾ اْلؽَِتيياِب ِميـ َصَقاِصييقِفْؿ َوَقيَذَف فِييل ُقُؾييقبِِفُؿ  يي َضياَهُروُهؿ مِّ

ْطَب َفرِيًؼا َتْؼُتُؾقَن َوَتْلِسُروَن َفرِيًؼا. َوَأْوَرَثُؽْؿ َأْرَيُفْؿ َوِدَيياَرُهْؿ  الر 

 َأْمَقاَلُفْؿ َوَأْرًيا لَّْؿ َتَطُئقَها  َوَكاَن اهَّللُ َطَؾٰك ُكؾِّ َشْلٍ  َقِديًرا (.وَ 

)الحييرب  : لحييديث مشييروطة، الحييرب يف الِخدطييةَ  أن : ومـفييا

 صريييؼ كييؾَّ  وأن ، وسييالمة الـصيير إلييك تييمدي كاكييت إذا َخدطيية (

 كظير يف مؼبيقل ، اليدما  سيػؽ مـ اإلقالل وإلك الـصر إلك يمدي

 الييدور مييـ ذلييؽ ويمخييُذ . والخقاكيية الغييدرَ  طييدا مييا اإلسييالم،

 رييل الغطػياين مسيعقد بيـ ُكعيقؿ بذلف الذي الحقاري العسؽري
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 ، أمييره طؾييك غالييٌب  واهَّلل ، إحييزاب صييػقف وتخذيؾييف ، طـييف اهَّلل

 !…يعؾؿقن ٓ الـاس أكثرَ  ولؽـ

 دورا طـييف اهَّلل ريييل جييابرٌ  بييذل ، طسييؽرًيا دوًرا كعييقؿٌ  بييذل وكؿييا

 ، مبارًكيا صعاًميا والجيقش اهَّلل رسقل إصعام يف ، تؽافؾقًا اجتؿاطقا

 فؽييان ، ورحؿيية اهَّلل مييـ فضييال ، الـبقييية الؿعجييزات فقييف تجؾييت

ـَ  مـ أجرَ  يضقعُ  ٓ واهَّلل.. وتلكقسا تخػقًػا  !…طؿاًل  أحس

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الضييحقك الؼتييال، الثابييت يف 

 ....شدائد وإهقال ، كبقـا محؿدال
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  :وعرب دروس.. ًلة فتح/ 19
 

إنَّ الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

وأشفُد أنَّ فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، 

ًدا طبُده ورسقُلف .  ُمَحؿَّ

ـَْفا  ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِم ُؼقا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َيا َأي َفا الـَّاُس اتَّ

ُؼقا اهَّللَ الَِّذي َتَساَ ُلقَن بِِف  َكثِقًرا َوكَِساً  َواتَّ ًٓ َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفَؿا ِرَجا

َْرَحاَم إِنَّ  ْٕ  اهَّللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرِققًبا. َوا

  بعد: أما

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

 مـفيا أخرجيف التيل ، إميقـ البؾيد مؽية إليك اهَّللِ  رسقُل  يعقد الققم

 وطًزا ، تاريخقا مجدا ويقعقا ، اإليؿان طؾك الؽػرَ  وآثروا ، أهؾفا

 !… إكصار القف سبؼ..  والعظؿا  الؿؾقك تتشققف
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َـّ  ، يحبفييا كييان التييل مؽيية  طؾقييف، وحريييقا أبغضييقه، أهؾفييا ولؽيي

ـَ َكَػييُروا لُِقْثبُِتييقَك َأْو  يؼتؾييقه أن وكييادوا ..) َوإِْذ َيْؿُؽييُر بِييَؽ الَّييِذي

ـَ (.  َيْؼُتُؾقَك َأْو ُيْخرُِجقَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اهَّللُ َواهَّللُ َخْقيُر اْلَؿياكِرِي

 سقرة إكػال.

 بلكسييياِمفا وتيييـعؿَ  شيييباُبف، فقفيييا وربيييا فقفيييا، ُوليييد التيييل..  مؽييية

 ميـ ويطفرهيا شلكفا يعؾل ، مـصقًرا فاتحا إلقفا يعقد…وجؿالفا

 دطائؿفا ويؼقؿ ، يتطفرون ٓ الذيـ ومـ وخرافاتف، وراياتف الشرك

 ..الؿبقـ  والـقر اإلسالم طؾك

ـِ  يؼقل  َوَسيؾَّؿَ  َطَؾْقيفِ  اهَّللُ  َصيؾَّك الـَّبِيلَّ  إنّ  َطـُْفَؿا، اهَّللُ  َرِيلَ  َطبَّاسٍ  اْب

ٍف، َوَذلَِؽ َطَؾك َرْأِس  َٓ ـَ اْلَؿِديـَِة َوَمَعُف َطَشَرُة آ َخَرَج فِل َرَمَضاَن ِم

ـَ  ـْ َمَعيُف ِمي ـْ َمْؼَدِمِف اْلَؿِديـَيَة، َفَسياَر ُهيَق، َوَمي ـَ َوكِْصٍػ ِم َثَؿاِن ِسـِق
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َة َيُصقُم َوَيُصقُمقَن َحتَّيك َبَؾيغَ  ـَ إَِلك َمؽَّ َوُهيَق :  -اْلَؽِدييَد  اْلُؿْسِؾِؿق

ـَ ُطْسَػاَن، َوُقَدْيٍد   َأْفَطَر َوَأْفَطُروا. -َماٌ  َبْق

يا َسياَر  : َقياَل  : البخياري صيحقح يف كؿيا الزبقير بـ طروة وقال َلؿَّ

َؿ َطاَم اْلَػْتِح، َفَبَؾَغ َذلَِؽ ُقَرْيًشا َخَرَج  َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـُ َوْرَقيياَ   ـُ ِحييَزاٍم، َوُبييَدْيُؾ ْبيي ـُ َحييْرٍب، َوَحؽِييقُؿ ْبيي َأُبييق ُسييْػَقاَن ْبيي

ـْ َرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطؾَ  ْقييِف َوَسييؾََّؿ، َفييَلْقَبُؾقا َيْؾَتِؿُسييقَن اْلَخَبييَر َطيي

َفيا كِقيَراُن َطَرَفيَة،  َيِسقُروَن َحتَّك َأَتْقا َمرَّ الظَّْفَراِن َفنَِذا ُهْؿ بِـِقيَراٍن، َكَلكَّ

ـُ َوْرَقاَ   َفا كِقَراُن َطَرَفَة ا َفَؼاَل ُبَدْيُؾ ْب َفَؼاَل َأُبق ُسْػَقاَن : َما َهِذِه َلَؽَلكَّ

ـْ َذلِيَؽ. َفيَرآُهْؿ  : كِقَراُن َبـِل َطْؿرٍو. َفَؼاَل َأُبق ُسْػَقاَن : َطْؿٌرو َأَقؾ  ِمي

ـْ َحييَرِس َرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾََّؿ، َفييَلْدَرُكقُهْؿ،  َكيياٌس ِميي

َفَلَخُذوُهْؿ، َفَلَتْقا بِِفْؿ َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَلْسيَؾَؿ َأُبيق 
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ييا َسيياَر َقيياَل لِْؾَعبَّيياِس : اْحييبِْس َأَبييا ُسييْػَقاَن ِطـْييَد َحْطييِؿ ُسييػْ  َقاَن، َفَؾؿَّ

. َفَحَبَسييُف اْلَعبَّيياُس، َفَجَعَؾييِت  ـَ اْلَخْقييِؾ َحتَّييك َيـُْظييَر إَِلييك اْلُؿْسييِؾِؿق

َؿ ؛ َتُؿر  َكتِقَبيًة كَ  تِقَبيًة َطَؾيك اْلَؼَبائُِؾ َتُؿر  َمَع الـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ َهيِذِه ا َقياَل : َهيِذِه  ْت َكتِقَبٌة، َقياَل : َييا َطبَّياُس َمي َأبِل ُسْػَقاَن، َفَؿرَّ

ْت ُجَفْقـَيُة، َقياَل ِمْثيَؾ َذلِيَؽ، ُثيؿَّ  ِغَػاُر. َقاَل : َما لِل َولِِغَػياَر. ُثيؿَّ َميرَّ

ْت  ـُ ُهَذْيٍؿ، َفَؼياَل ِمْثيَؾ َذلِيَؽ، َوَميرَّ ْت َسْعُد ْب ُسيَؾْقُؿ، َفَؼياَل ِمْثيَؾ  َمرَّ

  ِ َٓ ـْ َهِذِه ا َقاَل : َهُم َذلَِؽ، َحتَّك َأْقَبَؾْت َكتِقَبٌة َلْؿ َيَر ِمْثَؾَفا، َقاَل : َم

ـُ ُطَباَدَة : َييا  اَيُة. َفَؼاَل َسْعُد ْب ـُ ُطَباَدَة َمَعُف الرَّ َْكَصاُر َطَؾْقِفْؿ َسْعُد ْب ْٕ ا

اْلَؿْؾَحَؿيِة، اْلَقيْقَم ُتْسيَتَحؾ  اْلَؽْعَبيُة. َفَؼياَل َأُبيق  َأَبا ُسْػَقاَن، اْلَقْقَم َييْقمُ 

َماِر . ُثيؿَّ َجياَ ْت َكتِقَبيٌة َوِهيَل َأَقيؾ   ُسْػَقاَن : َيا َطبَّاُس، َحبََّذا َيْقُم الذِّ

َؿ َوَأْصيَحاُبُف، َوَراَييُة  اْلَؽَتائِِب فِقِفْؿ َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ
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ا َمرَّ َرُسقُل اهَّللِ  اِم، َفَؾؿَّ ـِ اْلَعقَّ َبْقرِ ْب َؿ َمَع الز  الـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـُ  َؿ بَِلبِل ُسْػَقاَن َقاَل : َأَلْؿ َتْعَؾْؿ َميا َقياَل َسيْعُد ْبي َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ ُطَباَدَة ا َقاَل : َما َقاَل ا َقاَل : َكَذا وَ 
َكَذا. َفَؼاَل : َكَذَب َسْعٌد، َوَلؽِ

َهَذا َيْقٌم ُيَعظُِّؿ اهَّللُ فِقِف اْلَؽْعَبَة، َوَيْقٌم ُتْؽَسك فِقِف اْلَؽْعَبُة. َقياَل : َوَأَميَر 

َؿ َأْن ُتْرَكييَز َراَيُتييُف بِيياْلَحُجقِن. َقيياَل  َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ـِ ُمْطِعٍؿ ، َقياَل : َسيِؿْعُت اْلَعبَّياَس ُطْرَوُة : َوَأْخ  ـُ ُجَبْقرِ ْب َبَركِل َكافُِع ْب

اِم : َيييا َأَبيا َطْبيِد اهَّللِ، َهاُهـَيا َأَميَرَك َرُسييقُل اهَّللِ  ـِ اْلَعيقَّ َبْقيرِ ْبي َيُؼيقُل لِؾز 

اَيَة. َقاَل : َوَأَميَر َرُسي َؿ َأْن َتْرُكَز الرَّ قُل اهَّللِ َصيؾَّك َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ  يَة ِمي ـْ َأْطَؾك َمؽَّ ـَ اْلَقلِقِد َأْن َيْدُخَؾ ِم َؿ َيْقَمئٍِذ َخالَِد ْب اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ َخْقيِؾ  ـْ ُكَدا، َفُؼتَِؾ ِمي َؿ ِم َكَداٍ  ، َوَدَخَؾ الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
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ـُ َخالٍِد َرِيَل اهَّللُ َطـُْف َيْقَمئِ  َْشيَعرِ، َوُكيْرُز ْبي ْٕ ـُ ا ٍذ َرُجاَلِن ؛ ُحَبْقُش ْب

 …َجابِرٍ اْلِػْفرِي  

 وقييد ، رمضييان ويف الفجييرة مييـ الثامـيية السييـة يف إلقفييا سييار كعييؿ

 ، والؿعاهيدات الحيروب بؼياكقن وأخّؾيقا الحديبقة، صؾح كؼضقا

 وقيد ، خزاطية ميـ الؿستضيعػقـ وكصيرة تيلديبفؿ ميـ ٓبيد فؽان

ـَ  ، الحديببة بعد اإلسالمُ  واكتشرَ  الػرصة، حاكت  فؾؿ ، الـاس وأم

 ثؿيراِت  ميـ وهيذا واستحبف، دخَؾف إٓ طاقؾ طؾك اإلسالمُ  ُيعرْض 

 .!…السالم ويعؿَّ  الدطقُة، لقـتشرَ  ، الحرب إيؼاُف  الحديببة

هق الػتُح إطظؿ اليذي أطيز اهَّلل "  :  اهَّلل رحؿف الؼقؿ ابـ اإلمامُ  قال

بف ديـيف ورسيقلف وجـيده وحزبيف إمييقـ، واسيتـؼذ بيف بؾيَده وبقتيف 

الذي جعؾف هدًى لؾعالؿقـ، مـ أييدي الؽػيار والؿشيركقـ، وهيق 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ه طؾيك  الػتح الذي استبشر بيف أهُؾ السؿيا ، وييربت أصـياُب ِطيزِّ

جيًا، وأشيرق مـاكِب الجقزا ، ودخؾ الـاس بف فييل ديييـ اهَّلل أفقا

  . هي  . ا "بف وجُف إرض يقا  وابتفاجًا

 …وابتفجت الػتح جا َ  أكبر اهَّلل

ـَ   وشػك سّرها كػقس لؾؿسؾؿق

 …مقكبفُ  الـصرَ  يحػ الـبل   مشك

 مؽتـػا اهَّللِ  بجاللِ  مشقعًا

  : مـفا وطبر دروسِ  الغزوة ويف

: ًٓ  ،ُأخرجقا أو ذلقا او اسُتضعػقا ولق ، لؾؿتؼقـ العاقبة أن أو

ـَ َكاُكقا ) : قال كؿا وآكتصار الظفقر مصقرهؿ َوَأْوَرْثـَا اْلَؼْقَم الَِّذي

َْرِض َوَمَغاِرَبَفا الَّتِل َباَرْكـَا فِقَفا ْٕ   (...ُيْسَتْضَعُػقَن َمَشاِرَق ا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 طاقبتييف وأنَّ  الحييرب اخييالق مييـ لييقس العفييقد، كؽييَث  أن وثاكًقييا:

 الفزيؿييةُ  بفييا فحؾَّييت طفييَدها، قييريٌش  فـؼضييت لؾغاييية، وخقؿيية

 . والؿفاكة

.. وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك لدييف الؿتزكة الؼقادية الصػة جال  وثالًثا:

 فرصييتفا، ٓحييت وقييد أن وقبؾفييا ، سييابًؼا الحييرَب  رفييض فؼييد

 .ومؽاكتف لؾخرم قريش رطاية سق  لؾعرب واكؽشػ

 وآسيتعراض ليف، الؼيقة بنضفيار العيدو إرهاب مشروطقةُ  ورابًعا:

وا َلُفيؿ ):تعالك قال الؼرآن يف و لؾـػقس الؿرطب العسؽري َوَأِطيد 

َبيياِط الَخقييِؾ ُترِهُبييقَن بِييِف َطييدوَّ الّؾييِف  ٍة، َوِمييـ رِّ ييـ ُقييقَّ ييا اسييَتَطعُتؿ مِّ مَّ

ُكؿ   (.6٤. سقرة إكػال) (َوَطُدوَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 شيؽراً  لربيف -وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك- الرسقل تقايع بقان خامسا:

 حتيك ، رأسيف حاكقيا وهيق مؽة دخؾ إذ طؾقف، وإكعامف آٓئف طؾك لف

 - ييدخؾ فؾيؿ. وخشيقطًا هَّلل تقاييعًا كاقتف رحَؾ  لتؿس لحقتف إنَّ 

 إَِذا َجاَ  َكْصُر اهَّللِ ). الجباريـ الظؾؿة دخقَل  -الؿـتصر الظافر وهق

ـِ اهَّللِ َأْفَقاجيًا َواْلَػْتُح  َفَسيبِّْح بَِحْؿيِد  َوَرَأْيَت الـَّاَس َيْدُخُؾقَن فِل ِديي

ابًا َربَِّؽ  ُف َكاَن َتقَّ  . (١-٢الـصر ) (َواْسَتْغِػْرُه إِكَّ

 …الؾفؿ وفؼـا لفداك ، واجعؾ طؿؾـا يف رياك

أقيييقل قيييقلل هيييذا وأسيييتغػُر اهَّللَ ليييل ولؽيييؿ ولسيييائر الؿسيييؾؿقـ 

 …فاستغػروه
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿييُد هَّللِ رب العييالؿقـ، والصييالُة والسييالم طؾييك خيياتؿ الـبقييقـ، 

 …آلِف وصحبف أجؿعقـوطؾك 

  وبعد :

 وفضييقؾةُ  الؿؼييدرة طـييد العػييقُ  مسييؾؿقن: يييا الػييتح دروسِ  ومييـ

 مـتؼًؿا لقس الؿممـ وأن ، ) اذهبقا فلكتؿ الطؾؼا ( ، الؽبقر الصػح

 وسيامَح  ، وحياربقه صيردوه الذيـ، ُقريشٍ  طـ طػا إذ ، متشػقا وٓ

 أربعية سيقى ميـفؿ يؼتيؾ وليؿ ، قيريشٍ  إخبيار حياول الذي حاصبا

 .اإلسالم رفضقا إذ وامرأتقـ، رجال

 يف ذليؽ تجؾَّيك والقفيا ، العيدل يف الؿحؿدي الؽؿال بقانُ  ومـفا:

 َميـ ُيعطف ولؿ البقت، سدكة صؾحة أبل بـ لعثؿان الؽعبة مػتاح رد

 .الصحابة مـ صؾبف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميييـ وإبعاِدهيييا والصيييقر، إصيييـام، كسيييرِ  مشيييروطقةُ  : ومـفيييا

  . فلبطؾفا الؽعبة داخؾ وجدها حقث الؿساجد،

 فقف، الؼتال حرمةُ  : هل خصائص بجؿؾة اختّص  الحرمَ  أنّ  : ومـفا

 دخقليف ووجيقُب  كباتيف، ميـ شيل  قطيع وتحريؿُ  صقده، وتحريؿ

 مييـ الؿسييؾؿقـ غقيير تؿؽييقـ وحرمييةُ  ، العؿييرة أراد لؿييـ ُمْحرِمييًا

ثؿَّ ) وإكَّؿا ُأِحؾَّت لل ساطًة ِمـ كفاٍر وإكَّفا ساطتل هذه  فقف، اإلقامة

هل حراٌم ٓ ُيعَضُد شجُرها وٓ ُيخَتؾك شقُكفا وٓ ُيؾتَؼُط ساقُطفا 

َّٓ لؿـِشٍد ( .  إ

 العـصييرية العبيياراِت  لؽييؾ وسييؾؿ طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك رفُضييف : ومـفييا

 القييقم قييال: حقـؿييا طبييادة بييـ سييعدِ  طؾييك رد حقييث ، وآكتؼامقيية

) القييقم يييقم الؿرحؿيية ، القييقم تعظييؿ …فؼييال ، الؽعبيية ُتسييتحؾ  
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

)يا أبيا سيػقان، القيقُم ييقُم  : رواية ويف..  الؽعبة، وتؽسك الؽعبة (

 الرايية، ميـ الرسيقل وطَزليفالؿرحؿة، الققم ، أطز اهَّلل فقف قريًشيا ( 

) مـ دخيَؾ  قال: أن سػقان أبل شرف مـ وزاد.  مؽاكف ابـف وجعؾ

، ومـ  ـٌ ، ومـ دخَؾ داَر أبل سػقاَن َففَق آِم ـٌ أغؾَؼ طَؾقِف داَرُه َففَق آِم

َق الـَّاُس إلك دوِرِهؿ وإلك الؿسيِجِد ( ـٌ قاَل: فتػرَّ  الؿسجَد َففَق آم

َٓ  لؼتيال ييلِت  لؿ أكف طؾك دلقؾ وفقف ، وأّمـفؿ الـاس دما َ  فحؼـ  و

َّٓ َرْحَؿييًة …والفداييية لؾعداليية وإكؿييا ، لؼالقييؾ ) َوَمييا َأْرَسييْؾـَاَك إِ

ـَ (.]إكبقا :لِْؾَعالَ    [.٢٤١ِؿق

 .…الؾفؿ صؾ وسؾؿ طؾك الـبل إطظؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :حِني غشوة ًّ دروس/ 20
 

الحؿُد هَّللِ ، أكرمـا بديـِف، وشرفـا بطاطتف ، وجعؾـا خقَر أمة أخرجت 

لؾـاس، رفع إخقار ، وويع إشرار ، وكصر الؿجاهديـ 

 …إبرار

 .…كحؿُده طؾك تؿاِم الـعؿة ، وققام الحجة والـصرة 

أشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أن محؿًدا طبُده 

 .…ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ 

 ) ومـ يتؼ اهَّلل يجعؾ لف مخرًجا ويرزقف مـ حقث ٓ يحتسب (.

 أما بعد:

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

ـ   القييقمَ   ،  وطظاتفييا درَسييفا لييـػفؿَ  ُحـييقـ، غييزوةِ  إلييك الػييمادُ  يحيي

 كبق ـيا قصيده اليذي الؿؽيان ذليؽ..!  وتطقراتفا الطائػ وأحداَث 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اهَّللُ  صيّؾك مـيف وكقيَؾ  فيلوذي …مؽية يف  قديؿا، البعثة فترةَ  ، داطقا

 بتجفيزهؿ، ويسيؿعُ  مؽية، فتح بعد لف يتجفُ  وأن! …وسؾؿ طؾقف

 لييقعظؿَ  وطييدتفؿ وأمييقالفؿ بلهييالقفؿ خرجييقا وقييد ، الؼتييال وكقيية

! …ومـطؼييتفؿ ديييـفؿ طييـ دفاًطييا ، الحؿيياس ويشييتدَّ  الَخطييُب،

) ُهييَق الَّييِذي َأْرَسييَؾ ..غالبيية بالغيية وقدرتييف ، أطظييؿ اهَّللِ  أمييرَ  ولؽييـ

ييِف َوَلييْق َكييرَِه  ـِ ُكؾِّ ي ـِ اْلَحييؼِّ لُِقْظِفييَرُه َطَؾييك الييدِّ َرُسييقَلُف بِاْلُفييَدٰى َوِدييي

 ْشرُِكقَن ( سقرة التقبة .اْلؿُ 

َشيِفْدُت َميَع  : قال طـف اهَّلل ريل الَعبَّاس طـ : الصحقحقـ يف جا 

ـٍ َفَؾِزْمُت َأَكا، َوَأُبق ُسْػَقاَن  َؿ َيْقَم ُحـَْق َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َؿ َفَؾيْؿ  ـِ َطْبِد اْلُؿطَِّؾِب َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـُ اْلَحاِرِث ْب ْب

َؿ َطَؾييك َبْغَؾييٍة َلييُف َبْقَضيياَ  ُكَػاِرْقييُف َوَرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ   َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ياُر  ا اْلَتَؼك اْلُؿْسيِؾُؿقَن َواْلُؽػَّ ، َفَؾؿَّ ـُ ُكَػاَثَة اْلُجَذاِمل  َأْهَداَها َلُف َفْرَوُة ْب

َؿ  ، َفَطِػيَؼ َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ ـَ َولَّك اْلُؿْسِؾُؿقَن ُمْدبِرِي

يياِر، َقيياَل َطبَّيياٌس : َوَأَكييا آِخييٌذ بِِؾَجيياِم َبْغَؾييِة  َيييْرُكُض  َبْغَؾَتييُف قَِبييَؾ اْلُؽػَّ

َٓ ُتْسرَِع.. َفا إَِراَدَة َأْن  َؿ َأُكػ   َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 َفَؼياَل  َوَسيؾََّؿ، َطَؾْقيفِ  اهَّللُ  َصيؾَّك اهَّللِ  َرُسيقلِ  بِرَِكاِب  آِخٌذ  ُسْػَقانَ  َوَأُبق

َأْي َطبَّيياُس، َكيياِد َأْصييَحاَب  " : َوَسييؾَّؿَ  َطَؾْقييفِ  اهَّللُ  َصييؾَّك اهَّللِ  َرُسييقُل 

ييُؿَرِة  َفُؼْؾييُت بِييَلْطَؾك  -َوَكيياَن َرُجيياًل َصييقًِّتا  -. َفَؼيياَل َطبَّيياٌس "السَّ

ُؿَرِة  َقاَل : َفيَقاهَّللِ، َلَؽيَلنَّ طَ  ـَ َأْصَحاُب السَّ ـَ َصْقتِل : َأْي ْطَػيَتُفْؿ ِحيق

ِدَهييا، َفَؼيياُلقا : َيييا َلبَّْقييَؽ، َيييا  َٓ َسييِؿُعقا َصييْقتِل َطْطَػييُة اْلَبَؼييرِ َطَؾييك َأْو

َْكَصياِر َيُؼقُليقَن : َييا  ْٕ ْطَقُة فِيل ا ياَر َواليدَّ َلبَّْقَؽ. َقاَل : َفياْقَتَتُؾقا َواْلُؽػَّ

َْكَصاِر. ْٕ َْكَصاِر، َيا َمْعَشَر ا ْٕ   َمْعَشَر ا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـِ اْلَخيْزَرِج، َفَؼياُلقا :  : َقاَل  ْطَقُة َطَؾك َبـِل اْلَحاِرِث ْبي ُثؿَّ ُقِصَرِت الدَّ

ـِ اْلَخيْزَرِج. َفـََظيَر  ـِ اْلَخْزَرِج، َييا َبـِيل اْلَحياِرِث ْبي َيا َبـِل اْلَحاِرِث ْب

َؿ َوُهَق َطَؾك َبْغَؾتِِف َكاْلُؿَتَطا ِوِل َطَؾْقَفيا َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َؿ :  ـَ  "إَِلك قَِتالِِفْؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ َهيَذا ِحيق

َؿ "َحِؿَل اْلَقصِقُس  . َقاَل : ُثؿَّ َأَخَذ َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

يياِر، ُثييؿَّ َقييا َـّ ُوُجييقَه اْلُؽػَّ اْكَفَزُمييقا َوَربِّ  "َل : َحَصييَقاٍت َفَرَمييك بِِفيي

ٍد  . َقاَل : َفَذَهْبُت َأْكُظُر َفنَِذا اْلِؼَتاُل َطَؾك َهْقَئتِِف فِقَؿا َأَرى، َقاَل "ُمَحؿَّ

ُهْؿ َكِؾقاًل ،  َّٓ َأْن َرَماُهْؿ بَِحَصَقاتِِف َفَؿا ِزْلُت َأَرى َحدَّ : َفَقاهَّللِ َما ُهَق إِ

 َوَأْمَرُهْؿ ُمْدبًِرا.

ـِ َطياِزٍب َرِييَل  : الصحقح يف آخر حديث ويف َقاَل َرُجٌؾ لِْؾَبيَراِ  ْبي

ـٍ  َؿ َيْقَم ُحـَيْق ـْ َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ اهَّللُ َطـُْفَؿا : َأَفَرْرُتْؿ َط
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، إِنَّ َهيقَ  َؿ َليْؿ َيِػيرَّ َـّ َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ
اِزَن ا َقاَل : َلؽِ

ا َلِؼقـَياُهْؿ َحَؿْؾـَيا َطَؾيْقِفْؿ َفياْكَفَزُمقا، َفَلْقَبيَؾ  ا َلؿَّ َكاُكقا َقْقًما ُرَماًة، َوإِكَّ

ا َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك  َفاِم، َفَلمَّ اْلُؿْسِؾُؿقَن َطَؾك اْلَغـَائِِؿ َواْسَتْؼَبُؾقَكا بِالسِّ

، َفَؾَؼْد  َؿ َفَؾْؿ َيِػرَّ ُف َلَعَؾك َبْغَؾتِيِف اْلَبْقَضياِ ، َوإِنَّ  اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َرَأْيُتُف َوإِكَّ

َؿ َيُؼقُل :   َأَبا ُسْػَقاَن آِخٌذ بِِؾَجاِمَفا، َوالـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـُ َطْبِد اْلُؿطَِّؾْب  " َٓ َكِذْب َأَكا اْب  "َأَكا الـَّبِل  

  : الؿعركة تؾؽؿُ  مـ دروٌس  وهـا

 ولييقس ، اإلرادة وصييدق العؼقييدة بؼييقة يؽييقن آكتصييارَ  أنّ  أوٓ:

 ..إوليك الجقليةَ  فخسيروا بعُضيفؿ تقهؿيف كؿيا والعدد، بالؽثرةِ 

ـٍ إِْذ َأْطَجَبييْتُؽْؿ  ـَ َكثِقييَرٍة َوَيييْقَم ُحـَييْق
)َلَؼييْد َكَصييَرُكُؿ اهَّللُ فِييل َمييَقاصِ

ـِ َطـُْؽْؿ َشْقًئا َوَياقَ  ْت َطَؾْقُؽُؿ إَْرُض بَِؿيا َرُحَبيْت َكْثَرُتُؽْؿ َفَؾْؿ ُتْغ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ * ُثييؿَّ َأْكييَزَل اهَّللُ َسييؽِقـََتُف َطَؾييك َرُسييقلِِف َوَطَؾييك  ُثييؿَّ َولَّْقييُتْؿ ُمييْدبِرِي

ـَ َكَػيُروا ( سيقرة  َب الَّيِذي ـَ َوَأْكَزَل ُجـُيقًدا َليْؿ َتَرْوَهيا َوَطيذَّ اْلُؿْمِمـِق

 التقبة .

 وضييؾَّ  الـياس، فيرَّ  ييقمَ  يػيرَّ  فؾييؿ العظيقؿ، اهَّللِ  رسيقل ثبياُت  وثاكًقيا:

ُب   أصيييحاب أييييـ بصيييقتف ويصيييدُح  ، تجييياهفؿ البغؾييية يصيييقِّ

  …بالبقعة يذكرهؿ. …السُؿرة

 بقعيتِفؿ طؾيك وحػياُضفؿ طيـفؿ، اهَّلل رييل الصيحابة فضُؾ  وثالًثا:

 البؼيرِ  ططػيةَ  طؾقيف واكعطػيقا ، اليدفاع يف واستبسالِفؿ اهَّلل، لرسقل

 البسيالةِ  ميـ ورسيقلف اهَّلل أكصيارُ  قدميف ميا وطظيؿُ  ، صيغارها طؾك

 . العحقب والثبات والشجاطِة،
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 العييريض والجفيياد ، الـيادر باإلقييدام الػئييات بعيضِ  تؿقييزُ  ورابعيا:

ـِ اْلَخيْزَرِج، ويف  " َقاَل: ْطَقُة َطَؾيك َبـِيل اْلَحياِرِث ْبي ُثؿَّ ُقِصيَرِت اليدَّ

 !!…البشرشدِة الؿقاقػ تبؼك فئٌة مخصقصة ، كادرة طـ سائر 

)ميييـ الؿيييممـقـ رجييياٌل صيييدققا ميييا طاهيييدوا اهَّللَ طؾقيييف ( سيييقرة 

 إحزاب.

ـْ طؾقـا، واكصيركا وٓ تـصير طؾقـيا ييا ذا الجيالل  الؾفؿ أِطـا وٓ تع

 واإلكرام..

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

آلِيف وصيحبِف الحؿُد هَّللِ والصيالُة والسيالم طؾيك رسيقل اهَّلل وطؾيك 

 …ومـ وآه

 وبعد :

  أيفا اإلخقُة الؽرام :

 ، ومؼدماتف بلسبابف إٓ يمتك ٓ الـصرَ  أن أيًضا: حـقـ دروسِ  ومـ

.  والؼيقة الؽثرةِ  طؾك وآطتؿاد آغترارُ  حصؾ إذا ُيسؾُب  قد وأكف

 اليدخال  يؽشُػ  إولل إطدا  تسؾطَ  وأن آبتال ، سـة وإثباُت 

 . والؿـدسقـ

 أكياس وتيللقػ ، الغـيائؿ تقزييع يف اهَّلل رسقل طدُل  دروِسفا: ومـ

 إلييك الػضييال  ووكييُؾ  ، طقـقييف يف الييدكقا وهييقانُ  بفييا، العييرب مييـ

 السبل رد يف وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك مرو ُتف ثؿ.  وصالحفؿ إيؿاكفؿ
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 اهَّللُ  َصيؾَّك اهَّللِ  َرُسيقُل  َفَؼياَل  ، تائبقـ مسؾؿقـ جا وا لؿا هقازن إلك

ا َما َكاَن لِل َولَِبـِل َطْبيِد اْلُؿطَِّؾيِب، َفُفيَق َلُؽيْؿ  " : َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  . "َأمَّ

َقيياَل اْلُؿَفيياِجُروَن : َوَمييا َكيياَن َلـَييا َفُفييَق لَِرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف 

َْكَصاُر : َوَميا َكياَن َلـَيا َفُفيَق لَِرُسيقِل اهَّللِ  ْٕ  َصيؾَّك اهَّللُ َوَسؾََّؿ. َوَقاَلِت ا

  َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ.

 ثّبيت فؼيد ، أولقا ه ومظفرٌ  ديـف، كاصرٌ  اهَّللَ  أن : أيًضا دروِسفا ومـ

 ، بالؿالئؽيية وأمييّدهؿ ، الطغقييان أهييَؾ  ويعضييعَ  ، اإليؿييان أهييَؾ 

 أذهيَب  حتيك بحصيقات، اهَّلل رسيقُل  وحَصيبفؿ تروهيا، لؿ وجـقد

هؿ فاكتؼؿـا مـ الذيـ أجرميقا  "..  واكفزمقا، فؽؾ قا وققتفؿ، حدَّ

 ."، وكان حؼًا طؾقـا كصُر الؿممـقـ 

 .…وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك كبل الؿرحؿة والؿؾحؿة 
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  : اهفضالء وًصزع ًعوُة بئز حادثة/ 21
 

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، ولل الصالحقـ ، وخالِؼ الخؾؼ أجؿعقـ ، 

وقققم السؿقات وإريقـ ، كحؿُده سبحاكف وكشؽُره ، ومـ كؾ 

 .…ذكٍب كستغػره 

وكشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أن محؿًدا طبُده 

 ورسقلف ، صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ..

ْر َطـُؽْؿ )  ـُقا إِن َتتَُّؼقا اهَّللَ َيْجَعؾ لَُّؽْؿ ُفْرَقاًكا َوُيَؽػِّ ـَ آَم َيا َأي َفا الَِّذي

 َواهَّللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ (. قَِّئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽؿْ َس 

  أما بعد:

  إخقَة اإليؿان:

ـْ   وٓ طفيٌد  لف يؽقنُ  فال الغدر، خصؾةُ  ، الؿر ُ  بف اتصَػ  ما أقبِح  ِم

م وليذلؽ ميرو ة، وٓ خؾيٌؼ  ليف وليقس ذمة،  ، الغيدر اإلسيالمُ  حيرَّ
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 ، العفييد حػييظ يف صييريؼتفؿ طؾييك وأتبيياطفؿ تغييدر، ٓ والرسييُؾ 

ـِ  َٓ َتْغِدُروا(.: الحديث ويف ، القفا  وُحس َٓ َتُغؾ قا، َو  ) اْغُزوا َو

 الغيدر، كافذة مـ أحقاكا أصحابف يف وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك ُكِؾؿَ  وقد

 .!… "السقرة يف معقكة بئر" حادثة يف كؿا

 أن بعييد ، غييدرا بفييؿ فتؽييقا الييذيـ إشييرار الؼييقمُ  اسييتعؾك فؼييد

 !…أهُؾفؿ أّمـقهؿ

ـِ  َأَكسِ  يؼقُل  إّن ِرْطياًل،  ، الصيحقح يف كؿيا َطـْيفُ  اهَّللُ  َرِييلَ  َمالِيٍؽ  ْب

وا َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف  َوَذْكَقاَن، َوُطَصقََّة، َوَبـِل لِْحَقاَن اْسَتَؿد 

قِفُؿ :  َْكَصيياِر ُكـَّييا ُكَسييؿِّ ْٕ ـَ ا ـَ ِميي ُهْؿ بَِسييْبِعق ، َفَلَمييدَّ َؿ َطَؾييك َطييُدوم َوَسييؾَّ

اَ  فِل َزَماكِِفْؿ، َكاُكقا َيْحَتطُِبقَن بِال ْقيِؾ َحتَّيك اْلُؼرَّ ـََّفاِر، َوُيَصيؾ قَن بِالؾَّ

 َمُعقَكَة َقَتُؾقُهْؿ، َوَغَدُروا بِِفْؿ، َفَبَؾَغ الـَّبِلَّ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف 
َكاُكقا بِبِْئرِ
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ـْ َأْحَقاِ  اْلَعَرِب  ْبِح َطَؾك َأْحَقاٍ  ِم َوَسؾََّؿ، َفَؼـََت َشْفًرا َيْدُطق فِل الص 

َقاَن، َوُطَصيقََّة، َوَبـِيل َلْحَقياَن. َقياَل َأَكيٌس : َفَؼَرْأَكيا ؛ َطَؾك ِرْطيٍؾ َوَذْكي

ا َلِؼقـَيا َربَّـَيا َفَرِييَل  فِقِفْؿ ُقْرآًكا، ُثؿَّ إِنَّ َذلَِؽ ُرفَِع : َبؾُِّغقا َطـَّا َقْقَمـَا َأكَّ

َؿ قَ  ـَيَت َشيْفًرا فِيل َطـَّا َوَأْرَياَكا. ، وَأنَّ َكبِلَّ اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ـْ َأْحَقياِ  اْلَعيَرِب ؛ َطَؾيك ِرْطيٍؾ،  ْبِح َيْدُطق َطَؾيك َأْحَقياٍ  ِمي َصاَلِة الص 

 …َوَذْكَقاَن، َوُطَصقََّة، َوَبـِل لِْحَقاَن، 

)بؿالطيب إسيـة(  الؿيدطق مالؽ بـ طامر برا  أبا أن : رواية ويف

 إليك فيدطاه الؿديـة، )صّؾك الّؾف طؾقف و سؾؿ( الّؾف رسقل طؾك قدم

 بعثييَت  لييق الّؾييف رسييقَل  يييا فؼييال: يبعييد، لييؿ و يسييؾؿ فؾييؿ اإلسييالم

 أن لرجييقُت  ديـييؽ، إلييك يييدطقكفؿ كجييد أهييؾ إلييك أصييحابؽ

 أكيا بيرا : أبيق فؼيال كجيد، أهَؾ  طؾقفؿ أخاف إين فؼال: يجقبقهؿ،
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 سيؾقؿ بـيق بفيؿ فغيدرت …-رجيال أربعيقـ معف فبعث لفؿ، جارٌ 

 غيدرة يف وقتؾيقهؿ بفيؿ فاحياصقا ذكقان، و ِرطؾ و ُطّصقة ومـفؿ:

 الضيؿري أمقة بـ طؿرو : هؿا الدواب مع كاكا رجؾقـ إٓ ، شائـة

 ، مقييعفؿ طؾيك تحيقمُ  الطقير ورأييا ، طامر بـ طؼبة بـ الؿـذر و

ليؿ أكيـ  " : وقيال ُقتيؾ حتيك الؿـيذر فؼاتيؾ شيديد، الخطُب  فنذا

ـٍ قتؾ فقف الؿـيذُر بيـ طؿيرو  ، وميا كـيُت ٕرغَب بـػسل طـ مقص

 بـ طؿرو وُأِسرَ  ، "ٕخبَر طـف الرجال ، فؼاتؾ الؼقَم حتك اسُتشفد

 !… زطؿ كؿا ، ٕمف رقبةٍ  يف الطػقؾ بـ طامرُ  أطتؼف ثؿ ، أمقة

 يف والسيالم الصالة طؾقف اهَّلل رسقل ُيػجعُ  : مسؾؿقن يا هـا فتلمؾقا

 وصيٍػ  ميـ أجؿَؾف وما ،"الؼرا " كعتفؿ كان ، أصحابف مـ خقارِ 

 هَّللِ  فييننّ  ، إول الييدرُس  وهييذا ، الؼييرآن أهييؾ مييـ أكفييؿ أي رفقييع،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 كحيـ حاُلـيا فؽقيػ..!  وخاصتف اهَّلل أهؾ هؿ الؼرآن وأهُؾ  أهؾقـ،

 وتيدبراً  ، وطؿيال تيالوةً  ، طؾقـيا حيٌؼ  الؽتياب ولفيذا …الؼرانِ  مع

 أو ، واإلهؿييال والفجيير وإييياكؿ ، وامتثييآ وتطبقؼييا ، واسترشييادا

 … والـسقان الشغَؾ 

 تؾؼييك فؽؿييا متػاوتيية، وأخالَقفييؿ مختؾػيية، البشيير صبييائعَ  أن ثاكًقييا:

 . البشري التاري  طبر يـتفقنَ  ٓ لئاما، شقاًذا تجد ، كراما أفذاذا

 الؼتؾيةِ  ميـ وآكتؼام صحابتف، طؾك وحزكفُ  اهَّلل رسقلِ  تفّؿؿ وثالثا:

 ومشيروطقةُ  …قياتؾقفؿ طؾيك واليدطا  الصيالحقـ بيذكر الػجرة،

 .…وإحداث الـقازل يف الؼـقت

 الغيييدر بيييرغؿ وتصيييديفؿ اهَّلل رسيييقل صيييحابة شيييجاطةُ  ورابًعيييا:

 ..! خضراؤهؿ ذهبت حتك لفؿ، آكصقاع ورفضفؿ ، الؿػاج 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميـ وجفياداً  دطيقةً  ، لإلسالم الؿؼدمة التضحقاِت  ِطظؿُ  وخامًسا:

 السيابؼ الالحيؼ ومشياركة ، بينخالص وثباتفؿ ، الؿػؾحقـ الؼقم

)ما كـَت ٕرغَب بـػسل طـ مقصـ ، ُقتؾ فقف  إكصاري: قال كؿا

 الؿـذُر بـ طؿرو(.

 وصؾييِب  ، أخييرة طؾييك الػريييد الجقييؾ أولئييؽ حييرُص  وسادسييا:

 يف وكيان ، طـيف اهَّلل ريل مؾحان بـ حرامَ  مـفؿ إن حتك ، الشفادة

)اهَّلل أكبير  فؼال: الخؾػ مـ غدرا ُصعـ ، "كتاب رسقل اهَّلل" يده

َقاَل َيا َلْقَت َقْقِمل َيْعَؾُؿقَن  قِقَؾ اْدُخِؾ اْلَجـَّةَ )  .فزُت وربِّ الؽعبة (

  بِؿا غػر لل ربل وجعؾـل مـ الؿؽرمقـ (. سقرة يس .

 …الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا الغػؾَة والحسرات

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

اصييطػك، وطؾييك الحؿييُد هَّلل وكػييك، وسييالما طؾييك طبيياده الييذيـ 

خقييرِهؿ سييقدكا محؿييٍد خقييرِ رسييقٍل مؼتػييك ، وطؾييك آلِييف وصييحبِف 

 …أرباِب الؿجد والقفا

 وبعد :

 أيفا الػضال :

ـُ  : الؼصيية دروسِ  ومييـ  طؾؿييا ، الؿـاسييبقـ الييدطاة اختقييارِ  ُحسيي

 كان فؼد مريقة، حسـة صقرةٍ  يف اإلسالم يؼدمقن بحقث وتلهال،

 . الؼرا  كعتفؿ

ـَ  هييذا أن : ومـفييا  آبييتال  مييـ فصييقلٍ  طؾييك إٓ يييـفض لييـ الييدي

ـَ  الصييبُر، وجييب ولييذلؽ ، الباصييؾ أهييؾ مييـ والؿـاكػيية  وتعييقَّ



 

217 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وصيّح   .) ولـصبرّن طؾك ما آذيتؿقكا ( سقرُة إبيراهقؿ . آحتؿال

 ) واطؾؿ أّن الـصَر مع الصبر (.:الحديِث  يف

 فييقفؿ، قييرآنٍ  وكييزوُل  الجقييؾ أولئييؽ فضييُؾ  : أيضييا الييدروس وميـ

 . وتشريعا اهَّللِ  مـ حؽؿةً  ، ذلؽ بعد تالوتف ُكس  ثؿ ، يؿّجدهؿ

 هيمٓ   كياكقا فؼيد اليـػس وإطػياِف  آكتساب مشروطقةُ  : ومـفا

 وٓ طيارٌ  ٓ ذليؽ يف وليقس ، ويبقعقكيف بالحطيب يشتغؾقن الؼرا ،

 !…شـار

 ، الحيروب أخيالق طؾك اإلسالمل الؿـفج حػاظُ  الدروس: ومـ

 والسيالم، الصيالة طؾقيف يغدرْ  لؿ ولذلؽ ، والخداع الغدر ورفضف

 قتؾفؿيا اليذيـ الرجؾقـ دية ودفعَ  الذمقؿة، الخصؾة هذه واستشـعَ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميـ فؾـيتعؾؿ …اهَّلل رسيقل ميـ طفيًدا معفؿيا ٕن ، أمقة بـ طؿرو

 ..!البشر بقـ لؾتعامالت تمصُؾ  التل إخالق هذه

  ..وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك الـبل إطظؿ والرسقل إكرم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :اهِجزاُي اهربد ابتضاًُة/ 22
 

إّن الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

لف ، وأشفُد أنَّ فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ 

ًدا طبُده ورسقُلف .  ُمَحؿَّ

 أما بعد :

فنن أصدَق الحديِث كتاُب اهَّلل ، وخقَر الفدي هدُي محؿيد صيؾك 

اهَّلل طؾقف وسؾؿ، وشرَّ إمقر محدثاتفا ، وكؾ  محدثٍة بدطة ، وكؾ  

 …بدطٍة ياللة، وكؾ  ياللٍة يف الـار
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُؼقا َربَُّؽيُؿ الَّي َفا الـَّاُس اتَّ ـْ َكْػيٍس َواِحيَدٍة َوَخَؾيَؼ َيا َأي   ِذي َخَؾَؼُؽيْؿ ِمي

ُؼييقا اهَّللَ الَّييِذي  َكثِقًرا َوكَِسيياً  َواتَّ ًٓ ِمـَْفييا َزْوَجَفييا َوَبييثَّ ِمـُْفَؿييا ِرَجييا

َْرَحاَم إِنَّ اهَّللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا . ْٕ  َتَساَ ُلقَن بِِف َوا

  معاشَر الؿسؾؿقـ :

 طؾقيَؽ  تطياوَل  أو ، طؾقؽ مّرت صعبة مقاقَػ  ، ما يقما تتذكرُ  هؾ

 !ا…وسؿاجة بثِؼؾٍ َ الـاس بعُض 

 !ا.. رد ك كان وكقػ

 !ا…أزطجؽ َمـ مع مققُػؽ وما

 يف وأكييت ، مالبِسييؽ مييـ فسييَحبؽ أحييٌد  إلقييؽ جييا  لييق..  تخّقييؾ

 !ا..غػؾة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أخالُقييؽ طؾقييف تشييرُق  وهييؾ مقيييٌع، طـييدك لؾِحؾييؿ يبؼييك هييؾ

 لـيتعؾؿْ  …الـبقيية السيقرة ميـ الؿققيػ هذا إلك استؿع..بالزهقر

 !…الؿرو ة يف ودرًسا ، الحؾؿ يف ودرًسا ، إخالق يف درًسا

ـِ  َأَكييسِ   يؼيقل  البخيياري صييحقح يف كؿيا َطـْييُف، اهَّللُ  َرِييلَ  َمالِييٍؽ  ْبي

َؿ َوَطَؾْقيِف ُبيْرٌد  : اهَّلل رحؿف ُكـُْت َأْمِشل َمَع الـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ

َكْجَراكِيل  َغِؾيقُظ اْلَحاِشييَقِة ، َفَلْدَرَكيُف َأْطَرابِيل  َفَجَذَبييُف َجْذَبيًة َشييِديَدًة، 

َرْت  َؿ َقْد َأثَّ َحتَّك َكَظْرُت إَِلك َصْػَحِة َطاتِِؼ الـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِة َجْذَبتِِف، ُثؿَّ َقاَل : ـْ ِشدَّ َداِ  ِم ـْ َماِل اهَّللِ الَّيِذي  بِِف َحاِشَقُة الرِّ ُمْر لِل ِم

 ِطـَْدَك. َفاْلَتَػَت إَِلْقِف َفَضِحَؽ، ُثؿَّ َأَمَر َلُف بَِعَطاٍ .

 : ووقػات دروس الؼصقرة الؼصة هذه ويف

 وٓ خييقٍف  وٓ حييرس، وٓ ُحّجيياب بييال الـيياس يف َسييقُره أوٓهييا:

 ومحؿيييقدٌ  مقؿيييقن، محبيييقٌب ..  ميييـفؿ، واحيييد ففيييق اييييطراب،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 صالييب لؽييؾ أخالُقييف واتسييعت ، لفييؿ صييدَره فييتَح  قييد مطؾييقب،

 ) وإكؽ لعؾك ُخؾٍؼ طظقؿ ( سقرة الؿؾؽ ...وسائؾ

 الـييياس جػيييا ِ  طؾيييك وصيييبره وتقاييييعف، ِحؾِؿيييف سيييعةُ  ثاكقفيييا :

 الـياَس  يسيع ، بيف اخيتص ومجيٌد  ، بيف سيبَؼ  سير   وهيذا وغؾظتفؿ،

ـَ اهَّللِ )..  بخؾؼيف ويغؾبفؿ ، بسؾقكِف ي َوَليْق  لِـيَت َلُفيؿْ َفبَِؿيا َرْحَؿيٍة مِّ

ـْ َحْقلَِؽ  قا ِم  ( سقرة آل طؿران.ُكـَت َفظا  َغِؾقَظ الَؼْؾِب ٓكَػض 

 وهؾ ، أثرٌ  لؽؾؿاتف تبؼك هؾ شديدا، فظا الداطقةُ  كان لق وتصقروا

  !ا..حديثف مـ الـاس يؼترب

 اهَّلل لديـ تشقيفف وتعتؼُد  ، إلُسـ وتؾعـفُ  ، إطقـ ستُؽب ف اهَّللُ  وأيؿُ 

 !…الشريعة وروطةِ  اإلسالم، وجؿال
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الؿصيؾحةَ  وتغؾقُبيف لـػسف، ولقس لديـف اهَّلل رسقل اكتصارُ  وثالثفا :

 الجييايف الرجييَؾ  قابييؾ ولييذلؽ ، الـػسييقة الغْضييبة طؾييك الدطقييية

 صييبرٌ  وهـييا..! بعطييا  لييف أمييرَ  أن طؾييك وزاده والضييحؽ، بالبسييؿة

 !…وأفضال وجؿاٌل  ، ومرو ة وتحؿٌؾ  وكرم،

 العال تفقى ما إخالُق  لف مـ يا

 

 الؽبيييرا ُ  يتعشيييؼ وميييا مـفيييا **

 

 شيؿائٌؾ  العظقؿ الخؾِؼ  يف زاكتَؽ 

 

 الؽرمييا ُ  ويقلييع بفييـ يغييرى **

 

ـُ  ٓ ** ومؼدراً  فؼادراً  طػقَت  وإذا  الجفييال ُ  بعػييقك يسييتفق

 

 الرحؿا ُ  هؿا الدكقا يف هذان ** أٌب  أو أم   فلكت رحؿَت  وإذا

 ييييييييييييييي**يييييييييييييي  

ـِ  الصييػُح  ورابعفييا:  بييؾ زٓتفييؿ، واغتػييارُ  والعاميية، الجفييال طيي

 اليذي الـجيراين البردُ  وابتسؿَ  ، الؿعؾِّؿُ  فابتسؿ ، بالبسؿة ومؼابؾتفا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 بابتسيامٍ  الُبيرد أليؿَ  وواجيف ،.. وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك طاتؼيف يف أثير

 .!…كدية وسؿاحةٍ  ، ياحؽ وطػقٍ  ، مـشقر

 ، والعؼاب الؿحاسبةِ  يف وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك يػؽرْ  لؿوخامسفا : 

 ، وأزجيك وسيؽَت  ، وأططيك طػيا بؾ إكابر، مع إدَب  وتعؾقِؿف

 ..! العظؿا  وشقؿ الؽبار، أخالق وهذه

 …الؾفؿ ربـا بزيـة اإليؿان ، واجعؾـا هداًة مفتديـ 

ولسييائر الؿييممـقـ ، أقييقُل قييقلل هييذا وأسييتغػُر اهَّللَ لييل ولؽييؿ 

 .…فاستغػروه وتقبقا إلقف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد طؾك إكعاِمف ، والشؽُر لف طؾيك إحسياكِف وأفضيالف ، وأصيؾل 

وأسؾُؿ طؾك خقرِ طباِده وأكبقائيف ، كبقـيا محؿيد وطؾيك آلِيف وصيحبف 

 …أجؿعقـ

 وبعد :

 الحؾيؿ درَس  لقعؾَؿـيا  مسيؾؿقن: ييا الـجراين الُبرد صاحُب  ابتسؿَ 

 ، بفيؿ رحؿيةٌ  الـاس احتقا َ  وأنّ  طظقؿة، إخالَق  وأنَ  والتسامح،

 ويحؾيؿ ، يلخيذ وٓ يعطيل الداطقية وأنّ  اهَّلل، دييـ يف لفؿ وتحبقٌب 

)وإذا خاصبفؿ الجاهؾقن قالقا .. يعاقب وٓ ويصػح يتجاوز، وٓ

 سالًما( سقرة الػرقان .

 وأن الجاهؾقـ، مع كجفؾ ٓ أن ، إيؿاين وقبٌس  ، قرآين مـفج وهذا

 . الخائضقـ مع كخقَض  ٓ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الرجييَؾ  أن ارتقياَب  فيال ، أحسييـ هيل بيالتل ادفييعْ  : دروِسيفا وميـ

 ، فريًدا وتسامحا ، كادرا وكرمًا لف، كظقر ٓ صبًرا رأى وقد سقتغقر

 يـتشيرَ  ليـ اإلسيالمَ  وأن.  حؿؾتف وأخالِق  الؼرآن دروس مـ وهذا

 صيّؾك فيتح فؾؼيد ، الـياس جػيقة طؾك والصبر ، إخالق بفذه إٓ

 هيذه ميـ حؿؾيف ميا بسيبب الخالئيؼ يف وأثر الدكقا، وسؾؿ طؾقف اهَّللُ 

 ..! وشؿائؾ صػاٍت  مـ بف تحؾك وما السؿات،

 وتعػييق الجؿقييع، تسييتقطب التييل إخييالق هييذه مييـ لـييا لقييت فقييا

 طيـ الحيديث يف جيا  وقد ، تعالك هَّلل آ الغضب تفجر وتصػح،

)ميا ُخقِّير رسيقُل اهَّلل صيؾك اهَّلل طؾقيف   طـيف:قالت: اهَّلل ريل طائشةَ 

َّٓ أخذ أيسيَرهؿا، ميا ليؿ يؽيـ إثًؿيا، فينن كيان  وسؾؿ بقـ أمريـ، إ
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إثًؿيا كييان أبعييَد الـَّيياس مـييف، وميا اكييتؼَؿ رسييقل اهَّلل صييؾك اهَّلل طؾقييف 

 وسؾؿ لـػسف، إٓ أن ُتـَتفؽ ُحْرَمة اهَّلل فقـتؼَؿ هَّلل بفا (.

طؾقف وسؾؿ شيقًئا قيط  بقيده،  ) ما يرَب رسقُل اهَّلل صؾك اهَّلل : ولفا

َّٓ أن يجاهييَد يف سييبقؾ اهَّلل. ومييا كِقييَؾ مـييف  وٓ امييرأًة، وٓ خادًمييا، إ

، فقـتؼؿ ِمـ صاحبف، إٓ أن ُيـَْتفَؽ شل  ِميـ محيارم اهَّلل،  شل  قط 

  فقـتؼَؿ هَّلل طزَّ وجؾَّ ( .

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الـبييل إطظييؿ ، والرسييقل 

 …إكرم
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23 /َّ   :اهعار خصي وهلّ احلق عاي
 

الحؿُد هَّلل طؾك كعؿِة الفداية ، والشؽُر لف طؾك ما أوٓكا مـ صقِب 

العـاية ، َبسَط لـا الـعؿ ، ودفَع طـا الـؼؿ ، وآتاكا مـ كؾ ما سللـاه ، 

 …فالحؿُد هَّلل طؾك ذلَؽ كثقًرا .. كثقًرا 

أن محؿًدا طبُده أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّلل وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد 

 …ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا

َمْت لَِغٍد  ا َقدَّ ُؼقا اهَّللَ َوْلَتـُظْر َكْػٌس مَّ ـَ آَمـُقا اتَّ ُؼقا اهَّللَ  ۖ  َيا َأي َفا الَِّذي  ۖ  َواتَّ

َٓ َتُؽقُكقا َكالَّ ٢٨إِنَّ اهَّللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ) ـَ َكُسقا اهَّللَ َفَلكَساُهْؿ ( َو ِذي

 َأكُػَسُفْؿ ُأوَلِٰئَؽ ُهُؿ اْلَػاِسُؼقَن .

  : الـاس أيفا

 فلكَت  ، والعبقدية التقحقدِ  أفاكقـ ألذَّ  وما ، الفداية حالوةَ  أصقَب  ما

 !…لشفقات وٓ لحجر وٓ لبشر لسَت  هَّلل،
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 شخصيقةٌ  هيمٓ  وِميـ ..كثقيًرا خقيًرا ُحرم فؼد الفدايةَ  ُيحرمِ  ومـ

 أسيفؿت بيؾ ، والسالم الصالة طؾقف اهَّلل رسقَل  طايشت ، تاريخقة

 ، الرسيالة وجؿالقاِت  ، الـبقةِ  دٓئَؾ  ورأى طـف، والدفاعِ  حؿاْيتِف يف

 .!!…العار وخاف جُبـ ولؽـف

ـَ  بِييَلنَّ  َطِؾْؿييُت  َوَلَؼييْد  ييدٍ  ِدييي  ُمَحؿَّ

 

ـْ  ** ييةِ  َأْدَيييانِ  َخْقييرِ  ِميي  ِديـَييا الَبرِيَّ

 

 َمَسيييبَّةٍ  َحيييَذارِ  َأو الَؿالَميييةُ  َليييْقَٓ 

 

 ُمبِقـَيا بَِذاكَ  َسْؿحًا َلَقَجْدَتـل **

 

يَد  َحّتك ** بَِجؿِعِفؿ إَِلقَؽ  َيِصؾقا َلـ َوالَؾف  َدفقـيا الُتيراِب  يف ُأَوسَّ

 

 َغضاَييةٌ  َطَؾقَؽ  ما بَِلمرِكَ  َفاِصَدعْ 

 

 ُطققكيا ِمـيفُ  َوَقيرَّ  بِيذاكَ  َواِبِشر **

 

 ييييييييييييييي**يييييييييييييي    
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ييف هييق كعييؿ  الؿسيياكد، الييدرعُ  الؿطؾييب، طبييد بييـ صالييب أبييق طؿ 

 حزيـية، مػرحيةٌ  قصيةٌ ..!   الؿشركقـ وجقه يف الضارُب  والصارمُ 

 ، القثـقية اختيارَ  ولؽـيف ، الـبيقةِ  طالماِت  رأى فؼد … ومملؿة …

 !… وإجداد أبا ِ  وتراَث  الؿطؾب، طبدِ  ومؾةَ 

ـُ  اْلَعبَّاُس  طـ الصحقح يف جا  أكيف  ، َطـْيفُ  اهَّللُ  َرِيلَ  اْلُؿطَِّؾِب  َطْبدِ  ْب

َقاَل لِؾـَّبِلِّ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ سيائال ومـدهشيا ، وحزيـيا طؾيك 

ييُف َكيياَن َيُحقُصييَؽ َوَيْغَضييُب  ييَؽ ؛ َفنِكَّ ـْ َطؿِّ أخقييف : َمييا َأْغـَْقييَت َطيي

َرِك َقاَل : ) ُهَق  َلَؽ... َٓ َأَكا َلَؽاَن فِل الدَّ ـْ َكاٍر، َوَلْق فِل َيْحَضاٍح ِم

ـَ الـَّاِر ( َْسَػِؾ ِم ْٕ  الَؼْعيرِ  قرييِب  مقييعٍ  أي: معـاه: والضحضاُح .ا

 . العذاِب  َخِػقِػ 
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ـْ َأبِقييِف  : الصيحقحقـ يف آخييرَ  حيديث ويف ـُ اْلُؿَسييقَِّب ، َطي َسييِعقُد ْبي

، ومجل  رسيقل اهَّللَ ، ميع وجيقد  آحتضاروهق يصػ لحظات 

ا َحَضَرْت َأَبا َصالِيٍب اْلَقَفياُة َجياَ ُه َرُسيقُل  قركا  السق  ..! َقاَل : َلؿَّ

ـَ َأبِيل  اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَقَجَد ِطـَْدُه َأَبا َجْفٍؾ، َوَطْبيَد اهَّللِ ْبي

ـِ اْلُؿِغقَرِة. َفَؼاَل َرُسقُل  َؿ :  ُأَمقََّة ْب ،  "اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َييا َطيؿِّ

َّٓ اهَّللُ َكِؾَؿًة َأْشَفُد َلَؽ بَِفا ِطـَْد اهَّللِ  َٓ إَِلَف إِ . َفَؼاَل َأُبيق َجْفيٍؾ، "ُقْؾ : 

ِة َطْبِد اْلؿُ  ـْ ِمؾَّ ـُ َأبِل ُأَمقََّة : َيا َأَبا َصالٍِب، َأَتْرَغُب َط طَِّؾِب، َوَطْبُد اهَّللِ ْب

َؿ َيْعرُِيَفا َطَؾْقيِف، َوُيِعقيُد َليُف  َفَؾْؿ َيَزْل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِة َطْبِد  َؿُفْؿ : ُهَق َطَؾك ِمؾَّ تِْؾَؽ اْلَؿَؼاَلَة َحتَّك َقاَل َأُبق َصالٍِب آِخَر َما َكؾَّ

َٓ إَِلَف إِ  َّٓ اهَّللُ، َفَؼاَل َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ اْلُؿطَِّؾِب. َوَأَبك َأْن َيُؼقَل : 

َؿ :  َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َليْؿ ُأْكيَف َطـْيَؽ  "َطَؾْقِف َوَسؾَّ َٕ ، َفيَلْكَزَل "َأَما َواهَّللِ 
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ـَ آَمـُيييقا َأْن َيْسيييَتْغِػُروا  }اهَّللُ َطيييزَّ َوَجيييؾَّ :  َميييا َكييياَن لِؾـَّبِيييلِّ َوالَّيييِذي

ـَ  ُفييْؿ  لِْؾُؿْشييرِكِق ـَ َلُفييْؿ َأكَّ ـْ َبْعييِد َمييا َتَبييقَّ َوَلييْق َكيياُكقا ُأولِييل ُقْرَبييك ِميي

، َوَأْكييَزَل اهَّللُ َتَعيياَلك فِييل َأبِييل َصالِييٍب، َفَؼيياَل  {َأْصييَحاُب اْلَجِحييقِؿ 

َؿ  ـْ َأْحَبْبييَت  }لَِرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ َٓ َتْفييِدي َميي ييَؽ  إِكَّ

َـّ اهَّللَ 
ـَ َوَلؽِ ـْ َيَشاُ  َوُهَق َأْطَؾُؿ بِاْلُؿْفَتِدي   . { َيْفِدي َم

 ووقػات: دروٌس  وهـا

 جفتيف ميـ الؼؾيب يف تؼيذُف  وإكيقار اهَّلل، بقيد الفدايةَ  أنّ  آولك :

 ليديؽ فؽيؿ ) إكؽ ٓ تفدي مـ أحببت(. قال: كؿا وتعالك تبارك

 سقى سؾطانِ  مـ لؽ ولقس طؾقفؿ، تستطع لؿ وأصدقا  احبة مـ

 ..!! رىكوالذ الـصح



 

233 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وصيرق وسيائؾ ميـ كؿؾؽيف وما والدٓلة، البالغ طؾقـا أنّ  والثاكقة :

 بقييد ففييل الؼؾييقب، مػتيياح كؿؾييؽ ٓ ولؽــييا ومطييقرة، محببيية،

 . إحاديث بذلؽ صحت كؿا يشا  كقػ يؼؾبفا الرحؿـ

 لجؿقؾف، وحػظفِ  لف، ومحبتف طؿف طؾك اهَّلل رسقلِ  حرُص  والثالثة :

 يييتعظُ  لعؾييف الختييام، لحظييات يف وجييا ه وكييرر، دطيياه ولييذلؽ

 ..!العؿر وشقخقخة الؿـقة، وقدوم الؿقت، بساطات

 الشيييرك بؿؾيييةِ  واحتػيييك ، لؾؽيييافريـ أصيييَغك لألسيييػ ولؽـيييف

 ورأوا ، وجياطقا ُهزميقا وقيد ، شقًئا طـفؿ أغـت وهؾ …والقثـقة

 !…مؽان كؾ يف تغشاهؿ اإللفقة أياِت 

 وتعؿقيؼ الضياللة طؾيك وحرُصيفؿ ، السيق  رفؼية خطرُ  والرابعة :

 درٌس  ذليؽ ويف.  اليدكقا ميـ إخقيرة الساطات يف حتك آكحراف
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 يف ويلتقكيؽ ، يجالسيقكؽ الذيـ ، وإصػقا  إصدقا  اختقار يف

 ..!خؾقؾف ديـ طؾك والؿر ُ ! … والؿرض الـصب ساطاِت 

 الختييام وفضييُؾ  ، اهَّللُ  إٓ إلييفَ  ٓ وقييقلِ  التقحقييدِ  فضييُؾ  : والخامسييةُ 

 قيال كؿيا ، الؿشركقـ طؾك ومحرمةٌ  لؾؿقحديـ، الجـةَ  وأن طؾقف،

ـْ َأْشيَرْكَت   : تعالك
ـَ ِميـ َقْبِؾيَؽ َليئِ ) َوَلَؼْد ُأوِحَل إَِلْقَؽ َوإَِلك الَّيِذي

ـَ ( سقرة الؿائدة . ـَ اْلَخاِسرِي َـّ ِم َـّ َطَؿُؾَؽ َوَلَتُؽقَك  َلَقْحَبَط

 ميـ باهَّلل طقاذا ، الـار وسؽـك ، الجـة ذهاب مـ أطظؿَ  خسرانَ  وٓ

 .…ذلؽ

 … رياك يف طؿَؾـا واجعؾ لتؼاك، وفؼـا الؾفؿ

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ
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الحؿُد هَّللِ، والصالُة والسالم طؾك رسقل اهَّلل ، وطؾك آلِيف وصيحبف 

 .…وَمـ وآه

  وبعد :

 ، الحيؼ يف محاباةَ  ٓ أنْ  : أيًضا مسؾؿقن يا الؼصة دروسِ  أجّؾ  مـ

 الرسييالة، شييؿُس  وأشييرقت الـصييقُص  سييَطعت وقييد مجامؾييةَ  وٓ

 ، بالبقـيات وجيا  ، الؼرآن ُتؾلَ … والعزى والالت ُهبالً  وصؿست

 ..بعيد فؿياذا..!  وشيبففا والؿعراج اإلسرا ُ  ووقعَ  ، الؼؿر واكشَؼ 

ـْ َأْضَؾيُؿ ) ـٍ َفَؿي ـِ اْفَتيَرى َطَؾيك اهَّللِ لَّْقٓ َيْلُتقَن َطَؾْقِفؿ بُِسْؾَطاٍن َبيقِّ ي ِمؿَّ

 ( سقرة الؽفػ .َكِذبًا

 ، وتيتؽؾؿ تعيل أكفيا أو ، إوثيان تؾؽ صحة طؾك دلقٌؾ  ثؿةَ  ولقس

 !ا…لفا ُيصَغك فؽقػ وتضر، وتـػعُ 
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 طيؿَّ  فؽقكيف كسيُبف، بيف يسرع لؿ طؿُؾف بف بطَّل مـ أنّ  : الدروس ومـ

ـِ  لييؿ الؿشييفقر والقجقييف اهَّلل، رسييقل  وأن ، شييقًئا اهَّلل مييـ طـييف تغيي

) إكؽ ٓ تفيدي ..اهَّلل مـ الفداية لؽ ُتؽتْب  لؿ ما تجدي ٓ الؼرابةَ 

 مـ أحببت(.

 ، الشييرك طؾييك ميياتقا إذا لؾؿشييركقـ، آسييتغػار حرمييةُ  : ومـفييا

..) مييـ بعييد مييا تبييقـ لفييؿ أكفييؿ  الفييدى طؾييك العؿييك واسييتحبقا

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َلْؿ َأَما َواهَّللِ  "أصحاُب الجحقؿ (. ولذلؽ قال : َٕ

 ."ُأْكَف َطـَْؽ 

 أييييات وامتثييياُل  ، الـصيييقص طـيييد الققيييقِف  وجيييقُب  : ومـفيييا

 وُطرف والسالم، الصالة طؾقف اهَّلل رسقُل  صـعَ  كؿا ، والتقجقفات

 …ورسييقلف هَّلل والؿسييتجقبقن طـييف، اهَّلل ريييل طؿيير الػيياروُق  بييف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 يخيقُض  مـا وكثقرٌ .. حقاتـا يف بف كتخؾَؼ  أن طؾقـا رفقعٌ  مـفٌج  وهذا

يير وإذا مختؾػيية، أشييقا َ  ويباشيير ويشييتغؾ، ، دكقيياه يف  أو بآيييةٍ  ُذكِّ

 ديـييفِ  بييقـ فقحييارُ  ، اسييتجابُتف وُفِحصييت ، إيؿاكييف اخُتبييرَ  حييديث،

 ، مرييية دون الحييؼ إلييك يسييارعُ  هييمٓ  مييـ والؿييممـ …وهييقاه

 . الؿستعان واهَّلل ، طظقؿا شقئا كان ولق ، اهَّللُ  وسقعقيف

 …الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :خيرب فاتح صفاُت/ 24
 

، وأطّز جـَده ، وهَزَم طبَدهالحؿُد هَّلل وحَده ، صدَق وطده، وكصَر 

والحؿُد هَّللِ ، كصَر الؿستضعػقـ ، وأخَزى  .…إحزاَب وحده

 .…الؽافريـ ، وأتؿَّ كعؿتف طؾك طباده الؿممـقـ

وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفد أنَّ محؿدا طبُده أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ 

 .…ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف ، وطؾك آلِف وصحبِف وسؾؿ أجؿعقـ

  أما بعد :

 إخقَة اإلسالم :

 مؼيدماٍت  كؼصيانِ  بسبِب  والػتقحات آكتصارات بعُض  تتلخرُ  قد

 مـ سبع سـةَ  خقبر لػتح وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك تفّؿؿ ولذلؽ معقـة،

يقا ولؿ ، إحزاب يقمِ  تجاه خقاين دورٌ  لؾقفقد وكان ، الفجرة  يؽػ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وتلديييِب  فتحفييا طؾييك فعييزمَ  ، والخقاكيية التحييريضِ  مسييؾؽ طييـ

 الصييبقر، الؿييممـ بجقشييف إلقفييا فيياكطؾؼ…القفييقد مييـ سييؽاكِفا

 .…والعتاد بالزاد تزودوا قد وكاكقا ، أياًما فحاصرها

ـْ  الصحقحقـ يف جا  ـِ  َسْفؾِ  َط َأنَّ َرُسيقَل  َطـْيُف، اهَّللُ  َرِييلَ  َسيْعدٍ  ْب

اَييَة َغيًدا َرُجياًل يحيب   َـّ الرَّ ُْططِيَق َٕ َؿ َقاَل : )  اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

. َقيياَل : "اهَّللَ ورسييقَلف ، ويحبييف اهَّللُ ورسييقلف َيْػييَتُح اهَّللُ َطَؾييك َيَدْيييِف 

يا َأْصيَبَح الـَّياُس  َفَبياَت الـَّياُس َييُدوُكقَن َلْقَؾيَتُفْؿ، َأي ُفيؿْ  ُيْعَطاَهيا َفَؾؿَّ

ُفييْؿ َيْرُجييق َأْن  َغييَدْوا َطَؾييك َرُسييقِل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾََّؿ، ُكؾ 

ـُ َأبِيل َصالِيٍب  "ُيْعَطاَهيا، َفَؼياَل :  ـَ َطِؾيل  ْبي . َفَؼياُلقا : َيْشييَتؽِل "َأْيي

  ."ْرِسُؾقا إَِلْقِف، َفْلُتقكِل بِِف َفلَ  "َطْقـَْقِف َيا َرُسقَل اهَّللِ. َقاَل : 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ بِيِف  ا َجاَ  َبَصَؼ فِل َطْقـَْقيِف، َوَدَطيا َليُف، َفَبيَرَأ، َحتَّيك َكيَلْن َليْؿ َيُؽي َفَؾؿَّ

اَيييَة، َفَؼيياَل َطِؾييل  : َيييا َرُسييقَل اهَّللِ، ُأَقيياتُِؾُفْؿ َحتَّييك  َوَجييٌع، َفَلْطَطيياُه الرَّ

اْكُػْذ َطَؾك ِرْسِؾَؽ َحتَّك َتـِْزَل بَِساَحتِِفْؿ، ُثؿَّ  ": َيُؽقُكقا ِمْثَؾـَا ا َفَؼاَل 

ـْ َحيؼِّ اهَّللِ فِقيِف،  ْساَلِم، َوَأْخبِْرُهْؿ بَِؿا َيِجُب َطَؾْقِفْؿ ِمي اْدُطُفْؿ إَِلك اإْلِ

ـْ َأْن َيُؽيقَن َليَؽ  َْن َيْفِدَي اهَّللُ بَِؽ َرُجاًل َواِحًدا َخْقيٌر َليَؽ ِمي َٕ َفَقاهَّللِ 

 ُر الـََّعِؿ (.ُحؿْ 

ـِ َمالٍِؽ ريل اهَّلل طـيف َأنَّ  الصحقح: يف آخر حديث ويف ـْ َأَكِس ْب َط

يْبَح بَِغَؾيٍس ، ُثيؿَّ َركِيَب  َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصيؾَّك الص 

ا إَِذا َكَزْلـَا بَِساَحِة َقْقٍم َفَساَ  َصَباُح  َفَؼاَل : ) اهَّللُ َأْكَبُر َخرَِبْت َخْقَبُر، إِكَّ

ـَ  ييٌد  ."اْلُؿـْييَذِري ييَؽِؽ َوَيُؼقُلييقَن : ُمَحؿَّ َفَخَرُجييقا َيْسييَعْقَن فِييل السِّ

َفَظَفيَر َطَؾيْقِفْؿ َرُسيقُل اهَّللِ  -َقاَل : َواْلَخِؿقُس اْلَجْقُش  -َواْلَخِؿقُس 

، َفَصياَرْت  َراِريَّ َؿ َفَؼَتيَؾ اْلُؿَؼاتَِؾيَة، َوَسيَبك اليذَّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َؿ ُثيؿَّ َصِػقَُّة لِِدْحقَ  َة اْلَؽْؾبِلِّ َوَصاَرْت لَِرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َجَفا َوَجَعَؾ َصَداَقَفا ِطْتَؼَفا (.  َتَزوَّ

 : مـفا مفؿة دروس : آسالم أهؾِ  معاشرَ  وهـا

: ًٓ  بفييا الؿقطييقد الؽثقييرة الؿغيياكؿ مييـ كاكييت خقبيير غييزوةَ  أن أو

 اليدس مقييعِ  طؾك الؼضا  يعـل وفتحفا الحديبقة، بعد الؿممـقـ

 . القفقدي والتآمر

 هَّلل الؿحبيقن الصيادققن َيحؿُؾفيا إكؿيا العسيؽرية الؼقادةَ  أن وثاكًقا:

 . والؼقادي العسؽري تؿؽـفؿ طؾك طالوةً  ورسقلف،

 ، الصحابة جؿفرة طؾك اختقر حقث اهَّللُ  ريل لعؾل مؽرمةٌ  وثالثا:

)واهَّلل ميا تؿـقيت اإلميارَة إٓ  : قيال طؿير إنَ  حتيك لفا، تشقق ومـ

 مرحييب لؿبييارزة وخييرج حسييـا، بييال ً  طؾييل أبؾييك وقييد يقمئييٍذ(.
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 َشياكِل.. َمْرَحيُب  َأكِّيل َخْقَبيرُ  َطِؾَؿيْت  :َقيْد  مرحٌب  َفَؼاَل  ، القفقدي

اَلِح  ُب  َبَطٌؾ  السِّ ُب  َأْقَبَؾْت  اْلُحُروُب  إَِذا.. ُمَجرَّ   : َطِؾل   َفَؼاَل  ..َتَؾفَّ

ْتـِل الَِّذي َأَكا ل َسؿَّ   اْلَؿـَْظَرهْ  َكرِيفِ  َغاَباٍت  َكَؾْقِث ..  َحْقَدَرهْ  ُأمِّ

اعِ  ُأوفِقِفؿُ  ـَْدَرهْ  َكْقَؾ  بِالصَّ  َفَؼَتَؾيُف، َمْرَحيٍب، َرْأَس  َفَضَرَب  : َقاَل  السَّ

 .َيَدْيفِ  َطَؾك اْلَػْتُح  َكانَ  ُثؿَّ 

 وتسييفقؾِ  والتقفقييؼ لؾػييتح سييبٌب  ورسييقلِف اهَّلل محبييةَ  أن رابعييا:

 .البؾقات واكدفاع إمقر،

 تحؼؼ مـ ذلؽ طالمات وضفقرُ  اهَّلل، رسقلِ  كبقةِ  صدُق  وخامسا :

 . العقـ يصقب مرٌض  وهق ، الرمد مـ طؾل وتشايف  ، الـصر

ـُ القفقد وهؾُعفؿ الدائؿ ، وأكفيؿ ٓ يؼياتؾقن إٓ ميـ  وسادسا : ُجب

 َٓ ورا  ُجيييُدر مـقعييية ، وحصيييقٍن محصيييـة، كؿيييا قيييال تعيييالك:) 

ـٍَة َأْو ِمـ َوَراِ  ُجُدٍر  َحصَّ َّٓ فِل ُقًرى م   َبْلُسُفؿ ۖ  ُيَؼاتُِؾقَكُؽْؿ َجِؿقًعا إِ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َّٓ  ۖ  تَّٰك َتْحَسُبُفْؿ َجِؿقًعا َوُقُؾقُبُفْؿ َش  َبْقـَُفْؿ َشِديٌد  ُفْؿ َقيْقٌم  لِيَؽ بِيَلكَّ َذٰ

 َيْعِؼُؾقَن (.سقرة الحشر .

 ذلؽ ويف والؿـازلة، الجفاد قبؾ ، اإلسالم إلك الدطقةَ  أن وسابًعا:

 ..!يخػك ٓ ما الفداية طؾك والحرص والرحؿة التسامِح  مـ

 يرتؼييقن، بحقييث ، وجـييقده صالبييف هؿييؿَ  الؼائييد اسييتثارةُ  وثامـًييا:

) ويف ذلييؽ فؾقتـييافس …تـافُسييفؿ ويشييتد   ، طييزائُؿفؿ وتؾتفييُب 

 الؿتـافسقن ( .

الؾفؿ آِت كػقسـا تؼقاها ، وزكفا أكت خقر مـ زكاها ، أكت ولقفا 

 .…ومقٓها

أقيييقُل قيييقلل هيييذا وأسيييتغػُر اهَّللَ ليييل ولؽيييؿ ولسيييائر الؿسيييؾؿقـ 

 .…فاستغػروه وتقبقا إلقف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

يييقِم الييذيـ ،  الحؿييُد هَّللِ رب العييالؿقـ الييرحؿـ الييرحققؿ ، مؾييِؽ 

وصييّؾك اهَّلل وسييؾؿ طؾييك سييقد إولييقـ وأِخييريـ ، وطؾييك آلِييف 

 ....وصحبِف أجؿعقـ

  وبعد :

 وحزُمفييا ، الـبقييية الؼقييادة طظؿييةُ  تجّؾييت مسييؾؿقن: يييا خقبيير ويف

ـُ  العسييؽري،  طؼقييَب  دخقلييف إلييك واكظيير ، لألزميية إدارتفييا وحسيي

اهَّلل أكبُر خربيت خقبير إكيا إذا كزلـيا بسياحة  "وققلف: الصبح صالة

 ".…ققم فساَ  صباُح الؿـَذريـ 

 اإلخبيار أو دطيا ، فػقيف.. ومؽياتؾفؿ مسياحقفؿ يف خرجيقا ٕكفؿ

 الؽثقر الشل  وقفرها الؿعـقيات هزمِ  مـ ذلَؽ  ويف! … بفالكفؿ

.  
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 كييؾِّ  وطـييد مفييقل، أمييرٍ  كييؾ طـييد مييلثقر ذكييرٌ  فألكييف التؽبقيير، وأمييا

 !…سرور حادِث 

 مييـ خقيير وأكييف أخييريـ، وهداييية الييدطقة فضييُؾ  الييدروس: ومييـ

 الُحْؿيييير كاإلبييييؾ ، الؿييييدخرات وزخييييارف ، إمييييقال كػييييائس

 يف وييمثر هؿف أكبر الدارة جعؾ بؿـ فؽقػ الـاس، طـد الؿحبقبة

 .. فضؾف مـ اهَّلل كسلل ، الخالئؼ مـ مئات

َْن َيْفِدَي اهَّللُ بَِؽ َرُجاًل  َٕ ـْ َأْن َيُؽيقَن َليَؽ ) َفَقاهَّللِ  َواِحًدا َخْقٌر َلَؽ ِم

 اهَّلل، إلييك الييدطقة إلييك الييدوافع أطظييؿِ  مييـ وهييذا ُحْؿييُر الييـََّعِؿ (.

 صيار فقيف أثيرَت  ميـ فؽيؾ   ، بؿشياقفا والتؾيذذ ، متاطبفا واحتؿال

 .الؼقامة يقم حسـاتؽ يف لؽ رصقًدا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 مملؿييية طاقبتييف اهَّلل لجـييد والتصيييدي الحييؼ محاربييةَ  أن : ومـفييا

 كزلـييا إذا إكييا "قييال: ولييذلؽ ، ُيغؾييب اهَّللَ  يغالييِب  مييـ وخقؿيية،ٕن

 يقُمفؿ الققم ذلؽ فبئس أي…الؿـَذريـ صباُح  فسا َ  ، ققم بساحة

 . الؿستعان واهَّلل ، صباح وأقبح يقمٍ  شر   ففق ، ودمارهؿ

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الرحؿيية الؿفييداة والـعؿييِة 

 ...الؿسداة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 :واهوعاعة اهلبرُي اهقائُد/ 25
 

الحؿُد هَّللِ الذي مأل قؾقَب طبادِه بؿحبِة أخرة ، وإيثارها طؾك الدكقا 

 الباهرة ، فَسعقا إلقفا سعل الخققِل الـافرة، والـػقِس الطائرة..

 .…كحؿُده سبحاكف وكشؽُره ، ومـ كؾ ذكٍب كستغػره

محؿدا طبُده وكشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أّن 

 …ورسقلف ، صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  بعد: أما

  أيفا الـاس :

 صييقتت وٓ جذبتييف، إٓ إكسييان طـييد الؿييال زخييارُف  لؿَعييت مييا

 ومسيتؼبؾف غـاه بفا وطؾؼ ، لفا تشقف إٓ أذكقـ ذي ىلد الجقاهر

 وهاكييت بيياهَّلل، قؾييقُبفؿ تعؾؼييت الـيياس مييـ فئييةً  إٓ! …ومصييقره
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 ومؼاصييَد  سييامقة، ٕهييداٍف  وطاشييقا والجييقاهر، إمييقاُل  طـييدهؿ

 .. جؾقؾة

ـَ   إُلييك الَجبييابَِرةُ  إَكاِسييَرةُ  َأييي

 

ـَ  َفؿا الُؽـقزَ  َكـَزوا **  َبؼقا َوٓ َبؼق

 بَِجقِشفِ  الَػضا ُ  ياَق  َمـ ُكؾِّ  ِمـ

 

 َيييقُِّؼ  َلحييٌد  َفَحييقاهُ  َثييقى َحّتييك **

 

 َكػييائٌِس  َوالـُػييقُس  آٍت  َوالَؿييقُت 

 

 إَحَؿييُؼ  َلَديييفِ  بِؿييا َوالُؿسييَتِغر   **

 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي

 ، التياري  طبير لـيا قيدواٍت  اهَّللُ  يبؼيقفؿ ، سيامقة كؿاذُج  همٓ ِ  ومـ

 ويؽسييُب  الـيياس، بفييا يتييللُػ  لؾعاطيية العاقييؾِ  كظييرةَ  لفييا فقـظييرون

م رسيقُلـا وميـفؿ … ومبادئيف ديـِيف إليك ويجذبفؿ ودَّهؿ،  ، الؿؼيدَّ

 الضيخؿة حـيقـ ثيرواُت  … والسيالم الصيالةُ  طؾقف إكرمُ  والـبل

 مييـ يسييقر شييل  وكلكفييا معفييا وتعامييؾ ، قؾييقبفؿ لؾؿملػيية وهبفييا
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ـُ  ٓ متبؼقييية، كؾعاطيية الييدكقا  الؿسيييـد يف جييا ..  تغـيييل وٓ تسييؿ

ـْ  ، الصحقحقـ يف وبعضفا  ،  طـف اهَّلل ريل اْلُخْدِريِّ  َسِعقدٍ  َأبِل َط

ا  ـْ تِْؾَؽ َقاَل : َلؿَّ َؿ َما َأْطَطك ِم َأْطَطك َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َْكَصيياِر ِمـَْفييا  ْٕ ـْ فِيل ا اْلَعَطاَييا فِييل ُقيَرْيٍش َوَقَبائِييِؾ اْلَعييَرِب، َوَليْؿ َيُؽيي

َْكَصاِر فِل َأْكُػِسِفْؿ، َحتَّك َكُثَرْت فِقفِ  ْٕ ـَ ا ُؿ َشْلٌ ، َوَجَد َهَذا اْلَحل  ِم

َؿ  اْلَؼاَلُة ، َحتَّك َقياَل َقيائُِؾُفْؿ : َلِؼيَل َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ـُ ُطَبياَدَة َفَؼياَل : َييا َرُسيقَل اهَّللِ، إِنَّ َهيَذا  َقْقَمُف. َفَدَخَؾ َطَؾْقيِف َسيْعُد ْبي

اْلَحلَّ َقْد َوَجُدوا َطَؾْقيَؽ فِيل َأْكُػِسيِفْؿ لَِؿيا َصيـَْعَت فِيل َهيَذا اْلَػيْلِ  

الَِّذي َأَصْبَت، َقَسْؿَت فِل َقْقِمَؽ، َوَأْطَطْقَت َطَطاَيا ِطَظاًما فِل َقَبائِِؾ 

َْكَصاِر َشْلٌ . َقياَل : الْ  ْٕ ـَ ا ـْ فِل َهَذا اْلَحلِّ ِم ـَ  "َعَرِب، َوَلْؿ َيُؽ َفيَلْي

ـْ َذلَِؽ َيا َسْعُد ا  ـْ  "َأْكَت ِم َّٓ اْميُرٌؤ ِمي َقاَل : َيا َرُسقَل اهَّللِ، َميا َأَكيا إِ
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. "ِة َفاْجَؿْع لِل َقْقَميَؽ فِيل َهيِذِه اْلَحظِقيرَ  "َقْقِمل، َوَما َأَكا ا َقاَل : 

َقاَل : َفَخَرَج َسْعٌد، َفَجَؿَع الـَّاَس فِيل تِْؾيَؽ اْلَحظِقيَرِة، َقياَل : َفَجياَ  

ُهْؿ،  ، َفَتيَرَكُفْؿ َفيَدَخُؾقا، َوَجياَ  آَخيُروَن َفيَردَّ ـَ ـَ اْلُؿَفاِجرِي ِرَجاٌل ِم

ا اْجَتَؿُعيقا َأَتياُه َسيْعٌد، َفَؼياَل : َقيِد اْجَتَؿيَع َليَؽ َهيَذا اْلَحيل   ـَ  َفَؾؿَّ ِمي

َْكَصاِر. َقاَل : َفَلَتياُهْؿ َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َفَحِؿيَد  ْٕ ا

َْكَصياِر،  " اهَّللَ، َوَأْثـَك َطَؾْقِف بِالَِّذي ُهَق َلُف َأْهٌؾ، ُثؿَّ َقاَل : ْٕ َيا َمْعَشيَر ا

ا فِل َأْكُػِسُؽْؿ ا َأَليْؿ آتُِؽيْؿ َما َقاَلٌة َبَؾَغْتـِل َطـُْؽْؿ ا َوِجَدٌة َوَجْدُتُؿقهَ 

ـَ  ًٓ َفَفَداُكُؿ اهَّللُ ا َوَطاَليًة َفَلْغـَياُكُؿ اهَّللُ ا َوَأْطيَداً  َفيَللََّػ اهَّللُ َبيْق ُيالَّ

ـ  َوَأْفَضييُؾ. َقيياَل :  "ُقُؾييقبُِؽْؿ ا  َٓ  "َقيياُلقا : َبييِؾ اهَّللُ َوَرُسييقُلُف َأَميي َأ

 َ ْٕ َقياُلقا : َوبَِؿياَذا ُكِجقُبيَؽ َييا َرُسيقَل  "ْكَصاِر ا ُتِجقُبقَكـِل َيا َمْعَشَر ا

ـ  َواْلَػْضييُؾ ا َقيياَل :  ييِف َولَِرُسييقلِِف اْلَؿيي َأَمييا َواهَّللِ َلييْق ِشييْئُتْؿ  "اهَّللِ، َولِؾَّ
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 ًٓ ْقـَاَك، َوَمْخييُذو ًبا َفَصييدَّ ْقُتْؿ : َأَتْقَتـَييا ُمَؽييذَّ َلُؼْؾييُتْؿ َفَؾَصييَدْقُتْؿ َوُصييدِّ

اَك، َوَصرِيًدا َفآَوْيـَاَك، َوَطائاًِل َفآَسْقـَاَك. َأَوَجْدُتْؿ فِل َأْكُػِسُؽْؿ َفـََصْركَ 

ْكَقا َتَللَّْػيُت بَِفيا َقْقًميا لُِقْسيِؾُؿقا،  ـَ اليد  َْكَصاِر فِل ُلَعاَطٍة ِمي ْٕ َيا َمْعَشَر ا

 َ ْٕ ْكَصيياِر َأْن َوَوَكْؾييُتُؽْؿ إَِلييك إِْسيياَلِمُؽْؿ ا َأَفيياَل َتْرَيييْقَن َيييا َمْعَشييَر ا

اِة َواْلَبِعقرِ، َوَتْرِجُعقَن بَِرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف  َيْذَهَب الـَّاُس بِالشَّ

َؿ فِييل ِرَحييالُِؽْؿ ا َٓ اْلِفْجييَرُة  َوَسييؾَّ ييٍد بَِقييِدِه، َلييْق َفَقالَّييِذي َكْػييُس ُمَحؿَّ

َْكَصاِر، َوَلْق َسَؾَؽ الـَّاُس  ْٕ ـَ ا َْكَصاُر  َلُؽـُْت اْمَرًأ ِم ْٕ ِشْعًبا َوَسَؾَؽِت ا

َْكَصيياَر، َوَأْبـَيياَ   ْٕ ُفييؿَّ اْرَحييِؿ ا َْكَصيياِر، الؾَّ ْٕ ِشييْعًبا، َلَسييَؾْؽُت ِشييْعَب ا

َْكَصاِر  ْٕ َْكَصاِر، َوَأْبـَاَ  َأْبـَاِ  ا ْٕ . َقاَل : َفَبَؽك اْلَؼْقُم َحتَّك َأْخَضيُؾقا "ا

ْسييًؿا َوَحظ ييا. ُثييؿَّ اْكَصييَرَف لَِحيياُهْؿ ، َوَقيياُلقا : َرِيييقـَا بَِرُسييق
ِل اهَّللِ قِ

ْقـَا. َؿ َوَتَػرَّ  َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
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 : الؽرام إخقاين وهـا

 : ذلؽ ومـ ، مـفا كتعؾؿَ  أن سؿعـاها وقد بِـَا جدير ، وطبر دروٌس 

 الييذيـ ، الصييادققـ وأتباطييف اهَّلل رسييقل طييقـ يف الييدكقا هييقانُ  أوٓ:

 ميال يـػع ٓ يقمٍ  تـػعفؿ وقـاصرَ  اهَّلل، الك قرباٍت  متاطفا مـ جعؾقا

 !…سؾقؿ بؼؾب اهَّلل أتك مـ إٓ بـقن، وٓ

 الؿيال تقضقيػ يف وآسيتراتقجل الدطقي اهَّلل رسقل ذكا ُ  وثاكًقا:

 قيائؾفؿ: قيال حتيك ، وسيادتفؿ العيرب زطؿيا  ميـ مئات لؽسب

 !!…الػؼر يخشك ٓ مـ ططا َ  ُيعطل محؿًدا فنن أسؾؿقا

 لقعؾؿـييا ، "لعاطييةً " الييقفقرة إمييقال تؾييؽ كييؾَّ  تسييؿقُتف وثالثييا :

 قضيقتـا تؽقن أو طؾقفا، كتؼاتَؾ  ٓ وأن ، بؼائفا وطدم الدكقا، حؼارةَ 
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) الؾفيؿ ٓ تجعيؾ اليدكقا : الجؿقيؾ الصيحقح دطائيف ومـ ، إولك

ـا وٓ مبؾَغ طؾؿـا (.  أكبَر هؿِّ

 أشييِدهؿ واحتييقا  ، الؿبييادئ قؾييب يف وتييلثقرهُ  الؿييال قييقةُ  ورابًعييا:

 … وطـادا كبراً  وأطظِؿفؿ ، غطرسةً 

 وَكؾفيؿ حقيث وفضيُؾفؿ، طـفؿ اهَّللُ  ريل إكصار ِطظؿُ  وخامًسا:

 . ومديـتفؿ وِشعبِفؿ لحزبِفؿ واكضؿَّ  وصدقفؿ، إيؿاكفؿ إلك

 وكيؾ بيذلقه، جفيدٍ  كؾَّ  تػقُق  بالفداية طؾقفؿ اهَّلل مـَّةَ  أن وسادسا :

ـّ  ورسييقلف فيياهَّللُ  ، كصييروه سييعٍل   الفداييية كعؿييةُ  ُتضيياَهك ولييـ ، أميي

 . الدكقا أمقال مـ بشل  واإلسالم
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ـ  طؾقؽؿ أن هداكؿ لإليؿان إن كـتؿ صيادققـ ( سيقرة  ) بِؾ اهَّللُ يؿ

 الحجرات .

الؾفؿ آِت كػقسـا تؼقاها ، وزكفا أكت خقر مـ زكاها ، أكت ولقفا 

 ومقٓها..

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائرِ الؿسؾؿقـ 
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الحؿُد هَّلل ربِّ العيالؿقـ ، والصيالُة والسيالُم طؾيك خياتِؿ الـبقيقـ، 

 ……وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  وبعد :

 أصيحابف ٕحيقال الؼائيدِ  مراطياةُ  مسؾؿقن: يا أيضا الدروس ومـ

 فالزالييت اإليؿييان مييـ بؾغييقا مفؿييا الصييؾحا َ  وأن بفييؿ، والييتفؿؿ

 أميام الؿير ِ  وييعػ ، وبفقِجفيا وجدييِدها بطريِػفا ُتغريفؿ الدكقا

 . الدكقا زيـةٌ 

 ، وإكصييار اهَّلل رسييقلِ  بييقـ العظييقؿ اإليؿيياين التحيياب   : ومـفييا

.  والييدكقا والؿصيؾحة الؿيال روابيطِ  طؾيك الرابطية لفيذه وتغؾقيُبفؿ

 بطياكتل أي " وَطقبتيل َكرشل " هؿ وقال ، وشعًبا شعاًرا وجعؾفؿ

 .… الالحؼة وٕجقالِفؿ بالغػران لفؿ ودطا. وخاصتل
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 اإليييقا  مييـ السييابؼ لجؿييقِؾفؿ تعييالك اهَّلل رسييقلِ  حػييظُ  : ومـفييا

َأَما َواهَّللِ َلْق ِشْئُتْؿ َلُؼْؾيُتْؿ َفَؾَصيَدْقُتْؿ  .. والؿمازرة واإلغـا  والـصرة

ًٓ َفـََصيْرَكاَك، َوَصرِييًدا  ْقـَاَك، َوَمْخيُذو ًبا َفَصيدَّ ْقُتْؿ : َأَتْقَتـَا ُمَؽذَّ َوُصدِّ

 َفآَوْيـَاَك، َوَطائاًِل َفآَسْقـَاَك..!

 جعؾتفؿ التل إسباب وإيضاِح  ، ٕصحابف الؼائدِ  محاورةُ  : ومـفا

 سييؿاعِ  يف صييدره وسييعةُ  وحؽؿتييف، اجتفيياِده بعييَض  تـؽرونَ يسيي

 ..! شؽاويفؿ

 ، لؾحؼقؼيية الؽاشييَػ  الؿؼـييع، الصييادق الخطيياَب  أن ويف الؼصيية:

 لحياهؿ بّؾؾقا أن إٓ الؼقم، جقاَب  يؽـ فؾؿ ، والؼبقل لؾتلثر سبٌب 

 !!… بالدمقع
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 الظػيرِ  يف الؽبقير والؿغيـؿَ  ، الحؼقؼيل الحيظَّ  أنّ  ويف الؼصة أيًضا :

 ميال، كيؾِّ  طؾيك تسيؿق التيل الفاشيؿقة والصحبةِ  ، الـبقي بالؿجد

 !…وُدر َذَهٍب  كؾ طؾك وتتغؾَّك شرف، كؾَّ  وتػقُق 

 إليك اهَّلل برسيقلِ  طيدُتؿ فؾؼيد والبِعيران، بيإمقال الـاُس  طادَ  فؾئـ

 …بحديثف وَتطربقنَ  ، بؼربف تلكسقنَ  ، ومجالِسؽؿ بققتؽؿ

 د...الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :األًيني ِحزُس/ 26
 

اْلَحْؿُد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر أكػِسـا 

، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ فال 

 هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ 

ًدا طبُده ورسقُلف، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ.  ُمَحؿَّ

ُؼقا اهَّللَ َوُققُلقا َقْقًٓ َسِديدًا* ُيْصِؾْح َلُؽْؿ  ـُقا اتَّ ـَ آَم ) َيا َأي َفا الَِّذي

ـْ ُيطِْع اهَّللَ َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز               َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 َفْقزًا َطظِقؿًا(

 أما بعد:

 أيفا الؿممـقن :

 الصيييالة طؾقيييف الؿصيييطػك بقابييية ميييـ ، ربَّؽيييؿ اهَّللَ  تعبيييدونَ  إكؿيييا

 طؾييك وتتعرفييقنَ  هديييِف، طييـ وتسييللقنَ  سييـَتف، فَتؼتػييقنَ  والسييالم،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ورسيالُتف الـصيرِ، ميادةُ  وسيـُّتف اهَّلل، ميـ الفداييةِ  مػتاُح  ففق صػاتف،

ـُ  الؿتييقـ، الِحييرزُ  كييا دطقتييف يف اهَّللُ  جعييَؾ …الثؿييقـ والِحصيي  طزَّ

 ، وهييدايتـا كقَركييا لتؽييقنَ  سييـَتف واختييارَ … واكتصيياَركا ومالَذكييا

 وكصييقُب  ، شييرطَتف وكييدركُ  كعبييده، بفييا. وطالئـييا فخرِكييا ومقيييعَ 

 . وتعالك سبحاكف جـَتف

ـِ َيَساٍر رحؿيف اهَّلل  : اهَّلل رحؿف البخاري صحقح يف جا  ـْ َطَطاِ  ْب َط

ـِ اْلَعاِص َرِيَل اهَّللُ َطـُْفَؿا، ُقْؾيُت  ـَ َطْؿرِو ْب ، َقاَل : َلِؼقُت َطْبَد اهَّللِ ْب

َؿ فِيل التَّيْقَراِة.  ـْ ِصَػِة َرُسقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ : َأْخبِْركِل َط

َلَؿْقُصقٌف فِل التَّْقَراِة بَِبْعِض ِصَػتِِف فِل اْلُؼْرآِن  َقاَل : َأَجْؾ، َواهَّللِ إِكَّفُ 

ييًرا َوَكييِذيًرا، َوِحييْرًزا  ":  ييا َأْرَسييْؾـَاَك َشيياِهًدا َوُمَبشِّ َفييا الـَّبِييل  إِكَّ َيييا َأي 

 َٓ يَؾ، َليْقَس بَِػيظم َو ْقُتَؽ اْلُؿَتَقكِّ ، َأْكَت َطْبِدي َوَرُسقلِل، َسؿَّ ـَ قِّق لأِْلُمِّ

ـْ َغِؾقظٍ  يقَِّئَة، َوَلؽِي قَِّئِة السَّ َٓ َيْدَفُع بِالسَّ َْسَقاِق، َو ْٕ اٍب فِل ا َٓ َسخَّ ، َو
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

يَة اْلَعْقَجياَ  ؛ بِيَلْن  ـْ َيْؼبَِضيُف اهَّللُ َحتَّيك ُيِؼيقَؿ بِيِف اْلِؿؾَّ َيْعُػق َوَيْغِػُر، َوَلي

َّٓ اهَّللُ، َوَيْػَتُح بَِفا َأْطُقـًا ُطؿْ  َٓ إَِلَف إِ ا، َوُقُؾقًبيا َيُؼقُلقا :  ًقا، َوآَذاًكيا ُصيؿ 

 ."ُغْؾًػا 

 الؽيريؿ لؾؿصيطػك الجؿقيؾ القصػ هذا مـ روائعُ  وقػاٌت  وهـا

 : والسالم الصالة طؾقف

 كتيب يف ومعيروف ليف محػيقظٌ  الجؿقيؾ القصَػ  هذا أنأوٓها : 

 بيذلؽ يعتـيل طؿرو بـ طبداهَّلل وكان ، واإلكجقؾ كالتقراة إولقـ

 بييالؼرآن ذلييؽ قييارن وقييد والسييالم، الصييالة طؾقييف صييػاتِف ويطييالع

يا َأْرَسيْؾـَاَك َشياِهداً ) الؼرآن: ويف.  صحقًحا فقجده َفا الـَّبِيل  إِكَّ  َيا َأي 

راً  ـِقيرًا ) َوَداِطقًا إَِلك اهَّللِ بِنِْذكِيفِ  (٤4َوَكِذيرًا ) َوُمَبشِّ  (٤6َوِسيَراجًا م 

ـَ  يي ـَ بِييَلنَّ َلُفييؿ مِّ ييرِ الُؿييْمِمـِق ُتطِييِع  َوَٓ  (٤١اهَّللِ َفْضييالً َكبِقييرًا )َوَبشِّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ  ـَ  الَؽيافِرِي يْؾ َطَؾيك اهَّللِ  َوَدْع َأَذاُهيؿْ  َواْلُؿـَيافِِؼق  َوَكَػيك بِياهَّللِ  َوَتَقكَّ

 سقرة إحزاب .  (َوكِقالً 

 لربيف وشاهدا بالتصديؼ، أمتف مـ آمـ لؿـ : شاهدا كقُكف وثاكقفا :

 لؾرسيؾ شياهًدا أو بالتؽيذيب، ميـفؿ كَػير َميـ وطؾك ، بالقحداكقة

 . بالبالغ قبؾف

 الػرحييية وصييياحُب  البشيييرى، رسيييقُل  ففيييق : ومبشيييًرا وثالثفيييا :

 وبييقأهؿ السييعادة، مـييازَل  وقّؾييدهؿ بالِجـييان، أمَتييف بّشيير الؽبييرى،

  . السرور حدائَؼ 

 هديييف يف جؾييل   وهييذا..  الـييذير البشييقرُ  ففييق وكييذيًرا: ورابعفييا :

 وسييعقَرها الـييار وأكييذركا ، الؿعاصييل حييّذركا ومقاطظييف، وخطبييف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

) فنين الصػا: حديث يف وقال. ) فلكذرتؽؿ كاًرا تؾظك ( ..ودركاتفا

 كذير لؽؿ بقـ يدي طذاٍب شديد(.

 ميـ وحػيقُظفؿ ، الؿؽقـ وحصـفؿ ، إمققـ ِحرزُ  أكف وخامسفا :

 مـ اهَّللُ  آتاه بؿا فقفؿ، دام ما ، إطدا  تسؾط ومـ ، الدهر باليا كؾِّ 

 ققليف صيح وقيد ، ودٓئيؾ سيــ ميـ يؿؾيُؽ  وبؿا ومعجزات، ققةٍ 

 فؽييان ) ُكصييرُت بالرطييب مسييقرَة شييفر ( : وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك

 وَيفيِزُمفؿ فقؼفيرهؿ، قؾيقَبفؿ يخيالط رطيٌب  ، أطدائف غالَب  يؽػل

 … هزيؿة شرَّ 

َفنِْن َكاَن َميا َتُؼيقُل  " : الؿشفقر سػقان أبل حديث يف هرقؾ وقال

يُف َخياِرٌج َليْؿ  ، َوَقْد ُكـُْت َأْطَؾُؿ َأكَّ ـِ ا َفَسَقْؿِؾُؽ َمْقِيَع َقَدَملَّ َهاَتْق َحؼ 

يْؿُت  ُف ِمـُْؽْؿ، َفَؾيْق َأكِّيل َأْطَؾيُؿ َأكِّيل َأْخُؾيُص إَِلْقيِف، َلَتَجشَّ ـ  َأكَّ ـْ َأُض َأُك
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َقَدِميفِ لَِؼاَ ُه، َوَلْق ُكـُْت ِطـَْدُه َلَغَس  فيردَّ أبيق سيػقان: َلَؼيْد ." ْؾُت َط

ـِ َأبِل َكْبَشةَ  َْصَػرِ . -أي طُظؿَ -َأِمَر َأْمُر اْب ْٕ ُف َيَخاُفُف َمِؾُؽ َبـِل ا  إِكَّ

 وٓ لُقييدطك، بنلييفٍ  هييق فؾييقس ورسييقلف: اهَّللِ  طبييُد  أكييف وسييابعفا :

 ) أجعؾتـل هَّلل كيًدا : قال وقد ، وإمالك إفالك لف خارق مخؾقق

)ٓ َتطييُروين كؿييا  آخيير: حييديٍث  يف وقييال..  ، مييا شييا  اهَّلل وحييده (

ـَ مييريَؿ، إكؿييا أكييا طبييٌد فؼقلييقا : طبييُد اهَّللِ  أْصييرِت الـصيياَرى ابيي

 ورسقُلف(.

 .…راٍض طـا وأكَت الؾفؿ أحقـا طؾك اإلسالم والسـة ، وتقفـا 

 …أققُل ققلل هذا وأستغػر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

وحده، والصيالُة والسيالم طؾيك ميـ ٓ كبيَل بعيده، كبقـيا  الحؿُد هَّلل

 …محؿد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

 وبعد:

 أيفا اإلخقُة الػضال  :

 ومـ الققػات هـا أيًضا:

ـَ  اليذي ورازقيف، خالؼف اهَّللِ  طؾك أي : تسؿقتف الؿتقكؾ  رزَقيف ييؿ

 ، يسيقًرا  كيان وليق اهَّلل، آتياه بؿيا قـيقع راضٍ  متقكيٌؾ  ففق ، وأجؾف

 اإلسيالم أهيَؾ  أحقَجـيا وميا. الحقياة هذه يف يؾؼك ما طؾك وصبقرا

يْؾ َطَؾيك اهَّللِ َفُفيَق ) … طؿقيؼ وإيؿانٍ  صادق، تقكؾٍ  إلك َوَميـ َيَتَقكَّ

  ( سقرة الطالق . َحْسُبفُ 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

) لييق أكؽييؿ تقكؾييقَن طؾييك اهَّلل حييؼ  : والسييالم الصييالةُ  طؾقييف وقييال

 وتروح بِطاكًا ( . تقكؾف، لرزقؽؿ كؿا يرزق الطقر ، تغدو خؿاصًا

 .شباطا أي

 والرأفيةُ  ، أسيرة الرحؿيةُ  وهيل غؾيقظ: وٓ بػيظٍ  ليقَس  أكف ومـفا:

 بصيػاتف، ويتعؾُؼ  يحبف، الجؿقعَ  وجعؾت الؼؾقب، بفا خَطػ التل

ـَ اهَّللِ لِـَت َلُفؿْ ) …ديـف ويدخُؾ  َوَلْق ُكـَت َفظا  َغِؾقَظ  َفبَِؿا َرْحَؿٍة مِّ

 طؿران .( سقرة آل الَؼْؾِب 

 اهَّلل رسيقُل  فزجيرهؿ ، الـياس كفيره الؿسجد يف إطرابل باُل  ولؿا

أي تؼطعييقه،  ) مييف مييف ٓ ُتزرمييقهوقييال:…والسييالم الصييالة طؾقييف

 . بالحسـك الرجؾ طؾَّؿ ثؿوأريؼقا طؾك بقلف َسْجالً مـ ما  (. 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أي بإسيقاق: سخاًبا لقس أكف والسالم: الصالة طؾقف صػاتفِ  ومـ

 سؿًحا ، لطقًػا رحقًؿا رفقؼا بؾ بصقتف، مزطًجا وٓ مخاصؿا لقس

 . معامالتف يف

 ويييتؽؾؿ ، بالحسيـك يييدفع بيؾ : بالسييقئة السيقئة يييدفعُ  وٓ : ومـفيا

) ادفييع بييالتل هييل أحسييـ( سييقرة  : تعييالك أمييره كؿييا ، بالػضييؾك

 فصؾت .

اهَّللُ َأنَّ َرُجياًل َأَتيك الـَّبِيلَّ َصيؾَّك  : مـفا طديدة مقاقُػ  لذلؽ ويشفد

َؿ َيَتَؼاَيياُه، َفيَلْغَؾَظ، َفَفيؿَّ بِيِف َأْصيَحاُبُف، َفَؼياَل َرُسيقُل اهَّللِ  َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َؿ :  ًٓ  "َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ . ُثيؿَّ "َدُطقُه ؛ َفنِنَّ لَِصاِحِب اْلَحؼِّ َمَؼيا

ـْ . َقاُلقا : َيا رَ "َأْطُطقُه ِسـ ا ِمْثَؾ ِسـِِّف  "َقاَل :  َّٓ َأْمَثَؾ ِمي ُسقَل اهَّللِ، إِ

ـْ َخْقرُِكْؿ َأْحَسـَُؽْؿ َقَضاً   "ِسـِِّف. َفَؼاَل :   ."َأْطُطقُه ؛ َفنِنَّ ِم
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 العػيقَ  ، مؽية مشيركل طيـ طػيا وقد ويصػح: يعػق : صػاتف ومـ

 ) اذهبقا فلكتؿ الطؾؼا  (. العظبؿ

 معقجيةُ  ففيل الشيرك أي العقجيا : الؿؾية بف اهَّللُ  يؼقؿُ  أيًضا: ومـفا

 كيؾِّ  ميـ إرض بيف اهَّلل ويطفيرُ  ، التقحقدِ  فقعؾـ ، والسؾقك الػؽر

 ، اهَّلل إٓ إلييفَ  ٓ : الـيياس يف ويشييقعُ  . العؿقييا  الجاهؾقيية مقروثييات

) ققليقا ٓ إليَف إٓ ..، والـيدى الجـة ومػتاح ، والفدى الحؼ كؾؿة

 اهَّللُ تػؾحقا(.

 بيف اهَّللُ  فػيتَح  ، البفقجيةُ  آثيارهُ  التصيحقح وهيذا اإلقامية لفيذه وكان

ا، َوآَذاًكا ُطْؿًقا، َأْطُقـًا  ، الػضال  صحابتف ومـفؿ…ُغْؾًػا َوُقُؾقًبا ُصؿ 

 …الحقاة دروَب  لفؿ أكارَ  الذيـ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 طؾقيف، تسيخطُ  كاكيت وزطاميات ، حياربقه اليذيـ مؽةَ  وكساداِت 

 حيرب، بيـ سيػقان أبا مثآ وخذ..  طؾقف تحرُض  كاكت ورؤوس

َْرِض َوْجٌف  ":الؼائؾ ُأثال بـ وثؿامة ْٕ ُد َواهَّللِ، َما َكاَن َطَؾك ا َيا ُمَحؿَّ

َفيا  ـْ َوْجِفيَؽ َفَؼيْد َأْصيَبَح َوْجُفيَؽ َأَحيبَّ اْلُقُجيقِه ُكؾِّ َأْبَغَض إَِللَّ ِم

ـْ ِديـِيَؽ َفَلْصيَبَح ِديـُيَؽ  ـٍ َأْبَغيَض إَِليلَّ ِمي ـْ ِديي ، َواهَّللِ َميا َكياَن ِمي إَِللَّ

ِف إَِللَّ .َأَحبَّ ال  ُكؾِّ
ـِ ي  دِّ

) وإكؽ … وشؿائؾف هديف مـ وتعؾؿقا ، سقرتف إلك اهَّللِ  طبادَ  فعقدا

 لعؾك خؾٍؼ طظقؿ ( سقرة الؼؾؿ .

 .…وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :هوٌِافقني اخلياُي اهدوُر/ 27
 

إّن الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره وكتقب إلقف ، وكعقُذ باهَّللِ 

شروِر أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، مـ 

وَمـ ُيْضِؾْؾ فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف، 

ًدا طبُده ورسقُلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف  وأشفُد أنَّ ُمَحؿَّ

 وسؾؿ تسؾقؿا مزيًدا .

ـَْفا َيا َأي َفا ا ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِم ُؼقا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم لـَّاُس اتَّ

ُؼقا اهَّللَ الَِّذي َتَساَ ُلقَن بِِف  َكثِقًرا َوكَِساً  َواتَّ ًٓ َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفَؿا ِرَجا

َْرَحاَم إِنَّ اهَّللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرِققًبا . ْٕ  َوا

  بعد: أما

 معاشَر أهؾ اإلسالم :

ـَ  أضفرِكا، بقـ تعقُش  صائػةٌ  ثؿةَ  ق ، ُمصيؾِّ ـَ ـَ  متصيدقق  وٓ ، وباسيؿق

 وقيد ، كثقيًرا اهَّلل رسيقل ميـفؿ تيلذى وهيمٓ ..!  حؼقؼيتفؿ كعرف
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ  يف اإلسييالمُ  مييـفؿ اصييطؾك  مييـفُجفؿ وكييان …معروفيية مييقاص

) إَِذا َجيييياَ َك .…والتحييييريض والؽييييذب ، والخقاكيييية التخييييذيؾ

اْلُؿـَافُِؼقَن َقاُلقا َكْشَفُد إِكََّؽ َلَرُسقُل اهَّللِ َواهَّللُ َيْعَؾُؿ إِكََّؽ َلَرُسقُلُف َواهَّللُ 

ـَ َلَؽاِذُبقَن ( سقرة الؿـافؼقن  .  َيْشَفُد إِنَّ اْلُؿـَافِِؼق

 الؿسييتتر، والِخـجييرُ  الخػييل، العييدو الؿـييافؼقـ، صائػييةُ  هييؿ كعييؿ

هؿ تلمؾتؿ لق … الخامس والطابقرُ   ميـ ٓكدهشُتؿ السقرة، يف شرَّ

 الصيييالة طؾقيييف الؿختيييارِ  الرسيييقلِ  وصيييبر ، إحؼييياد ييييخامة

 !…والسالم

 يخرجيقن ، التياري  صقياِت  يف يزاليقا لؿ …يـتفقا، لؿ هؿ ولذلؽ

 طؾيك لـيا تـبقفٌ  والسقرة الؼرآن يف ذكرهؿ ويف ومرحؾة، زمان كؾ يف

)ومؽيروا مؽيًرا .…مؽرِهؿ ومـ مـفؿ الحذر ووجقب خطرهؿ،

 ومؽركا مؽًرا وهؿ ٓ يشعرون (. سقرة الـؿؾ .
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 جّؾتفييا كؿييا اإلسييالمقة الييدطقة تيياري  طبيير مخزييية مقاقييُػ  ولفييؿ

 !…الـبقية السقرةُ 

 َغشييلَ  ، وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك اهَّلل رسييقَل  أن : بييدر غييزوة فػييل

 طؾييييقفؿ وتييييال ، يييييدطقهؿ الـيييياس مييييـ أخييييالط فقييييف مجؾًسييييا

َٓ .…الؼييرآن ييُف  َفييا اْلَؿييْرُ  إِكَّ ـُ َسييُؾقَل : َأي  ـُ ُأَبييلم اْبيي َفَؼيياَل َطْبييُد اهَّللِ ْبيي

ا َفاَل ُتْمِذَكا بِِف فِل َمْجِؾِسـَا اْرِجيْع إَِليك  ا َتُؼقُل، إِْن َكاَن َحؼ  ـَ ِمؿَّ َأْحَس

ـُ َرَواَح  ـْ َجاَ َك َفاْقُصْص َطَؾْقِف. َفَؼاَل َطْبُد اهَّللِ ْب َة : َبَؾيك َرْحِؾَؽ، َفَؿ

يا ُكِحيب  َذلِيَؽ. َفاْسيَتبَّ  َيا َرُسقَل اهَّللِ، َفاْغَشـَا بِِف فِيل َمَجالِِسيـَا ؛ َفنِكَّ

اْلُؿْسِؾُؿقَن َواْلُؿْشرُِكقَن، َواْلَقُفقُد َحتَّك َكاُدوا َيَتَثياَوُروَن، َفَؾيْؿ َييَزِل 

ُضيُفْؿ َح  َؿ ُيَخػِّ يا َغيَزا …تَّيك َسيَؽـُقا، الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َفَؾؿَّ

ياِر  َؿ َبيْدًرا، َفَؼَتيَؾ اهَّللُ بِيِف َصيـَاِديَد ُكػَّ َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

، َوَطَبيَدِة  ـَ ـَ اْلُؿْشيرِكِق ـْ َمَعيُف ِمي ـُ َسُؾقَل، َوَمي ـُ ُأَبلم اْب ُقَرْيٍش َقاَل اْب

َْوَثاِن : َهَذا َأْمٌر َقْد  ْٕ َؿ ا ُسقَل َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ َف َفَباَيُعقا الرَّ َتَقجَّ

ْساَلِم. َفَلْسَؾُؿقا.  َطَؾك اإْلِ

َد رأُسفؿ طبُد اهَّللِ بـ ُأبل بـ سؾقل، فاكسحب  : ُأحد غزوة ويف تؿرَّ

قائاِلً: ما كيدري طيالَم كؼتيُؾ  -ثالثؿائة مؼاتؾ -بـحق ثؾث العسؽر

الرسيقل صيؾك اهَّلل طؾقيف وسيؾؿ َتيَرَك  أكػَسـَاا وحجتف يف ذلؽ بيلنَّ 

رأيف، وأصاَع غقَرُه مـ القليدان.. وقيال اهَّلل تعيالك فيقفؿ: ) َوْليَقْعَؾَؿ 

ـَ َكاَفُؼقْا َوقِقَؾ َلُفْؿ َتَعاَلْقْا َقاتُِؾقْا فِل َسبِقِؾ الّؾيِف َأِو اْدَفُعيقْا َقياُلقْا  الَِّذي

َبْعـَياُكْؿ ُهيْؿ لِ  ْؾُؽْػيرِ َيْقَمئِيٍذ َأْقيَرُب ِميـُْفْؿ لإِِليَؿياِن َلْق َكْعَؾيُؿ قَِتيآً َّٓتَّ

ا َلْقَس فِل ُقُؾيقبِِفْؿ َوالّؾيُف َأْطَؾيُؿ بَِؿيا َيْؽُتُؿيقَن (.  َيُؼقُلقَن بَِلْفَقاِهِفؿ مَّ

 سقرة آل طؿران.
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

) وإْذ يؼقُل الؿـافؼقن والذيـ يف قؾيقبفؿ تعالك: قال : الخـدق ويف

 .٢١إحزاب:  }غروراً مرٌض ما َوَطدَكا اهَّلل ورسقُلف إٓ 

ـُ  : آخيير مققييٍػ  ويف ـِ َأْرَقييَؿ  : وكػاقييف بعداوتِييف يسييتعؾ ـْ َزْيييِد ْبيي فَعيي

ـَ ُأَبيلم  ريل اهَّلل طـف ، َقياَل : ُكـْيُت فِيل َغيَزاٍة، َفَسيِؿْعُت َطْبيَد اهَّللِ ْبي

ـْ َحْقلِيِف،  قا ِمي ـْ ِطـَْد َرُسقِل اهَّللِ َحتَّك َيـَْػض  َٓ ُتـِْػُؼقا َطَؾك َم َيُؼقُل : 

َطَ  ْٕ َـّ ا ـْ ِطـِْدِه، َلُقْخرَِج ـْ َرَجْعـَا ِم
. َفيَذَكْرُت َذلِيَؽ َوَلئِ ََذلَّ ْٕ ز  ِمـَْفيا ا

ل  َفَذَكَرُه لِؾـَّبِلِّ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َفيَدَطاكِل،  -َأْو لُِعَؿَر  -لَِعؿِّ

ـِ  َؿ إَِليك َطْبيِد اهَّللِ ْبي ْثُتُف، َفَلْرَسَؾ َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ َفَحدَّ

َبـِل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف ُأَبلم َوَأْص  َحابِِف، َفَحَؾُػقا َما َقاُلقا، َفَؽذَّ

، َفَجَؾْسيُت فِيل  َقُف، َفَلَصاَبـِل َهؿ  َلْؿ ُيِصيْبـِل ِمْثُؾيُف َقيط  َوَسؾََّؿ، َوَصدَّ

َبَؽ َرُسيقُل اهَّللِ  ل : َما َأَرْدَت إَِليك َأْن َكيذَّ َصيؾَّك  اْلَبْقِت، َفَؼاَل لِل َطؿِّ

إَِذا َجيييياَ َك }اهَّللُ َطَؾْقييييِف َوَسييييؾََّؿ، َوَمَؼَتييييَؽ. َفييييَلْكَزَل اهَّللُ َتَعيييياَلك : 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

. َفَبَعَث إَِللَّ الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼيَرَأ : َفَؼياَل : {اْلُؿـَافُِؼقنَ 

َقَؽ َيا َزْيُد  "  ."إِنَّ اهَّللَ َقْد َصدَّ

ـَ  ضفقره وكان ـْ  ، الؿديـية يف اهَّلل رسيقل زمي  اهَّلل رييل ُحَذْيَػيةَ  َطي

َؿا : َقاَل   طـف  َوَسيؾََّؿ، َطَؾْقيفِ  اهَّللُ  َصؾَّك الـَّبِلِّ  َطْفدِ  َطَؾك الـَِّػاُق  َكانَ  إِكَّ

ا َؿا اْلَقْقمَ  َفَلمَّ يَؿانِ  َبْعَد  اْلُؽْػرُ  ُهقَ  َفنِكَّ  .اإْلِ

ـْ  ، وكؼيدوه فقيف خّذلقا إٓ صقًبا مققًػا يتركقنَ  وٓ  َمْسيُعقدٍ  َأبِيل فَعي

َدَقِة ُكـَّا ُكَحاِمُؾ ، َفَجاَ  َرُجٌؾ  : َقاَل  َطـْفُ  اهَّللُ  َرِيلَ  ا َكَزَلْت آَيُة الصَّ َلؿَّ

َق بَِصياٍع،  َق بَِشْلٍ  َكثِقرٍ، َفَؼاُلقا : ُمَرائِل. َوَجاَ  َرُجٌؾ َفَتَصيدَّ َفَتَصدَّ

ـْ  ـَ َيْؾِؿييُزوَن  }َصيياِع َهييَذا. َفـََزَلييِت :  َفَؼيياُلقا : إِنَّ اهَّللَ َلَغـِييل  َطيي الَّييِذي

 َّٓ َٓ َيِجييُدوَن إِ ـَ  ييَدَقاِت َوالَّييِذي ـَ فِييل الصَّ ـَ اْلُؿييْمِمـِق ـَ ِميي ِطق اْلُؿطَّييقِّ

َيةَ  {ُجْفَدُهْؿ  ْٔ  . ا
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 اهَّلل ريييل طائشيية اُتفؿييت : الغييزوات إحييدى يف اإلفييؽ قصيية ويف

 معظييؿَ  وتييقلك …اهَّلل رسييقل طييرض يف وصعييـ ، بالػاحشيية طـفييا

َفَؼاَم َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ  الؼصة: ويف..  ُأبل بـ طبداهَّلل وكِبَره ذلؽ

ـِ َسُؾقَل، َفَؼاَل   ُأَبلم اْب
ـِ ـْ َطْبِد اهَّللِ ْب ـْ َيْقِمِف َفاْسَتْعَذَر ِم َؿ ِم َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َؿ :  ـْ يَ  "َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـْ َرُجيٍؾ َبَؾَغـِيل َم ْعِذُركِل ِمي

َفيَقاهَّللِ َميا َطِؾْؿيُت   -أي ميـ َيـصيرين وُيـصيػـل -َأَذاُه فِل َأْهِؾل ا 

َّٓ َخْقيًرا،  َّٓ َخْقًرا، َوَقْد َذَكُروا َرُجياًل َميا َطِؾْؿيُت َطَؾْقيِف إِ َطَؾك َأْهِؾل إِ

َّٓ َمِعل  ـُ ُمَعياٍذ َفَؼياَل : "َوَما َكاَن َيْدُخُؾ َطَؾك َأْهِؾل إِ . َفَؼاَم َسْعُد ْبي

َْوِس َيَرْبـَا ُطـَُؼُف، َيا َرُسقَل اهَّللِ، َأَكا َواهَّللِ َأْطِذُرَك مِ  ْٕ ـَ ا ـُْف، إِْن َكاَن ِم

ـَ اْلَخْزَرِج َأَمْرَتـَا َفَػَعْؾـَا فِقِف َأْمَرَك. ـْ إِْخَقاكِـَا ِم   َوإِْن َكاَن ِم

  مسؾؿقن: يا الؿقاقَػ  هذه تلمؾتؿ وإذا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 اإلسيالم هيدم طؾيك وحرُصيفؿ صيقيتفؿ، وفسادُ  خبُثفؿ لؽؿ ضفر

 الحقطة وأخُذ  مـفؿ، التققل وجب لذا ، إصؾققـ الؽػارِ  مـ أكثرَ 

 تيـفُش  مخػاة وأَريةٌ  ، اإلسالم جدار يف هدمٍ  معقُل  ففؿ ، الدائؿة

 !…وجؿاَلف صػَقه تؽدرُ  كريفة وروائُح  ، أساسف يف

ـْ ُيْضيِؾِؾ اهَّللُ  ِ  َوَمي َٓ َٓ إَِلك َهيُم ِ  َو َٓ َٓ إَِلك َهُم ـَ َذلَِؽ  ـَ َبْق ) ُمَذْبَذبِق

ـْ َتِجَد َلُف َسبِقاًل   (..َفَؾ

الؾفؿ صّفر قؾقَبـا مـ الـػياق ، وألسيـَتـا ميـ الؽيذب، وأطقــيا ميـ 

 …الخقاكة، إكؽ تعؾُؿ خائـَة إطقـ وما تخػل الصدور

أسييتغػُر اهَّللَ لييل ولؽييؿ ولسييائر الؿسييؾؿقـ، أقييقُل قييقلل هييذا و

 …فاستغػروه وتقبقا إلقف ، إكف الغػقر الرحقؿ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

حؿًدا هَّلل طؾك تقفقؼيف، وشيؽًرا ليف طؾيك طقكيِف وتسيديِده، وأصيؾل 

ورسقلف ، كبقـا محؿيد وطؾيك آلِيف وصيحبِف أهيؾ  طبدهِ وأسؾُؿ طؾك 

 .…حبف وتقققره 

 وبعد :

  أيفا اإلخقة الؽرام:

 ييد التاريخقية ومخيازيفؿ مقاقػفؿ وتؾؽ ، الؿـافؼقن هؿ همٓ 

 وقػيياٌت  وهـييا ، إخقييار وصييحابتف الؽييريؿ، ورسييقلف اإلسييالم

 : معقـة ودروس

 الؿجتؿيييع، يف مؾتحؿيييقن الصيييػ، يف مـدسيييقن أكفيييؿ أولفيييا:

 يخطيُب  سؾقل ابـ رأسفؿ كان وقد ، يبطـقن ما خالف ويظفرون

 اهَّلل رسيقل هيذا الـياس أيفيا  :يؼيقل: العؾؿيا  قيال "،. جؿعة كؾ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، بيف وأطيزكؿ بيف اهَّلل أكيرمؽؿ أضفيركؿ بيقـ وسيؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك

 صيـع إذا حتك يجؾس ثؿ ، وأصقعقا لف واسؿعقا وطزروه فاكصروه

 قيام ، الـاس ورجع الجقش بثؾث مرجعف يعـل  صـع، ما أحد يقم

 كقاحقيف ميـ بثقابيف الؿسيؾؿقن فلخيذ.. يػعؾيف كيان كؿا ذلؽ يػعؾ

 ميا صـعت وقد..!  بلهؾ لذلؽ لست اهَّلل طدو أي اجؾس : وقالقا

 لؽلكؿيا واهَّلل يؼقل: وهق الـاس رقاب يتخطك فخرج! … صـعت

 إكصيار ميـ رجيال فؾؼقيف..!  أميره أشيدد قؿيُت  أأن ، بجيرا قؾُت 

 ، أمييره أشييدد قؿييت : قييال مالييؽا ويؾييؽ فؼييالقا الؿسييجد ببيياب

 لؽلكؿييا ، ويعـػييقكـل يجييذبقكـل أصييحابف مييـ رجيياٌل  طؾييل فقثييب

 يسيتغػر ارجيع ويؾؽ : قالقا! … أمره أشدد قؿت أأن بجرا قؾت
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أن أبتغيل ميا واهَّلل : قيال..!  وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك اهَّلل رسيقل لؽ

 !…لل يستغػر

ييييٍؼ  اْمييييرِئٍ  ُودِّ  يف خقييييرَ  ٓ  ُمَتَؿؾِّ
 

 َيَتؾفيييُب  وقؾبيييفُ  الؾسيييانِ  حْؾيييقِ  **
 

ييفُ  يحِؾييُػ  يؾؼيياكَ   َواثِييٌؼ  بِييَؽ  أكَّ
 

 الَعْؼيَرُب  َفُفقَ  ِمـَْؽ  َتَقارى وإذا **
 

 الثعؾُب  َيُروغُ  كَؿا ِمـَْؽ  وَيُروغُ  ** َحاَلَوةٍ  الؾَِّسانِ  َصَرِف  مـ ُيْعطقَؽ 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي

 وغيايتفؿ ومقـًا، زورا والحؾػ والخقاكة الؽذب ديدكفؿ وثاكقفا :

 .اإلسالم أهؾ طؾك الؽافريـ ممازرة

 ، طدييدة مقاقيػ يف وتطياولفؿ اهَّلل رسيقل ميع أدبفؿ سق ُ  ثالثفا :

)ٓ يتحييدث الـيياس أن  : وقييال ، ولطًػييا حؽؿييةً  طؾييقفؿ صييبر وقييد

 سيرائرهؿ ووكيؾ الظياهر طؾيك وأجيراهؿ محؿدا يؼتؾ أصيحابف(

 . تعالك اهَّلل إلك
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ففييؿ كثقييرة، مييقاصـ يف وهؾعفييؿ الؿعييارك مييـ جبييـُفؿ رابعفييا :

 الؿديـية يف البؼيا  أحيد يف رأيفؿ يؽـ ولؿ كالقفقد، الحقاة يحبقن

 .وارتعابًا جبـًا وإكؿا وحصافة، ذكا ً 

ـَ  إثيييارُتفؿ وخامسيييفا :  ، اإلسيييالمل الصيييػ يف والضيييغائـ الػيييت

 ، أحد يف صـعقا كؿا ، والتػتقت التخذيؾ طؾك الشديُد  وحرُصفؿ

 بالعقدة، الؼبائؾ بعض أغروا الخـدق ويف الجقش، بثؾث اكسحبقا

 بيؾ يسؿقفؿ، كاد حتك ، مؽائدهؿ ويِحبط يؽشػفؿ، الؼرآنُ  وكان

 وسيقرة التقبية، بسيقرة" ُطرفت فايحًة، كاشػةً  سقرةً  فقفؿ أكزَل 

 وقد بفؿ يقثُؼ  فال..! اهَّلل كتاب مـ متعددة ومقايع ، " الؿـافؼقن

) هييؿ العييدو فاحييذرهؿ قيياتؾفؿ اهَّللُ أكييك يمفؽييقن( ..فييقفؿ اهَّلل قييال

 سقرة الؿـافؼقن .

 ن...يا مسؾؿقوصؾقا وسّؾؿقا 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

28 /َُ   :اخلِدق أِٓى طعا
 

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، كصقِر أهؾ اإليؿان ، وهازم أهِؾ الشرك 

والطغقان ، أكرمـا بالسـة والؼرآن ، وأفاض طؾقـا بالـعِؿ الحسان ، 

 .…كحؿُده طؾك كعؿف وكشؽره ، وكتقب إلقف مـ ذكقبـا وكستغػره 

ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أن محؿًدا طبُده  وكشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده

 .…ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

 أما بعد:

فاتؼقا اهَّللَ يا مسؾؿقن ، وتلمؾقا أحقاَلؽؿ، وراجعقا حساباتِؽؿ ، 

ـ َقْبِؾ َأن َيْلتَِل  ـَاُكؿ مِّ ا َرَزْق واستعدوا لققِم الؿعاد ..) َوَأكِػُؼقا ِمـ مَّ

َق َأَحَدُكُؿ  دَّ ْرَتـِل إَِلٰك َأَجٍؾ َقِريٍب ، َفَلصَّ َٓ َأخَّ اْلَؿْقُت َفَقُؼقَل َربِّ َلْق

ـَ ( سقرة التغابـ . الِِحق ـَ الصَّ  َوَأُكـ مِّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 السييـة يف الخـييدق أهييؾِ  صعييامَ  لـييا تصييُػ  ، مشييفقرة قصييةٌ  وهـييا

 شيياة، َطـيياق طؾييك اهَّللُ  ريييل جييابرٌ  استضيياففؿ وكقييػ ، الخامسيية

 .…بعجائبفا الؼصةَ  يؼص   جابرا ولـترك … شعقر وخبز

ييا َيييْقَم اْلَخـْييَدِق َكْحِػييُر، َفَعَرَيييْت ُكْدَيييٌة  : َطـْييُف، اهَّللُ  َرِيييلَ  يؼييقل إِكَّ

َشِديَدٌة، َفَجاُ وا الـَّبِلَّ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َفَؼياُلقا : َهيِذِه ُكْدَييٌة 

. ُثؿَّ َقاَم َوَبْطـُُف َمْعُصقٌب "َأَكا َكاِزٌل  "َطَرَيْت فِل اْلَخـَْدِق. َفَؼاَل : 

َٓ َكُذوُق َذَواًقا ، َفَلَخَذ الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف بَِحَجرٍ، َوَلبِثْ  اٍم  ـَا َثاَلَثَة َأيَّ

َؿ اْلِؿْعيَقَل ، َفَضيَرَب، َفَعياَد َكثِقًبيا َأْهَقيَؾ ، َأْو َأْهيَقَؿ  أي رميالً -َوَسؾَّ

 ، َفُؼْؾييُت : َيييا َرُسييقَل اهَّللِ، اْئييَذْن لِييل إَِلييك اْلَبْقييِت. َفُؼْؾييُت  -سييائًحا

َؿ َشْقًئا َما َكاَن فِل َذلِيَؽ  ْمَرَأتِل : َرَأْيُت بِالـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ٓ

َصييْبٌر، َفِعـْييَدِك َشييْلٌ  ا َقاَلييْت : ِطـْييِدي َشييِعقٌر، َوَطـَيياٌق . َفييَذَبَحِت 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ِعقَر َحتَّك َجَعْؾـَا الؾَّْحَؿ فِل اْلُبْرَمِة  ، ُثيؿَّ ِجْئيُت اْلَعـَاَق، َوَصَحـَِت الشَّ

ـَ  ـُ َقييِد اْكَؽَسييَر ، َواْلُبْرَمييُة َبييْق َؿ َواْلَعِجييق الـَّبِييلَّ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ََثافِلِّ  ْٕ َقيْد َكياَدْت َأْن َتـَْضيَج، َفُؼْؾيُت : ُصَعيقٌِّؿ لِيل  -اي الحجارة-ا

 "َكيْؿ ُهيَق ا  ": َفُؼْؿ َأْكَت َيا َرُسيقَل اهَّللِ َوَرُجيٌؾ، َأْو َرُجياَلِن. َقياَل 

َٓ َتـْييِزِع  ". َقيياَل : "َكثِقييٌر َصقِّييٌب  "َفييَذَكْرُت َلييُف، َقيياَل :  ُقييْؾ َلَفييا : 

ـَ التَّـ قِر َحتَّك آتَِل  َٓ اْلُخْبَز ِم . َفَؼياَم "ُققُمقا  ". َفَؼاَل : "اْلُبْرَمَة، َو

ا َدَخَؾ َطَؾك اْمَرَأتِ  َْكَصاُر، َفَؾؿَّ ْٕ ِف َقاَل : َوْيَحِؽ، َجاَ  اْلُؿَفاِجُروَن، َوا

ـْ َمَعُفيْؿ.  َْكَصياِر، َوَمي ْٕ ، َوا ـَ َؿ بِاْلُؿَفاِجرِي الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َٓ َتَضياَغُطقا  "َقاَلْت : َهْؾ َسَلَلَؽ ا ُقْؾُت : َكَعْؿ. َفَؼاَل :  اْدُخُؾقا، َو

ييُر اْلُبْرَمييَة . َفَجَعييَؾ َيْؽِسييُر اْلُخْبييَز، َوَيْجَعييُؾ َطؾَ " ْقييِف الؾَّْحييَؿ، َوُيَخؿِّ

ُب إَِلك َأْصَحابِِف، ُثؿَّ َيـِْزُع َفَؾْؿ َيَزْل َيْؽِسُر  َوالتَّـ قَر إَِذا َأَخَذ ِمـُْف، َوُيَؼرِّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُكِؾييل َهييَذا،  "اْلُخْبييَز، َوَيْغييرُِف َحتَّييك َشييبُِعقا، َوَبِؼييَل َبِؼقَّييٌة، َقيياَل : 

 . أخرجاه."َصاَبْتُفْؿ َمَجاَطٌة َوَأْهِدي ؛ َفنِنَّ الـَّاَس أَ 

ََكُؾقا َحتَّيك َتَرُكيقُه،  َٕ ويف رواية طـد مسؾؿ:) َوُهْؿ َأْلٌػ َفُلْقِسُؿ بِاهَّللِ 

 َواْكَحَرُفقا، َوإِنَّ ُبْرَمَتـَا َلَتِغط  َكَؿا ِهَل، َوإِنَّ َطِجقـََتـَا (.

 : الدروس مـ طدد آسالم أهؾِ  معاشرَ  وهـا

 الحقياة وصعقبةُ  إول، اإلسالمل الؿجتؿع يف الػؼر طؿقمُ  أولفا:

 أو يسيخطقا ليؿ ولؽيـفؿ.. الػرييد والجقؾ اهَّلل رسقُل  طاشفا التل

 .. الحقاة هذه يف وثابروا صبروا بؾ يتضجروا،

 الؿميُد، الـبلّ  ففق ، مـفجف وصدق اهَّلل رسقل كبقة صحةُ  وثاكقفا :

 . والؿعجزات بأيات الؿصدق والرسقل



 

285 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ومحبتييف كػسييف، وسييخاوةُ  طـييف اهَّلل ريييل جييابرٍ  فضييُؾ  وثالثفييا :

 لفيذا مشيفدا مـزليف كيان حقيث والسيالم، الصالةُ  طؾقف اهَّلل لرسقل

 . الؽبقر اإلطجاز

 واسييتحباُب  ، ورسييقلف اهَّلل مييـ الؿبييارك الطعييام فضييُؾ  ورابًعييا:

 دطائييف مييـ صييح وقييد البركييُة، تؽثِّييره الؼؾقييَؾ  وأنَ  ، طؾقييف الييدطا ِ 

 أططقت(.)وبارك لـا فقؿا 

 بيال وحػيروا طؿؾيقا فؼيد ورسيقلف هَّلل آسيتجابة صيدُق  وخامًسا:

 طؾييك الحجييارة طاصييبا بعضييفؿ وكييان ، أياًمييا َذواق وٓ صعييام

 . الجقع مـ بطقكفؿ

 بعُضييـا يييرحؿَ  وأن الطعييام، طؾييك آجتؿيياع اسييتحباُب  وسادسييا :

 الشييييدائدِ  طـييييد سييييقؿا ٓ الجؿاطيييية، مييييع اهَّلل يييييَد  وأنّ  ، بعًضييييا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـَ يف : وسييؾؿ طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك قييال. والؿضييرات ) َتييَرى الُؿييْمِمـِق

ِهْؿ وَتعاُصِػِفْؿ، َكَؿَثِؾ الَجَسيِد، إذا اْشيَتَؽك ُطْضيًقا  َتراُحِؿِفْؿ وَتقادِّ

ك (. َفرِ والُحؿَّ  َتداَطك لف سائُِر َجَسِدِه بالسَّ

الؾفؿ آت كػقَسـا تؼقاها ، وزكفا أكت خقر مـ زكاها ، أكت ولقفا 

 .…ومقٓها 

 ...اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ ققُل ققلل هذا وأستغػرُ أ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿيُد هَّللِ حؿيًدا كثقييرا صقبيا مباركيا ، كؿييا يحيب  ريـيا ويريييك ، 

 ...وصّؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك الف وصحبف أجؿعقـ

 اما بعد:

 أيفا إخقار الؽرام :

 وكرِميف طـيف اهَّلل رييل جيابرٍ  ميـ وتعؾَّؿيقا ، اهَّللُ  آتياكؿ بؿيا جقدوا

 صعامييف مييـ وأكييؾ ، بالؿؽرميية فييازَ  لؼييد …وتخقؾييقا ، وسييخائف

 يحػروكيف الخـيدق شػقر طؾك كاكقا ، مسؾؿ ألػ قرابةَ  ، الؿحدود

 ! …خطقرة لؿعركة ويتفقمون ،

 الـاس، وإكرام واإلهدا ، اإلصعام استحباُب  : الؼصة دروسِ  ومـ

زاَل جبريييؾ  ) مييا: الحييديث يف قييال وقرابتييؽ، جقراُكييؽ سييقؿا ٓ

 يقصقـل بالجار ، حتك ضــُت أكف سققرثف(.
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 .والطعام العؿَؾ  صحابتف ومشاركتف اهَّلل رسقلِ  تقايعُ  ومـفا :

 بحييال ويفتؿييقن بفييا، يؼقمييقن رجييآٍت  لألزمييات أن : ومـفييا

 . بالـعؿ يستلثرون وٓ ، إخقاكفؿ

 سيفقؾةُ  وهيل طؼؾفيا وكؿيال زوجتيف صالُح  : أيضا الدروس ومـ

 الروايييات بعييض فػييل ، طـفييا اهَّلل ريييل إكصييارية مسييعقد بـييت

 لؾطعييام ومعرفتييف اهَّلل رسييقل بؼييدوم طؾؿييت لؿييا لألميير سييؾؿت

 وجيؾ طيز اهَّلل إٓ يعؾؿيف ٓ ميا الحقا  مـ فؾؼقُت  : قال " الؿرصقد

 طؾيك فيدخؾُت  وطـياق، شيعقر ميـ صياع طؾك الخؾُؼ  جا  وقؾُت:

 وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك اهَّلل رسيقل جا كِ  افتضحُت، أققل: امرأتل

 فؼؾيُت: ا صعاُمؽ كؿ سللؽ كان هؾ فؼالت:. أجؿعقـ بالخـدق



 

289 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 طـيدكا، بؿيا أخبركياه قيد وكحيـ أطؾيؿ، ورسيقلفُ  اهَّللُ  فؼاليت:. كعؿ

 ." شديدا غؿًا طـل فؽشػْت 

 خضيقطا الرسيالة بصيدق الؿممـة ، الصالحة الؿرأة تؽقنُ  وهؽذا

 …خقًرا إٓ اإليؿان ٕهؾ يؼضل ٓ اهَّلل وأن ، وتسؾقؿا

وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك الـبل إطظِؿ والرسقِل إكرم ، 

 …كبقـا محؿد
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :اهلل رصوي شخصيُة/ 29
 

ف ، وإلقؽ  ف ، وبقِدك الخقُر كؾ  الؾفؿَّ لؽ الحؿُد كؾ ف ، ولؽ الؿؾُؽ كؾ 

ه ، فلهٌؾ أن ُتحؿَد ، وأهٌؾ أكت أن  يرجُع إمُر ، كؾ ف طالكقُتف وسر 

 .…  وأكت طؾك كؾِّ شلٍ  قديرٌ ُتعبد ، 

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّلل وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿًدا طبُده 

 …ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

  أما بعد:

 إخقة اإلسالم :

 سيؾقكُ  كيان وكقيػ الـبقية، الشخصقة طؾك التعرَف  كثقرونَ  يرومُ 

 …والعؼيياب الثييقاب يف وهدُيييف الـيياس، مييع وتعامُؾييف اهَّلل، رسييقل

 ا…مثَؾـا يغضُب  وهؾ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 !ا… بف يحتػل أو حقاتف يف طؾقف يشددُ  كان الذي وما

 تؾييؽ مييـ شييقئا طـفييا اهَّلل ريييل الؿييممـقـ أم طائشييةُ  تحؽييل وهـييا

 … الػريد الخؾؼل الـؿقذِج  وذلؽ العظقؿة، الشخصقةِ 

َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َمييا ُخقِّييَر َرُسييقُل اهَّللِ  " الصييحقحقـ: يف كؿييا تؼييقُل 

ـْ إِْثًؿا، َفنِْن َكاَن إِْثًؿيا  َّٓ َأَخَذ َأْيَسَرُهَؿا، َما َلْؿ َيُؽ ـِ إِ ـَ َأْمَرْي َؿ َبْق َوَسؾَّ

َؿ  َكاَن َأْبَعَد الـَّاِس ِمـُْف، َوَميا اْكيَتَؼَؿ َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

َّٓ َأْن ُتـَْتفَ  ِف بَِفالِـَْػِسِف إِ  . "َؽ ُحْرَمُة اهَّللِ َفَقـَْتِؼَؿ لِؾَّ

 الرائع: الـصوهـا وقػاٌت مفؿة مـ هذا 

 رفقؼييةٌ  وسييؾؿ طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك اهَّلل رسييقل شخصييقةَ  أنّ  إولييك :

 ، متشييدد أحييدهؿا الييدكقا، أمييقر مييـ أمييريـ بييقـ ُخقيير مييا رحقؿيية،

 طييـ دائؿييا متباطييد وأصقبفؿييا، أيسييرهؿا اختييار إٓ رفقييؼ، وأخير
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 سييقرة ( رحييقؿ رؤوف بييالؿممـقـ :) قييال كؿييا ، والشييدة العـييػ

 . طـف تقرع والحرام، اإلثؿ إلك الؿباُح  ذلؽ جرَّ  واذا.  التقبة

 ميممـ أو لداطقيةٍ  وكقػ ، والؿحرمات أثام طـ تباطدهُ  والثاكقة :

 مييـ كييان ولييق لييف، اسييتبان وقييد الحييرامِ  يف يخييقَض  أن صييالح

 ..! وطريف لديـف استبرأ فؼد الشبفات اتؼك ومـ…الشبفات

 ققليف: صيحَّ  وقد… الـاس طؾك والتخػقػ لؾقسرِ  محبُتف والثالثة :

 ُأّخيرَ  أو ُقيدم شيل ٍ  طيـ سئؾ وما ) إكؿا ُبعثُت بالحـقػقِة السؿحة(

 طؾقيف اهَّلل صيؾك  الـبيل وكيان :) افعؾ وٓ حرج (.قال إٓ الحج يف

 ، والؿسيؽقـ إرمؾة مع يؿشل أن يستـؽِػ وٓ ، يلكػ ٓ  وسؾؿ

 . حاجَتُفؿ لُفؿا فقؼضل



 

293 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

..) َوَميا وحظقضيف لذاتيف وليقس ، وحرماتيف هَّللِ  الغضيُب  والرابعة :

َّٓ َأْن ُتـَْتَفيَؽ ُحْرَميُة  َؿ لِـَْػِسيِف إِ اْكَتَؼَؿ َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ

ِف بَِفا(.  اهَّللِ َفَقـَْتِؼَؿ لِؾَّ

 ، لؿصييالحـا ولييقس هَّلل، َمغايييُبـا تؽييقن أن رفقعييٌة، مـزلييةٌ  وهييذه

 طيـ طػيا.. والشيفقات لؾرغبيةِ  وليقس ، لؾحرميات القجقه تتؿعر  

ـِ  آذوه، وقد مؽة أهؾِ  ـِ  ٓمقه، وقد إطراب وَط  وقيد الجػياةِ  وَطي

 ..!… طؾقف شّددوا

ـَ َطْبيِد  قصُة إطرابل : ذلؽ يف الؼصص ومـ التل يحؽقفا َجابَِر ْب

َؿ  ييُف َغييَزا َمييَع الـَّبِييلِّ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ اهَّللِ َرِيييَل اهَّللُ َطـُْفَؿييا، َأكَّ

َق الـَّياُس فِيل اْلِعَضياِه  َفَلْدَرَكْتُفُؿ اْلَؼائَِؾُة فِل َواٍد َكثِقرِ اْلِعَضاِه ، َفَتَػيرَّ

َجرِ، فَ  َؿ َتْحيَت َشيَجَرٍة َيْسَتظِؾ قَن بِالشَّ ـََزَل الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َٓ َيْشيُعُر بِيِف،  َؼ بَِفا َسْقَػُف ُثؿَّ َكياَم، َفاْسيَتْقَؼَظ َوِطـْيَدُه َرُجيٌؾ َوُهيَق  َفَعؾَّ

َؿ :  اَل : إِنَّ َهَذا اْخَتَرَط َسْقِػل، َفَؼي "َفَؼاَل الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ْقَػ، َفَفا ُهَق َذا َجالٌِس  ـْ َيْؿـَُعَؽ ا ُقْؾُت : اهَّللُ. َفَشاَم السَّ . ُثؿَّ َلْؿ "َم

ويف الؼرآن:) َفاْصَػْح َطيـُْفْؿ َوُقيْؾ َسياَلٌم َفَسيْقَف َيْعَؾُؿيقَن ( .ُيَعاقِْبفُ 

 سقرة الزخرف .

 أكييت، إٓ ٕحسييـفا يفييدي ٓ إخييالق، الؾفييؿ اهييدكا ٕحسييـ

إكؽ طؾك كؾ  ،  أكت إٓ سقِّئفا طـا يصرف ٓ سقِّئفا، اطـّ  واصرف

 …شلٍ  قدير

أقييقل قييقلل هييذا وأسييتغػُر اهَّللَ لييل ولؽييؿ ولسييائر الؿسييؾؿقـ ، 

 …فاستغػروه وتقبقا القف ، إكف هق الغػقر الرحقؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّلل، والصالة والسالم طؾيك رسيقل اهَّلل وطؾيك آلِيف وصيحبِف 

 …ومـ وآه

  وبعد :

  الػضال  :أيفا اإلخقة 

 !ا…مـف آستػادة كحؼؼ وكقػ ، الحديث هذا مـ كتعؾؿُ  فؿاذا

 وتجـيُب  ، ويسير برفيؼ الحقياة أخيُذ  هـيا: الػقائيد أجيؾِّ  مـ ولعؾ

 وتجقييُب  ، بغؾظييف تييتؽؾؿ التييل ، الغضييقبة الؿتشييـجة الشخصييقة

 يف شيؽَؾفا وتؼؾيُب  العاميؾ، وتعـيُػ  ، الؿسيؽقـ وتـفرُ  بػضاية،

 سقصيبرُ  وميـ..  حقـئيذ سقصيادقفا فؿيـ.…ومـاسيبة مققٍػ  كؾ

 .…وحديثفا مجالستِفا طؾك
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 رامَ  واذا ، صييديؼا وٓ صيياحًبا يجييدون ٓ هييمٓ  أمثييال اهَّللُ  وايييؿُ 

 وٓ مييمازراً  يجييد لييؿ مصييقبة بييف كزلييت وإذا الرفقييؼ، غيياَب  السييػرَ 

 …الؿساطُد  قؾ الؿطؾقُب  طظؿَ  إذا…مساطدا

! ،…العـقيػ وسيؾقكف الػجة، شخصقتف ذلؽ: كؾ يف والؿتسبب

 ومػتيياُح  ، الجـيية إلييك بيياٌب  الحسييـ الخؾييَؼ  أن..  طـييف غيياب وقييد

ـْ  …الـيياس قؾييقب  فؾطالؿييا.. قؾييقَبفؿُ  تسييتعبْد  الـيياس إلييك أحسيي

 !…إحسانُ  اإلكسانَ  استعبد

 بالحسييـك ومعييامؾتفؿ الـيياس طؾييك التخػقييَػ  : كييذلؽ وكييتعؾؿُ 

 مصالح مثال يشغؾ وبعضـا.! …تعسقر وٓ تعؼقد فال ، والبشرى

 واطؿييؾ حاجيياتفؿ، لفييؿ فيياقض أقييقام، طؾقييف ويتييردد ، لفييؿ طاميية
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ما العبد طقن يف واهَّلل الؿستطاع، قدرَ  وتسامح السؿحة، بالحـقػقة

 ) يسروا وٓ تعسروا(.: وقال.…أخقف طقن يف العبُد  كان

ـَ  أنَّ  : كذلؽ وكتعؾؿُ   لؾحرميات، يغضيُب  ميـ هق الحؼقؼل الؿمم

) ذليؽ وميـ  …وبطـيف وضقػتيف أو لؿاليف وليقس لؾشعائر ويتحرك

 هيق وهيذايعظْؿ شعائر اهَّلل فنكفا مـ تؼقى الؼؾقب( سقرة الحج .

 … الؿرصقد وإجرُ  ، الؿحؿقد الغضُب 

 إبيراهقؿ طؾك صؾقت كؿا محؿد آل وطؾك محؿد طؾك صؾ الؾفؿ

 محؿييد طؾييك بييارك الؾفييؿ مجقييد، حؿقييد إكييؽ إبييراهقؿ آل وطؾييك

 إكيؽ إبيراهقؿ آل وطؾك إبراهقؿ طؾك باركت كؿا محؿد آل وطؾك

 .… مجقد حؿقد
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ..…بؿعصقتؽ تذلـا وٓ بطاطتؽ، أطزكا الؾفؿ

 .…واإليؿان بإمـ بالدكا احػظ الؾفؿ

 رسييقلؽ اتبيياع مييـ واجعؾـييا الحسييان، لألخييالق وفؼـييا الؾفييؿ

 … الؿختارِ 

 ..… وشؽرك ذكرك طؾك أطـا الؾفؿ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

30 /ُْ  : اجلآى تعويٍ فِو
 

الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر  إنّ 

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ 

فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ 

ًدا طبُده ورسقُلف .  ُمَحؿَّ

ْسِؾُؿقَن . َّٓ َوَأكُتؿ م  َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ِف َو
ُؼقا اهَّللَ َحؼَّ ُتَؼاتِ ـَ آَمـُقا اتَّ  َيا َأي َفا الَِّذي

 اما بعد :

 معاشَر أهِؾ اإلسالم:

 َخػقييت مييـ تعؾِّؿييقن وكقييػ.. بجفييال مييررُتؿ إذا تصييـعقنَ  كقييػ

 ..إحؽام يدري ٓ أو ، التعؾقؿُ  فاتف أو الشريعة، طؾقف
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

! ا…مـدفع متحؿٌس  طؾقؽ اطترَض  أو السـ، يف كبقرٌ  ٓمؽ واذا

 !ا.…العؿؾ ما

ـُ  تربقيية ومعيالؿ..  الـبقيية السيقرة يف كبيقي مـفياٌج  طـيدكا هـا  تبيق

 الطائػية، تؾيؽ ميع وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك اهَّلل رسيقل تعاميَؾ  كقػ

 .!…وطُقفا يعَػ  أو طؾؿفا، قؾَّ  ومـ

 وسيؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك وجف كقػ ُتريـا ، مقاقػ ثالثةَ  الققم وكؼص  

! …واحتقاؤهييا خقُرهييا فقييف بؿييا معفييا، وتعامييَؾ  ، أخطييا  ثالثييةَ 

 … رحب بصدرٍ  تقجقَفف وتتؼبَؾ  صػف، يف يجعؾفا ان واستطاع

يَؾِؿلِّ رييل اهَّلل  : الصيحقحقـ يف جا   اْلَحَؽيِؿ الس 
ـِ ـْ ُمَعاِوَييَة ْبي َطي

َؿ إِْذ   طـف َقاَل : َبْقـَا َأَكيا ُأَصيؾِّل َميَع َرُسيقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ـَ اْلَؼييْقِم، َفُؼْؾييُت : َيْرَحُؿييَؽ اهَّللُ، َفَرَميياكِل اْلَؼييْقُم  َطَطييَس َرُجييٌؾ ِميي
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َقيياْه، َمييا َشييْلُكُؽْؿ َتـُْظييُروَن إَِليي لَّ ا بَِلْبَصيياِرِهْؿ. َفُؼْؾييُت : َوا ُثْؽييَؾ ُأمِّ

ُتقَكـِل،  ا َرَأْيُتُفْؿ ُيَصؿِّ َفَجَعُؾقا َيْضرُِبقَن بَِلْيِديِفْؿ َطَؾك َأْفَخاِذِهْؿ، َفَؾؿَّ

ا َصؾَّك َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َفبِيَلبِل  ، َفَؾؿَّ َلؽِـِّل َسَؽت 

َٓ َبعْ  ًؿا َقْبَؾُف َو ل، َما َرَأْيُت ُمَعؾِّ ـَ َتْعِؾقًؿا ِمـْيُف، َفيَقاهَّللِ ُهَق َوُأمِّ َدُه َأْحَس

َٓ َشييَتَؿـِل. َقيياَل :  َٓ َيييَرَبـِل َو َٓ  "َمييا َكَفَركِييل َو يياَلَة  إِنَّ َهييِذِه الصَّ

َؿييا ُهييَق التَّْسييبِقُح َوالتَّْؽبِقييُر  ـْ َكيياَلِم الـَّيياِس، إِكَّ َيْصييُؾُح فِقَفييا َشييْلٌ  ِميي

َؿ َأْو َكَؿا  - "َوقَِراَ ُة اْلُؼْرآِن   –َقاَل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

ُقْؾييُت : َيييا َرُسييقَل اهَّللِ، إِكِّييل َحييِديُث َطْفييٍد بَِجاِهِؾقَّييٍة، َوَقييْد َجيياَ  اهَّللُ 

اَن. َقاَل :  ًٓ َيْلُتقَن اْلُؽفَّ ْساَلِم، َوإِنَّ ِمـَّا ِرَجا  ."َفاَل َتْلتِِفْؿ  "بِاإْلِ

 ويخطيييي  ، الؿسييييجد يف حييييادث حصييييؾي : آخيييير حييييديث ويف

يؼييقل أبييق ُهَرْيييَرَة ريييل اهَّلل طـييف، إن َأْطَرابِق ييا َبيياَل فِييل .…أطرابييل
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

اْلَؿْسِجِد، َفَثاَر إَِلْقِف الـَّاُس لَِقَؼُعقا بِِف، َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ 

َؿ :  ـْ َميياٍ  َدُطييقُه َوَأْهرِيُؼييقا َطَؾييك  "َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ َأْو  -َبْقلِييِف َذُكقًبييا ِميي

ـْ َماٍ   ـَ  -َسْجاًل ِم رِي ، َوَلْؿ ُتْبَعُثقا ُمَعسِّ ـَ رِي َؿا ُبِعْثُتْؿ ُمَقسِّ  ."َفنِكَّ

 ، والشييفرة بالزكييا متعؾييؼ مـييدفع، شيياب يييلتل : ثالييث مققييػ ويف

 بييالرفؼ والسييالم الصييالة طؾقييف فقعؾؿييف ، مخؾطييا إسييالما ويريييُد 

ـْ َأبِل ُأَماَمَة ريل اهَّلل طـف ، َقياَل : إِنَّ  … والعؼؾ جا  يف الؿسـد َط

َفًتك َشاب ا َأَتك الـَّبِيلَّ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َفَؼياَل : َييا َرُسيقَل اهَّللِ، 

َكك. َفَلْقَبَؾ اْلَؼْقُم َطَؾْقِف َفَزَجُروُه، َوَقاُلقا : َمْف َمْف. َفَؼيا َل : اْئَذْن لِل بِالزِّ

يَؽ ا  ". َفَدَكا ِمـُْف َقرِيًبا، َقياَل : َفَجَؾيَس، َقياَل : "اْدُكْف  " ُمِّ
ِٕ َأُتِحب يُف 

َٓ َواهَّللِ، َجَعَؾـِل اهَّللُ فِيَداَ َك. َقياَل : " َٓ الـَّياُس ُيِحب قَكيُف  ". َقاَل :  َو

َفاتِِفْؿ  ُمَّ
ْبـَتَِؽ ا  ". َقاَل : "ِٕ

ِ
َٓ َواهَّللِ َييا َرُسيقَل  . َقاَل :"َأَفُتِحب ُف ٓ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َٓ الـَّاُس ُيِحب قَكُف لَِبـَاتِِفْؿ  "اهَّللِ، َجَعَؾـِل اهَّللُ فَِداَ َك. َقاَل :  . َقياَل "َو

ُْختَِؽ ا  ":  ِٕ َٓ َواهَّللِ، َجَعَؾـِيل اهَّللُ فِيَداَ َك. َقياَل : "َأَفُتِحب ُف  . َقاَل : 

ََخ  " ِٕ َٓ الـَّاُس ُيِحب قَكُف  تِيَؽ ا  ". َقياَل : "َقاتِِفْؿ َو . "َأَفُتِحب يُف لَِعؿَّ

َٓ َواهَّللِ، َجَعَؾـِييل اهَّللُ فِييَداَ َك. َقيياَل :  َٓ الـَّيياُس ُيِحب قَكييُف  "َقيياَل :  َو

اتِِفْؿ  َٓ َواهَّللِ، َجَعَؾـِيل "َأَفُتِحب ُف لَِخاَلتِيَؽ ا  ". َقاَل : "لَِعؿَّ . َقياَل : 

تِِفْؿ  "اَل : اهَّللُ فَِداَ َك. قَ  َٓ َٓ الـَّاُس ُيِحب قَكُف لَِخا . َقياَل : َفَقَييَع "َو

ـْ َفْرَجيُف  "َيَدُه َطَؾْقِف َوَقاَل :  ْر َقْؾَبُف، َوَحصِّ ُفؿَّ اْغِػْر َذْكَبُف، َوَصفِّ . "الؾَّ

ـْ َبْعَد َذلَِؽ اْلَػَتك َيْؾَتِػُت إَِلك َشْلٍ .  َقاَل : َفَؾْؿ َيُؽ

 أهؿفا: مـ دروٌس  وهـا

 اسييتعراض يـبغييل ومييا ، مثؾـييا بشيير ففييق بالجاهييؾ، الترفييؼ اوٓ:

 يحييب   رفقييؼ فياهَّللُ  بييف، وترفيؼ كرحؿييف بييؾ ، طؾقيف وحؽؿتـييا طؾؿـيا
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 طؾييك يعطييل ٓ مييا الرفييؼ، طؾييك ويعطييل ، كؾييف إميير يف الرفييؼ

 ، أطظؿ زاد وما كحقه أو تشؿقتا محرمٌ  الصالة يف فالؽالم ..العـػ

 ، الصيالة ميـ ليقس ذليؽ ان وطؾؿف ، اهَّللَ  رسقل سامحف ذلؽ ومع

َؿا والصالة  . " اْلُؼْرآنِ  َوقَِراَ ةُ  َوالتَّْؽبِقرُ  التَّْسبِقُح  ُهقَ  إِكَّ

ـَ اهَّللِ لِـَت َلُفؿْ ) َفبَِؿا َرْح  قا  َؿٍة مِّ كَػض  َٓ َوَلْق ُكـَت َفظ ا َغِؾقَظ اْلَؼْؾِب 

ـْ  َْميرِ ُفيَفاْطُػ َطـُْفْؿ َواْسيَتْغِػْر لَ  َحْقلَِؽ  ِم ْٕ َفينَِذا  ْؿ َوَشياِوْرُهْؿ فِيل ا

ـَ ( سيييقرة آل  ِؾق يييْؾ َطَؾيييك اهَّللِ  إِنَّ اهَّللَ ُيِحيييب  اْلُؿَتيييَقكِّ َطَزْميييَت َفَتَقكَّ

 . ٢4١طؿران: 

الؾفؿ طؾؿـا ميا يـػعـيا، واكػعـيا بؿيا طؾؿتـيا، ييا أرحيؿ اليراحؿقـ، 

 .…وأكرم إكرمقـ

 ..…ولسائر الؿسؾؿقـ أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ
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الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ولل الصالحقـ وخالؼ الخؾؼ أجؿعيقـ ، 

وُأصؾك وأسؾؿ طؾك مـ أرسؾف ربيف رحؿيًة لؾعيالؿقـ ، وطؾيك آلِيف 

 …وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

  ومـ دروِس هذه الؿقاقػ يا مسؾؿقن:

ـُ  أكيف لؾتياري ، وشيفادةٌ  ، حؼقؼل اطتراٌف  ثاكًقا:  ، الؿعؾؿيقـ أحسي

 وٓ سييبَّ  وٓ ، كفييرَ  وٓ َكفييرَ  ٓ..  والسييبُب  .…الؿييربقـ وخقييرُ 

 .…طـّػ

 وتؾييؽ ، بالعؾقييا وداوى ، بالحسييـك وتؽؾييؿَ  ، بالػضييؾك طييالَج  بييؾ

 …ومدارسـا معالجاتـا يف كػتؼدها أخالٌق 
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 كشياهد كـيا وكيؿ ، الؼيقل ليف وأغؾظـا طـَّػـا أبـائـا بعُض  أخطل إذا

 لصبركا تػؽركا ولق…وتقبقخفؿ الؿساجد مـ الصغار صردَ  قديؿا

 !،…والؿسجد الصالة لحبِّ  وتللػـاهؿ ، جؿقاًل  صبرا طؾقفؿ

 اإلصيالح طؾيك البعقيد واإلصيالح اليدطقة مصؾحةِ  تغؾقُب  وثالًثا:

 وأخّػ  ، إصغر الخطر بارتؽاِب  إطظؿ الخطر ودفعُ  ، الؼريب

 وأمييا ، يـييدمالن الصييالة وخطييل الؿسييجد تؼييذيرَ  فيينن ، الضييرريـ

 اليـػس، يف حرارُتيف وتبؼيك ، يـيدمؾ فال والتربقي الدطقي الجرُح 

 الؿربيييييل وهيييييق ، وسيييييؾؿ طؾقيييييف اهَّللُ  صيييييّؾك راطييييياه وليييييذلؽ

)فنكؿيا ُبعثيتؿ مقسيريـ وليؿ تبعثيقا  : ٕصيحابفِ  وقيال…الحؽقؿ،

ريـ ( ٌد  ، طام مـفاٌج  فالقسرُ  معسِّ  . إحقال كؾ طؾك متؼؾَّ
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ـَ  التعؾقؿَ  أنَّ  ورابًعا:  الغؾقظ، الصارم التعؾقؿ مـ أجدى الرفقؼ الؾّق

 . والتالمقذ الـاس جؿاهقر طـد

 والتػاتييًا، كالًمييا ولقسييت وإخبيياٌت  خشييقعٌ  الصييالة أنّ  وخامًسييا:

ـُ  يـاجل  ..وحاجتف شؽقاه فقفا ويبث تعالك، ربف فقفا الؿمم

 كييؾَّ  وتجـقبفييا ، وتعظقؿفييا  الؿسيياجد تطفقيير وجييقُب  وسادًسييا:

 .وتطققبفا بتـظقػفا ُأمركا وقد ، واإلهؿال الؼذر صقرِ 

 رييل فؿعاويية  طظقٌؿ، اثرها وأنّ  بالحسـك التربقة فضُؾ  وسابًعا:

ـَ تعؾقًؿا مـف ( : قال طـف الف  : قال وإطرابل) ما رأيُت معؾًؿا أحس

 .…أحدا معـا ترحؿ وٓ ومحؿدا ارحؿـل الؾفؿ

) لؼييد حّجييرَت  : وقييال بييالرفؼ أيًضييا والسييالم الصييالة طؾقييف فييردَّ 

 . واسعة اهَّلل رحؿة يؼصد واسًعا (
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 الؿتشيقف الشياب ميع العؼؾيل والخطياب الرفؼ استخدامُ  وثامـًا:

 خيالل مـ ، بالحرمة إقـاطف يف والسالم الصالة طؾقف وقدرُتف لؾزكا،

 ، الرجيُؾ  فياقتـعَ  ، محارمفؿ يف يلبقكف الـاَس  وأنّ  ، طؼؾًقا محاورتف

ـِ  بييالغػران ، صييالحاٍت  دطييقاٍت  وزاده  ومييا ، والتطفقيير والتحصييق

  .… ، رقراق مـساٍب  تعامؾٍ  ومـ ، ططرة كؾؿاٍت  مـ أجؿَؾفا

 كاصيٍح  ميـ أجؾَّيف وميا ، ففيقؿ ُميرٍب  مـ أطَظَؿف ما وأمل هق فبلبل

 …شػقؼ

 …وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  املصزق: اخليٌِة حديُح/ 31
 

لرسقلـا الحؿُد هَّللِ الذي جّؿَؾ أهَؾ اإلسالم بإخالق ، وجعؾ 

 …محؿٍد مـفا الـؿقَر الرقراق، وشّرفف طؾك بـل آدَم طؾك اإلصالق

 …كحؿُده وكشؽره ، ومـ كؾ ذكٍب كستغػره 

وكشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أن محؿًدا طبُده 

ورسقلف ، صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبف الؿحؿقديـ بأفاق ، 

 …وسؾؿ إلك يقِم التالق

 أما بعد:

  معاشَر الؿسؾؿقـ :

 أشييرقت الييذي البفييقج، الخقؿيية بحييديث كسييتظؾ   القييقم هييذا كعييؿ

 قبسياُتف وشيعت ، أحقا كيا محاسيـُف وميألت ، محّقاكا طؾك كؾؿاُتف

 ..…الدكقا أقاصل إلك كسؿاتف وسارت! …بؼاِطـا طؾك
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وكعتفيا ،  الؽبقير الشيريف  ووصػفا ، "أّم معبد التاريخل" حديث

 شخصيف يف صيػاٍت  طيـ وحصيحَص  أبيانَ  الذي ، العؿقؼ الذهبل

 !… سقاها يذكرها لؿ وسؾؿ، طؾقف اهَّللُ  صّؾك وشخصقتف

 السقر: كتب ذكرت

 وتطعيؿ َتسيؼل ثيؿ ، الؼبية بػـا  تحتبل جؾدة برزةً  امرأةً  كاكت أكفا

 مـفيا، لقشيتروه وتؿيًرا لحًؿا فسللقها ، الؿسافر الركب طؾقفا فؿرَّ 

 فـظيير ُمييرمؾقـ، الؼييقم وكييان ذلييؽ، مييـ شييقًئا طـييدها يصييقبقا فؾييؿ

 فؼيال: الخقؿية جـيب يف شياة إليك والسالم الصالة طؾقف اهَّلل رسقُل 

. الغيـؿ طيـ الَجفيُد  خؾػفا شاةٌ  قالت:" ما هذه الشاة يا أم معبد"

 قييال: ذلييؽ، مييـ أجفييُد  هييل قالييت: ."هييؾ بفييا مييـ لييبـ" قييال:

 بفا رأيَت  إن وأمل، أكت بلبل كعؿ قالت:. "أحؾَبفا أن لل أتلذكقـ"
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وسيؿك ييرَطفا بقيده فؿسيَح   اهَّلل، رسقُل  بفا فدطا فاحِؾبفا، حؾًبا

 ييربُض  بنكا  ودطا ، ودّرت طؾقف فتػاجت شاتفا، يف لفا ودطا  اهَّلل،

ييا فقييف فحؾييب ، الييرهط  سييائال الؾييبـ اي -البفييا  طيياله حتييك ثج 

 رَووا، حتييك أصيحابف وسييؼك ، روييت حتييك سيؼاها ثييؿ ، -بفقًجيا

 حتيك ، ذليؽ بعيد فقفا ثاكًقا حؾب ثؿ ، أراحقا ثؿ آخُرهؿ، وشرب

 .طـفييييا وارتحؾييييقا وبايعفييييا طـييييدها غييييادره ثييييؿ اإلكييييا ، مييييأل

 ، أطـيييًزا يسيييقق معبيييد أبيييق زوُجفيييا جيييا  حتيييك لبثيييْت  فؼؾؿيييا

ُ هيزآً،  طجيب  الؾيبـ، معبيد أبيق رأى فؾؿيا قؾقيؾ، مخفيـ طجاًفا

 … معبد أم يا الؾبـ هذا لؽ أيـ مـ وقال:

 مير أكف إٓ واهَّلل ٓ قالت: البقت يف حؾقَب  وٓ حقاٌل  طازٌب  والشاة

 ، معبيد أمَّ  ييا ليل صػقف قال:. وكذا كذا حالف مـ ، مبارك رجٌؾ  بـا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 : لزوجفيا تصيػف وهل وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل طـ فؼالت

رأيييُت رجييالً ضيياهَر القيييا ة، أبؾييُج )مشييرق( القجييف حسييـ "

اليبطـ( وليؿ ُتيزِر بيف َصيعؾة ) أي الخؾؼ، لؿ َتعبف ُثجؾية )ييخامة 

صييغر الييرأس( وسييقٌؿ قسييقؿ، يف طقـقييف دَطييج، ويف أشييػاره وَصييػ 

)صقيؾ شعر إجػان(، ويف صقتف صَحؾ )رخقؿ الصقت( أحقر 

أكحؾ ، أزج أقرن ، شديد سيقاد الشيعر، يف طـؼيف سيطح )ارتػياع 

وصقل( ويف لحقتف كثافة، إذا صؿت فعؾقف الققار، وإذا تؽؾيؿ سيؿا 

البفا ، وكلن مـطَؼف خرزاُت كظٍؿ يتحدرن، حؾيُق الؿـطيؼ ،  وطاله

 فصيييٌؾ ٓ كيييزر وٓ هيييذر )ٓ طيييل فقيييف وٓ ثرثيييرة يف كالميييف(..

أجفُر الـاس وأجؿُؾفؿ مـ بعقد، وأحالهؿ وأحسـُفؿ ميـ قرييب، 

َربعٌة )وسط مابقـ الطقل والؼصر( ٓ تشيـمه )ُتبغضيف( ميـ صيقل 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـٌ )تحتؼيره( ميـ قِصير، غ ـٌ بيقـ غصيـقـ، ففيق وٓ تؼتحؿف طق صي

أكضُر الثالثة مـظًرا، وأحسـُفؿ قدًرا، لف رفؼاُ  يحػيقَن بيف، إذا قيال 

استؿعقا لؼقلف، وإذا أمر تبادروا إلك أمره، محػقٌد )يسرع أصحابف 

يف صاطتييف(، محشييقد )يحتشييد الـيياس حقلييف( ٓ طييابٌس وٓ مػـَّييد 

ٍف يف الؽالم(  .")غقر مسػَّ

 ميا أميره ميـ لـيا ذكير الذي قريش حبصا واهَّللِ  هق معبد: أبق قال

 ذلؽ إلك وجدُت  إن وٕفعؾـ أصحبف أن هؿؿت ولؼد بؿؽة، ذكر

 .سبقالً 

 طظقؿية فقائيد وفقفيا والسيقر، العؾيؿ أهيؾِ  طـيد ثابتيةٌ  الؼصية وهذا

 مـفا:
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

: ًٓ  هييذا دلييت  حقييث ، والسييالم الصييالة طؾقييف كبقتييف صييحةُ  أو

 الرسيؾ وخياتؿُ  العيالؿقـ ربِّ  كبيلُ  وأكيف صيدقف، طؾيك الؿعجزاُت 

 . أجؿعقـ

 الطعيياُم، تبييارك فؾؼييد ، اهَّلل مييـ تليقييدا لييف الؿصيياحبةُ  البركييةُ  ثاكًقييا:

 وصييؾح الجؿقييع، وُأصعييؿَ  ، الخقؿيية واسييتـارت ، الشيياة وُشييػقت

 …ومسيغبة وجػياف جيدٍب  زميـ يف السعادة، واكتشرت ، الحال

 !… العظقؿ الػضؾ ذو واهَّلل ، يشا  مـ يمتقف  اهَّلل فضؾ وذلؽ

 ، الؿبيارك الرجيؾ ليذلؽ مالحظتفيا وسيرطةُ  ، وصػفا دقةُ  وثالًثا:

 اهَّلل رسيقل إكيرامِ  وُحسيـ ، مشتتة خقؿةٍ  يف تغقرات مـ أحدثف وما

 !…لف أصحابف وطـاية لخؾؼف واكدهاُشفا لفا،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َأكُػِسييُؽْؿ َطِزييٌز َطَؾْقيِف َميا َطـِيت ْؿ َحييرِيٌص  ي ) َلَؼيْد َجياَ ُكْؿ َرُسيقٌل مِّ

ِحقٌؿ ( سقرة التقبة : َطَؾْقُؽؿ  ـَ َرُ وٌف رَّ  . ٢١٨بِاْلُؿْمِمـِق

 .…الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا الغػؾَة والحسرات

 …أققُل ققلل هذا واستغػر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ حؿًدا كثقرا صقبا مباركا فقف ، وصّؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك كبقـا 

 .…محؿد وطؾك آلِف وصحبِف 

  وبعد :

  أيفا اإلخقُة الؽرام :

 وقيقٓ ، وسيؾقًكا شيؽاًل  شخصقتف صقُب  أيًضا: الؼصة فقائد ومـ

 ، أحبَّييف جالَسييف مييـ كييؾ أن بحقييُث  ، واتصييآ وتػيياطاًل  وطؿييال،

) وإكييؽ لعؾييك خؾييؼ .. وخصييالف بػضييائؾف وآكتػيياع قرَبييف وتؿـّييك

  طظقؿ (.

 يف اإلكسيان اهَّلل خؾيؼ فؼد ، بفا اهَّللُ  جّؿؾف التل ِخؾؼتِف جؿاُل  ومـفا :

ـِ   قييال وكؿييا! …خارًقييا وجؿييآً  ُحسييـا هييق وزاده ، تؼييقيؿ أحسيي

  : طـف اهَّلل ريل حسانُ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـُ   َطقـل َقط   َترَ  َلؿ ِمـَؽ  َوَأحَس

 

 الـِسا ُ  َتِؾدِ  َلؿ ِمـَؽ  َوَأجَؿُؾ  **

 

 َطقييٍب  ُكييؾِّ  ِمييـ مبييرأً  ُخِؾؼييَت 

 

 َتشا ُ  َكؿا ُخِؾؼَت  َقد َكَلكََّؽ  **

 

 

ـُ  ، وصؿتف كالِمف لطافةُ  ومـفا:  تشع   بحقث ، وكظراتف سؿتِف وُحس

 ققلييف صيح وقييد والؿؽيارم، وإدب والتييقدد، اإليؿيان معيياين مـيف

  ) إكؿا ُبعثُت ٕتؿَؿ مؽارَم إخالق (.: الؿشفقر

 ففيق ، وكفقيف وأمره بؽالمفِ  واحتػاؤهؿ ، لف صحابتف محبةُ  ومـفا :

 …والسالم الصالة طؾقف ومـؼذهؿ وأستاُذهؿ ، وكبقفؿ قائُدهؿ

 …الؾفؿ صؾ وسؾؿ طؾك الـبل إطظؿ والرسقل إكرم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :املديِة وبووغ اهلجزة حديح/ 32
 

الحؿُد هَّلل تعالك ، مّؽـ لعباده، وكصَر أولقا ه، وثّبت أصػقاَ ه، 

 ..…والصالة والسالم طؾك خقر رسؾف وأكبقائف 

أشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿًدا طبُده 

 …ورسقلف ، صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلِف وصحبِف وسؾؿ تسؾقًؿا مزيدا 

 ) ومـ يتِؼ اهَّلل يجعؾ لف مخرًجا ، ويرزقف مـ حقُث ٓ يحتسب (.

  اما بعد :

  إخقة اإليؿان :

 ، مختؾًػيا طفيًدا وسيّطرت العالَؿ، غقَرت ، التاري  يف رحؾةٍ  أطظؿُ 

 معالُؿيف ليف جدييد، كقر وٓدة وأطؾـت مستضعػقـ، لؼقمٍ  ومّؽـت

 .…وأجـاُده وحراُسف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الؾقيؾ وجابيت ، لألخطار وتعريت الؼػار، شّؼت.. خطرة رحؾةٌ 

 الؿييال صييالُب  ويالحؼفييا ، إطييادي مييـ ُتطيياردُ  وهييل ، والـفييار

ـّ  والؿجد،  .. ملمـفؿ وبؾغفؿ حػظفؿ اهَّلل ولؽ

 بؾغيقا حتيك ، قالقؾ مـ واجفقه وما وصػفا، مـ مؼتطػاٌت  وهذه

 … الؿـزل

طـ البيرا  بيـ طيازب رييل  : اهَّلل رحؿف البخاري صحقح يف جا 

ـَ   اهَّلل طـييف أن أبيياه قييال ْثـِل َكْقييَػ َصييـَْعُتَؿا ِحييق : َيييا َأَبييا َبْؽييرٍ، َحييدِّ

َسَرْيَت َمَع َرُسيقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ. َقياَل : َكَعيْؿ، َأْسيَرْيـَا 

َٓ َيُؿير  فِقيِف  ـَ اْلَغِد َحتَّك َقاَم َقائُِؿ الظَِّفقَرِة ، َوَخاَل الطَّرِيُؼ،  َلْقَؾَتـَا َوِم

يْؿُس، َأَحٌد  ، َفُرفَِعْت َلـَا َصْخَرٌة َصِقيَؾٌة، َلَفا ضِيؾ  َليْؿ َتيْلِت َطَؾْقيِف الشَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َؿ َمَؽاًكا بَِقيِدي َيـَياُم  ْيُت لِؾـَّبِلِّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َفـََزْلـَا ِطـَْدُه، َوَسقَّ

 .…َطَؾْقِف، َوَبَسْطُت فِقِف َفْرَوًة، 

اهَّللِ َوَأَكييا َأْكُػييُض َلييَؽ َمييا َحْقَلييَؽ. َفـَيياَم،  َكييْؿ َيييا َرُسييقَل َوُقْؾييُت : 

يْخَرِة  َوَخَرْجُت َأْكُػُض َما َحْقَلُف، َفنَِذا َأَكا بَِراٍع ُمْؼبٍِؾ بَِغـَِؿيِف إَِليك الصَّ

ـْ  -أي الظيؾ والراحية  -ُيرِيُد ِمـَْفا ِمْثَؾ الَّيِذي َأَرْدَكيا،  َفُؼْؾيُت : لَِؿي

ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـَيِة  َأْكَت َيا ُغاَلُم ا َفَؼاَل  يَة  -: لَِرُجٍؾ ِم ُقْؾيُت :  -َأْو َمؽَّ

ـٌ ا َقاَل : َكَعْؿ. ُقْؾُت : َأَفَتْحُؾُب ا َقياَل : َكَعيْؿ. َفَلَخيَذ  َأفِل َغـَِؿَؽ َلَب

َعرِ َواْلَؼَذى ـَ الت َراِب َوالشَّ ْرَع ِم   ..َشاًة، َفُؼْؾُت : اْكُػِض الضَّ

، َوَمِعيل إَِداَوٌة ، َحَؿْؾُتَفيا لِؾـَّبِيلِّ  َفَحَؾَب فِل َقْعٍب َقاَل : 
ـٍ ـْ َلَب ُكْثَبًة ِم

يُل، َفَلَتْقيُت الـَّبِيلَّ  َؿ َيْرَتِقي ِمـَْفيا، َيْشيَرُب َوَيَتَقيَّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـَ اْسيَتْقؼَ  َظيُف، َفَقاَفْؼُتيُف ِحيق
َؿ َفَؽرِْهيُت َأْن ُأوقِ َظ، َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـِ َحتَّك َبيَرَد َأْسيَػُؾُف، َفُؼْؾيُت : اْشيَرْب َييا  َب ـَ اْلَؿاِ  َطَؾك الؾَّ َفَصَبْبُت ِم

َأَلييْؿ َيييْلِن  "َرُسييقَل اهَّللِ. َقيياَل : َفَشييرَِب َحتَّييك َرِيييقُت، ُثييؿَّ َقيياَل : 

ِحقِؾ ا    "لِؾرَّ

يؿْ ُقْؾُت :  َبَعـَيا ُسيَراَقُة َبَؾك. َقاَل : َفاْرَتَحْؾـَا َبْعَدَما َماَليِت الشَّ ُس. َواتَّ

ـُ َمالٍِؽ َفُؼْؾيُت : ُأتِقـَيا َييا َرُسيقَل اهَّللِ. َفَؼياَل :  َٓ َتْحيَزْن إِنَّ اهَّللَ  } "ْب

. َفَدَطا َطَؾْقيِف الـَّبِيل  َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، َفاْرَتَطَؿيْت بِيِف " {َمَعـَا 

َْرِض. ُأَرى فِل َج  -َفَرُسُف إَِلك َبْطـَِفا  ْٕ ـَ ا َفَؼاَل : إِكِّل ُأَراُكَؿا  -َؾٍد ِم

، َفياْدُطَقا لِيل، َفياهَّللُ َلُؽَؿيا َأْن َأُردَّ َطـُْؽَؿيا الطََّؾيَب.  َقْد َدَطْقُتَؿيا َطَؾيلَّ

 َّٓ َٓ َيْؾَؼك َأَحيًدا إِ َؿ َفـََجا، َفَجَعَؾ  َفَدَطا َلُف الـَّبِل  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُه. َقياَل : َوَوَفيك َلـَيا.  َقاَل : َّٓ َردَّ َكَػْقيُتُؽْؿ َميا ُهـَيا. َفياَل َيْؾَؼيك َأَحيًدا إِ

 الحديُث .
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

فتلمؾ هـا : حػَظ اهَّلل لفؿ، وحرَصيفؿ يف التخػيل وطظيؿ تيقكؾفؿ 

ومطيياردَة الػرسييان   طؾييك ربفييؿ ، وصييعقبة الرحؾيية ، وقؾيية الييزاد،

بعييد الييدطا   لفييؿ، وفشييؾ سييراقة يف الظػييرِ بفييؿ ، وسييمالف إمييانَ 

ًٓ طـفؿ   …طؾقف، وتحقلف مـاصًرا ومخذِّ

 فؿألهييا ، الخزاطقيية معبييد أمّ  خقؿيية طؾييك مييّروا أيًضييا الطريييؼ ويف

 … وصعامفؿ حاُلفؿ وصَؾح فقفا، الـقر وشعَّ  ببركتف،

 جزائيف خقيرَ  العرش رب   اهَّللُ  جزى

 

 معبيدِ  أمِ  خقؿتيل حال رفقؼقـ **

 

 بييييف وارتحييييال بييييالبر كييييزٓ هؿييييا

 

 محؿدِ  رفقَؼ  أمسك مـ وأفؾَح  **

   

 بيييـ برييييدة أبيييا وسيييؾؿ طؾقيييف اهَّلل صيييؾك الـبيييل   لؼيييل الطرييييؼ ويف

 طؾقيف اهَّلل صؾك الـبل صؾب يف خرج ققمف، رئقَس  وكان الُحصقب،

 فؽؾؿييف ، الؽبقييرة بالؿؽافييلة يػييقزَ  أن رجييا  بؽيير؛ وأبييل وسييؾؿ،
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ركيب يف وهيق الزبقيَر، الطريؼ يف ولؼل ..لإلسالم صدُره واكشرَح 

 ثقابييا فؽسيياهؿ الشييام، مييـ طائييديـ تجييارا كيياكقا الؿسييؾؿقـ، مييـ

 .… )قبا  ( بؾغقا ربقع، مـ الثامـ اإلثـقـ يقم يف ثؿ.… بقضا 

 اهَّلل رسيقل بؿخيرِج  بالؿديـية الؿسيؾؿقن وسيؿع : السقر أهُؾ  قال

 الحرة، إلك غداة كؾ َيغدونَ  فؽاكقا مؽة، مـ وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك

 أصيالقا ميا بعيد يقميا فياكؼؾبقا الظفقرة، حر   يردَّهؿ حتك فقـتظروكف

 ُأصؿ طؾك يفقد مـ رجٌؾ  صِعَد ..  بققتفؿ إلك أووا فؾؿا اكتظارهؿ،

 وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك اهَّلل برسقل فبُصر إلقف، يـظر ٕمر آصامفؿ مـ

 قيال أن كػسيف يؿؾيؽ فؾيؿ السيراب، بفيؿ يزول مبقضقـ وأصحابف

  : صقتف بلطؾك
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

كؿ هيذا العيرب، معاشرَ  يا  ويف - حظؽيؿ اي-تـظيرون اليذي َجيد 

 السالح إلك الؿسؾؿقن فثار ، -لألكصار جدة..  َققؾةَ  بـل :يا رواية

 . مفتبؾقـ فزطقـ

 حقيث جؿعيا ، البشيرية طؾك بؾ ، إكصار طؾك سعقًدا يقًما وكان

 ، أولقييا ه وكصير لديـييف، ومّؽيـ ، الؿشيركقـ مؽييرِ  ميـ اهَّلل كجياهؿ

 وهَّلل…آسالم راية وسطقعِ  ، وضفقرها لؾدطقة جديد فجرٌ  وبزغَ 

 َبكِهِفؿ َوَييلَق ٰبِيَلف هَّللِ ٱُكيقَر  ِػيئُُقا) ُيرِييُدوَن َأن ُيط !،.. والؿـية الحؿُد 

َّٓ َأن ُيتِؿَّ ُكيقَرهُ  هَّللُ ٱ  ۥَرُسيقَلفُ  َسيَؾ َأر لَّيِذ ٱُهيَق  لَؽييِٰػُرونَ ٱَوَليق َكيرَِه  ۥإِ

ـِ  ُفيييَدىٰ لٱِب  ـِ ٱَطَؾيييك  ۥِفيييَرهُ لُِقظ لَحيييؼِّ ٱَوِديييي ي يييفِ  ليييدِّ َوَليييق َكيييرَِه  ۦُكؾِّ

 (١١-١١ ). سقرة التقبة (لُؿشرُِكقنَ ٱ

الؾفؿ اكػعـيا بفيدي رسيقلؽ الؽيريؿ ، ووفؼـيا ٓتباطيف ، واقتػيا   

 …سـتِف يا كريؿ 

 .…أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

بعييده ، وطؾييك آلِييف الحؿييُد هَّلل وحييده ، والصييالُة طؾييك مييـ ٓ كبييَل 

 …وصحبف أجؿعقـ

  وبعد :

 ، اهَّلل رسيقُل  وصؾقعيُتفؿ كيرام: ييا الؿديـة  الؿفاجرُ  الركُب  وصَؾ 

 اهَّلل مييـ والؿـييةَ  الػضييَؾ  استشييعرت ، مبتفجيية ، مسييرورةٌ  وإميية

 …وأحاديثف صػاُتف وجا تفؿ ، بُخؾؼف سؿعقا وقد ، تعالك

 واهتييزت ، صرًبييا الـخقييُؾ  وتراقصييت ، فرحييا إرُض  وابتفجييت

  …شققًا الـػقس

ـُ  اإلمامُ  وقال وُسؿعت القجبيُة والتؽبقيُر يف  " : اهَّلل رحؿف الؼقؿ اب

بـل طؿرو بـ طيقف، وكّبيَر الؿسيؾؿقن فرحيا بؼدوميف، وخرجيقا 

ـَ حقليف،  لؾؼائف، فتؾّؼيقه وحقَّيقه بتحقيِة الـبيقة، فلحيدققا بيف ُمطقػيق
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُهيَق َميْقُٓه َوِجْبرِييُؾ  والسؽقـُة تغشاه، والقحُل كزل طؾقيف: َفينِنَّ اهَّللَ 

، َواْلَؿالئَِؽُة َبْعَد ذلَِؽ َضِفقٌر ]التحريؿ:  ـَ  . "[ ٤َوصالُِح اْلُؿْمِمـِق

ًٓ  فـيزل ، ٓستؼبالف فقف الـاس زحَػ  مشفقًدا يقًما وكان  بـيل يف أو

 ذلؽ بعد وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل كزل ثؿ طقف، بـ طؿرو

 بؿؽية صاليب أبيل بيـ طؾيل ومؽيث الفيدم، بيـ كؾثيقم طؾيك بؼبا 

 ثيؿ القدائيع، وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل طـ أدى حتك ثالثا،

 .… الؿديـة دخقلف قبؾ أدركف حتك ماشقا تبعف

، تاريخقييا يقًمييا وكييان  تييرتج   والسييؽؽ البقييقت كاكييت فؼييد أغييرَّ

 والقلييدان إكصييار بـيياُت  وكاكيت والتؼييديس، التحؿقييد بلصيقات

 .. وسرورا فرحا إبقات بفذه تتغـك
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  طؾقـييييا البييييدرُ  أشييييرق

 

 الييييقداعْ  ثـقييييات مييييـ **

 

 طؾقـيييا الشيييؽرُ  وجيييب

 

 داع هَّلل دطيييييييييا ميييييييييا **

 

 فقـييييا الؿبعييييقُث  أيفييييا

 

 الؿطيياع بييإمر جئييت **

 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي

 . تاريخًقا مشفقر ولؽـف ، سـًدا يثبت لؿ كان وان

 واحيدٍ  كؾَّ  أن إٓ ، صائؾة ثروات أصحاب يؽقكقا لؿ إن وإكصارُ 

 طؾقييف، وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك الرسييقُل  يـييزَل  أن يتؿـييك كييان مييـفؿ

 يؼيقل فؽيان والؿـَعة، والسالح ، والُعدة العدد إلك هُؾؿَّ  ويؼقلقن:

 الؿسيجد مقييعِ  يف بَركت حتك ملمقرة، فنكفا سبقؾفا خّؾقا : لفؿ

 .…ذلؽ يروم وكان الـجار، بـل مـ أخقالف طـد ، الحالل
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ودوليية، ديـًييا الؿؿؽـيية، الؿممـيية الطائػيية قصييةُ  جديييد مييـ وبييدأت

ـّ  أمييره طؾييك غالييب واهَّلل وفخييارًا، ومجييًدا  ٓ الـيياس أكثيير ولؽيي

 . يعؾؿقن

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الرحؿيية الؿفييداة ، والـعؿيية 

 …الؿسداة
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :اهِاس أئا عوي أشريوا/ 33
 

وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر  ان الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ،

أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ 

ُيْضِؾْؾ فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، 

ًدا طبُده ورسقُلف .  وأشفُد أنَّ ُمَحؿَّ

ـَ آَمـُقا اتَّ  ُؼقا اهَّللَ ) َيا َأي َفا الَِّذي َمْت لَِغٍد َواتَّ ا َقدَّ ُؼقا اهَّللَ َوْلَتـُظْر َكْػٌس مَّ

 إِنَّ اهَّللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقن (.

  : بعد أما

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

 … )أشقروا طؾل أيفا الـاس( العبارة بفذه سؿعتؿ هؾ
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 تربيقي، وطاميٌؾ  مـفجقية، وقاطيدةٌ  السيقرة، يف اشتفرت طبارةٌ  كعؿ

 والؿعؾيييؿِ  ، وأصيييحابف الؼائيييدِ  بيييقـ يؼيييارُب  ، اجتؿييياطل وربييياطٌ 

َوَأْميُرُهْؿ ُشيقَرى ) : تعيالك قيال. …وجالسف وإستاذِ  ، وتالمقذه

 ( سقرة الشقرى .َبْقـَُفؿْ 

( سقرة آل َوَشاِوْرُهْؿ فِل إَْمرِ ) فاستجاب بذلؽ تعالك رب ف وأمره

 هيذه تػعَّؾيت وهيؾ الؿيـفج، لفيذا تطبقُؼـيا كقيػ ُتيرى فقا. طؿران

 لحياهؿ، وشيابت أبـياؤه كبِير قيد أٌب  بؽ يؿر   ..حقاتـا يف الخصؾةُ 

 ُيشيركُ  وٓ بيالؼرار، مستبٌد  دائرة وصاحُب  ، رأيفؿ يحِؼر يزاُل  وٓ

 بيف، يقيالقن ٓ ، أزمية بفؿ ألّؿت إذا ولذلؽ..! الؿققػ يف مقضػقف

 !…الؼرار ُيشرِكفؿ وٓ يشاورهؿ ٓ ٕكف
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 تاريخقيةً  كؿياذَج  وخيذوا ذليؽ، خالَف  طؾَّؿـا الؽريؿ رسقُلـا بقـؿا

 .… الحؼقؼقة لؾشقرى

قال َأَكٍس ريل اهَّلل طـف إن َرُسقَل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف  : بدر غزوة يف

َؿ َأُبيق َبْؽيرٍ،  "َوَسؾََّؿ  ـَ َبَؾَغُف إِْقَباُل َأبِل ُسْػَقاَن، َقاَل : َفَتَؽؾَّ َشاَوَر ِحق

ـُ ُطَبياَدَة، َفَلْطَرَض  َؿ ُطَؿُر، َفَلْطَرَض َطـُْف، َفَؼياَم َسيْعُد ْبي َطـُْف، ُثؿَّ َتَؽؾَّ

اَكا ُترِيُد َييا َرُسيقَل اهَّللِ، َوالَّيِذي َكْػِسيل بَِقيِدِه، َليْق َأَمْرَتـَيا َأْن  َفَؼاَل : إِيَّ

ََخْضـَاَها، َٕ  الحبياُب  الؿقييع يف طؾقيف وأشارَ ."..ُكِخقَضَفا اْلَبْحَر 

 إسييرى يف واستشييارهفؿ ..وأقييره إلقييف واسييتؿع ، ؿـييذرال بييـ

 !… معؾقم مشفقرٌ  وهذا ، ومصقرهؿ

 الشباُب  فلشار ، البؼا  أو لؾخروج  "غزوة أحد" يف واستشارهؿ

 !…رأيفؿ طؾك فـزل ، إلقفؿ بالخروج
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َفيا  " : والسيالم الصيالة طؾقيف قيال الحديببة: صؾح ويف َأِشيقُروا َأي 

 ، ـَ الـَّاُس َطَؾلَّ ِ  الَّيِذي َٓ َأَتيَرْوَن َأْن َأِمقيَؾ إَِليك ِطَقيالِِفْؿ، َوَذَراِريِّ َهيُم

ـِ اْلَبْقِت، وَكا َط  . "…ُيرِيُدوَن َأْن َيُصد 

َْحيَزاِب بُِثُؾيِث ثَِؿياِر  "َييْقَم اْلَخـْيَدِق "َوَشاَوَرُهْؿ  ْٕ فِيل ُمَصياَلَحِة ا

ـُ اْلَؿِديـَِة َطاَمئٍِذ، َفَلَبك َطَؾْقِف َذلَِؽ  ـُ ُمَعاٍذ وسعُد ْبي الَسْعَدان: سعُد ْب

 ُطَبادة ريل اهَّلل طـفؿا ، َفَتَرَك َذلَِؽ .

ا َبْعُد، َأِشقُروا َطَؾلَّ فِل ُأَكاٍس َأَبـُقا  "قال :  "حادثة اإلفؽ "ويف  َأمَّ

ـْ ُسيقٍ    -أي اتفؿقهؿ-َأْهِؾل ، َواْيُؿ اهَّللِ َما َطِؾْؿيُت َطَؾيك َأْهِؾيل ِمي

، ..َوَأَبـُقُهْؿ  ـْ ُسقٍ  َقط  ـْ َواهَّللِ َما َطِؾْؿُت َطَؾْقِف ِم  "بَِؿ
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 الشيقرى تيزل وليؿ . أهؾيف أمير يف وأسيامة طؾًقيا شياورَ  أكف ويروى

 وبفيا والسالم، الصالة طؾقف الـاس وبقـ بقـف وتقاصؾٍ  حؽؿ مـفَج 

 ..خقاصَرهؿ ويطّقب ، خبرتفؿ مـ ويستػقُد  ، طؼقَلفؿ يؽشُػ 

  : مـفا واإلفادة الروطة غايةِ  يف دروٌس  وهـا

 ، صيييحابتف ميييـ وسيييؾؿ طؾقيييف اهَّللُ  صيييّؾك اهَّلل رسيييقلِ  قيييرُب  أوٓ:

 .وتليقدا ودطؿًا مشاركةً  إلقفؿ واحتقاُجف

 الُشجعانِ  َشجاَطةِ  َقبَؾ  الَرأيُ 

 

ٌل  ُهقَ  **  الثياين الَؿَحؾ   َوِهلَ  َأوَّ

 

ةٍ  لِيـَػسٍ  اِجَتَؿعيا ُهؿا َفنِذا  ِميرَّ

 

ـَ  َبَؾَغت **  َمؽانِ  ُكؾَّ  الَعؾقا ِ  ِم

 

 

 التقاصيؾ معياين وإشياطةُ   الحقاري، الشقري العؼؾِ  تحؼقُؼ  ثاكًقا:

 اسيتئثار، وٓ اسيتبدادَ  فيال والػؽيري، العؾؿل والتالقل ، والحقار

ـِ  ، ويماكسيييفؿ ُييييداكقفؿ بيييؾ ـِ  وَطييي اكِ  اْلَبْصيييرِيِّ  اْلَحَسييي يييحَّ  َوالضَّ
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: اهَّلل رحؿفؿا َٓ َتَعياَلك َكبِقَّيُف بِاْلُؿَشياَوَرِة لَِحاَجيٍة ِمـْيُف َما َأَميَر اهَّللُ " َقا

ـَ اْلَػْضيِؾ،  َؿُفيْؿ َميا فِيل اْلُؿَشياَوَرِة ِمي َؿا َأَراَد َأْن ُيَعؾِّ إَِلك َرْأيِِفْؿ، َوإِكَّ

ـْ َبْعِدِه.. ُتُف ِم  "َولَِتْؼَتِدَي بِِف ُأمَّ

ـَ  والتالحؿ الَقحدةِ  تحؼقُؼ  وثالًثا:  لؿصيقرَ ا وأن وأتباطيف، الؼائيدِ  بق

  . مشتركة والؿسمولقةَ  واحد،

 التبعيات تحؿؾفيؿ أو الؿحروزة، بالثؿرات الجؿقعِ  اكتػاعُ  ورابًعا:

ْبرِ  َوَتَقاَصْقا بِاْلَحؼِّ ) . القاقعة  .…(َوَتَقاَصْقا بِالصَّ

ـَ الؼؾقب، ووّحد الصػقف ، وبارَك يف الجفقد ييا ذا  الؾفؿ أّلػ بق

 …الجالل واإلكرام

أقييقُل قييقلل هييذا وأسييتغػُر اهَّللَ لييل ولؽييؿ ولسييائر الؿسييؾؿقـ ، 

 …فاستغػروه وتقبقا إلقف .. إكف هق التقاُب الرحقؿ 
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الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والصيالُة والسيالم طؾيك خياتؿ الـبقيقـ ، 

 …وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ 

 وبعد :

 والبؼعية الؿؽيان بلهؿقيةِ  الجؿقعِ  إشعارُ  : ُمسؾؿقنَ  يا الشقرى ويف

 تحؼقيييٌؼ  فػقفيييا ، متحيييدون شيييركا ُ  وأكؽيييؿ ، والؿـيييزل واليييدائرة

 وتؼقية الؿثابريـ، لؾؿخؾصقـ وتجـقٌد  لؾعـاية، وتجذيرٌ  ، لالكتؿا 

 . لؾروابط

 ٓ بحقيث وأصيحابف، ٕبـائيف والقالد الؼائدِ  تقايعُ  فقائِدها: ومـ

 طؼييقَلفؿ مييـفؿ ويسييؿعُ  وطؼَؾييف، وقَتييف ويؿييـحفؿ طؾييقفؿ، يترفييعُ 

 مييـ وجيياِدهؿ كيياِزلفؿ، مييـ طييالِقفؿ طؾييك ويتعييرُف  وتقجفيياتفؿ،

 . هازلِفؿ
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 الشيباب مثَؾ  ومفؿؾٍة، مفجقرة صبؼات طؾك التعرُف  أيًضا: ومـفا

 يف إسييؾؿ الحييؾ طؾييك أشييارَ  والييذي..  البقييقت وكسييا  والػتقييان

 ، تحركيقا فؿيا بياإلحالل أميرهؿ طـدما ، مثال "صؾح الحديبقة"

 الـسيا  رأي سيدادُ  ذلؽ مـ واسُتػقد طـفا، اهَّلل ريل سؾؿةَ  أم   هل

 !!،… الؼقل لسان مـ أبؾغُ  الحال لسانَ  وأنَّ  ، أحقاكا

ـَ  ٓ أن : ومـفا  أو فيالن رأي ميـ يفّقنَ  وٓ أحد، بعؼؾ أحٌد  يستفق

يؾ وطؾقمـيا، طؼقلِـيا بيقـ وفياوَت  خؾَؼـيا فاهَّلل ، طالن  بعَضيـا وفضَّ

 السييبؼ يف اهَّلل لحؽؿيية تحؼقييٌؼ  العؼؾييل الحييقار ويف ، بعييض طؾييك

 .إخقة( الؿممـقن إكؿا )…والقحدة لؾحؿة وتعؿقؼ ، وإفضؾقة

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الـبييل إطظييؿ ، والرسييقل 

 …إكرم
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  :/ أوُي عٌٍى بعد اهلجزة 34
 

إَن الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، وكستغػُره ، وكعقُذ باهَّللِ مـ شروِر 

سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، وَمـ ُيْضِؾْؾ أكػِسـا ، ومـ 

فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف ، وأشفُد أنَّ 

ًدا طبُده ورسقُلف .  ُمَحؿَّ

َمْت لِ  ا َقدَّ ُؼقا اهَّللَ َوْلَتـُظْر َكْػٌس مَّ ـُقا اتَّ ـَ آَم ُؼقا اهَّللَ  إِنَّ ) َيا َأي َفا الَِّذي َغٍد َواتَّ

 اهَّللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقن (.

  : بعد أما

 إخقَة اإليؿان:

 مـ وكان ، الؿديـة ، والسالم الصالةُ  طؾقف الؽريؿ رسقُلؽؿ وصؾ

 !… الؿسجد بـا  فقفا أطؿالفِ  أول
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 بقـ وأّلػ ، لؾطاطة وجؿعفؿ لؾعبادة، آواهؿ الذي الؿسجد ذلَؽ  

 ..! والرشاد الخقر طؾك وجؿعفؿ ، قؾقبفؿ

 مخبتيييقـ القيييف وصيييؾقا ، اميييقرهؿ يف وقصيييدوه هَّلل، تيييديـقا فقيييف

 وققيييت ، كػقسييفؿ وزَكييت ، تعييارفقا الؿسييجد ويف …خاشييعقـ

 بـييا  قصيية إلييك ولـسييتؿع… وثبيياُتفؿ إيؿيياُكفؿ واخُتبيير ، حبيياُلفؿ

 : مالؽ بـ أكس اهَّلل رسقل خادم مـ الؿديـة ودخقل الؿسجد

ـُ َمالِيٍؽ رييل اهَّلل طـيف، َأنَّ َرُسيقَل  جا  يف الصحقحقـ طـ َأَكُس ْب

َؿ َقِدَم اْلَؿِديـَيَة، َفـَيَزَل فِيل ُطْؾيِق اْلَؿِديـَيِة فِيل  اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـِ َطْقٍف، َفَلَقاَم فِقِفْؿ َأْرَبيَع َطْشيَرَة َلقْ  َؾيًة، َحلم ُيَؼاُل َلُفْؿ : َبـُق َطْؿرِو ْب

ـَ بُِسيُققفِِفْؿ. َقياَل  ِدي اِر، َفَجاُ وا ُمَتَؼؾِّ  َبـِل الـَّجَّ
ُف َأْرَسَؾ إَِلك َمأَلِ ُثؿَّ إِكَّ

َؿ َطَؾيك َراِحَؾتِيِف،  : َفَؽَلكِّل َأْكُظُر إَِلك َرُسقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ
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ارِ  َحْقَلُف َحتَّك َأْلَؼك بِِػـَاِ  َأبِل َأي قَب.  َوَأُبق َبْؽرٍ ِرْدُفُف، َوَمأَلُ َبـِل الـَّجَّ

َؿ ُيَصيؾِّل َحْقيُث َأْدَرَكْتيُف  َقاَل : َفَؽاَن َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ

يُف َأَميَر بِاْلَؿْسيِجِد. َقياَل :  اَلُة، َوُيَصؾِّل فِل َمَرابِِض اْلَغيـَِؿ، ُثيؿَّ إِكَّ الصَّ

ياِر، َفَجياُ وا، َفَؼياَل : َفَلْرَسَؾ إَِليك َمي  َبـِيل الـَّجَّ
ياِر،  "أَلِ َييا َبـِيل الـَّجَّ

َّٓ إَِليك "َثاِمـُقكِل بَِحائِطُِؽْؿ َهَذا  َٓ َكْطُؾيُب َثَؿـَيُف إِ َٓ َواهَّللِ،  . َقياُلقا : 

ـَ اهَّللِ. َقاَل َأَكٌس : َفَؽاَن فِقِف َما َأُققُل : َكاَن فِقِف َكْخٌؾ َوُقُبقُر اْلُؿْشرِ  كِق

َؿ بِالـَّْخييِؾ َفُؼطِييَع،  َوِخييَرٌب، َفييَلَمَر َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

قا  َيْت. َقيياَل : َفَصييػ  ـَ َفـُبَِشييْت، َوبِيياْلِخَرِب َفُسييقِّ َوبُِؼُبييقِر اْلُؿْشييرِكِق

ْرَتِجيُزوَن، الـَّْخَؾ قِْبَؾًة، َوَجَعُؾقا ِطَضياَدَتْقِف ِحَجياَرًة. َقياَل : َفَؽياُكقا يَ 

َؿ َمَعُفْؿ، َوُهْؿ َيُؼقُلقَن :   َوَرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِخَرْه  ْٔ َّٓ َخْقُر ا َٓ َخْقَر إِ ُف  ُفؿَّ إِكَّ َْكَصاَر َواْلُؿَفاِجَرْه .…الؾَّ ْٕ  َفاْكُصرِ ا
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 وهـا وقػاٌت معاشَر أهِؾ اإلسالم يف هذه الؼصة :

 بيـ طؿيرو بـيل يف ، والسيالم الصيالة طؾقف أوٓ كزوَلف أنّ  وأوٓها:

 طشيرةَ  اربيعَ  قيدرَ  الفيدم بـ كؾثقم سقدهؿ وطـد آوس مـ طقف

 … لقؾة

 بـييل يييا حييق ؽؿ الحييل   بييقرك

 

 مؿطقرا يزل وٓ طقٍف  بـ طؿييرو **

 

 يغؿرُ  الذي الضقَػ  فقف كـُت 

 

ور إكػييَس  **  وحبييقرا كعؿييةً  والييد 

 

 

 وبذلفؿ وسؾؿ، طؾقف اهَّلل صؾ أخقالف وهؿ الـجار بـل فضُؾ  وثاكًقا:

  ) ٓ كطؾُب ثؿـف إٓ الك اهَّلل (. ولرسقلف محبةً  الؿسجد أرَض 

 مسيييجًدا لـيييا إرَض  جَعيييؾ أن طؾقـيييا اهَّلل كعؿيييةِ  ميييـ أن ورابعيييا :

 ذليؽ، فعيَؾ  ، الصيالةُ  أدركتف حقث السالم طؾقف فقصؾل ، وصفقرا

 .!…والحؿام الؿؼبرةَ  إٓ إماكـ كؾ يف فتصح ٕمتف، وسـّف
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 اهَّلل بييذكر إرضِ  وطؿييارة الؿسيياجدِ  بـييا  مشييروطقةُ  وخامسييا:

 لؾؿصييؾحة الشييجر وقؾييع الؿشييركقـ قبييقر كييبش وجييقاز تعييالك،

 . هـا حصؾ ما مثؾ ، والحاجة

 آرتجيياز وجييقازُ  ، العؿييؾ يف أصييحابف الؼائييدِ  مشيياركةُ  وخامًسييا:

 التعيييب واذهييياب ، إرواح وحػيييز ، الـشييياط لبعيييث بالشيييعر

فياْغِػْر  الؾفيؿ ٓ َطيْقَش إٓ َطيْقُش أخيرة " : كؼقلفؿ.…والؽؾؾ

 « لألكصار والُؿَفاِجَرة

  : يؼقل وكان 

 هذا الِحَؿاُل ٓ ِحَؿال َخْقَبر 

  

 هييذا أبيَيير  َربَّـَا وأْصيَفر **
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أحيَدهؿ إن حتيك العؿيؾ، يف أصيحابف كشياط يزييد مؿا ذلؽ وكان

  :  لقؼقل

ُؾ  العؿُؾ  ِمييـَّا لذاك ** َيْعَؿُؾ  والـبل   َقَعييْدكا لئـ  الؿضؾَّ

 

 .…الؾفؿ أطـا طؾك ذكرك ، وشؽرك وُحسـ طبادتؽ 

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ رب العيالؿقـ ، وُأصيؾل وأسيؾؿ طؾيك طبيدِه ورسيقلف ، 

 …أجؿعقـكبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف 

  وبعد :

  أيفا اإلخقة الؽرام:

 زميياكفؿ، يف الؿعييروف الؿتقايييع بالبـييا  اهَّلل رسييقل مسييجُد  بـييل

 وخيّرج فريدا، جقاًل  بـك ولؽـف ، والؿباهاة الزيـة أدوات مـ وخال

 ..… وففِؿفا وخؾِؼفا ديـِفا يف كادرة أمةً 

 طؾؿقيةً  جامعيةً  كيان بيؾ فؼيط، والعبيادة الصيالة مقييعَ  يؽيـ ولؿ

 وديقاكييا ومـييافعفؿ، الـيياس شييمون يف َتؼضييل وممسسييةً  ، تربقييية

 سيييافر وميييـ طـيييف، ُسيييئَِؾ  افُتؼيييد ميييـ.  والؿعضيييالت لؾشيييقرى

 !…طادوه مرض ومـ  ُطرف،
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 . وقعقُدهؿ ومسؽـُفؿ واجتؿاُطفؿ راحُتفؿ الؿسجد ويف

 يف الؿبالغيية مييـ وكتؼؾييؾ حقاتـييا يف الؿسييجد دور كجييدد لقتـييا ويييا

 معفييًدا وكجعؾييف ، الؿعـقييية بالعؿييارة وكعتـييل الحسييقة، العؿييارة

 كباًتيا الـاشيئة وكـبيُت  ، وإطقان والعؾؿا  الحػاظ لتخرج وجامعة

 !… والػقائد والدرس بالِحؾِؼ، فقشع ، حسـا

 واليدطقة العؾيؿ معياين ميـ خالقيةٌ  ولؽـفيا جؿقؾية، مسياجَد  ولقس

 : الؼائؾ ققل حد طؾك. …والتربقة

 خؿييقٌل  أدرَكييفُ  التػؽقييرَ  أرى
 

 اشيتعالِ  يف العيزائؿ َتْبَؼ  وَلؿْ  **
 

 كقرٍ  غقر مـ وطُظؽؿْ  وأصبح
  

 

 الؿؼيالِ  ميـ يطيؾ   سحرٍ  وٓ **
 

 حيييلم  بؽيييؾِّ  إذان وجؾجؾيييةُ 
  

 

ـْ  ** ـْ  َصْقٌت  أيـ ولؽ  بياللِ  ِمي
 

 سيياٍح  كييؾِّ  يف َطَؾييْت  مـييائركؿْ 
 

 

ـَ  ومسجُدكؿْ  **  خالِل الُعبَّادِ  ِم
 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، الؿباركية بالدكيا يف إيام هذه طظقؿةٌ  القزارة جفقدَ  أنّ  ريَب  وٓ

 ، رسالتفؿ يمدون فال العؾؿ، صالب بعض مـ يـشل التؼصقر ولؽـ

 مـيييييا اهَّلل أصيييييؾح.. وإصييييالًحا دطيييييقةً  بيييييقاجبفؿ يؼقمييييقن أو

 .… مفتديـ هداةً  وإياكؿ وجعؾـا ، والباصـ  الظاهر

 …وسّؾؿقا يا مسؾؿقنوصؾقا 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :ًلة صِاديِد ًِتٔى/ 35
 

الحؿُد هَّللِ شرح صدور أولقائف لإليؿان ، ورفعفؿ بالؼرآن ، وجعؾ 

وٕطدائف لفقَب الـقران ، كحؿُده سبحاكف وكشؽُره ،   كفايتفؿ الِجـان ،

 …ومـ كؾ ذكٍب كستغػره

وحده ٓ شريؽ لف ، وكشفُد أن محؿدا طبُده   وكشفُد ان ٓ إلَف آ اهَّللُ 

 ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

  بعد أما

 أيفا اإلخقُة الؽرام :

..!  طـفا، كؽَص  ثؿ ، إكقارَ  وطايـ ، الحَؼ  رأى َمـ كفايةَ  أقبَح  ما

م الفدى، طؾك هقاه واستحبَّ  أخرة، طؾك الدكقا الحقاةَ  وآثرَ   وقدَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

)أولئيييؽ اليييذيـ اشيييتروا  …الباققييية الحقييياة طؾيييك الزخيييارَف 

 بالفدى فؿا ربحت تجارتفؿ وما كاكقا مفتديـ (.  الضاللة

 ، وطاشيروه ميـفؿ، اهَّلل رسيقُل  ُبعيث وقيد ، مؽةَ  كػارُ  همٓ  ومـ

 الؼؿييرَ  وشييؼَّ  معجزاتييف، طييـ لفييؿ وكشييػ ، وأماكَتييف صييدَقف ورأوا

 .…العدا  وكاصبقه وقاتؾقه ، وطاكدوا كّذبقا ولؽـفؿ … أمامفؿ

 "وقال لفؿ طتبة بـ ربقعة :  ، واستؽبارا طـاداً  بدر إلك خرجقا ثؿ

 ."ارِجعقا واطُصبقها برأسل ، وققلقا جُبـ طتبة

 أبيق ييده التحيريَض  وقياد كالميف، طؾيك وتؿردوا طصقه ولؽـفؿ

 !…جفؾ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وقتؾ الدبر، وولقا اهَّللَ  هزمفؿ الصراع والتفب بدرًا، حضروا ولؿا

 طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك وقبييرهؿ السييادة، والؿعاكييدونَ  ، الؽبييار الصييـاديد

 ..!ببدر خبقثةٍ  بئر يف وسؾؿ

ـْ  الصحقحقـ يف جا  َأنَّ َكبِلَّ اهَّللِ َصؾَّك  طـف، اهَّلل ريل َصْؾَحةَ  َأبِل َط

ـْ  ـَ َرُجياًل ِمي َؿ َأَمَر َييْقَم َبيْدٍر بَِلْرَبَعيٍة َوِطْشيرِي َصيـَاِديِد اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ َأْصَقاِ  َبْدٍر َخبِقيٍث ُمْخبِيٍث،  اي البئير -ُقَرْيٍش َفُؼِذُفقا فِل َصِقيم ِم

. َوَكيياَن إَِذا َضَفييَر َطَؾييك َقييْقٍم َأَقيياَم  -  الؿطقييية بالحجييارة فاسييدة

ا َكياَن بَِبيْدٍر اْلَقيْقَم الثَّالِيَث َأَميَر بَِراِحَؾتِي ِف ، بِاْلَعْرَصِة َثاَلَث َلَقاٍل، َفَؾؿَّ

َبَعيُف َأْصيَحاُبُف، َوَقياُلقا : َميا ُكيَرى  َفُشدَّ َطَؾْقَفا َرْحُؾَفيا، ُثيؿَّ َمَشيك، َواتَّ

، َفَجَعييَؾ  كِييلِّ َّٓ لِييَبْعِض َحاَجتِييِف. َحتَّييك َقيياَم َطَؾييك َشييَػِة الرَّ َيـَْطِؾييُؼ إِ

ـَ ُفاَل  ـَ ُيـَاِديِفْؿ بَِلْسَؿائِِفْؿ، َوَأْسَؿاِ  آَبائِِفْؿ : َيا ُفاَلُن ْب ٍن، َوَيا ُفاَلُن ْبي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ا َقْد َوَجْدَكا َما َوَطيَدَكا  ُؽْؿ َأَصْعُتُؿ اهَّللَ َوَرُسقَلُف ا َفنِكَّ ُكْؿ َأكَّ ُفاَلٍن، َأَيُسر 

يا ا َقياَل : َفَؼياَل ُطَؿيُر : َييا  ا َفَفْؾ َوَجْدُتْؿ َما َوَطَد َرب ُؽيْؿ َحؼ  َرب ـَا َحؼ 

ـْ  ييُؿ ِميي َٓ َأْرَواَح َلَفييا. َفَؼيياَل َرُسييقُل اهَّللِ  َرُسييقَل اهَّللِ، َمييا ُتَؽؾِّ َأْجَسيياٍد 

َؿ :  ٍد بَِقِدِه، َما َأْكُتْؿ بَِلْسيَؿَع  "َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ

. َقيياَل َقَتياَدُة : َأْحَقيياُهُؿ اهَّللُ َحتَّيك َأْسييَؿَعُفْؿ َقْقَلييُف "لَِؿيا َأُقييقُل ِميـُْفْؿ 

 ًخا، َوَتْصِغقًرا، َوَكِؼقَؿًة، َوَحْسَرًة، َوَكَدًما.َتْقبِق

  : مسؾؿقن يا فتلمؾقا

 صَؿسييفا ولؽـييف الفدايييَة، أبصييرَ  ومسييتؽبر، فيياجرٍ  كييؾِّ  كفايييةِ  سييق َ 

 وكيان ، والبقـيات الحؼيائؼ طؾيك قيدمفا التيل ، الضيالٓت بللقانِ 

 أهؾيييؽ ميييـ كيييان ميييـ سيييقؿا ٓ …لألسيييػ ييييا مـفيييا قريبيييا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 طشقرةُ  بئس الؼؾقب أهؾ يا : لفؿ قال ُيروى ولذلؽ…وجؿاطتؽ

قـل كذبتؿقين كـتؿ، وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك الـبل  ." الـاس وصدَّ

 اهَّلل رسييقل تجيياهَ  ، سييقئة سييابؼةٌ  لفييؿ كييان هييمٓ  أن وتييذكروا

 وأصيحابف وألجياؤوه ، مـيف وسخروا ، حاربقه وكقػ ، واإلسالم

 الخقيرَ  ذليؽ مؽيةُ  وحرميت… الؿديـية، ثيؿ الحبشية اليك لؾفجرة

 .… الؿتقـ والؿجَد  ، العظقؿ

 كؼييُدوه إٓ طاقييٌؾ  تؽؾييؿ ومييا ، يييرون لِؿييا طؼييقُلفؿ تتحييرك ولييؿ

 ويتصيـّتقن مؽية، يف الؼيرآنُ  يتؾك وكان … طؾقف وشدوا ورفضقه،

 ولؽييـفؿ ، وحالوتييف جؿالييف مييـ فقعجبييقنَ  اهَّلل، رسييقل طؾييك لييقالً 

 …اإلسالم يلبقن
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

          ) أجعييَؾ ألفيية إلفييًا واحييًدا إن هييذا لشييل  طجيياب (  : وقييالقا

  سقرة ص .

 تؽييييافم وطييييدمَ  تصييييرَطفؿ بعُضييييفؿ ورأى..  بييييدر وجييييا ت

 !…اتعظقا فؿا ، اهَّلل مـ ومدًدا فقفا أسراًرا ثؿة وأن  الغزوة،

 مـفيا وخرج جفؾ، أبل أخق الؿخزومل هشام بـ الحارُث  واتعظ

  : طـف اهَّلل ريل حسان فعّقره ، هارًبا

 َحيّدْثتِـِل الَّذي َكاِذبةَ  ُكـِْت  إنْ 

 

ـِ  الَحاِرِث  َمـَْجك َفـََجقِت  **  ِهَشامِ  ْب

 

 ُدوَكُفؿْ  ُيَؼاتَِؾ  أنْ  إِحبَّةَ  َتيَركَ 

 

ةٍ  َوَكيَجابِييييَرأسِ  **  ُولَِجيييامِ  صيِؿييييرَّ

 

 

 فلجابف الحارث :

 ِقَتياَلُفؿْ  َتَرْكيُت  َمييا َيْعيؾؿُ  اهَّلل

 

 ُمْزبِيدِ  بِلْشيَؼرَ  َفَرِسيل َرَميْقا َحتَّك **

 

 َواِحًدا ُأَقاتِْؾ  إنْ  أكِّل َفَعِؾؿيُْت 

 

َٓ  َأْقيتْؾ  ** ي َيْبؽِل َو  َمْشَفِدي َطُدوِّ

 



 

352 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 فِيقفؿُ  َوإِحبَّةُ  َطـُْفؿْ  َفَػَرْرُت 

 

 ُمييْػِسدِ  َييْقمٍ  بِِعَؼاِب  َليُفؿْ  َصيَؿًعا **

 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي
 

ـُ  إبقاِت  هذه إنَّ  ويؼال:  . الػرار مـ آطتذار يف ققؾ ما أحس

 ثيؿ مؽية، َفيْتح يقم أسؾؿ حتك مشرًكا أُحًدا شفد ثؿ : بعُضفؿ قال

 مؽية ميـ ومالف بلهؾف ُطؿر زَمـ يف الحارث وخرج. إسالمف حسـ

 ميا بيدار داًرا بؽيؿ اسيتبدلت ليق فؼال: مّؽة، أهُؾ  فتبعف الشام، إلك

ًٓ  بؽؿ أرْدُت   بالشيام مجاهيًدا ييزل فؾؿ اهَّلل، إلك الـؼؾة ولؽـفا ، بد

 . بخقر لف اهَّلل ختؿ حتك

 فرصيةُ  سيـحت ولؿيا ، يؽيابر وليؿ ، بـػسف كجا ، راجح طؼٌؾ  ففذا

 !!… الدٓئؾ لف تجّؾت وقد ، يمخرها لؿ ، الفداية

 .…الؾفؿ اكا كسللؽ الفدى والتؼك ، والعػاف والغـك

 .…أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّلل، والصالُة والسالم طؾك رسيقل اهَّلل، وطؾيك اليف وصيحبف 

 .…وآهوَمـ 

  وبعد :

 أيفا اإلخقُة إطزا :

 وشييجعاكفا، سييادُتفا أي قييريش: صييـاديُد  : هـييا الييراوي وقييقل

ـِ  لؿ ولؽـفا  أو يياللة، طؾيك سيقادةً  اهَّلل حيلَّ  فيال ، شيقًئا طيـفؿ تغ

 صاطيية يف الييـعؿ تؾييؽ لسييّخروا طَؼؾييقا ولييق …باصييؾ يف شييجاطةً 

 !…اهَّلل

 لييقس ، ودفييـفؿ  التييراب،  الؽػييار مييقاراة اسييتحباُب  الؼصيية: ويف

ـَ  ٓ حتك ولؽـ ،! …لؽرامتفؿ  وليذلؽ جثيثفؿ، ميـ إرُض  تـيت

 .معروفة وبئر صقيّ  يف وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك سحبفؿ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 يؼيقؿُ  وسؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك كان والغؾبة اإلسالم، طزةَ  يظفر وحتك

 إكؿيا :  اهَّلل رحؿيف الجيقزي ابيـ اإلمام وقال.  أيام ثالثة الؿؽان يف

 ، آحتػيال وقؾية ، إحؽيام وتـػقيُذ  الغؾبية تيلثقرُ  لقظفيرَ  يؼقؿُ  كان

 : وققييؾ.  إلقـييا فؾقرجييع مييـؽؿ قييقةٌ  فقييف كاكييت مييـ : يؼييقل فؽلكييف

 فقفيا وقعيت التيل إرض ييقافةُ  تؼيع أن الؿيرادُ  يؽقنَ  أن يحتؿؾ

 شيييعائر وإضفيييار ، اهَّلل بيييذكر فقفيييا الطاطييية بنيؼييياع ، الؿعاصيييل

 . الؿسؾؿقـ

 كييالمَ  لقسييؿعقا ، الؿييقتك بنحقييا  اهَّلل قييدرة بقييانُ  : الحييديث ويف

 لعؿير قيال وليذلؽ مصيقبُتفؿ، ليتعظؿَ  ، وتحؼقيًرا كؼؿيةً  اهَّلل رسقل

بَِقِدِه، َما َأْكُتْؿ بَِلْسَؿَع لَِؿا َأُقيقُل ِميـُْفْؿ، َوالَِّذي َكْػِسل  طـف: اهَّلل ريل

َٓ َيْؼِدُروَن َأْن ُيِجقُبقا   ."َوَلؽِـَُّفْؿ 

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الرحؿيية الؿفييداة ، والـعؿيية 

 …الؿسداة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُْ اإلصالَ دوهًيا اهدعوية كتاباتٕ/ 36   :وإعال

 

وكستغػُره وكتقب إلقف ، وكعقُذ باهَّللِ ان الحؿَد هَّللِ َكْحَؿُده وكستعقـُف ، 

مـ شروِر أكػِسـا ، ومـ سقئاِت أطؿالِـا ، َمـ َيْفِدِه اهَّللُ فال ُمِضؾَّ لف ، 

وَمـ ُيْضِؾْؾ فال هاِدَي لف ، وأشفُد أن ٓ إلف إٓ اهَّللُ وحَده ٓ شريَؽ لف، 

ًدا طبُده ورسقُلف .  وأشفُد أنَّ ُمَحؿَّ

ـَ آمَ  َفا الَِّذي ْر َطـُؽْؿ )َيا َأي  ـُقا إِن َتتَُّؼقا اهَّللَ َيْجَعؾ لَُّؽْؿ ُفْرَقاًكا َوُيَؽػِّ

 َسقَِّئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ َواهَّللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ(.

 أما بعد :

 معاشَر الؿسؾؿقـ :

ـِ ُ لؿ ـُ  وهيق اإلسيالمُ  يؽي  مـقًصيا أو بيالعرب، خاًصيا العظيقؿُ  اليدي

 وهداييةً  رحؿيةً  اهَّللُ  وجعؾيف ، جؿقعا لؾـاس كان بؾ ، محددة ببؼعةٍ 

 . جؿعا  لؾبشرية
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 )وما أرسؾـاك إٓ رحؿًة لؾعالؿقـ( سقرة آكبقا . : تعالك قال

َفيا الـَّياُس إِكِّيل َرُسيقُل اهَّللِ إَِليْقُؽْؿ َجِؿقًعيا  : سبحاكف وقال ) ُقْؾ َيا َأي 

َْرِض( سقرة  ْٕ َؿاَواِت َوا  إطراف.الَِّذي َلُف ُمْؾُؽ السَّ

 إرض طظؿيييا ِ  إليييك وسيييؾؿ طؾقيييف اهَّللُ  صيييّؾك كتيييب وليييذلؽ

ـَ  ،  الؿشيييفقرة والزطاميييات  إليييك وييييدطقهؿ ، الحيييؼ لفيييؿ لقبيييق

 ذلييؽ وكييان! …والظؾؿييات الضيياللة مييـ ويسييتـؼَذهؿ اإلسييالم،

 يف الباققيية الحييؼ كؾؿييةُ  وأكييف ، لإلسييالم العييالؿل اإلطييالن بؿثابيية

) وكييان خصائصييف: ومييـ كافيية، لؾـيياس اهَّلل رسييقُل  وأكييف ، إرض

 الـبل  يبعُث إلك ققمف خاصًة ، وُبعثُت إلك الـاس كافة (.

ـْ  ، اهَّلل رحؿف مسؾؿ صحقح يف جا   َكبِيلَّ  َأنَّ  ، طـف اهَّلل ريل َأَكسٍ  َط

 َوإَِليك َقْقَصيَر، َوإَِليك كِْسيَرى، إَِليك َكَتيَب  َوَسيؾَّؿَ  َطَؾْقيفِ  اهَّللُ  َصؾَّك اهَّللِ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

،  َوَليييْقَس  َتَعييياَلك، اهَّللِ  إَِليييك َييييْدُطقُهؿْ  َجبَّيييارٍ  ُكيييؾِّ  َوإَِليييك الـََّجاِشيييلِّ

 .َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهَّللُ  َصؾَّك الـَّبِل   َطَؾْقفِ  َصؾَّك الَِّذي بِالـََّجاِشلِّ 

ِحقِؿ  "ِهَرقؾ" إلك كتابُتف ومـفا ـِ الرَّ ْحَؿ طظقؿ الروم : بِْسِؿ اهَّللِ الرَّ

ٍد  ـْ ُمَحؿَّ وِم  -إَِلك ِهَرْقَؾ  -اهَّللِ َوَرُسقلِِف َطْبِد  -ِم َساَلٌم  -َطظِقِؿ الر 

ْسياَلِم ،  يا َبْعيُد : َفينِكِّل َأْدُطيقَك بِِدَطاَييِة اإْلِ َبيَع اْلُفيَدى، َأمَّ ـِ اتَّ َطَؾك َمي

، َفينِْن َتَقلَّْقيَت َفينِنَّ َطَؾْقيَؽ إِْثي ـِ َتْق َؿ َأْسِؾْؿ َتْسَؾْؿ، ُيْمتَِؽ اهَّللُ َأْجَرَك َمرَّ

ـَ َو :  َِريِسقِّق ْٕ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َتَعاَلْقا إَِلك َكِؾَؿٍة َسَقاٍ  َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ  }ا

ـْ  َٓ َيتَِّخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمي َٓ ُكْشرَِك بِِف َشْقًئا َو َّٓ اهَّللَ َو َّٓ َكْعُبَد إِ َأ

ا ُمْسِؾُؿقَن  ُدوِن اهَّللِ َفنِْن َتَقلَّْقا َفُؼقُلقا  ." {اْشَفُدوا بَِلكَّ

ـَ َطبَّاٍس َأنَّ َرُسقَل  : فارس طظقؿ كسرى الك وكتب طـ َطْبَد اهَّللِ ْب

َؿ َبَعَث بِؽَِتابِِف َرُجياًل، َوَأَميَرُه َأْن َيْدَفَعيُف إَِليك  اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

، َفَدَفَعييُف َطظِييقُؿ  ـِ ييا َقييَرَأُه َطظِييقِؿ اْلَبْحييَرْي ـِ إَِلييك كِْسييَرى، َفَؾؿَّ اْلَبْحييَرْي

ـَ اْلُؿَسيقَِّب ، َقياَل : َفيَدَطا َطَؾيْقِفْؿ َرُسيقُل اهَّللِ  َقُف، َفَحِسيْبُت َأنَّ اْبي َمزَّ

ٍق. ُققا ُكؾَّ ُمَؿزَّ َؿ َأْن ُيَؿزَّ  َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 كإليي -وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك- محؿييد اهَّلل رسييقُل  كتييب وكييذلؽ

 لدوليية تابعييًا الؿـييذر وكييان البحييريـ، مؾييؽ سيياوى بييـ الؿـييذر

 فارس: يف الؿجقس

صؾك اهَّلل طؾقيف -بسؿ اهَّلل الرحؿـ الرحقؿ، مـ محؿد رسقل اهَّلل "

إلك الؿـذر بـ سياوى، سيالم طؾيك ميـ اتبيع الفيدى، أميا  -وسؾؿ

بعد: فينين أدطيقك إليك اإلسيالم، فلسيؾؿ تسيؾؿ يجعيؾ اهَّلل ليؽ ميا 

أن ديـيييل سيييقظفر إليييك مـتفيييك الخيييػ تحيييت ييييديؽ، وأطؾيييؿ 

  ."والحافر
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وطبيد جقػر إلك -وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك- محؿد اهَّلل رسقل وُكتب

ـِ َطْبيِد " ُطؿان(: )صاحبل ـْ ُمَحّؿِد ْبي ـِ الّرِحقِؿ ِم بِْسِؿ الّؾِف الّرْحَؿ

ـْ اّتَبيَع  اْلُفيَدى، الّؾِف إَلك َجْقَػَر َوَطْبٍد اْبـَْل اْلُجَؾـَْدي : َساَلٌم َطَؾيك َمي

ْساَلِم، َأْسِؾَؿا َتْسَؾَؿا َفنِّكل َرُسقُل  َأّما َبْعُد؛ َفنِّكل َأْدُطقُكَؿا بِِدَطاَيِة اإْلِ

ـْ َكيياَن َحّقييًا َوَيِحييّؼ اْلَؼييْقُل َطَؾييك  ُْكييِذَر َميي
ِٕ الّؾييِف إَلييك الـّيياِس َكاّفييًة، 

ْساَلِم َوّلقْ  ، َفنِّكُؽَؿا إْن َأْقَرْرُتَؿا بِاإْلِ ـَ ُتُؽَؿا، َوإِْن َأَبْقُتَؿا َأْن ُتِؼّرا اْلَؽافِرِي

ْسيياَلِم َفيينِّن ُمْؾَؽُؽَؿييا َزائِييٌؾ َطـُْؽَؿييا، َوَخْقِؾييل َتُحييّؾ بَِسيياَحتُِؽَؿا  بِاإْلِ

 ومؼيققس الـجاشيل إليك وكتيب . "َوَتْظَفُر ُكُبيّقتِل َطَؾيك ُمْؾؽُِؽَؿيا

 … وغقرهؿ مصر،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أيفا اإلخقُة الؽرام:

 مؾيقك إليك والسيالم الصيالة طؾقيف اهَّلل رسيقل كتاباِت  بعُض  ففذه

ـَ  أن بعيد ، الحديبقية صؾح بعد وقعت وقد زمـف، يف إرض  تؿؽي

 . استؼراُره واكتؿُؾ  مجُده،

لؿا رجَع مـ الُحَدْيبَِقيِة، كتيب  " : اهَّلل رحؿف الؼقؿ ابـ العالمةُ  قال

وم،  إلك مؾقك إرض، وأرسؾ إلقفؿ رسؾف، فؽتب إليك مؾيؽ الير 

يؼرؤون كتاًبا إٓ إذا كان مختقًميا، فاتخيذ خاتًؿيا فؼقؾ لف: إكفؿ ٓ 

د سيطر، ورسيقل سيطر،  مـ فضة، وُكؼش طؾقف ثالثُة أسطر: محؿَّ

واهَّلل سطر، وختؿ بف الؽتب إلك الؿؾيقك، وبعيث سيتة كػير يف ييقم 

 . "واحد يف الؿحرم سـة سبع
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 واسييؿف الييروم، مِؾيؽ ققصيير إليك الَؽْؾبييل خؾقػيية بيـ ِدحقيية وبعيَث 

 وليقس أسيؾؿ، بيؾ وققيؾ: يػعؾ، ولؿ وكاد، باإِلسالم وَهؿَّ  ِهَرْقؾ،

 ..! بشل 

 فؼال َوَسؾََّؿ، َطَؾْقفِ  اهَّللُ  َصؾَّك الـبل كتاَب  فؿزق فارس، كسرى واما

ق الؾفؿَّ » َوَسؾََّؿ: َطَؾْقفِ  اهَّللُ  َصؾَّك الـبل  مؾَؽيف، اهَّللُ  فؿيزق« ُمْؾَؽيف َميزِّ

 .ققمف ومؾؽ

 ولييؿ إميير وقييارب خقييًرا، فؼييال الؼييبط، طظييقؿ ، الُؿَؼييْققِس وأمييا

 .. مارية وسؾؿ َطَؾْقفِ  اهَّللُ  َصؾَّك لؾـبل وأهدى ُيسؾؿ،

 : التالقة بالػقائد يخرُج  والخطابات الؽتِب  لفذه والؿتلمُؾ 

 خيياتؿُ  اهَّللِ  ورسييقُل  ، إديييان خيياتؿُ  وأكييف ، اإلسييالم طالؿقييةُ  أوٓ:

 ..الـبققـ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ُمّؽيـ وقيد مسيتؼر، إسالمٍل  ويع يف تّؿت الرسائؾ تؾؽ أنّ  ثاكًقا:

 الؿشييركقـ وهييزم ، إكصييار واستضييافف ، الؿديـيية يف اهَّلل لرسييقل

 وأوقػييت.. الحديبقيية صييؾَح  وكتييَب  ، والخـييدق َبييْدرٍ  يف واكتصيير

 بالييدطقة آشييتغال مـاسييًبا فؽييان.…القفييقد وأجؾييك الحييرب،

 . إخرى إمؿ ومخاصبة العالؿقة

 قائيدها قيقةِ  ميـ وذليؽ وققُتفيا اإلسيالمقة، الدولية شيجاطةُ  ثالًثا:

 بييؾ ، مخيياصبَتفؿ يتفقييْب  فؾييؿ والسييالم، الصييالة طؾقييف وشييؿقخف

رهؿ  بييقـ فقفييا وجّؿييع) أسييِؾؿ تسييؾْؿ ( …وكؼؿَتييف اهَّللَ  طؼيياَب  حييذَّ

 . والترهقب الترغقب

 …الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات، وجـبـا الغػؾة والحسرات 

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ حؿًدا كثقرا صقبا مباركا فقف ، وصّؾك اهَّلل وسؾؿ طؾك كبقـا 

 …محؿد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

  : وبعد

 : كرام يا أيًضا الػقائدِ  ومـ

 بؿراجعييةِ  ٕقيقاِمفؿ وتـبقيفٌ  طؾيقفؿ، الحجية إقاميةُ  ذليؽ يف رابعيا :

 ققميف، طؾيك واكتصيرَ  ، معجزاُتيف وشياطت ، خبيُره ذاع فؼد الحؼ،

 . الجؿقؾ الرد   أو اإلسالمُ  إٓ يبَؼ  ولؿ

 طؾيقفؿ دطيا فؼيد ، شيروان أكيق كؽسرى الردَ  أسا  مـ أنَّ  خامًسا:

  .  ولُده وقتؾف مؾؽفؿ، اهَّللُ  ومزَق 

 ويييًعا هـالييؽ أن أضفييرت قيد الخطابييات تؾييؽ مثييَؾ  أن سادًسيا :

ييت ، اكتشيير قييد اإلسييالمَ  وأن ، العربقيية الجزيييرة يف جديييدا  وطؿَّ
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 أبيل ميع الؿشيفقر حديثيف يف هرقيؾ قيال ولذلؽ ، إقطار خقراُتف

)َفينِْن َكياَن َميا  …والؿصداققة  الـبقةِ  طالمات ضفرت وقد سػقان

يفُ  ، َوَقيْد ُكـْيُت َأْطَؾيُؿ َأكَّ ـِ ا، َفَسيَقْؿِؾُؽ َمْقِييَع َقيَدَملَّ َهياَتْق  َتُؼقُل َحؼ 

ُف ِمـُْؽْؿ، َفَؾيْق َأكِّيل َأْطَؾيُؿ َأكِّيل َأْخُؾيُص إَِلْقيِف،  ـ  َأكَّ ـْ َأُض َخاِرٌج ، َلْؿ َأُك

ييْؿُت لَِؼيياَ هُ  ـْ  -أي تؽؾػييُت -َلَتَجشَّ ، َوَلييْق ُكـْييُت ِطـْييَدُه َلَغَسييْؾُت َطيي

 َقَدِمِف،..(.

.. أمؿفيؿ طـيد ُيـيادون كؿا فـاداهؿ ، مـازَلفؿ الـاس إكزاُل  سابعًا:

 .وأشباهفا الؼبط طظقؿ الروم، طظقؿ

 قال كؿا أخريـ، وتذكقرِ  اإلسالمقة، الدطقة كشر وجقُب  ثامـًا:

) ادع إلك سبقؾ ربؽ بالحؽؿة والؿقطظية الحسيـة..( سيقرة : اهَّلل

 الـحؾ .
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 وليف ، قرآكقية آييةً  ييقرد وأحقاًكا بالبسؿؾة رسائَؾف استػتاُحف تاسعًا:

 . والؿخالػقـ الؽػار طؾك وقعٌ 

 وحصييقلِ  ، الييديـ بظفييقر تعييالك ربييف بقطييدِ  ثؼُتييف أيًضييا: ومـفييا

 أو بالخقف يمذنُ  ٓ زطؿائفا واختالف إمؿ كثرة وأن ، التؿؽقـ

 : حيديث صيّح  وقيد وآيطراب مـفؿ الفقبة وقعت بؾ ، التفقب

 )ُكصرُت بالرطب مسقرَة شفر (.

 وافتخييار اصؿئـييان محييؾ الخطابييات تؾييؽ تؽييقن أنْ  ٓبييد ولييذلؽ

 إذا.… الؿستضيعػقـ الؼيقم وضفيقر لؾؿتؼيقـ، العاقبيةَ  بلن ، لديـا

 ..! يققـقن بآياتـا وكاكقا  وسارطقا صبروا،
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ْقَت َطَؾييك  تِييِف، َكَؿييا َصييؾَّ يَّ ييٍد َوَأْزَواِجييِف َوُذرِّ ُفييؿَّ َصييؾِّ َطَؾييك ُمَحؿَّ الؾَّ

تِيِف، َكَؿيا بَ  يَّ ٍد َوَأْزَواِجيِف َوُذرِّ اَرْكيَت َطَؾيك إِْبَراِهقَؿ، َوَباِرْك َطَؾك ُمَحؿَّ

، إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد  ـَ  …آِل إِْبَراِهقَؿ، فِل اْلَعاَلِؿق

 .…الؾفؿ آت كػقَسـا تؼقاها

 …الؾفؿ إكا كسللؽ الفدى والتؼك 

 …الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان
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َِاَشَدُتَم َكَفاَن/ 37   :َربََّم ًُ
 

ومظفٌر أولقاَ ه، ومتؿٌؿ كعؿَتف، ) فاكتؼؿـا مـ   الحؿُد هَّلل كاصٌر ديـَف،

 الذيـ أجرمقا وكان حؼا طؾقـا كصر الؿممـقـ(.

أشفُد أن ٓ إلَف  …كحؿُده طؾك أفضالِف ، وكشؽُره طؾك خقرِه وأكقالِف،

إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿدا طبُده ورسقلف ، صّؾك 

 …اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا

 ) ومـ يتِؼ اهَّلل يؽػر طـف سقئاتف ويعظؿ لف أجرًا (.

  أيفا الـاس :

 وتعؾؿفا، ففُؿفا بِـَا جديرٌ  بدر، غزوة مـ الؿر َ  تجذُب  مشاهُد  هـا

 …وطظاتِفا درِسفا واستؾفامُ 

 معانٍ  مـ العجقبةِ  َبْدرِ  ويف

 

 السـانِ  وقعُ  لفا جؾقالٍت  **
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ـُ  اهَّللِ  َطْبُد  طـ الصحقحقـ يف جا   : َقياَل  ، طـيف اهَّللُ  رييل َطبَّياسٍ  ْبي

ا َكاَن َيْقُم َبْدٍر َكَظيَر َرُسيقُل اهَّللِ  ـُ اْلَخطَّاِب ، َقاَل : َلؿَّ َثـِل ُطَؿُر ْب َحدَّ

ـَ َوُهييْؿ َأْلييٌػ، َوَأْصييَحاُبُف  َؿ إَِلييك اْلُؿْشييرِكِق َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

َؿ َثاَلُثِؿاَئٍة َوتِْسَعَة َطَشَر َرُجاًل، َفاْسَتْؼَبَؾ َكبِل  اهَّللِ َصؾَّ  ك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُفييؿَّ َأْكِجييْز لِييل َمييا  "اْلِؼْبَؾييَة، ُثييؿَّ َمييدَّ َيَدْيييِف، َفَجَعييَؾ َيْفتِييُػ بَِربِّييِف :  الؾَّ

ـْ  ُفؿَّ إِْن ُتْفِؾْؽ َهِذِه اْلِعَصياَبَة ِمي ُفؿَّ آِت َما َوَطْدَتـِل، الؾَّ َوَطْدَتـِل، الؾَّ

َٓ ُتْعَبْد فِل  ْساَلِم  َْرِض َأْهِؾ اإْلِ ْٕ ا َيَدْييِف "ا . َفَؿا َزاَل َيْفتُِػ بَِربِِّف َمياد 

ـْ َمـْؽَِبْقِف، َفَلَتاُه َأُبق َبْؽرٍ، َفَلَخيَذ  ُمْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾِة، َحتَّك َسَؼَط ِرَداُؤُه َط

ـْ َوَرائِِف، َوَقياَل : َييا كَ  بِيلَّ اهَّللِ، ِرَداَ ُه، َفَلْلَؼاُه َطَؾك َمـْؽَِبْقِف، ُثؿَّ اْلَتَزَمُف ِم

ُف َسُقـِْجُز َلَؽ َميا َوَطيَدَك، َفيَلْكَزَل اهَّللُ َطيزَّ  َكَػاَك ُمـَاَشَدُتَؽ َربََّؽ ؛ َفنِكَّ

ـَ  }َوَجؾَّ :  ُكْؿ بَِلْلٍػ ِم إِْذ َتْسَتِغقُثقَن َربَُّؽْؿ َفاْسَتَجاَب َلُؽْؿ َأكِّل ُمِؿد 
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ـَ  ُه اهَّللُ  {اْلَؿاَلئَِؽِة ُمْرِدفِق َثـِل  ، َفَلَمدَّ بِاْلَؿاَلئَِؽِة. َقاَل َأُبق ُزَمْقٍؾ : َفَحدَّ

ـَ َيْقَمئِيٍذ َيْشيَتد  فِيل َأَثيرِ  ـَ اْلُؿْسيِؾِؿق ـُ َطبَّاٍس ، َقاَل : َبْقـََؿا َرُجٌؾ ِم اْب

ْقِط َفْقَقيُف، َوَصيْقَت  ـَ َأَماَمُف إِْذ َسِؿَع َيْرَبًة بِالسَّ ـَ اْلُؿْشرِكِق َرُجٍؾ ِم

: َأْقييِدْم َحْقييُزوُم . َفـََظييَر إَِلييك اْلُؿْشييرِِك َأَماَمييُف، َفَخييرَّ  اْلَػيياِرِس َيُؼييقُل 

ُمْسَتْؾِؼًقا، َفـََظَر إَِلْقِف َفنَِذا ُهيَق َقيْد ُخطِيَؿ َأْكُػيُف، َوُشيؼَّ َوْجُفيُف َكَضيْرَبِة 

َث بِييَذلَِؽ  ، َفَحييدَّ َْكَصيياِري  ْٕ ييْقِط َفاْخَضييرَّ َذلِييَؽ َأْجَؿييُع، َفَجيياَ  ا السَّ

ـْ َميَدِد  "اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل :  َرُسقَل  َصَدْقَت، َذلَِؽ ِم

َؿاِ  الثَّالَِثِة  ـَ . َفَؼَتُؾقا َيْقَمئٍِذ "السَّ ، َوَأَسيُروا َسيْبِعق ـَ ـُ َسْبِعق : َقياَل اْبي

َُسيياَرى، َقيياَل َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ  ْٕ ييا َأَسييُروا ا َطَؾْقييِف  َطبَّيياٍس : َفَؾؿَّ

َبِيل َبْؽيرٍ، َوُطَؿيَر :  ِٕ َؿ  َُسياَرى ا  "َوَسؾَّ ْٕ ِ  ا َٓ  "َميا َتيَرْوَن فِيل َهيُم

 : َيا َكبِيلَّ اهَّللِ، ُهيْؿ َبـُيق اْلَعيؿِّ َواْلَعِشيقَرُة، َأَرى َأْن َتْلُخيَذ 
َفَؼاَل َأُبق َبْؽرٍ
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يياِر، فَ  ًة َطَؾييك اْلُؽػَّ َعَسييك اهَّللُ َأْن َيْفييِدَيُفْؿ ِمييـُْفْؿ فِْدَيييًة َفَتُؽييقُن َلـَييا ُقييقَّ

َؿ :  ـَ  "لإِْلِْساَلِم. َفَؼاَل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َما َتَرى َييا اْبي

َٓ َواهَّللِ َيا َرُسقَل اهَّللِ، َميا َأَرى الَّيِذي َرَأى َأُبيق  "اْلَخطَّاِب ا  ُقْؾُت : 

ـْ َبْؽرٍ، َوَلؽِـِّل َأَرى َأْن ُتَؿؽِّ  ـَ َطِؾق يا ِمي ـَّا، َفـَْضيرَِب َأْطـَياَقُفْؿ، َفيُتَؿؽِّ

ـْ ُفياَلٍن َكِسيقًبا لُِعَؿيَر، َفَلْييرَِب  ـِّيل ِمي َطِؼقٍؾ، َفَقْضرَِب ُطـَُؼيُف، َوُتَؿؽِّ

ُة اْلُؽْػرِ، َوَصـَاِديُدَها، َفَفِقَي َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك  ِ  َأئِؿَّ َٓ ُطـَُؼُف ؛ َفنِنَّ َهُم

ـَ اهَّللُ َطؾَ  يا َكياَن ِمي َؿ َما َقاَل َأُبق َبْؽرٍ، َوَليْؿ َيْفيَق َميا ُقْؾيُت، َفَؾؿَّ ْقِف َوَسؾَّ

ـِ  اْلَغِد ِجْئُت َفنَِذا َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأُبق َبْؽرٍ َقاِطَدْي

ـْ َأيِّ َشيلْ  ٍ  َتْبؽِيل َأْكيَت َيْبؽَِقاِن، ُقْؾيُت : َييا َرُسيقَل اهَّللِ، َأْخبِْركِيل ِمي

َوَصاِحُبَؽ ا َفنِْن َوَجْدُت ُبَؽاً  َبَؽْقُت، َوإِْن َلْؿ َأِجيْد ُبَؽياً  َتَباَكْقيُت 

َؿ :  َأْبؽِيل لِؾَّيِذي  "لُِبَؽائُِؽَؿا. َفَؼاَل َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ
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ـْ َأْخييِذِهُؿ اْلِػييَداَ  ؛  َلَؼييْد ُطييرَِض َطَؾييلَّ َطييَرَض َطَؾييلَّ َأْصييَحاُبَؽ ِميي

َجَرِة  ـْ َهِذِه الشَّ ـْ َكبِيلِّ اهَّللِ َصيؾَّك "َطَذاُبُفْؿ َأْدَكك ِم . َشَجَرٍة َقرِيَبيٍة ِمي

َميا َكياَن لِـَبِيلم َأْن َيُؽيقَن َليُف  }اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ. َوَأْكَزَل اهَّللُ َطزَّ َوَجؾَّ : 

َْرضِ  ْٕ ـَ فِل ا يا َغـِْؿيُتْؿ  }. إَِلك َقْقلِِف :  { َأْسَرى َحتَّك ُيْثِخ َفُؽُؾيقا ِمؿَّ

ًٓ َصقًِّبا   . َفَلَحؾَّ اهَّللُ اْلَغـِقَؿَة َلُفْؿ. {َحاَل

 : ودروس وقػاٌت  وهـا

 ٓ لف، والدطا  طـده، والثؼةَ   فقف، والرجا َ  ، اهَّللُ  الؿؾجلَ  أنَّ  أوٓها:

 قييؾَّ  لؿييـ الـصييقرُ  ففييق ، والؿقاقييع الحييقادث تؾييؽ  مثييؾ يف سييقؿا

 طؾقييف اسييتغؾؼت لؿيـ والػتيياُح  ققُتيف، هاكييت لؿيـ والعزيييزُ  طيدده،

 وتقكيؾ دطياه لؿيـ والؿجقيُب  طؾقيف، ُييقؼ لؿـ والرزاق ، السبُؾ 

) أمـ يجقُب الؿضطر إذا دطياه ويؽشيػ السيق  ( سيقرة …طؾقف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 وسيؾؿ طؾقيف اهَّللُ  صيّؾك كيان الؿادي آستعداد مع ولذلؽ . الـؿؾ

 ربييف طؾييك اإللحيياح ودوامِ  ، وآسييتغاثة بالييدطا  معـقيييا مسييتعًدا

) وما الـصُر إٓ مـ طـد اهَّلل العزيز الحؽيقؿ ( … الؽريؿ الؿتػضؾ

 سقرة آل طؿران .

) َيا َكبِيلَّ  وقال: اإللحاح، ذلؽ مـ اكدهش بؽر أبا صاحبف ان حتك

ُف َسُقـِْجُز َلَؽ َميا َوَطيَدَك، َفيَلْكَزَل اهَّللُ  اهَّللِ، َكَػاَك ُمـَاَشَدُتَؽ َربََّؽ ؛ َفنِكَّ

 .{إِْذ َتْسَتِغقُثقَن َربَُّؽْؿ َفاْسَتَجاَب َلُؽْؿ.. }َطزَّ َوَجؾَّ : 

 وكعؿيية ، طظييام وجـييقدٌ  اهَّلل، مييـ فضييٌؾ  الؿالئؽييل: الؿييددُ  ثاكقفييا:

 وتثبقيت خارقية، ومعجيزة ، لؾعيدو وإذٓل ، قياهرة وطيزة جؾقؾية،

 أشيؽالفؿ رؤيية أو مؼيابؾتفؿ يطقيؼ فؿيـ..!  الؿستضيعػقـ لؾؼقم

 !ا…
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُكؿ بَِلْلٍػ : تعالك قال ) إِْذ َتْسَتِغقُثقَن َربَُّؽْؿ َفاْسَتَجاَب َلُؽْؿ َأكِّل ُمِؿد 

ـَ ( سقرة إكػال. ـَ اْلَؿاَلئَِؽِة ُمْرِدفِق  مِّ

 التؼيياؤكؿ قييارب لؿييا بييدر، يييقم طؾييقؽؿ الّؾييف كعؿيية اذكييروا أي:

 ويـصييركؿ يعقييـؽؿ أن مـييف وصؾبييتؿ بييربؽؿ، اسييتغثتؿ بعييدوكؿ،

 بِيَلْلٍػ  أميدكؿ الّؾيف أن مـفيا:. أمقر: بعدة وأغاثؽؿ َلُؽؿْ  َفاْسَتَجاَب 

ـَ  ـَ  اْلَؿالئَِؽةِ  ِم  تػرون، فال وثبتؽؿ بعضا بعضفؿ يردف أي: ُمْرِدفِق

 فيال والـيقم الؿطر طؾقفؿ واكزل تضطربقن، فال السؽقـة وألبسؽؿ

  . يؼؾؼقن

 لتستبشر أي: ُبْشَرى إِٓ الؿالئؽة أكزل ما وأكف ، ذلؽ سبب بقـ ثؿ

َـّ  كػقسؽؿ، بذلؽ
 ليقس الّؾيف، بقيد فالـصير وإٓ ُقُؾقُبُؽؿْ  بِفِ  َولَِتْطَؿئِ

 الؼفار، هق بؾ ُمغالب، يغالبف ٓ َطِزيزٌ  اهَّللَ  إِنَّ .. ُطَددٍ  وٓ َطَددٍ  بؽثرة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

. بؾغيقا ميا وأٓت العيدد وقيقة الؽثيرة مـ بؾغقا مـ يخذل الذي

 .مقايعفا إشقا َ  وويع بلسبابفا، إمقر قّدر حقث َحؽِقؿٌ 

الؾفؿ أطـا وٓ ُتعـ طؾقـا ، واكصركا وٓ تـصر طؾقـا، واكصركا طؾك 

 …مـ بغك طؾقـا

 …أققُل ققلل هذا واستغػر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 

 

 

 

 

 



 

375 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّلل وحده ، والصالُة والسيالم طؾيك ميـ ٓ كبيل بعيده، كبقـيا 

 …محؿد وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ 

 : مسؾؿقن يا أيًضا الدروس ومـ : وبعد

 وهيذه ، مرتػيع بصيقٍت  ربَّيف مـاشيدُتف كاكت : العؾؿا ُ  قال ثالثفا :

 أصييحابف لقييراه وسييؾؿ طؾقييف اهَّلل صييؾك الـبييل فعؾفييا إكؿييا الؿـاشييدة

 الييدطا َ  أن مييع ، وتضييرطف بدطائييفِ  قؾييقُبفؿ فتؼييقى ، الحييال بتؾييؽ

 وإميا العقير إميا ؛ الطيائػتقـ إحدى تعالك اهَّلل وطده كان وقد طبادةٌ 

 مييـ ثؼيةٍ  طؾيك فؽيان ، وفاتيت ذهبيت قيد العقيرُ  وكاكيت ، الجيقش

 أذى غقير ميـ وتـجقيزه ذليؽ تعجقؾ سلل لؽـ ، إخرى حصقل

مؿدكؿ بيللػ ميـ الؿالئؽية أين  } : تعالك ققلف ، الؿسؾؿقـ يؾحؼ

أي : معقيييـؽؿ ، واإلميييداد : اإلطاكييية . ا وميييردفقـ :  {ميييردفقـ 

  .   متتابعقـ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ًٓ  كاكت الؿالئؽة مشاركةَ  أن رابعفا :  وأسيروا قتؾيقا ، حؼقؼقيا قتيا

 بؿثابييةِ  ذلييؽ وكييان ، إرض يف اهَّلل سييــ طؾييك جرًيييا الؽػييار يف

 الؽػير ٕهيؾ واإلذٓل والتحطيقؿ ، اإليؿيان ٕهؾ والؿدد التثبقت

 ولؽـفيا بعقيية، بجـياح تيدمقرهؿ طؾيك قيادر فياهَّللُ  وإٓ والشـآن،

 . وابتال ات ســ

 مقافؼيا الؼرآنُ  كزل حقث ، الحؼ يف وشدُتف طؿر فضُؾ  وخامسفا :

 الصييالة طؾقييف استشييارهؿ وقييد طؾييقفؿ، اإلجفيياز مييـ ٓختقيياره

 أو الػيدا  قبيقل بؽير أبيل رأي ففيقيَ  الؿعروفية، كعادتف والسالم

 ولييذلؽ… والؽتابيية الؼييرا ة الؿسييؾؿقـ أبـييا  مييـ طشييرة تعؾييقؿ

ـَ  َٓ ) لَّق..  بؽرٍ  وأبل اهَّلل لرسقل يبؽقانِ  طؿر وجدهؿا  هَّللِ ٱكَِتيٰب مِّ

ُؽؿ فِقَؿا َأَخذ  … (َطَذاٌب َطظِقؿ ُتؿَسَبَؼ َلَؿسَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َْرِض  وَقْقُلُف: ْٕ ـَ فِل ا ـَ  قَِتيالِ  فِل ُيَبالِغُ  َأْي: ﴿َحتَّك ُيْثِخ  اْلُؿْشيرِكِق

ْكَقا  اْلُؿْمِمـُيقنَ  َأي َفا ﴿ُترِيُدوَن  َوَأْسرِِهْؿ،  بَِلْخيِذُكؿُ  ﴿َطيَرَض اليد 

ِخييَرَة  اْلِػييَداَ ، ْٔ ِخييَرةِ  َثييَقاَب  َلُؽييؿْ  ُيرِيييُد  ﴿َواهَّللُ ُيرِيييُد ا ْٔ  بَِؼْفييرُِكؿُ  ا

ـَ  ـِ  َوَكْصرِ  اْلُؿْشرِكِق ، َطزَّ  اهَّللِ  ِدي  ."َحؽِقؿٌ  َطِزيزٌ  َواهَّللُ " َوَجؾَّ

ييا َغـِؿيي.. وسييامحفؿ طييـفؿ اهَّلل طػييا ثييؿ  اَصقِّبيي َحَؾيييٰال ُتؿ) َفُؽُؾييقا ِمؿَّ

ُؼييقاٱوَ  ِحييقؿ(  هَّللَ ٱإِنَّ  هَّللَ ٱ تَّ َلييْؿ َتِحييؾَّ ) : الحييديث يف وقييالَغُػييقر رَّ

ـْ َقْبِؾـَا، َوَذلَِؽ بَِلنَّ اهَّللَ َرَأى  ََحٍد ِم
ِٕ َيْعَػـَا َوَطْجَزَكا َفَطقََّبَفيا اْلَغـَائُِؿ 

 َلـَا (.

وصؾقا وسّؾؿقا يا مسؾؿقن طؾك رسقل إكيام ، والؼائيد الفؿيام ، 

 ..…صّؾك اهَّللُ طؾقف 
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :واء اهدعويواالحت ٌاًةـث أطوقوا/ 38
 

الحؿُد هَّلل تعالك ، ألفؿـا الذكَر والحؽؿة، وأمدَّ طباده بالخقر والـعؿة 

 .…إكام.. ) وآتاكؿ مـ كؾ ما سللتؿقه ( ، أوسَع إففام ، ورزَق 

أشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿًدا طبُده 

 …ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 …) ومـ يتِؼ اهَّلل يؽػْر طـف سقئاتف ، وُيعظْؿ لف أجًرا (

  أما بعد:

  إخقَة اإلسالم :

 وكقػقةِ  ، وأسالقبفا الدطقة لػـقن متقـًا مخزوًكا الـبقية السقرةُ  تبؼك

 طؾقييف قدرُتييف احتقائييف جؿقييؾِ  ومييـ.  وآحتييقا  والتييلثقر الجييذب
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 مثؾؿيا ، فيقفؿ والتيلثقر الزطؿيا  قؾقب اختراق يف والسالم الصالة

 !…ُأثال بـ ُثؿامة حـقػة بـل سقد يف صـعَ 

َبَعيَث َرُسيقُل  : قيال طـف اهَّلل ريل ُهَرْيَرةَ  أبل طـ الصحقحقـ فػل

ـْ َبـِيل  َؿ َخْقاًل قَِبَؾ َكْجٍد، َفَجياَ ْت بَِرُجيٍؾ ِمي اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـُ ُأَثاٍل َسيقُِّد َأْهيِؾ اْلَقَؿاَميِة، َفَرَبُطيقُه بَِسياِرَيٍة  َحـِقَػَة ُيَؼاُل َلُف : ُثَؿاَمُة ْب

ـْ َسَقاِري اْلَؿْسِجِد، َفَخَرَج إِ  َلْقِف َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، ِم

يُد َخْقيٌر إِْن  "َماَذا ِطـَْدَك َيا ُثَؿاَمُة ا  "َفَؼاَل :  َفَؼاَل : ِطـِْدي َييا ُمَحؿَّ

َتْؼُتْؾ َتْؼُتْؾ َذا َدٍم ، َوإِْن ُتـِْعْؿ ُتـِْعْؿ َطَؾك َشاكِرٍ، َوإِْن ُكـَْت ُترِيُد اْلَؿاَل 

َؿ َفَسْؾ تُ  ْعَط ِمـُْف َميا ِشيْئَت. َفَتَرَكيُف َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ

َقاَل : َما ُقْؾيُت  "َما ِطـَْدَك َيا ُثَؿاَمُة ا  "َحتَّك َكاَن َبْعَد اْلَغِد، َفَؼاَل : 

َوإِْن ُكـْيَت  َلَؽ ؛ إِْن ُتـِْعْؿ ُتـِْعْؿ َطَؾيك َشياكِرٍ، َوإِْن َتْؼُتيْؾ َتْؼُتيْؾ َذا َدٍم،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ُترِيُد اْلَؿاَل َفَسيْؾ ُتْعيَط ِمـْيُف َميا ِشيْئَت. َفَتَرَكيُف َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ 

ـَ اْلَغِد، َفَؼاَل :  َؿ َحتَّك َكاَن ِم  "َماَذا ِطـَْدَك َييا ُثَؿاَميُة ا  "َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َطَؾيك َشياكِرٍ، َوإِْن َتْؼُتيْؾ  َفَؼاَل : ِطـِْدي َما ُقْؾُت َلَؽ ؛ إِْن ُتيـِْعْؿ ُتيـِْعؿْ 

َتْؼُتْؾ َذا َدٍم، َوإِْن ُكـَْت ُترِيُد اْلَؿاَل َفَسيْؾ ُتْعيَط ِمـْيُف َميا ِشيْئَت. َفَؼياَل 

َؿ :  . َفياْكَطَؾَؼ إَِليك "َأْصِؾُؼقا ُثَؿاَمَة  "َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـَ اْلَؿْسيِجِد، َفا ْغَتَسيَؾ، ُثيؿَّ َدَخيَؾ اْلَؿْسيِجَد، َفَؼياَل : َكْخٍؾ َقرِييٍب ِمي

ُد  ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف، َيا ُمَحؿَّ َّٓ اهَّللُ، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ َٓ إَِلَف إِ َأْشَفُد َأْن 

ـْ َوْجِفَؽ َفَؼْد َأْصَبَح  َْرِض َوْجٌف َأْبَغَض إَِللَّ ِم ْٕ َواهَّللِ، َما َكاَن َطَؾك ا

ـٍ َأْبَغيَض إَِليلَّ  َوْجُفَؽ َأَحبَّ  ـْ ِديي ، َواهَّللِ َما َكاَن ِم َفا إَِللَّ اْلُقُجقِه ُكؾِّ

ـْ َبَؾيٍد  ، َواهَّللِ َما َكاَن ِم ِف إَِللَّ  ُكؾِّ
ـِ ي ـْ ِديـَِؽ َفَلْصَبَح ِديـَُؽ َأَحبَّ الدِّ ِم

َفيا ـْ َبَؾيِدَك َفَلْصيَبَح َبَؾيُدَك َأَحيبَّ اْليباَِلِد ُكؾِّ ، َوإِنَّ  َأْبَغَض إَِللَّ ِم إَِليلَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

يَرُه َرُسيقُل اهَّللِ  َخْقَؾَؽ َأَخَذْتـِل َوَأَكا ُأِريُد اْلُعْؿيَرَة، َفَؿياَذا َتيَرى ا َفَبشَّ

َة َقاَل َليُف َقائِيٌؾ  ا َقِدَم َمؽَّ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتِؿَر، َفَؾؿَّ

، َوَلؽِـِّي َٓ ل َأْسيَؾْؿُت َميَع َرُسيقِل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ : َأَصَبْقَت ا َفَؼياَل : 

ـَ اْلَقَؿاَمِة َحبَُّة ِحـَْطٍة، َحتَّيك َييْلَذَن  َٓ َيْلتِقُؽْؿ ِم َٓ َواهَّللِ  َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َو

َؿ .  فِقَفا َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 إن يؼقليقن: رسيقلال إليك كتبقا ذلؽ، بعد جاطت مؽةَ  أنَّ  ويروى

 أثيال بيـ ُثؿامة وإن.. ذلؽ طؾك وتحض ، الرحؿ تصُؾ  بؽ طفَدكا

 بؿا يبعث أن إلقف تؽتب أن رأيَت  فنن. بـا وأيرَّ  مقرتـا طـا قطع قد

 مقييرَتفؿ لفييؿ يطؾييَؼ  بييلن ثؿاميية إلييك فؽتييب. فافعييؾ إلقييف كحتيياج

 .فلصؾؼفا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 : درَسفا وطقشقا تلمؾقها، اهَّللُ  طباد وقػاٌت  وهـا

ـُ  أوٓ:  مـيازلفؿ، الـياس وإكزاُل  ، والسالم الصالة طؾقف خؾؼف حس

 لمخيريـ وكظرتيف ومـطؼيف سيؾقكف يف الجؿقيؾ بيالربقع ُطرف وقد

 (.َوإِكََّؽ َلَعَؾك ُخُؾٍؼ َطظِقؿٍ )

 إسيييقرُ  فقفيييا سيييقعايـ التيييل ، الؿسيييجدية التربقيييةِ  روطيييةُ  ثاكًقيييا:

 ، الؼييرآنَ  وجؿييال ، الصييالة وروطيية الجؿاطيية، تييرابطَ  الؿقثييقق،

 . اإليؿان أهؾِ  وتآخل

 يف بقييعف ، الؿشيرق اليدطقي وآحتيقا  الـبيقي الحؾيؿُ  :وثالثًا

 ومثيؾ! …الؿـيتػ  كالميف طؾيك إجابتيف وترك ، الرقراق الؿسجد

 ، شيدتفؿ وكسير ، كثقيريـ هدايية يف سيبٌب  الزاهرة إخالق تؾؽ

ييُد  َيييا.  خييقالئفؿ وإذهيياب َْرضِ  َطَؾييك َكييانَ  َمييا َواهَّللِ، ُمَحؿَّ ْٕ  َوْجييفٌ  ا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ  إَِللَّ  َأْبَغَض  َفيا اْلُقُجيقهِ  َأَحيبَّ  َوْجُفيَؽ  َأْصيَبَح  َفَؼيْد  َوْجِفيَؽ  ِم  ُكؾِّ

،  ..! إَِللَّ

 يف كيان إذا ، إسيارى ميـ إسيالُمف ُيرجك لؿـ الؿالصػةُ  : ورابعًا

 العيددُ  إسيالمف طؾيك يتبعيف ميـ سيقؿا وٓ لإلسيالم، مصؾحةٌ  ذلؽ

 . "ققمف مـ الؽثقر

ًرا َوَكِذيًرا * َوَداِطًقا إَِليك اهَّللِ  )َيا  ا َأْرَسْؾـَاَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ َفا الـَّبِل  إِكَّ َأي 

ـَ اهَّللِ َفْضيياًل  ـَ بِييَلنَّ َلُفييْؿ ِميي ييرِ اْلُؿييْمِمـِق بِنِْذكِييِف َوِسييَراًجا ُمـِقييًرا * َوَبشِّ

 كبقرا(.

 …الؾفؿ وفؼـا لؾخقرات ، وجـبـا الغػؾَة والحسرات

قييقلل هييذا وأسييتغػر اهَّللَ لييل ولؽييؿ ولسييائر الؿييممـقـ ، أقييقل 

 …فاستغػروه وتقبقا إلقف إكف هق التقاُب الرحقؿ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿد هَّلل رب العالؿقـ ، والصيالة والسيالم طؾيك خياتؿ الـبقيقـ ، 

 …وطؾك آلِف وصحبف والتابعقـ 

  وبعد :

 ايفا اإلخقة الػضال :

 فتـؼؾيُب  الؿممـ، سؾقكَ  ُيغّقرُ  اإِلسالم أن أيًضا: الؼصة فقائد ومـ

 بعييدم ثؿامييةُ  فعييؾ كؿييا والؿسييؾؿقـ، لؾييديـ وتليقييدا كصييرةً  أفعالييف

 . السالم طؾقف - الرسقل مـ بنذن إٓ مؽة ٕهؾ الؼؿح إرسالف

ـُ  يخؾيعَ  أن يـبغل : ومـفا  طالقاتيف كيؾَّ  الفدايية، كعؿية بعيد الؿيمم

 وآلتيزام آسيتؼامة  معياين ويعيقَش  ، الشيركقة وصيالتفِ  السابؼة،

 )قؾ آمـُت باهَّلل ثؿ استؼؿ ( . إيؿاكف بعد العالؿقـ رب بلوامر
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـّ  الؿسيجد يف الؽيافر ربييطِ  جيقازُ  : ومـفيا  واستبشييارُ  ، طؾقيف والؿيي

 والعؿيؾ العؿرة طؾك وتشجقعف ، لفؿ والدطا  بفدايتِفؿ اهَّلل رسقل

 . وآغتسال بالشفادة اهَّلل ديـ يف الدخقَل  وأن الصالح،

 وتثبيَت  ،لقرسيَ   الصيالح بالعؿيؾ وقػيُقه اإليؿيان تصديُؼ  : ومـفا

 معايشيفؿ يف الؽػيار طؾيك وحصياًرا طؿرًة، هـا صـعَ  كؿا ، الـػس

 . وزجًرا تلديًبا

ـُ  : ومـفا  ، كظيره وُبعيُد  وققميف أطدائيف ميع اهَّلل رسيقل أخالق حس

 . الباصؾ طـ ورجقطفؿ إيؿاَكفؿ لقؽسَب  طـفؿ وطػُقه

) فؿيـ ييرد اهَّلل أن  الصيدر واكشراح الفداية بـعؿةِ  آطتزازُ  : ومـفا

 : فؼيال صيبل، بلكيف مؽيةُ  طّقرتفُ  فؼد يفديف يشرح صدره لإلسالم(..
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ، الـيياس طـييد الؿييال ومؼييامُ . ملسو هيلع هللا ىلص محؿييد مييع أسييؾؿُت  ولؽييـ ٓ،

 … واإلحسان الجؿقؾ لصـاطة العرب وحػظُ 

وصييؾقا وسييّؾؿقا يييا مسييؾؿقن طؾييك الرسييقل الػقيياض ، ومييتؿؿ 

 ....اهَّللُ طؾقفإخالق ، صّؾك 

 

 

 

 

 

 

 



 

387 

 

 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :قزيظة ؤُاية صيدكٍ، إىل قوًوا/ 39
 

الحؿُد هَّللِ الذي بـعؿتِف تتِؿ  الصالحات ، وبذكره ُتؼضك الحاجات، 

. كحؿُده طؾك آٓئِف، وكشؽُره طؾك فضؾِف …وبشؽره ُتـاُل إمـقات 

 …وإكعامف

طبُده أشفُد أن ٓ إلَف اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفد أن محؿدا 

 ..…ورسقلف ، صّؾك اهَّللُ طؾقف وطؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

  بعد: أما

  إخقَة اإليؿان:

 وسيؾؿ طؾقف اهَّللُ  صّؾك تقجفَ  حتك لتـؼضل إحزاُب  غزوة ماكاكت

ـَ  تعييالك، ربييف مييـ مييلمقرا قريظيية، بـييل مييـ جقراكييف إلييك  يف لُقييثخ

 فؼييد… الؿعييروف وكيياكري ، الجييقار وجاحييدي العفييد، كاقضييل
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ،- وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك - الرسقل إلك السالم طؾقف جبريُؾ  جا 

 فؼيال. كعيؿ قيال: …اهَّلل رسقل يا السالح ويعَت  قد أو لف: وقال

 طيز - اهَّلل وإن!! …بعيد السيالح الؿالئؽيةُ  وييعت فؿا : جبريؾ

 إليقفؿ طاميٌد  فنين قريظة، بـل إلك بالؿسقر محؿد يا يلمرك - وجؾ

 .. فقفؿ تؿ وما مصقَرهؿ تجّؾل كصقٌص  هـا وهـا.…بفؿ فؿزلزٌل 

ـْ  الصحقح يف جا  ُأِصقَب َسيْعٌد  : َقاَلْت  ، طـفا اهَّلل ريل َطائَِشةَ  َط

ـُ اْلَعرَِقيِة َرَمياُه فِيل  ـْ ُقَرْيٍش ُيَؼاُل َلُف : اْب َيْقَم اْلَخـَْدِق ؛ َرَماُه َرُجٌؾ ِم

َؿ َخْقَؿيًة فِيل  َْكَحِؾ، َفَضَرَب َطَؾْقِف َرُسقُل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسيؾَّ ْٕ ا

يا َرَجيَع رَ  ـْ َقرِييٍب َفَؾؿَّ ُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف اْلَؿْسِجِد َيُعيقُدُه ِمي

ياَلَح، َفاْغَتَسيَؾ، َفَلَتياُه ِجْبرِييُؾ َوُهيَق  ـَ اْلَخـْيَدِق َوَييَع السِّ َؿ ِمي َوَسؾَّ

اَلَح ا َواهَّللِ َما َوَيْعـَاُه  ـَ اْلُغَباِر، َفَؼاَل : َوَيْعَت السِّ َيـُْػُض َرْأَسُف ِم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َؿ : اْخُرْج إَِلْقِفْؿ. َفَؼاَل َرُسقُل اهَّللِ  ـَ  " َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ . "َفيَلْي

َفَلَشاَر إَِلك َبـِل ُقَرْيَظَة، َفَؼاَتَؾُفْؿ َرُسيقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾََّؿ، 

َفـََزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿ َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفيَردَّ َرُسيقُل اهَّللِ 

َؿ اْلُحْؽَؿ فِيقِفْؿ إَِليك َسيْعٍد، َقياَل : َفينِكِّل َأْحُؽيُؿ َص  ؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

يييُة َوالـَِّسييياُ ، َوُتْؼَسيييَؿ  يَّ رِّ فِيييقِفْؿ َأْن ُتْؼَتيييَؾ اْلُؿَؼاتَِؾيييُة، َوَأْن ُتْسيييَبك الذ 

 َأْمَقاُلُفْؿ.

ُفيؿَّ إِكَّيَؽ َتْعَؾيُؿ َأْن َليْقَس أَ  : أخيرى رواية ويف َحيٌد َأَحيبَّ إَِليلَّ َأْن الؾَّ

ُبقا َرُسييقَلَؽ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾََّؿ،  ـْ َقييْقٍم َكييذَّ ُأَجاِهييَد فِقييَؽ ِميي

ـْ َحيْرِب ُقيَرْيٍش َشيْلٌ  َفيَلْبِؼـِل  ُفيؿَّ َفينِْن َكياَن َبِؼيَل ِمي َوَأْخَرُجقُه، الؾَّ

ـ  َأكَّيَؽ َقيْد  ُفؿَّ َفنِكِّل َأُضي َوَييْعَت اْلَحيْرَب َبْقـَـَيا  ُأَجاِهْدُهْؿ فِقَؽ، الؾَّ

َوَبْقييـَُفْؿ، َفيينِْن ُكـْييَت َوَيييْعَت اْلَحييْرَب َبْقـَـَييا َوَبْقييـَُفْؿ، َفاْفُجْرَهييا، 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َلبَّتِِف َفَؾْؿ َيُرْطُفْؿ  َوفِل اْلَؿْسِجِد  -َواْجَعْؾ َمْقتِل فِقَفا، َفاْكَػَجَرْت ِم

ـْ َبـِل ِغَػاٍر  َّٓ َوال -َمَعُف َخْقَؿٌة ِم ُم َيِسقُؾ إَِليْقِفْؿ، َفَؼياُلقا : َييا َأْهيَؾ إِ دَّ

ـْ قَِبِؾُؽْؿ ا َفنَِذا َسْعٌد ُجْرُحُف َيِغذ  َدًميا،  اْلَخْقَؿِة، َما َهَذا الَِّذي َيْلتِقـَا ِم

 أي يسقؾ. -َفَؿاَت ِمـَْفا

َكيَزَل َأْهيُؾ ُقَرْيَظيَة َطَؾيك  : طـيف اهَّلل رييل اْلُخيْدِريَّ  َسيِعقدٍ  أبق وقال

َؿ إَِليك  ُحْؽؿِ  ـِ ُمَعاٍذ َفَلْرَسَؾ َرُسقُل اهَّللِ َصيؾَّك اهَّللُ َطَؾْقيِف َوَسيؾَّ َسْعِد ْب

ـَ اْلَؿْسيِجِد َقياَل َرُسيقُل اهَّللِ  ا َدَكا َقرِيًبا ِم َسْعٍد َفَلَتاُه َطَؾك ِحَؿاٍر، َفَؾؿَّ

َؿ لأِْلَْكَصياِر :   ". َأْو : "ُكْؿ ُققُميقا إَِليك َسيقِّدِ  "َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ِ  َكَزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿَؽ  ". ُثؿَّ َقاَل : "َخْقرُِكْؿ  َٓ   ."إِنَّ َهُم
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الثالثة: إحاديث هذه مـ وطظاٌت  وقػاٌت  وهـا

 إكصيار سقد معاذ بـ سعد بف الؿراد) أصقَب سعٌد ( : ققلف أوٓ:

ُمفؿ ورأُسييفؿ ، طـييف اهَّلل ريييل  اإلسييالم يف أبؾييك والييذي ، ومؼييدَّ

 . العظام الؿقاقَػ 

 فقفييا تحييزَب  التييل ، إحييزاب معركيية أي الخـييدق يييقم يف ثاكًقييا:

 طربقييية قبائيييُؾ  وشييياركتفؿ القفيييقد، وحرييييتفؿ ، الؿشيييركقن

 يـيالقا ليؿ ، كحقرهؿ يف كقدهؿ اهَّلل فرد ، تعالك اهَّلل ديـ ٓستئصال

 .شقًئا

 ، وآحيزاب َبيْدرٍ  يف ثبتيقا اليذيـ ، إفيذاذ الؼيادة ميـ سعد وكان

 قييال آحيزاب ويف ، إحؽاًميا وزادهيا الـصيرة بـيقد غقير َبيْدرٍ  فػيل

 ..!السقػ إٓ كعطقفؿ ٓ واهَّلل غطػان: لسقدي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 القفيييقد تحققيييَد  اقتضيييت الدطقيييية اهَّلل رسيييقل حؽؿيييةَ  أن وثالًثيييا:

 كيياتَبفؿ ولييذلؽ العفييقد، كتابييةَ  أو باإلسييالم ، الؿحقطيية والؼبائييؾ

 إحيزاب يف ولؽيـفؿ..!  العيدو إطاكيةِ  وطدمِ  ، الؿديـة حػظِ  طؾك

 صاحب القفقدي أخطب بـ ُحقلّ  مـ بتحريض وكؼضقا ، كؽصقا

 . الـضقر

 وليؿ الؿحػقر، بالخـدق صدوهؿ أن بعباده اهَّلل رحؿةِ  مـ ورابًعا:

 ابيـ بسيفؿ سيعٌد  وأصيقَب  ، بالـبيؾ تراشيؼقا وإكؿيا  قتياٌل، يـشٌب 

 ُيعياَلج ، الؿسيجد يف خقؿيةٌ  ليف فُضيربت ،  الؿشركقـ أحد العرِقة

 .  قرب طـ والسالم الصالة طؾقف ويزوره فقفا

ُفؿَّ إِكَّيَؽ  : فقؼقل اهَّلل أطدا ِ  مـ الشديد ومققُػف صدُقف وخامًسا: الؾَّ

ُبقا  ـْ َقييْقٍم َكييذَّ َتْعَؾييُؿ َأْن َلييْقَس َأَحييٌد َأَحييبَّ إَِلييلَّ َأْن ُأَجاِهييَد فِقييَؽ ِميي
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ـْ َرُسقَلَؽ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ،  ُفؿَّ َفنِْن َكاَن َبِؼَل ِمي َوَأْخَرُجقُه، الؾَّ

 َحْرِب ُقَرْيٍش َشْلٌ  َفَلْبِؼـِل ُأَجاِهْدُهْؿ فِقَؽ،..!

 كياكقا وقيد قريظيَة، بـيل يف الحيؼ إصابة يف لف اهَّللِ  تقفقُؼ  وسادسا :

 الؿقيزان، فيللؼؿفؿ مـيف، اإلحسيانَ  وتققعيقا ، الجاهؾقية يف حؾػا ه

 ، الجييقار خيياكقا الييذيـ الحييروب مجرمييل معامؾييةَ  يِعييامؾقا وأن

 الحييؼ حؽييؿُ  وهييق والسييبل بالؼتييؾِ  فقفييا فؼضييك العفييقد، وكؽثييقا

ـَ ِرَجياٌل َصيَدُققا َميا َطاَهيُدوا ) . وتعالك تبارك الؿؾؽ ـَ الُؿيْمِمـِق ِمي

 (.اهَّللَ 

ـْ زكاهيا ، أكيت ولقفيا  الؾفؿ آِت كػقَسـا تؼقاها وزكفا أكت خقر َم

 …ومقٓها 

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

الحؿُد هَّللِ رب العالؿقـ ، والعاقبُة لؾؿتؼيقـ ، وٓ طيدوان إٓ طؾيك 

الظالؿقـ ، وأصؾل وأسيؾؿ طؾيك كبقـيا محؿيد وطؾيك آلِيف وصيحبف 

 …أجؿعقـ

  وبعد :

 أيفا اإلخقُة الؽرام :

 يف تغتػير ٓ القفقدُ  بفا قام التل الجريؿةَ  أن أيًضا: هـا الػقائدِ  ومـ

 الظييروف أحؾييِؽ  يف خيياكقا فؼييد ، وطالقاتفييا إمييؿ معاهييدات

 طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك وصيياح ، اهَّلل مييـ إمييرُ  جييا  ولييذلؽ ، وأصييعبفا

ـّ أحُدكؿ العصر إٓ يف بـل قريظية ( وسؾؿ:  وحاصيرهؿ )ٓ ُيصؾق

 ، اليدوائر بفؿ ودارت الرطب، فقفؿ ُقذف حتك ، يقًما طشرة بضعَ 

 . الشرطقة الؿحؽؿة طؾك فـزلقا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 هيؿّ  بعيد الـبقي، لؾـدا  طـفؿ اهَّلل ريل الصحابة استجابةُ  : ومـفا

 والبيييردِ  ، الؼيييائؿ الجيييقع ويف ، وحصيييارهؿ وتعبفيييا إحيييزاب

 ييدل   وهيذا..  جدييدة معركةً  لقدخؾقا معركةٍ  مـ فاكتفقا الؼارس،

 . والسالم الصالة طؾقف لرسقلفؿ ومحبتِفؿ ديـِفؿ كؿالِ  طؾك

 وتؼيقاهؿ، وصيبَرهؿ الرجيال معيادنَ  تؽشيُػ  الشيدائَد  أنّ  : ومـفا

 ورد قريظية، بـيل غـيائؿَ  اهَّللُ  أورثفيؿ اإليؿيان أهُؾ  ثبت لؿا ولذلؽ

 ) أن كغزوهؿ وٓ يغزوَكـا (.: وقال الؿتحزبقـ، كقَد  طـفؿ

ـْ َأْهيِؾ … الغزوة ختام يف قال ولذلؽ ي ـَ َضاَهُروُهؿ مِّ ) َوَأكَزَل الَِّذي

ْطيَب َفرِيًؼيا َتْؼُتُؾيقَن  اْلؽَِتاِب ِمـ َصَقاِصقِفْؿ َوَقيَذَف فِيل ُقُؾيقبِِفُؿ الر 

َوَتْلِسُروَن َفرِيًؼا، َوَأْوَرَثُؽْؿ َأْرَيُفْؿ َوِدَياَرُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ َوَأْرًييا لَّيْؿ 

 .١١.١6َؾٰك ُكؾِّ َشْلٍ  َقِديًرا( سقرة إحزاب :َوَكاَن اهَّللُ طَ  َتَطُئقَها

 ..…مسؾؿقن يا وسّؾؿقا وصؾقا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

  :احلشيّ واحلدخ األعوى، اهزفيق إىل/ 40
 

الحؿُد هَّلل الذي تػرد بالبؼا  ، وكتَب الؿقَت طؾك الـاس والػـا .. 

َٓ َيُؿقُت َوَسبِّْح بَِحْؿِدِه  ْؾ َطَؾك اْلَحلِّ الَِّذي  َوَكَػٰك بِِف بُِذُكقِب َوَتَقكَّ

 ِطَباِدِه َخبِقًرا .

 َٓ خؾؼ الخالئؼ فؼّدر آجاَلفؿ، وكتب وفقاتفؿ ..) َفنَِذا َجاَ  َأَجُؾُفْؿ 

َٓ َيْسَتْؼِدُمقَن (.  َيْسَتْلِخُروَن َساَطًة َو

أشفُد أن ٓ إلَف آ اهَّللُ وحده ٓ شريؽ لف ، وأشفُد أن محؿدا طبُده 

 …ف وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـورسقلف ، صؾك اهَّللُ طؾق

  أما بعد :

 : الـاس أيفا

 اهَّلل، طـيَد  ميا فاختيارَ  والسيالم، الصيالةُ  طؾقيف الؽيريؿ رسيقُلـا ُخّقرَ 

 يقًمييا وكييان ، أصييحاَبف وودعَ  ختاُمييف، وحييانَ  سيياطُتف، فحضييرت

 ) إكؽ مقٌت وإكفؿ مقتقن ( سقرة الزمر .… طصقًبا
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 والُظؾؿيةَ  الشيديدة، الساطةَ  تؾؽ الصحابةُ  احتؿَؾ  كقَػ  تدري وٓ

 ..الؼاتؾة والؽآبةَ  ، الؿقحشة

لؿا كان الققُم اليذي دخيؾ فقيف  طـف: اهَّلل ريل مالؽ بـ أكُس  يؼقل

ا  رسقُل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ اْلَؿِديـََة، أَياَ  ِمـَْفا ُكؾ  َشْل، َفَؾؿَّ

 الـَّبِيلِّ َكاَن اْلَقْقُم الَِّذي َماَت فِقِف َأْضَؾَؿ ِمـَْفا ُكؾ  
ـِ َشْلٍ  َوَما َكَػْضـَا َط

 إَْيِدي َحتَّك أْكَؽْرَكا ُقُؾقَبـَا. -صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ-

ولؿيييا تيييقيف اييييطرَب " : اهَّلل رحؿيييف رجيييب ابيييـ اإلميييامُ  قيييال

الؿسؾؿقن، فؿـفؿ مـ دهش فخقلط، ومـفؿ ميـ ُأقعيد فؾيؿ يطيؼ 

أكؽير  الؼقام، ومـفؿ مـ اطتؼؾ لساكف فؾؿ يطؼ الؽالم، وميـفؿ ميـ

 . "مقتف بالؽؾقة
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 أن وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك الـبيل زوج طـفيا اهَّلل رييل طائشةَ  وطـ

يـح بؽير وأبق مات وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل  مقييع - بالس 

. وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل مات ما واهَّلل يؼقل: طؿر فؼام -

 إٓ كػسيل يف يؼيع كيان ميا واهَّلل : طـيف اهَّلل رييل طؿير وقال قالت:

َـّ  اهَّلل ولقبعثـَّف ذاك،  بؽير أبيق فجيا  وأرجَؾفؿ، رجال أيدي فؾُقؼطِّع

 أكت بلبل قال: فؼّبؾف، وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك اهَّلل رسقل طـ فؽشػ

 اهَّللُ  ُيييذيؼؽ ٓ بقييده كػسييل والييذي ومقتييًا، حقييًا صبييَت  ، وأمييل

 فؾؿيا رسيؾؽ، طؾيك الحيالػ أيفيا : فؼيال خرج ثؿ. أبداً  الؿقتتقـ

 وقيال: طؾقيف وأثـيك بؽير أبيق اهَّلل فحؿَد  طؿر، جؾس بؽر أبق تؽؾؿ

)أٓ مـ كان يعبد محؿيدًا صيؾك اهَّلل طؾقيف وسيؾؿ فينن محؿيدًا قيد 

إِكَّيَؽ } وقيال: مات، وميـ كيان يعبيد اهَّللَ فينن اهَّلل حيل ٓ يؿيقت(،
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

ّقُتقنَ  ُفْؿ مَّ ـْ }، وقال: {َمّقٌت َوإِكَّ ٌد إَِّٓ َرُسيقٌل َقيْد َخَؾيْت ِمي َوَما ُمَحؿَّ

ـْ َيـَْؼِؾيْب َقْبِؾِف  ُسُؾ َأَفنِْيـ َماَت َأْو ُقتَِؾ اْكَؼَؾْبُتْؿ َطَؾك َأْطَؼيابُِؽْؿ َوَمي الر 

ـَ َ  ياكِرِي ـْ َيُضرَّ اهَّللَ َشيْقئًا َوَسيَقْجِزي اهَّللُ الشَّ  فـشيج ،{َطَؾك َطِؼَبْقِف َفَؾ

 .  يبؽقن الـاس

وطـ أكس أن فاصؿة بؽت طؾيك رسيقل اهَّلل صيؾك اهَّلل طؾقيف وسيؾؿ 

، ييا أبتياه، إليك جبرييؾ أدكاه ما ربِّف ِمـ)يا أبتاه،  مات فؼالت:حقـ 

 كـعييييييييياه، ييييييييييا أبتييييييييياه جـييييييييية الػيييييييييردوس ميييييييييلواه( .

)قّؾ لقؾة تيلتل طؾيل إٓ وأكيا أرى فقفيا  طـف: اهَّلل ريل أكس ويؼقل

 .طقـاه وتدمع ذلؽ ويؼقلخؾقؾل طؾقف السالم( 

ـْ  ـِ  َأَكسِ  َط آِخُر َكْظيَرٍة َكَظْرُتَفيا إَِليك  : َقاَل  َأكَّفُ  طـف، اهَّلل ريل َمالٍِؽ  ْب

ُف اْشَتَؽك، َفَلَمَر َأَبيا َبْؽيرٍ َفَصيؾَّك  َرُسقِل اهَّللِ َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأكَّ
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

َؿ ُسييْتَرَة ُحْجييَرِة  لِؾـَّيياِس، َفَؽَشييَػ َرُسييقُل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

يُف َوَرَقيُة ُمْصيَحٍػ،  َطائَِشَة َفـََظَر إَِلك الـَّاِس، َفـََظْرُت إَِلك َوْجِفيِف َكَلكَّ

َـّ َأنَّ  ، َوَضيي ييػِّ َحتَّييك َكَؽييَص َأُبييق َبْؽييرٍ َطَؾييك َطِؼَبْقييِف لَِقِصييَؾ إَِلييك الصَّ

ييَؿ  َل لِؾـَّيياِس، َفَتَبسَّ َؿ ُيرِيييُد َأْن ُيَصييؾِّ َرُسييقَل اهَّللِ َصييؾَّك اهَّللُ َطَؾْقييِف َوَسييؾَّ

ـَ َرآُهْؿ ُصُػقفً  قا َصياَلَتُؽْؿ، َوَأْرَخيك ِحق ا، َوَأَشاَر بَِقِدِه إَِلْقِفْؿ َأْن َأتِؿ 

ـْ َيْقِمِف َذلَِؽ. َل ِم ْتَر َبْقـَُف َوَبْقـَُفْؿ، َفُتُقفِّ  السِّ

 : مسؾؿقن يا ووقػاٌت  دروٌس  وهـا

 وبؾيغَ  إماكية أّدى حتك اهَّلل رسقل مات وما حؼ، الؿقَت  أنّ  أوٓ:

 . إمة وكصح الرسالة،

 فراقيف، يف كؾفيا إمية مصيقبة فؾقتذكر مصقبة بف كزلت مـ أن ثاكًقا:

 -وسؾؿ طؾقف اهَّلل صؾك- اهَّلل رسقل أن ، فؼداكف يف الصحابة وجرح
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 ميـ فنكفيا بيل، مصيقبتف فؾقيذكر مصيقبة أحيدكؿ أصياب إذا" قال:

 ."الؿصائب أطظؿ

 السيـة يف كحبيف وسيؾؿ طؾقيف اهَّلل صيؾك- اهَّلل رسقل قضك لؼد ثالًثا:

 اميتألت سيـة، وستقن ثالث وطؿره -  الفجرة مـ طشرة الحادية

 ، الفؿية طؾيقَّ  مـفا أمُتف تعؾؿت ، الؿتقـ والجفاد والصدِق  بالعؿؾ

 الؿبادئ، طؾك والثبات الػرص، واغتـام ، الخقرات يف والؿسارطة

 .إحد بالقاحد والتعؾؼ

 وشيّؿقا خيالطقه وقيد الؽيرام، الصيحابة طؾيك الققع شدةُ  ورابًعا:

 تتؼؾييُب  ُفجيا ةً  ثيؿ.. مجالسيف واسيتطاُبقا لروحيف، وحـّيقا حديثيف،

 ويسيقرون ، السياصع كيقُره فيال الؿسجَد  فقدخؾقن ، إمقرُ  طؾقفؿ

 !…والسالم الصالة طؾقف  يشاهدوكف وٓ الِسؽؽ يف
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 َثِيَّاُت اهَوَداع

  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 !ا..ذلؽ ستطقُؼ  هؾ …مـفؿ واحدا كـت لق تخقؾ

 .. طؾقف تتغذى كـَت  مـساب كفرٍ  بدون تعقَش  أن ستتحؿُؾ  وهؾ

 …بفا تستظُؾ ُ كـَت  إيؿاكقة ومظؾةٍ 

 .!!…وإيا ةً  كقراً  الؿصحػ ورقة أو

 َمشك َمـ َأفَضَؾ  الَؾفِ  َرسقَل  َأَتـسك

 

ـِ  َوآثيياُرهُ  **  ِهقييا َكؿييا بِالَؿسييِجَدي

 

ِفييؿ بِالـيياسِ  الـيياسِ  َأَبييرَّ  َوكييانَ   ُكؾِّ

 

 َوواِديييا َوِشييعبًا َبقتييًا َوَأكييَرَمُفؿ **

 

رَ  يييدٍ  الـَبيييلِّ  َبعيييدِ  ِميييـ َتَؽيييدَّ  ُمَحؿَّ

 

 صيافِقا كيانَ  ميا الَؾيفِ  َسالمُ  َطَؾقفِ  **

  

 َلـييا َأوَيييَحفُ  كييانَ  َمـييارٍ  ِمييـ َفَؽييؿ

 

 طافِقيا َوَأصَبَح  َأمسك َطَؾؿٍ  َوِمـ **

 

 ييييييييييييي**ييييييييييييي      

 طـيف، اهَّلل ريل طؿر سقؿا ٓ ، طؾقفؿ فاجعةً  الحادُث  كان ولذلؽ

ب  ..! الّصديؼ مـ أية سؿعَ  حتك الخبرَ  وكذَّ
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اَت َأْو ُقتَِؾ  ُسُؾ َأَفنِن مَّ َّٓ َرُسقٌل َقْد َخَؾْت ِمـ َقْبِؾِف الر  ٌد إِ ) َوَما ُمَحؿَّ

 ۖ  اكَؼَؾْبُتْؿ َطَؾٰك َأْطَؼابُِؽْؿ َوَمـ َيـَؼِؾْب َطَؾٰك َطِؼَبْقِف َفَؾـ َيُضرَّ اهَّللَ َشْقًئا 

ـَ ( سقرة آل طؿران .َوَسَقْجِزي اهَّللُ الشَّ   اكِرِي

الؾفييؿ أحسييـ طاقبَتـييا يف إمييقر كؾِّفييا ، وأجركييا مييـ خييزي الييدكقا 

 …وطذاِب أخرة

 …أققُل ققلل هذا وأستغػُر اهَّللَ لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ 
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الحؿد هَّللِ وحده ، والصالُة والسيالم طؾيك ميـ ٓ كبيَل بعيده، كبقـيا 

 …محؿد وطؾك آلِف وصحبِف وَمـ وآه 

 أما بعد:

 أيفا اإلخقُة الػضال :

 : هـا والسالم الصالة طؾقف وفاتِف دروسِ  ومـ

ـُ  ، طـيف اهَّلل ريل بؽرٍ  أبل فضُؾ   وإزمية، لؾؿققيػ إدارتيف وُحسي

 وسييدد الؼضييقة، ووطييك ، الحييؼ وأصيياَب  الرشيياد، اهَّللُ  ألفؿييف فؼييد

 أن إٓ يبيَؼ  وليؿ اكتفيك، قيد إمرَ  أنّ  وطؾؿفؿ مقيعفا، يف أيات

 ، وسييؾؿ طؾقييف اهَّللُ  صييّؾك وخؾييقؾؽؿ صيياحبِؽؿ أثيير طؾييك تؽقكييقا

) لؼد كيان لؽيؿ يف رسيقل اهَّلل أسيقٌة …وسـتف هديف طؾك فتؿقتقن

 حسـة( سقرة إحزاب.
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  )خطٌب يف اهضِّرية اهِبوية (

 الؿيـعؿ ميع الجـية مجياورةَ  اختيار فؼيد لرسيقلف خقير اهَّلل طـيد وما

ا َأَفاَق َشَخَص َبَصُرُه َكْحَق َسْؼِػ اْلَبْقِت،  : طائشة قالت طؾقفؿ، َفَؾؿَّ

َْطَؾيك  "ُثؿَّ َقاَل :  ْٕ فِقيِؼ ا ُفؿَّ فِل الرَّ َٓ ُيَجاِوُرَكيا. "الؾَّ . َفُؼْؾيُت : إَِذْن 

ُثـَا  ُف َحِديُثُف الَِّذي َكاَن ُيَحدِّ  وهق صحقح .َفَعَرْفُت َأكَّ

ـْ َيُضييرَّ اهَّللَ َشييْقًئا  ) ققلييف يف : ومـفييا وَمييـ َيـَْؼِؾييْب َطؾييك َطِؼَبْقييِف َفَؾيي

ـِ  ْرتِييداَد َطيي
ِ
نَّ آ

ِٕ ، وَلييْق َقِؾييقاًل،  ييرِّ ـَ الض  تحييذير لفييؿ ، أْي َشييْقًئا ِميي

ـِ كؽسة ويقاع ، وإْبطاٌل لِؿا فِقِف َصالُح الـّاِس، فالُؿْرَتد  َيُضر   ي الدِّ

َـّ الّشياكَِر  بِـَْػِسِف وبِالـّاِس وتسيق  حاليف، وٓ َيُضير  اهَّللَ َشيْقًئا، وَلؽِي

ْؽرِ، ويـال الػضؾ  . (الّثابَِت َطؾك اإليؿاِن ُيجازى بِالش 

ْييطِراِب، والثَّـياُ  
ِ
ـَ آ ـَ أَيِة الِعتاُب َطؾك ما وَقَع ِم والَؿْؼُصقُد ِم

ـَ َثَبُتقا وَوَطُظقا ال ْرتِداِد ِطـَْد َطؾك الَِّذي
ِ
ـّاَس، والتَّْحِذيُر ِمـ ُوُققِع آ
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ُسقِل  الُم  -َمْقِت الرَّ َرُهُؿ اهَّللُ ِمـيُف َبْعيَد -َطَؾْقِف السَّ ، وَقْد وَقَع ما َحذَّ

ُسقِل  ُسقِل ملسو هيلع هللا ىلص وفاِة الرَّ باَع الرَّ ، وَضـ قا اتِّ ـَ ـَ الُؿْسِؾِؿق إِذ اْرَتدَّ َكثِقٌر ِم

، ُثيؿَّ َهيداُهُؿ اهَّللُ َبْعيَد َذلِيَؽ، فأَييُة فِقفيا إْكبياٌ  َمْؼُصقًرا َطؾك َحقاتِيفِ 

 .  بِالُؿْسَتْؼَبؾِ 

ـَ  أن إٓ ، مملؿة مصقبةً  كاكت وإن اهَّلل رسقل وفاةَ  أنّ  : ومـفا  اليدي

 كتابيف ميـ متيدفؼا ييزال ٓ والخقيرَ  يتعثير، ليؿ والشيرعَ  ييـؼص، لؿ

 بفيا استعصيؿ وميـ …الزاهيرة وسقرتف الخالدة، وسـتف ، الؿجقد

 باهَّلل إٓ ققة وٓ حقَل  وٓ ، وخِسر هؾَؽ  يقعفا ومـ ، وكجا أفؾَح 

… 

ُفؿَّ  يدٍ  َطَؾيك َصيؾِّ  الؾَّ تِيِف، َوَأْزَواِجيفِ  ُمَحؿَّ يَّ ْقَت  َكَؿيا َوُذرِّ  آلِ  َطَؾيك َصيؾَّ

دٍ  َطَؾك َوَباِركْ  إِْبَراِهقَؿ، تِيِف، َوَأْزَواِجيفِ  ُمَحؿَّ يَّ  َطَؾيك َباَرْكيَت  َكَؿيا َوُذرِّ

 .…َمِجقٌد  َحِؿقٌد  إِكََّؽ  إِْبَراِهقؿَ  آلِ 
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 .…الؾفؿ ربـا ٓ تزغ قؾقبـا

 ..…الؾفؿ ربـا آتـا يف لدكقا حسـة 

 .…الؾفؿ أطـا وٓ كعؿ طؾقـا، واكصركا 

 ..…الؾفؿ احػظ بالدكا بإمـ واإليؿان

 …الؾفؿ وفؼ إمامـا لؿا تحب وتريك

ـَ طؾك الحدود  .…الؾفؿ اكصر جـقدكا الؿرابطق

 ..…فؿ يا مؼؾب الؼؾقب ثبت قؾقبـا طؾك ديـؽالؾ
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