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 نفالٛ املٍهٕبني

 اخلطبٛعٍاصز 

 التهافن فتعزٖ

  فضن نفالٛ املصابني ٔوعٌٕتّي

 صٕر وشزقٛ وَ حٗاٚ الصحابٛ ٔالتابعني هلي بإحشاُ.

 التفصٗن:

ملظمقذ مـ مودة يمػؾ وهل شمليت قمغم معوين متعددة مـفو : اًمتؽوومؾ ذم اًمؾغي تعزٖف التهافن

ُْؿ َيْؽُػُؾ َمْرَيَؿ{ ]آل قمؿران: اًمتضومـ  ومـف ىمقًمف شمعومم [ أي أُّيؿ يعقهلو 44: }إِْذ ُيؾُْؼقَن َأىْمَلََمُفْؿ َأُّيه

(1). ويضؿـ معقشتفو
 

 .شمعوون أسمـوء اعمجتؿع ـ ومرادي ومجوقموت ـ قمغم حتؼقؼ اخلػم ودومع اجلقر: التهافن يف االصطالح

ومـ أسمـوء اعمجتؿع ويتسوكدوا ومقام سمقـفؿ ؾمقاء أيموكقا أومرادًا أو أن يتض: يؼقل اًمديمتقر قمبد اهلل قمؾقان

مجوقموت طمؽومًو أو حمؽقملم قمغم اختوذ مقاىمػ إجيوسمقي يمرقمويي اًمقتقؿ أو ؾمؾبقي يمتحريؿ آطمتؽور سمداومع 

مـ ؿمعقر وضمداين قمؿقؼ يـبع مـ أصؾ اًمعؼقدة اإلؾمَلمقي ًمقعقش اًمػرد ذم يمػوًمي اجلامقمي وشمعقش 

اًمػرد طمقٌ يتعوون اجلؿقع ويتضومـقن إلجيود اعمجتؿع إومضؾ ودومع اًمرضر قمـ  اجلامقمي سمؿمازرة

. أومراده

                                                           

 (. 3995( ًمسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر )1)

 (. 9بد اهلل قمؾقان )( اًمتؽوومؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمَلم ًمؾديمتقر قم2)
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مو ُيِصقُى اإِلكسوَن مـ أو  اًمـَْؽبَُي اعمُصقبُي مـ َمصوئى اًمدهر: ىمول اسمـ مـظقر

احلقادِث 

  ـ عمٜ بأفزادٓ ٔوؤسشاتْ تعأُ أبٍاٞ اجملتىع ـ : ٖتبني مما سبل أُ وعٍٜ نفالٛ املٍهٕبني

 . . .ٔدفع الضزر عٍّيأصحاب املصاٟب وشاٌدٚ 

 فضن نفالٛ املصابني ٔوعٌٕتّي

 .ِ٘ وَ التعأُ عمٜ الرب ٔالتكٕٝ الذٙ أوز اهلل تعاىل بْ -1

وًمؾتعوون . ًمؼد أمركو اهلل شمعومم سموًمتعوون قمغم اًمؼم واًمتؼقى وهنوكو قمـ اًمتعوون قمغم اإلصمؿ واًمعدوان

ػمة وصقر متعددة مثؾ يمػوًمي إيتوم واعمسويملم وإرامؾ واعمحتوضملم مـ اعمريض واعمـؽقسملم إمم جموٓت يمث

 . . .همػم ذًمؽ مـ أصحوب احلوضموت

صمِْؿ َواًمُْعْدَوانِ }: ىمول شمعومم-1 َٓ شَمَعوَوُكقا قَمغَم اإْلِ  ،[2: { ]اًمامئدة َوشَمَعوَوُكقا قَمغَم اًمؼِْمِ َواًمتَْؼَقى َو

وشمرك اعمـؽرات وهق ، وهق اًمؼم، مر شمعومم قمبوده اعمممـلم سموعمعووكي قمغم ومعؾ اخلػماتيل: ىمول اسمـ يمثػم

 (4). ويـفوهؿ قمـ اًمتـورص قمغم اًمبوـمؾ، اًمتؼقى

، ويرضوه اهلل حيبف مو ًمؽؾ ضمومع اؾمؿ: وهق. اًمؼم قمغم سمعضو سمعضؽؿ ًمقعـ: أي: ىمول اًمشقخ اًمسعدي

 .أدمقلم وطمؼقق اهلل طمؼقق مـ، واًمبوـمـي اًمظوهرة إقمامل مـ

مـ إقمامل اًمظوهرة ، اؾمؿ ضمومع ًمؽمك يمؾ مو يؽرهف اهلل ورؾمقًمف: واًمتؼقى ذم هذا اعمقضع

ومنن ، أو ظمصؾي مـ ظمصول اًمنم اعملمقر سمؽميمفو، ويمؾه ظمصؾي مـ ظمصول اخلػم اعملمقر سمػعؾفو. واًمبوـمـي

                                                           

 (. 4535( ًمسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر )3)

 (. 5/18( شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم )4)
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ل يبعٌ قمؾقفو ويـشط سمؽؾ ىمق، وسمؿعووكي همػمه مـ إظمقاكف اعمممـلم قمؾقفو، اًمعبد ملمقر سمػعؾفو سمـػسف

 (5). وسمؽؾ ومعؾ يمذًمؽ، هلو

 نفالٛ املصابني ٔاملٍهٕبني وَ اإلحشاُ الذٙ أوز اهلل تعاىل بْ -2

ـِ إطِْمَسوًكو َوسمِِذي اًْمُؼْرسَمك َواًْمقََتوَمك َواعْمََسويمِ : ىمول شمعومم يُمقا سمِِف ؿَمقًْئو َوسمِوًْمَقاًمَِدْي َٓ شُمنْمِ لِم }َواقْمُبُدوا اَّلَلَ َو

َٓ  َواجْلَورِ  ًْ َأْياَمُكُؽْؿ إَِن اَّلَلَ  ـِ اًمَسبِقِؾ َوَمو َمَؾَؽ  حُيِىه ِذي اًْمُؼْرسَمك َواجْلَوِر اجْلُـُِى َواًمَصوطِمِى سمِوجْلَـِْى َواسْم

ـَ َيبَْخُؾقَن َوَيلُْمُروَن اًمـَوَس سمِوًْمُبْخِؾ َوَيْؽُتُؿقَن َمو آشَموُهُؿ اَّلَلُ  ًٓ وَمُخقًرا * اًَمِذي ـْ يَموَن خُمَْتو ـْ وَمْضؾِِف َم  ِم

َٓ ُيْمِمـُقَن سمِو ـَ ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاهَلُْؿ ِرَئوَء اًمـَوِس َو ـَ قَمَذاسًمو ُمِفقـًو * َواًَمِذي ظِمِر َوَأقْمَتْدَكو ًمِؾَْؽووِمِري ْٔ َٓ سمِوًْمَقْقِم ا  َو
ِ
َّلَل

ـِ اًمَشقَْطوُن ًَمُف ىَمِريـًو وَمَسوَء ىَمِريـًو * َوَموَذا قَمَؾقْفِ  ـْ َيُؽ ظِمِر َوَأكَْػُؼقا مِِمَو َرَزىَمُفُؿ َوَم ْٔ  َواًْمَقْقِم ا
ِ
ْؿ ًَمْق آَمـُقا سمِوَّلَل

 [39، 36: اَّلَلُ َويَموَن اَّلَلُ ِِبِْؿ قَمؾِقاًم{ ]اًمـسوء

ـِ إطِْمَسوًكو : ىمول شمعومم-3 َٓ اَّلَلَ َوسمِوًْمَقاًمَِدْي َٓ شَمْعُبُدوَن إِ اِئقَؾ  َوِذي اًْمُؼْرسَمك }َوإِْذ َأظَمْذَكو ِمقَثوَق سَمـِل إِْْسَ

 َٓ  ىَمؾِقَلً ِمـُْؽْؿ َوَأكُْتْؿ َواًْمَقَتوَمك َواعْمََسويملِِم َوىُمقًُمقا ًمِؾـَوِس طُمْسـًو َوَأىِمقُؿقا اًمَصَلََة َوآشُمقا اًمَزيَموَة صُمَؿ شَمَقًَمقُْتْؿ إِ

 [83: ُمْعِرُضقَن{ ]اًمبؼرة

 .وَ خصاه الرب اليت ٖشتده بّا عمٜ صدم اإلمياُ -3

 َواًْمَققْ : ىمول شمعومم
ِ
ـَ سمِوَّلَل ـْ آَم ـَ اًْمؼِمَ َم ِق َواعْمَْغِرِب َوًَمِؽ قا ُوضُمقَهُؽْؿ ىِمَبَؾ اعْمَنْمِ ِم }ًَمقَْس اًْمؼِمَ َأْن شُمَقًمه

ظِمِر َواعْمََلَِئَؽِي َواًْمِؽَتوِب َواًمـَبِِقلَم َوآشَمك اًْماَمَل قَمغَم طُمِبِف َذِوي اًْمُؼْرسَمك َواًْمقََتوَمك َواعْمََس  ْٔ ـَ اًمَسبِقِؾ ا ويملَِم َواسْم

 َواًمَسوِئؾلَِم َوذِم اًمِرىَموِب َوَأىَموَم اًمَصَلََة َوآشَمك اًمَزيَموَة َواعْمُقوُمقَن سمَِعْفِدِهْؿ إَِذا قَموَهُدوا َواًمَصوسمِ 
ِ
ـَ ذِم اًْمَبلؾَْموء ِري

 ُ ـَ َصَدىُمقا َوُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اعْم  َوطِملَم اًْمَبلِْس ُأوًَمئَِؽ اًَمِذي
ِ
اء  [177: َتُؼقَن { ]اًمبؼرةَواًمرَضَ

                                                           

 (. 218( شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػسػم يمَلم اعمـون ًمؾسعدي )5)
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 وَ أسباب دخٕه الٍار -وع الكدرٚ  - تزك املصابني ٔعدً وعأٌتّي  -4

ـور قمدم اًمرمحي واًمشػؼي قمغم أصحوب احلوضموت ومؼول شمعوممومؼد  ـور اًم ـو أن مـ أؾمبوب دظمقل أهؾ اًم }إِكَُف : سملم رسم

َٓ حَيُضه قَمغَم   اًمَْعظِقِؿ * َو
ِ
ـُ سمِوَّلَل َٓ ُيْمِم ْسؽلِِم { ]احلوىمي[ يَموَن 

ِ
 ـمََعوِم اعْم

ْسِؽلِم { أي: - اهلل رمحف –ىمول اًمشقخ اًمسعدي 
ِ
ًمقس ذم ىمؾبف رمحي يرطمؿ : } َوٓ حَيُضه قَمغَم ـَمَعوِم اعْم

وذًمؽ ، ًمعدم اًمقازع ذم ىمؾبف، ِبو اًمػؼراء واعمسويملم ومَل يطعؿفؿ مـ موًمف وٓ حيض همػمه قمغم إـمعومفؿ

واإلطمسون إمم اخلؾؼ ، اًمذي أصؾف اإليامن سموهلل، اإلظمَلص هلل: انٕن مدار اًمسعودة ومودهتو أمر

وهمٓء ٓ ، دومع رضورة اعمحتوضملم سمنـمعومفؿ مو يتؼقشمقن سمف، اًمذي مـ أقمظؿفو، سمقضمقه اإلطمسون

 (6). ومؾذًمؽ اؾمتحؼقا مو اؾمتحؼقا، إظمَلص وٓ إطمسون

 وَ نفن نفن ٔوَ أعاُ أعني ٔاجلزاٞ وَ جٍص العىن -5

 َيظْؾُِؿفُ  َٓ  اعْمُْسؾِؿِ  َأظُمق اعْمُْسؾِؿُ ): ىمول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمـفام اهلل ريض سمـ قمؿر قمـ قمبد اهلل -1 

 َٓ ـْ  ُيْسؾُِؿفُ  َو  (7). (. . . . طَموضَمتِفِ  ذِم  اَّلَلُ  يَمونَ  َأظِمقفِ  طَموضَميِ  ذِم  يَمونَ  َوَم

ـْ ): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمول: ىمول÷ قمـ أيب هريرةو ـْ  كََػَس  َم ـٍ  قَم ـْ  يُمْرسَميً  ُمْمِم كْقَو كََػَس اَّلَلُ قَمـُْف يُمْرسمًَي اًمده  يُمَرِب  ِم

ـْ ؾَمؽَمَ  ظِمَرِة َوَم ْٔ كْقَو َوا ـْ َيََّسَ قَمغَم ُمعَِّْسٍ َيََّسَ اَّلَلُ قَمؾَقِْف ذِم اًمده ـْ يُمَرِب َيْقِم اًمِْؼقَوَمِي َوَم كْقَو ِم ُه اَّلَلُ ذِم اًمده  ُمْسؾاًِم ؾَمؽَمَ

ظِمَرةِ َواَّلَلُ ذِم قَمقْ  ْٔ  (8). ِن اًمَْعبِْد َمو يَموَن اًمَْعبُْد ذِم قَمْقِن أظَِمقِف (َوا

                                                           

 (338( اعمرضمع اًمسوسمؼ )6)

 (. 2589(، ومسؾؿ )2442( أظمرضمف اًمبخوري )7)

 (. 2699( أظمرضمف مسؾؿ )8)
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 نفالٛ املٍهٕبني تهاوٌن تٍجٕا بْ األوٛ وَ  التآنن -6

َوشَمَقاِدِهْؿ  شَمَرامُحِِفؿْ  ذِم  اعْمُْمِمـلِمَ  شَمَرى): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رؾمقل ىمول: ىمول قمـفام اهلل ريضقمـ اًمـعامن سمـ سمشػم  

 (9). إَِذا اؿْمَتَؽك قُمْضًقا شَمَداقَمك ًَمُف ؾَموِئُر ضَمَسِدِه سمِوًمَسَفِر َواحْلَُؿك( َوشَمَعوـُمِػِفْؿ يَمَؿَثِؾ اجْلََسدِ 

ىمول اسمـ أيب مجرة اًمذي يظفر أن اًمؽماطمؿ واًمتقادد واًمتعوـمػ وإن يموكً : رمحف اهللىمول اسمـ طمجر 

ظمقة اإليامن ٓ متؼورسمي ذم اعمعـك ًمؽـ سمقـفو ومرق ًمطقػ وملمو اًمؽماطمؿ وموعمراد سمف أن يرطمؿ سمعضفؿ سمعضو سمل

سمسبى يشء آظمر وأمو اًمتقادد وموعمراد سمف اًمتقاصؾ اجلوًمى ًمؾؿحبي يموًمتزاور واًمتفودي وأمو اًمتعوـمػ 

 (19). وموعمراد سمف إقموكي سمعضفؿ سمعضو يمام يعطػ اًمثقب قمؾقف ًمقؼقيف اهـ مؾخصو

د مـ اعمسؾؿلم أن يؽؿؾ سمعضفؿ سمعًضو سمام قمـد اًمبعض وًمقس قمـ ملسو هيلع هللا ىلصومـ هذا اعمـطؾؼ أرد اًمـبل 

ـُ  سَمقْـاََم ) : ىمول÷عـ أيب ؾمعقد اخلدري أظمر وم   َرؾُمقلِ  َمعَ  َكْح
ِ
 َكوىَميٍ  قَمغَم  َرضُمٌؾ  ضَموءَ  إِذْ  ؾَمَػرٍ  رِم  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَل

وُمَفو وَمَجَعَؾ  ًَمفُ  ًٓ  َيِؿقـًو َيٍْمِ   َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  َوؿِماَم
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَل ـْ َٓ  وَمْضُؾ  قِمـَْدهُ  يَمونَ  َم فَمْفَر فَمْفٍر وَمؾَْقُعْد سمِِف قَمغَم َم

َٓ طَمَؼ ٕطََمٍد مِ  َٓ َزاَد ًَمُف طَمَتك فَمـَـَو َأَكُف  ـْ  ـْ يَموَن قِمـَْدُه وَمْضُؾ َزاٍد وَمؾَْقُعْد سمِِف قَمغَم َم  (11). ـَو رِم اًْمَػْضِؾ (ًَمُف َوَم

ذم هذا احلديٌ احلٌ قمغم اًمصدىمي واجلقد واعمقاؾموة واإلطمسون إمم اًمرومؼي : ىمول اًمـقوي

سمؿصوًمح إصحوب وأمر يمبػم اًمؼقم أصحوسمف سمؿقاؾموة اعمحتوج وأكف يؽتػل ذم  وإصحوب وآقمتـوء

طموضمي اعمحتوج سمتعرضف ًمؾعطوء وشمعريضف مـ همػم ؾممال وهذا معـك ىمقًمف ومجعؾ يٍمف سمٍمه أي 

                                                           

 (. 6911اًمبخوري ) ( أظمرضمف9)

 ( ومتح اًمبوري ٓسمـ طمجر ) (. 19)

 (. 1728( أظمرضمف مسؾؿ )11)
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متعرضو ًمٌمء يدومع سمف طموضمتف وومقف مقاؾموة اسمـ اًمسبقؾ واًمصدىمي قمؾقف إذا يمون حمتوضمو وإن يمون ًمف 

 (12). يمون مقْسًا ذم وـمـف وهلذا يعطل مـ اًمزيموة ذم هذه احلول راطمؾي وقمؾقف صمقوب أو

ـَ  إِنَ ): ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل قمـقمـ أيب مقؾمك إؿمعري و ـِ  اعْمُْمِم  َوؿَمَبَؽ  سَمْعًضو سَمْعُضفُ  َيُشده  يَموًْمُبـَْقونِ  ًمِؾُْؿْمِم

 (13). (َأَصوسمَِعفُ 

ٍ ٕهؾف وأوٓده ومقاؾموه ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل اهتؿ ÷ًمام موت ضمعػر سمـ أيب ـموًمىو ؿ ووىمػ معفؿ وؾمعك ذم شمػري

 اْصـَُعقا): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمول: ىمول ÷ومعـ قمبد اهلل سمـ ضمعػر يمرسموهتؿ ًمام هؿ ومقف مـ هذه اًمـؽبي اًمشديدة 

 (14). (ؿَمَغَؾُفؿْ  َأْمرٌ  َأشَموُهؿْ  ىَمدْ  وَمنَِكفُ  ـَمَعوًمو ضَمْعَػرٍ  ٔلِ 

 .وَ حمبٛ اخلري لمىشمني اليت ٖهىن بّا اإلمياُ -7

ظَِمقِف َمو حُيِىه ًمِـَْػِسِف(: ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلص ًمـبلقمـ ا ÷ـ أكس قم ِٕ ـُ َأطَمُديُمْؿ طَمَتك حُيَِى  َٓ ُيْمِم ( .(15) 

ريض اهلل  قمبد اهلل سمـ قمبوس وىمريى مـؿ هذا كػل يمامل اإليامن قمؿـ يشبع وضموره ضموئع  يمام ذم طمديٌ 

ـُ اًَمِذى َيْشبَُع َوضَمورُ : ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل : ىمول امقمـف  (16). ُه ضَموِئٌع إمَِم ضَمـْبِِف()ًَمقَْس اعْمُْمِم

املٍهٕبُٕ ٔاملصابُٕ يف أوٕاهلي ٔأٌفشّي حمت هلي املشألٛ حتٜ تزاه الٍهبٛ ٔتزفع املصٗبٛ  -8

 فأَٖ وَ جيٗب الشاٟن ٔميشح الدوعٛ ٖٔزٖن العربٚ

                                                           

 (. 12/33( رشح اًمـقوي قمغم مسؾؿ )12)

 (. 2585(، ومسؾؿ )481( أظمرضمف اًمبخوري )13)

 (. 1915(، وطمسـف إًمبوين ذم صحقح اجلومع )1619(، واسمـ موضمي )3132( أظمرضمف أسمق داود )14)

 (، واًمؾػظ ًمف. 45سؾؿ )(، وم13( أظمرضمف اًمبخوري )15)

 (. 5382(، وصححف إًمبوين ذم صحقح اجلومع )112( أظمرضمف اًمبخوري ذم إدب اعمػرد )16)
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ًُ ): ىمول ÷قمـ ىمبقصي سمـ خمورق اهلَلزم  ًُ  مَحَوًَميً  حَتََؿؾْ  شَملشْمَِقـَو طَمتَك ىَمبِقَصيُ  َيو ىمِؿْ أَ : وَمَؼوَل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـَبَِك  وَمَلشَمقْ

ًْ ًَمُف اعْمَْسَلًَميُ : ىَموَل  صُمؿَ  ِِبَو ًَمَؽ  وَمـَلُْمرَ  اًمَصَدىَميُ  َٓ ٕطََمِد صَمَلصََمٍي َرضُمٌؾ حَتََؿَؾ مَحَوًَمًي وَمَحَؾ َٓ حَتِؾه إِ  َيو ىَمبِقَصُي إَِن اعْمَْسَلًَمَي 

ًْ ًَمُف اعْمَْسَلًَمُي وَمَسَلَل طَمتَك ُيِصقَى وَ ، وَمَسَلَل طَمتَك ُيِصقبََفو صُمَؿ ُيْؿِسُؽ  ًْ َموًَمُف وَمَحَؾ َرضُمٌؾ َأَصوسَمتُْف ضَموئَِحٌي وَموضْمَتوطَم

ـْ قَمقْشٍ  ـْ قَمقٍْش َأْو ىَموَل ؾِمَداًدا ِم ـْ ىَمْقِمِف ىَمْد ، ىمَِقاًمو ِم َجو ِم ـْ َذِوى احْلِ َوَرضُمٌؾ َأَصوسَمتُْف وَموىَمٌي طَمتَك َيُؼقَل صَمَلصََمٌي ِم

ـْ قَمقْشٍ َأَصو ًْ ًَمُف اعْمَْسَلًَمُي وَمَسَلَل طَمتَك ُيِصقَى ىِمَقاًمو ِم ًْ وُمَلًَكو اًْمَػوىَمُي وَمَحَؾ ـْ قَمقٍْش صُمَؿ ُيْؿِسُؽ ، سَم َأْو ؾِمَداًدا ِم

ًٌ َيليُْمُؾَفو َصوطِمبَُفو ؾُمْحتًو( ـَ اعْمَْسَلًَمِي َيو ىَمبِقَصُي ؾُمْح ـَ ِم  (17). َوَمو ؾِمَقاُه

ـ سمققهتؿ ًمقعقشقوا ذم خمقامت يؽؾفؿ اًمؼمد ويؼتؾفؿ اًمزمفرير ذم أؿمد وٓ ؿمؽ أن مـ أظمرضمقا م

اًمػوىموت واًمـقازل ويمذًمؽ مـ اسمتؾقا سملمراض ؿمديدة ومحبسقا ذم اعمستشػقوت ويموكقا هؿ اًمعوئؾلم 

 .ْٕسهؿ ٓ ؿمؽ أهنؿ ذم كقازل ووموىمي ؿمديدة ومرطمؿ اهلل مـ مسح اًمعؼمة وأزال اًمدمعي

 نن ًٖٕ ِ٘ وَ الصدقات اليت أوز بّا -9

ـْ ََلْ جَيِْد ىَموَل  َصَدىَميٌ  ُمْسؾِؿٍ  يُمِؾ  قَمغَم ): ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل قمـ ÷قمـ أيب مقؾمك إؿمعري    وَمَؿ
ِ
وَمَؼوًُمقا َيو َكبَِل اَّلَل

ىَموًُمقا وَمنِْن ََلْ جَيِْد ىَموَل وَمؾْقَْعَؿْؾ َيْعَؿُؾ سمِقَِدِه وَمقَـَْػُع َكْػَسُف َوَيتََصَدُق ىَموًُمقا وَمنِْن ََلْ جَيِْد ىَموَل ُيِعلُم َذا احْلَوضَمِي اعْمَؾُْفقَف 

ـْ اًمنَمِ وَمِنهَنَو ًَمُف َصَدىَمٌي(  (18). سمِوعْمَْعُروِف َوًمْقُْؿِسْؽ قَم

  

                                                           

 (. 1944( أظمرضمف مسؾؿ )17)

 (. 1998(، ومسؾؿ )1445( أظمرضمف اًمبخوري )18)
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 استكزت الفطز عمٜ أُ صٍاٟع املعزٔف تك٘ وصارع الشٕٞ -11

ومطؿلكتف سملؾمبوب : يرضمػ ومماده صمؿ ىمول هلو ًمؼد ظمشقً قمغم كػيس’خلدجيي  ملسو هيلع هللا ىلصومؾام ضموء اًمـبل  

ِزيَؽ اَّلَلُ َأسَمًدا إَِكَؽ : ًمقىمويي واًمسعودة اًمتل حيؿؾفو سملم ضمـبوشمف وذم أدسمف وأظمَلىمف ىموئؾي ًمفا  َمو ُُيْ
ِ
)يَمَلَ َواَّلَل

 (19). ًَمَتِصُؾ اًمَرطِمَؿ َوحَتِْؿُؾ اًْمَؽَؾ َوشَمْؽِسُى اعْمَْعُدوَم َوشَمْؼِري اًمَضقَْػ َوشُمِعلُم قَمغَم َكَقاِئِى احْلَِؼ(

 يتغػم ًمرؤيي اعمصوسملم واعمـؽقسملم وأصحوب احلوضموت ويسورع ذم إزاًمي يمرسمتفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصضمفف وًمؼد يمون و

 : ىمول: -÷ -ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم يمام ذم طمديٌ 
ِ
: ذِم َصْدِر اًمـََفوِر ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلص)يُمـَو قِمـَْد َرؾُمقِل اَّلَل

 
ِ
ـْ ُمرَضَ وَمَتَغػَمَ  وَمَجوَءُه ىَمْقٌم طُمَػوٌة قُمَراٌة جُمَْتويِب اًمـاَِمِر َأْو اًْمَعَبوء ُفْؿ ِم ـْ ُمرَضَ سَمْؾ يُمؾه ُققِف قَموَمُتُفْؿ ِم ُمَتَؼِؾِدي اًمسه

 
ِ
ـْ اًْمَػوىَمِي ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوضْمُف َرؾُمقِل اَّلَل ًٓ وَمَلَذَن َوَأىَموَم وَمَصغَم صُمَؿ ظَمَطَى : ًماَِم َرَأى ِِبِْؿ ِم وَمَدظَمَؾ صُمَؿ ظَمَرَج وَمَلَمَر سمَِلَ

 َ َيِي إَِن اَّلَلَ يَموَن قَمَؾقُْؽْؿ وَمَؼوَل } َيو َأُّيه ْٔ ـْ َكْػٍس َواطِمَدٍة إمَِم آظِمِر ا َرىِمقًبو و اًمـَوُس اشَمُؼقا َرسَمُؽْؿ اًَمِذي ظَمَؾَؼُؽْؿ ِم

ًْ ًمَِغٍد {]احلنم1: {]اًمـسوء َيَي اًَمتِل ذِم احْلنَْمِ } َوًْمَتـُْظْر َكْػٌس َمو ىَمَدَم ْٔ ـْ [ شَمَصَدَق رَ 18: [ َوىَمَرَأ ا ضُمٌؾ ِم

ـْ َصوِع ََتِْرِه طَمَتك ىَموَل َوًَمْق سمِِشِؼ ََتَْرٍة ىَموَل ومَ  ـْ َصوِع سُمِرِه ِم ـْ صَمْقسمِِف ِم ِف ِم ـْ ِدْرََهِ ـْ ِديـَوِرِه ِم َجوَء َرضُمٌؾ ِم

ُف شَمْعِجُز قَمـَْفو سَمْؾ ىَمْد قَمَجَزْت صُمَؿ شَمَتوسَمَع اًمـَوُس طَمتَ  ٍة يَموَدْت يَمػه َكَْصوِر سمٍُِمَ ْٕ ـْ ـَمَعوٍم ا ًُ يَمْقَملْمِ ِم ك َرَأْي

 
ِ
ًُ َرؾُمقَل اَّلَل   ملسو هيلع هللا ىلصَوصمَِقوٍب طَمَتك َرَأْي

ِ
ـَ ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصَيَتَفَؾُؾ َوضْمُفُف َيْعـِل يَمَلَكُف ُمْذَهَبٌي وَمَؼوَل َرؾُمقُل اَّلَل ـْ ؾَم َم

ـْ قَمِؿَؾ ِِبَو سَمْعَدُه مِ  ؾْمَلَِم ؾُمـًَي طَمَسـًَي وَمَؾُف َأضْمُرَهو َوَأضْمُر َم ـَ اإْلِ ـْ ؾَم ٌء َوَم ـْ ُأضُمقِرِهْؿ يَشْ ـْ هَمػْمِ َأْن ُيـَْتَؼَص ِم

ـْ هَمػْمِ َأْن ُيـَْتَؼَص مِ  ـْ قَمِؿَؾ ِِبَو سَمْعَدُه ِم ؾْمَلَِم ؾُمـًَي ؾَمقَِئًي يَموَن قَمَؾقِْف ِوْزُرَهو َوِوْزُر َم ٌء (ذِم اإْلِ . ـْ َأْوَزاِرِهْؿ يَشْ

(29) 

                                                           

 (. 169(، ومسؾؿ )3( أظمرضمف اًمبخوري )19)

 (. 1917( أظمرضمف مسؾؿ )29)
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 ؛ا وَ دالٟن الٍبِٕٚٔذا وٕقف وَ التهافن حيىن دلًٗم -11

َ  َٓ  اًَمِذي َأاًمَؾفِ ): يؼقل يمون ÷قمـ أيب هريرة    َٓ  ِِإَ ًُ  إِنْ  ُهقَ  إِ ْ قَْمتَِؿدُ  يُمـ َْرضِ  قَمغَم  سمَِؽبِِدي َٕ ْٕ ـْ  ا  اجْلُقعِ  ِم

ًُ  َوإِنْ  ْ ؿَُمده  يُمـ ـْ  سَمطْـِل قَمغَم  احْلََجرَ  َٕ ضُمقَن ِمـُْف وَمَؿَر أسَُمق سَمْؽٍر َُيْرُ  اًَمِذي ؿْ ـَمِريِؼفِ  قَمغَم  َيْقًمو ىَمَعْدُت  َوًَمَؼدْ  اجْلُقعِ  ِم

َٓ ًمِقُْشبَِعـِل وَمَؿَر َوََلْ َيْػَعْؾ صُمَؿ َمَر يِب قُمؿَ   َمو ؾَملًَمْتُُف إِ
ِ
ـْ يمِتَوِب اَّلَل ـْ آَيٍي ِم  َمو وَمَسلًَمْتُُف قَم

ِ
ـْ يمِتَوِب اَّلَل ـْ آَيٍي ِم ُر وَمَسلًَمْتُُف قَم

َٓ ًمِقُْشبِعَ  وَمتَبََسَؿ طِملَم َرآيِن َوقَمَرَف َمو ذِم َكْػيِس َوَمو ذِم َوضْمِفل صُمَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصـِل وَمَؿَر وَمَؾْؿ َيْػَعْؾ صُمَؿ َمَر يِب أسَُمق اًمَْؼوؾِمِؿ ؾَملًَمْتُُف إِ

 ىَموَل احْلَْؼ َوَمَه وَمتَبِْعتُُف وَمَدظَمَؾ وَموؾْمتَلَْذَن ومَ 
ِ
ًُ ًَمبَقَْؽ َيو َرؾُمقَل اَّلَل َلذَِن زِم وَمَدظَمَؾ وَمَقضَمَد ًَمبَـًو ذِم ىَمَدٍح ىَموَل َيو أسََمو ِهٍر ىُمؾْ

ًُ ًَمبَقَْؽ َيو َرؾُم  ـُ ىَموًُمقا َأْهَداُه ًَمَؽ وُمَلٌَن أَْو وُمَلََكُي ىَموَل أسََمو ِهٍر ىُمؾْ ـَ َهَذا اًمَؾبَ ـْ َأْي  ىَموَل احْلَْؼ إمَِم َأْهِؾ وَمَؼوَل ِم
ِ
قَل اَّلَل

َػِي وَمودقُْمُفْؿ زِم ىَموَل َوَأْهُؾ اًم َٓ قَمغَم أطََمٍد إَِذا َأشَمتُْف َصَدىَمٌي اًمصه َٓ َموٍل َو َٓ َيلُْووَن إمَِم َأْهٍؾ َو ؾْمَلَِم  َػِي أَْضقَوُف اإْلِ صه

ٌَ ِِبَو إًَِمقِْفْؿ َوََلْ َيتَـَوَوْل ِمـَْفو ؿَمقْئًو َوإَِذا أشََمتُْف َهِدَيٌي أَْرؾَمَؾ إًَِمقِْفْؿ َوَأَصوَب ِمـَْفو وَ  يَمُفْؿ ومِقسَمَع ًُ َأرْشَ َفو وَمَسوَءيِن َذًمَِؽ وَمُؼؾْ

سَمًي َأشَمَؼَقى ِِبَو  ـِ رَشْ ـْ َهَذا اًمَؾبَ ًُ أطََمؼه َأكَو أَْن أُِصقَى ِم َػِي يُمـْ ـُ ذِم َأْهِؾ اًمصه ًُ أَكَو َوَمو َهَذا اًمَؾَب ْ وَمنَِذا ضَموَء أََمَريِن وَمُؽـ

ـِ  ـْ َهَذا اًمَؾبَ  َوـَموقَمِي َرؾُمقًمِِف  ُأقْمطِقِفْؿ َوَمو قَمَسك أَْن َيبْؾَُغـِل ِم
ِ
ـْ ـمَوقَمِي اَّلَل ـْ ِم سُمٌد وَملشََمقْتُُفْؿ وَمَدقَمْقهُتُْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَوََلْ َيُؽ

ًُ ًَمبَقَْؽ يَ  ًِ ىَموَل َيو َأسَمو ِهٍر ىُمؾْ
ْ ـْ اًمْبَق  ىَموَل ظُمْذ وَملقَْمطِ وَملىَمْبَُؾقا وَموؾْمتَلَْذُكقا وَملَذَِن هَلُْؿ َوأظََمُذوا جَمَوًمَِسُفْؿ ِم

ِ
ِفْؿ و َرؾُمقَل اَّلَل

ُب طَمتَك َيْرَوى صُمَؿ َيُرده قَمكَمَ اًمَْؼَدَح وَملقُْمطِق ًُ أقُْمطِقِف اًمَرضُمَؾ وَمقنَْمَ ُب طَمتَك ىَموَل وَملظََمْذُت اًمَْؼَدَح وَمَجَعؾْ ِف اًمَرضُمَؾ وَمقنَْمَ

ُب طَمتَك َيْرَوى صُمَؿ َيُرده قَمكَمَ اًمَْؼدَ  ًُ إمَِم اًمـَبِِل َيْرَوى صُمَؿ َيُرده قَمكَمَ اًمَْؼَدَح وَمقنَْمَ َوىَمْد َرِوَي اًمَْؼْقُم  ملسو هيلع هللا ىلصَح طَمتَك اكْتََفقْ

ًُ ًَمبَقَْؽ َيو رَ  ًَ يُمؾهُفْؿ وَملظََمَذ اًمَْؼَدَح وَمَقَضَعُف قَمغَم َيِدِه وَمـََظَر إزَِمَ وَمتَبََسَؿ وَمَؼوَل َأسَمو ِهٍر ىُمؾْ ًُ َأَكو َوَأكْ  ىَموَل سَمِؼق
ِ
ؾُمقَل اَّلَل

ًَ َيو رَ  ًُ َصَدىْم ْب طَمتَك ىُمؾْ ًُ وَماَم َزاَل َيُؼقُل ارْشَ سْم ْب وَمنَمِ ًُ وَمَؼوَل ارْشَ سمْ ْب وَمَؼَعْدُت وَمنَمِ  ىَموَل اىمُْعْد وَمورْشَ
ِ
ؾُمقَل اَّلَل
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َٓ َواًَمِذي سَمَعثََؽ سمِوحْلَِؼ َمو َأضِمُد ًَمُف َمْسَؾًؽو ىَموَل وَملَِريِن وَملقَْمَطقْتُُف اًمَْؼَدَح وَمَحِؿَد اَّلَلَ   ًُ َب اًمَْػْضَؾَي(َوؾَمَؿك ىُمؾْ . َورَشِ

(21) 

 .صٕر وشزقٛ وَ حٗاٚ الصحابٛ ٔالتابعني هلي بإحشاُ

ووىمع ، وٓ رشاسموً ، ذم ؿمعى أيب ـموًمى وأصحوسمف معف ٓ جيدون ـمعوموً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمؼد طمقرص اًمـبل   -1

وؾمؿعقا أصقات صبقوهنؿ يتضوهمقن مـ ، طمتك سمؾغ ِبؿ اجلفد اًمشديد، وطمؾً ِبؿ اًمـؽبوت، قمؾقفؿ اًمبَلء

سمذًمً موهلو ًمتممـ مو شمستطقع مـ  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـبل مع قمظقامً  مقىمػوً  ’ووىمػً اًمسقدة ظمدجيي ، شعىوراء اًم

ويمون  ÷واؾمتعوكً هلذا إمر سموسمـ أظمقفو طمؽقؿ سمـ طمزام ، ـمعوٍم ًمؾؿسؾؿلم ظمَلل هذه اًمسـقات

 طمقـئٍذ ٓ يزال

 .ويرؾمؾف إمم قمؿتف اًمسقدة ظمدجيي ًمقَلً، يمون يشؽمي اًمطعوم َل يسؾؿ سمعد، قمغم رشيمف

وملىمومً ىمريش قمغم ذًمؽ مـ أمرهؿ ذم سمـل هوؿمؿ وسمـل اعمطؾى ؾمـتلم أو : ىمول حمؿد سمـ إؾمحوق 

مِمـ أراد صؾتفؿ مـ  قوأو مستخػ، طمتك ضمفد اًمؼقم ضمفدًا ؿمديدًا ٓ يصؾ إًمقفؿ يشء إٓ ْساً ، صمَلصموً 

، ظمقيؾدومبؾغـل أن طمؽقؿ سمـ طمزام ظمرج يقمًو ومعف إكسون حيؿؾ ـمعومًو إمم قمؿتف ظمدجيي اسمـي ، ىمريش

شمذهى سموًمطعوم إمم سمـل هوؿمؿ : إذ ًمؼقف أسمق ضمفؾ ومؼول، ومعف ذم اًمشعى، ملسو هيلع هللا ىلصوهل حتً رؾمقل اهلل 

ومؼول ًمف أسمق اًمبخؽمي سمـ هوؿمؿ سمـ احلورث سمـ ، واهلل ٓ شمؼمح أكً وـمعومؽ طمتك أومضحؽ قمـد ىمريش

أسمق اًمبخؽمي  ومؼوم إًمقف، وملسمك أسمق ضمفؾ أن يدقمف، َتـعف أن يرؾمؾ إمم قمؿتف سمطعوم يمون هلو قمـده: أؾمد

                                                           

 (. 6452( أظمرضمف اًمبخوري )21)
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ومحزة سمـ قمبد اعمطؾى ىمريبًو يرى ذًمؽ وهؿ يؽرهقن أن يبؾغ ، سمسوق سمعػم ومشجف ووـمئف وـمئًو ؿمديداً 

 (22). وأصحوسمف ومقشؿتقا ِبؿ ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ رؾمقل اهلل 

 اًمػؼراء وأقمون وشمصدق احلوضموت أصحوب قمغم أكػؼ ومؽؿ÷أسمق سمؽر اًمصديؼ  وأمو  -2

ؾ اهلل ؾمبق ذم يعذب رسموح سمـ سمَلل أن قمؾؿ ًمام ذًمؽ غمقم إمثؾي أقمظؿ ومـ وموًمف سمـػسف واعمـؽقسملم

وقمـ (23)، (ؾَمِقَدَكو َوَأقْمتََؼ  ؾَمِقُدَكو سَمْؽرٍ  َأسُمق): ÷اؿمؽماه وأقمتؼف ذم ؾمبقؾ اهلل طمتك ىمول قمؿر سمـ اخلطوب 

  ذِم  ُيَعَذُب  يَمونَ  مِِمَو سَمْؽرٍ  َأسُمق َأقْمتََؼ : ىمول –÷ –قمروة سمـ اًمزسمػم 
ِ
ةَ  ـَ سمْ  قَموِمرَ : ؾَمبَْعيً  اهلل ًٓ وَ ، وُمَفػْمَ ، سمَِلَ

ـِ ُمَمِمؾٍ ، واسمـتفو، َواًمـَْفِدَييَ ، َوَأَم قُمَبقْسٍ ، َوِزِكػَمة  (24). َوضَموِرَيِي سمـل قَمْؿِرو سْم

َتثؾً ، هـ18وسمدايي قموم ، هـ17ذم أواظمر ؾمـي  ÷ىمعً أزمي ذم قمفد قمؿر سمـ اخلطوب ًمؼد و -3 

تك دمؿع ذم اعمديـي مـ همػم أهؾفو ىمراسمي اًمستلم طم، ذم طمصقل ىمحط ؿمديد سملم اًمـوس ذم أرض احلجوز

طمتك يموكً اًمقطمقش شملوي ، وهمورت مقوه أسمور، وضمػً يـوسمقع إرض، ومؼّؾ اًمطعوم، أًمػو مـ اًمعرب

وطمتك ضمعؾ ، ًمقليمؾقا مو ومقفو مـ طمنمات، ويمون اًمـوس حيػرون كػؼ اًمػماسمقع واجلرذان، إمم اًمـوس

طمتك ، أيومًو سمؾقوزم، ودامً هذه إزمي شمسعي أؿمفر، ف عمؼػراًمرضمؾ يذسمح اًمشوة ومقعوومفو مـ ىمبحفو وإك

، ومؽوكً اًمريح شمليت قمغم إرض ومَل شُمْسػل إٓ شمراسمو يموًمرمود، ؾمؿل اًمعوم اًمذي وىمعً ومقف قموم اًمرمودة

شمغػمت أًمقان أضمسود اًمـوس ومؽوكً : وىمقؾ، أصبحً إرض ؾمقداء يموًمرمود مـ ىمؾي اعمطر: وىمقؾ

واؾمقد ًمقكف ومام أن وىمعً وكزًمً سمسوطمي اعمسؾؿلم طمتك  ÷سؿ قمؿر طمتك كحؾ ضم، ؿمبقفي سموًمرمود

                                                           

 (. 1/53( اًمسػمة اًمـبقيي ٓسمـ إؾمحوق )22)

 (. 2754( أظمرضمف اًمبخوري )23)

 (. 32692( مصـػ سمـ أيب ؿمقبي )24)
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 إزمي هذه وطمؾ اًمـؽبي هذه مقاضمفي ذم اًمصحوسمي وسمعض هق وؾمعك ÷ىموم قمؿر سمـ اخلطوب 

 (25). ِبو ىمومقا اًمتل إقمامل سمعض وإًمقؽ اًمشديدة

 :ًمؼد طمٌ اًمـوس قمغم يمثرِة اًمصَلة واًمدقموء واًمؾجقء إمم اهلل -1

)يمون قمؿر سمـ اخلطوب أطمدث ذم قموم اًمرمودة أمرًا : ًمطبؼوت قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ىمولىمول اسمـ ؾمعد ذم ا 

ومَل يزال يصكم طمتك يؽقن آظمر ، صمؿ ُيرج طمتك يدظمؾ سمقتف، ًمؼد يمون يصكم سموًمـوس اًمعشوء، مو يمون يػعؾف

عؾ هَلك اًمؾفؿ ٓ دم: وإين ٕؾمؿعف ًمقؾي ذم اًمسحر وهق يؼقل، صمؿ ُيرج ومقليت إكؼوب ومقطقف قمؾقفو، اًمؾقؾ

 (26). أمي حمؿد قمغم يدي(

)أُّيو : ومؼول، ظمطى قمؿر سمـ اخلطوب اًمـوس ذم زمـ اًمرمودة: وأظمرج أيضو مـ ظمؼم ؾمؾقامن سمـ يسور ىمول 

ومام أدري اًمسخطك ، ومؼد اسمتؾقً سمؽؿ واسمتؾقتؿ يب، وومقام هموب قمـ اًمـوس مـ أمريمؿ، اًمـوس اشمؼقا اهلل ذم أكػسؽؿ

وأن يرومع قمـو ، وأن يرمحـو، ومفؾؿقا ومـدع اهلل يصؾح ىمؾقسمـو، قمؿتـل وقمؿتؽؿأوىمد ، أوقمؾقؽؿ دوين، قمكَم دوكؽؿ

: صمؿ كزل ويمون يؼقل، وسمؽك وسمؽك اًمـوس مؾقوً ، ودقمو اًمـوس، ومرئل قمؿر يقمئذ راومعًو يديف يدقمق اهلل: ىمول، اعمحؾ

اًمـوس اؾمتغػروا رسمؽؿ  أُّيو: ويمون يـودي ذم اًمـوس، يردد هذه اًمؽؾؿي، وارومع قمـو اًمبَلء اًمؾفؿٓ  هتؾؽـو سموًمسـلم

 (27). رمحي( ؾمؼقو واؾمتسؼقا، صمؿ شمقسمقا إًمقف وؾمؾقه مـ ومضؾف

 سمعٌ مٍم وازم ÷وذم رؾموًمتف إمم قمؿرو سمـ اًمعوص ، يمتى إمم قمامًمف ذم إمصور ـموًمبو اإلهموصمي -2

رو ؿقم إًمقف وملرؾمؾ، (ومقف كحـ مو وكحـ، ومقف أكً ومو ىمِبَؾؽ وَمـ معؽ ومـ أكً، همقصموه يو همقصموه يو): إًمقف

                                                           

 (. 3/319(، واًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد )2/598( شموريخ اًمطؼمي )25)

 (. 3/312( اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد )26)

 (. 3/319( اعمرضمع اًمسوسمؼ )27)
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 آٓف سمخؿسي إًمقف وسمعٌ، اًمدهـ حتؿؾ ؾمػقـي سمعنميـ اًمبحر ذم وسمعٌ، اًمدىمقؼ حتؿؾ سمعػم سملًمػ -÷

 وسمعٌ، اًمدىمقؼ حتؿؾ سمعػم آٓف سمثَلصمي ًمف وملرؾمؾ سموًمؽقومي ÷ويمتى إمم ؾمعد سمـ أيب وىموص (28)، يمسوء

ويمتى إمم أيب ، دسموًمشوم ومبعٌ إًمقف سملًمػل سمعػم حتؿؾ اًمزا ÷ معوويي إمم ويمتى، قمبوءة أٓف سمثَلصمي إًمقف

ويمتى إمم أيب (29)، ومبعٌ إًمقف قمػمًا حتؿؾ اًمدىمقؼ واًمزيً واًمسؿـ واًمشحؿ واًمامل ÷مقؾمك إؿمعري 

، اعمديـي طمقل ومقؿـ ىمسؿتفو ومقٓه ـمعوم مـ راطمؾي آٓف أرسمعي إًمقف ومبعٌ ÷سمـ اجلراح  قمبقدة

طمتك ىمول ، ة اًمـوسسمؿعوكو ÷ًمؼد ؿمعر قمؿر . وكحُق ذًمؽ مِمو طمصؾ مـ مقاؾموة اعمسؾؿلم ًمبعضفؿ(39)

ويمون طمرم قمؾقف اًمسؿـ ومـؼر ، ويمون يليمؾ اًمزيً قموم اًمرمودة، شمؼرىمر سمطـ قمؿر سمـ اخلطوب: ÷أكس

 (31). سمطـف سمنصبعف ىمول شمؼرىمر شمؼرىمرك إكف ًمقس ًمؽ قمـدكو همػمه طمتك حيقو اًمـوس

 ذم اعمـؽقب ويؽػؾ اعمحتوج ويعطل وموًمف سمـػسف اًمصحوسمي يعلم يمون ÷ثامن سمـ قمػون قم -3

 طُمٍِمَ  ًَماَم ): ىَموَل  اًمسؾؿل اًمرمحـ قمبد أيب ومعـ اًمعَّسة ضمقش وضمفز رومي سمئر اؿمؽمى واًمسػر احلرض

َف  قُمثاَْمنُ   : ىَموَل  صُمؿَ ، َداِرهِ  وَمْقَق  قَمَؾقِْفؿْ  َأرْشَ
ِ
ىَموَل َرؾُمقُل ، َهْؾ شَمْعَؾُؿقَن َأَن طِمَراَء طِملَم اكَْتَػَض ، ُأَذيِمُريُمْؿ سمِوَّلل

 
ِ
ًْ طِمَراءُ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ىَموَل ، َكَعؿْ : ىَموًُمقا؟ َأْو ؿَمِفقدٌ ، َأْو ِصِديٌؼ ، وَمَؾقَْس قَمَؾقَْؽ إَِٓ َكبٌِل ، اصْمُب

ِ
َهْؾ ، ُأَذيِمُريُمْؿ سمِوَّلل

 
ِ
ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصشَمْعَؾُؿقَن َأَن َرؾُمقَل اهلل ـْ ُيـِْػُؼ َكَػَؼًي ُمَتَؼَبَؾيً : ىَموَل ذِم ضَمقِْش اًْمُعَّْسَ ونَ ؟ َم ، َواًمـَوُس جُمَْفُدوَن ُمْعَِّسُ

 : صُمَؿ ىَموَل ، َكَعؿْ : ىَموًُمقا؟ َجَفْزُت َذًمَِؽ اجْلَقَْش ومَ 
ِ
ُب ، َهْؾ شَمْعَؾُؿقَن َأَن سمِئَْر ُروَميَ ، ُأَذيِمُريُمْؿ سمِوَّلل ـْ َينْمَ ََلْ َيُؽ

                                                           

 (. 3/315( اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد )28)

 (. 2/774( شموريخ اعمديـي ٓسمـ ؿمبي )29)

 (. 2/599( شموريخ اًمطؼمي )39)

 (. 3/313( اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد )31)



 هـ3416جمادي األولً   كفالة المنكىبين         األمة لذعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ـٍ  ـِ اًمَسبِقؾِ ، وَموسْمَتْعُتَفو، ِمـَْفو َأطَمٌد إَِٓ سمَِثَؿ . َوَأؿْمَقوُء قَمَدَدَهو(، اًمَؾُفَؿ َكَعؿْ : ىَموًُمقا؟ وَمَجَعؾُْتَفو ًمِؾَْغـِِل َواًْمَػِؼػِم َواسْم

(32) 

 كزًمقا ًمام اعمفوضمريـ إظمقاهنؿ إقموكي ذم إمثؾي أروع –ريض اهلل قمـفؿ  -وًمؼد رضب إكصور -4

ـُ قَمْقٍف  ـِ سْم ِديـَيَ  ىَمِدْمـَو ًَماَم ): ىمول÷قمؾقفؿ ذم اعمديـي ومعـ قَمبُْد اًمَرمْحَ   َرؾُمقُل  آظَمك اعْمَ
ِ
 َوسَملْمَ  سَمقْـِل ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَل

ـِ  ؾَمْعدِ  ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼوَل  اًمَرسمِقعِ  سْم َكَْص  َأيْمثَرُ  إيِِن  اًمَرسمِقعِ  سْم ْٕ ًٓ وَمَلىْمِسُؿ ًَمَؽ كِْصَػ َموزِم َواكُْظْر َأَي َزْوضَمَتَل ا وِر َمو

ـِ  ًْ شَمَزَوضْمَتَفو ىَموَل وَمَؼوَل ًَمُف قَمبُْد اًمَرمْحَ ًُ ًَمَؽ قَمـَْفو وَمِنَذا طَمَؾ ًَ َكَزًْم  (33). َٓ طَموضَمَي زِم ذِم َذًمَِؽ( َهِقي

  َرؾُمقَل  َرضُمٌؾ  َأشَمك): ىمول÷قمـ أيب هريرة  -5
ِ
 َأَصوسَمـِل اجْلَْفُد وَمَلْرؾَمَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَل

ِ
وَمَؼوَل َيو َرؾُمقَل اَّلَل

 
ِ
ـَ ؿَمقًْئو وَمَؼوَل َرؾُمقُل اَّلَل َٓ َرضُمٌؾ ُيَضِقُػُف َهِذهِ : ملسو هيلع هللا ىلصإمَِم كَِسوِئِف وَمَؾْؿ جَيِْد قِمـَْدُه اًمَؾقَْؾَي َيْرمَحُُف اَّلَلُ وَمَؼوَم َرضُمٌؾ  َأ

 
ِ
ْمَرَأشمِِف َضقُْػ َرؾُمقِل اَّلَل ِٓ  وَمَذَهَى إمَِم َأْهؾِِف وَمَؼوَل 

ِ
َكَْصوِر وَمَؼوَل َأَكو َيو َرؾُمقَل اَّلَل ْٕ ـْ ا َٓ شَمَدظِمِريِف ؿَمقْئًو  ملسو هيلع هللا ىلصِم

 ًْ َٓ ىُمقُت اًمِصبَْقِي ىَموَل : ىَموًَم  َمو قِمـِْدي إِ
ِ
اَج  َواَّلَل وَمِنَذا َأَراَد اًمِصبَْقُي اًْمَعَشوَء وَمـَِقِمقِفْؿ َوشَمَعوزَمْ وَمَلـمِْػِئل اًمَِّسَ

 
ِ
ًْ صُمَؿ هَمَدا اًمَرضُمُؾ قَمغَم َرؾُمقِل اَّلَل وَمَؼوَل ًَمَؼْد قَمِجَى اَّلَلُ قَمَز َوضَمَؾ َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكطِْقي سُمُطقَكـَو اًمَؾقَْؾَي وَمَػَعَؾ

ـْ وُمَلٍَن َووُمَلَ : َكَي وَمَلكَْزَل اَّلَلُ قَمَز َوضَمَؾ } َوُيْمصمُِروَن قَمغَم َأكُْػِسِفْؿ َوًَمْق يَموَن ِِبِْؿ ظَمَصوَصٌي { ]احلنمَضِحَؽ ِم

9)] .(34) 

شمرك طمقوة اًمروموهقي وإهؾ  -رمحف اهلل  -ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ اًمصؿقً  -6

اًمػؼراء وإكؼوذ مو يؿؽـ إكؼوذه مـ وإطمبوب واظمتور أدهمول إومريؼقو مسؽـًو ًمف مـ أضمؾ مسوقمدة 

                                                           

ـ اًمؽممذي  )3966( معؾؼوً، واًمؽممذي )2778( أظمرضمف اًمبخوري )32) ًمبوين ذم صحقح ؾمـ  (.3699(، وصححف ا

 .(2948( أظمرضمف اًمبخوري )33)

 (. 2954ؾؿ )(، ومس4889( أظمرضمف اًمبخوري )34)
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 5799قمومًو مـ سمـوء  39ًمؼى سمخودم إومورىمي َتؽـ ـمقؾي ، اعمجوقمي اًمضورسمي ذم قمؿؼ اًمؼورة اًمسؿراء

، أًمػ يتقؿ 15مستقصػًو ومستشػك ويمػوًمي  158مدرؾمي و 869سمئرا وإكشوء  9899مسجدا وطمػر 

قي مَليلم وكصػ مؾققن إومريؼل إمم داقمقي ذم دظمقل صمامك 4999وإهؿ مـ ذًمؽ ؾموهؿ رومؼي ىمراسمي 

 .اإلؾمَلم

 ٔاحلىد هلل رب العاملني


