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نفال ٛاملٍهٕبني
عٍاصز اخلطبٛ
تعزٖف التهافن
فضن نفال ٛاملصابني ٔوعٌٕتّي
صٕر وشزق ٛوَ حٗا ٚالصحابٔ ٛالتابعني هلي بإحشاُ.
التفصٗن:
تعزٖف التهافن اًمتؽوومؾ ذم اًمؾغي :ملظمقذ مـ مودة يمػؾ وهل شمليت قمغم معوين متعددة مـفو
اًمتضومـ ومـف ىمقًمف شمعومم{ :إِ ْذ ُيؾْ ُؼ َ
قن َأ ْىمَلَ َم ُف ْؿ َأ ه ُُّي ْؿ َي ْؽ ُػ ُؾ َم ْر َي َؿ} [آل قمؿران ]44 :أي أُّيؿ يعقهلو
ويضؿـ معقشتفو)1( .

التهافن يف االصطالح :شمعوون أسمـوء اعمجتؿع ـ ومرادي ومجوقموت ـ قمغم حتؼقؼ اخلػم ودومع اجلقر.
يؼقل اًمديمتقر قمبد اهلل قمؾقان :أن يتضومـ أسمـوء اعمجتؿع ويتسوكدوا ومقام سمقـفؿ ؾمقاء أيموكقا أومراد ًا أو
مجوقموت طمؽوم ًو 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
اجلامقمي سمؿمازرة اًمػرد طمقٌ يتعوون اجلؿقع ويتضومـقن إلجيود اعمجتؿع إومضؾ ودومع اًمرضر قمـ
أومراده.

(ً )1مسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر (.)3995
( )2اًمتؽوومؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمَلم ًمؾديمتقر قمبد اهلل قمؾقان (.)9
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ِ
قى ا ِإل َ
كسون مـ
ىمول اسمـ مـظقر :اًمـَ ْؽبَ ُي اعمُصقب ُي مـ َمصوئى اًمدهر أو مو ُيص ُ
ِ
احلقادث
ٖتبني مما سبل أُ وعٍ ٜنفال ٛاملٍهٕبني :تعأُ أبٍا ٞاجملتىع ـ بأفزادٓ ٔوؤسشاتْ ـ عمٜ
وشاٌد ٚأصحاب املصاٟب ٔدفع الضزر عٍّي. . .
فضن نفال ٛاملصابني ٔوعٌٕتّي
 ِ٘ -1وَ التعأُ عم ٜالرب ٔالتكٕ ٝالذ ٙأوز اهلل تعاىل بْ.
ًمؼد أمركو اهلل شمعومم سموًمتعوون قمغم اًمؼم واًمتؼقى وهنوكو قمـ اًمتعوون قمغم اإلصمؿ واًمعدوان .وًمؾتعوون
جموٓت يمثػمة وصقر متعددة مثؾ يمػوًمي إيتوم واعمسويملم وإرامؾ واعمحتوضملم مـ اعمريض واعمـؽقسملم إمم
همػم ذًمؽ مـ أصحوب احلوضموت. . .
اإلصمْ ِؿ وا ًْمعدْو ِ
ان } [اًمامئدة،]2 :
ووكُقا َقم َغم ْ ِ َ ُ َ
ؼم َواًمتَ ْؼ َقى َو َٓ َشم َع َ
-1ىمول شمعوممَ { :و َشم َع َ
ووكُقا َقم َغم ا ًْم ِ ِ
ىمول اسمـ يمثػم :يلمر شمعومم قمبوده اعمممـلم سموعمعووكي قمغم ومعؾ اخلػمات ،وهق اًمؼم ،وشمرك اعمـؽرات وهق
اًمتؼقى ،ويـفوهؿ قمـ اًمتـورص قمغم اًمبوـمؾ)4( .

ىمول اًمشقخ اًمسعدي :أيً :مقعـ سمعضؽؿ سمعضو قمغم اًمؼم .وهق :اؾمؿ ضمومع ًمؽؾ مو حيبف اهلل ويرضوه،
مـ إقمامل اًمظوهرة واًمبوـمـي ،مـ طمؼقق اهلل وطمؼقق أدمقلم.
واًمتؼقى ذم هذا اعمقضع :اؾمؿ ضمومع ًمؽمك يمؾ مو يؽرهف اهلل ورؾمقًمف ،مـ إقمامل اًمظوهرة
واًمبوـمـي .ه
ويمؾ ظمصؾي مـ ظمصول اخلػم اعملمقر سمػعؾفو ،أو ظمصؾي مـ ظمصول اًمنم اعملمقر سمؽميمفو ،ومنن
(ً )3مسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر (.)4535
( )4شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم (.)18/5
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اًمعبد ملمقر سمػعؾفو سمـػسف ،وسمؿعووكي همػمه مـ إظمقاكف اعمممـلم قمؾقفو ،سمؽؾ ىمقل يبعٌ قمؾقفو ويـشط
هلو ،وسمؽؾ ومعؾ يمذًمؽ)5( .

 -2نفال ٛاملصابني ٔاملٍهٕبني وَ اإلحشاُ الذ ٙأوز اهلل تعاىل بْ
ُنميمُقا سمِ ِف َؿمقْ ًئو َوسمِو ًْم َقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم َسوكًو َوسمِ ِذي ا ًْم ُؼ ْر َسمك َوا ًْمقَ َتو َمك َوا ْعم ََسويمِ ِ
اَّلل َو َٓ شم ْ ِ
لم
ىمول شمعوممَ :
{وا ْقم ُبدُ وا َ َ
ُى واًمص ِ
ِ
اجلَ ِ
اجلَ ِ
وجلَـ ِ
وطم ِ
ى سمِ ْ
ور ْ
ور ِذي ا ًْم ُؼ ْر َسمك َو ْ
َو ْ
اًمسبِ ِ
ى
قؾ َو َمو َم َؾؽ ْ
اَّلل َٓ ُحي ه
اجلُـ ِ َ َ
ْى َوا ْسم ِـ َ
ًَ َأ ْي َام ُك ُؽ ْؿ إِ َن َ َ
َوس سمِو ًْم ُبخ ِ
ْؾ َو َي ْؽ ُت ُؿ َ
قن َو َيلْ ُم ُر َ
قرا * ا ًَم ِذي َـ َيبْخَ ُؾ َ
َم ْـ يم َ
اَّلل ِم ْـ َوم ْضؾِ ِف
َون ُ ْ
قن َمو آشم ُ
ون اًمـ َ
خم َت ًوٓ َومخُ ً
َوه ُؿ َ ُ
ِ
و َأ ْقم َت ْدكَو ًمِؾْؽ ِ
قن َأ ْم َق َاهل ُ ْؿ ِرئَو َء اًمـ ِ
َوس َو َٓ ُي ْم ِمـ َ
َووم ِري َـ َقم َذا ًسمو ُم ِفقـًو * َوا ًَم ِذي َـ ُيـ ِْػ ُؼ َ
ُقن سمِو ََّلل َو َٓ سمِو ًْم َق ْق ِم ْأ ِظم ِر
َ
ِ ِ
َو َم ْـ َيؽ ِ
اًمشقْ َط ُ
ُـ َ
وَّلل َوا ًْم َق ْق ِم ْأ ِظم ِر َو َأكْ َػ ُؼقا ِمِمَو َر َز َىم ُف ُؿ
ون ًَم ُف َىم ِريـًو َوم َسو َء َىم ِريـًو * َو َمو َذا َقم َؾقْ ِف ْؿ ًَم ْق آ َمـُقا سم َ
اَّلل َويم َ
اَّلل ِِبِ ْؿ َقمؾِ ًقام} [اًمـسوء]39 ،36 :
َون َ ُ
َُ
{وإِ ْذ َأ َظم ْذكَو ِمقث َ ِ ِ
ْس ِائ َقؾ َٓ َشم ْع ُبدُ َ
اَّلل َوسمِو ًْم َقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم َسوكًو َو ِذي ا ًْم ُؼ ْر َسمك
-3ىمول شمعوممَ :
ون إِ َٓ َ َ
َوق َسمـل إ ْ َ
ِ
َوا ًْم َق َتو َمك َوا ْعم ََسويمِ ِ
لم َو ُىمق ًُمقا ًمِؾـ ِ
اًمزيمَو َة ُصم َؿ شم ََق ًَمقْ ُت ْؿ إِ َٓ َىمؾِقَلً ِمـ ْ ُؽ ْؿ َو َأكْ ُت ْؿ
اًمصَلَ َة َوآشمُقا َ
قؿقا َ
َوس ُطم ْسـًو َو َأىم ُ
ُم ْع ِر ُض َ
قن} [اًمبؼرة]83 :
 -3وَ خصاه الرب اليت ٖشتده بّا عم ٜصدم اإلمياُ.
ِ ِ
ِ
قه ُؽ ْؿ ِىم َب َؾ ا ْعم ْ ِ
َنم ِق َوا ْ َعم ْغ ِر ِ
وَّلل َوا ًْم َق ْق ِم
ىمول شمعوممًَ { :مقْ َس ا ًْم ِ َؼم َأ ْن شم َُق هًمقا ُو ُضم َ
ب َو ًَمؽ َـ ا ًْم ِ َؼم َم ْـ آ َم َـ سم َ
ْأ ِظم ِر َوا ْ َعمَل َِئؽ َِي َوا ًْم ِؽ َت ِ
اًمسبِ ِ
قؾ
لم َوآشمَك ا ًْم َام َل َقم َغم ُطم ِب ِف َذ ِوي ا ًْم ُؼ ْر َسمك َوا ًْم َق َتو َمك َوا ْعم ََسويمِ َ
وب َواًمـَبِ ِق َ
لم َوا ْسم َـ َ
قن سمِعف ِد ِهؿ إِ َذا قموهدُ وا واًمصوسمِ ِريـ ِذم ا ًْمبلْؾم ِ
اًمر َىم ِ
وء
اًمس ِوئؾِ َ
َ َ
اًمصَلَ َة َوآشمَك َ
َ
َ َ
وب َو َأ َىمو َم َ
َ َ
اًمزيمَو َة َوا ْعمُق ُوم َ َ ْ ْ
َو َ
لم َو ِذم ِ
و َ ِ
لم ا ًْم َبلْ ِ
س ُأو ًَمئِ َؽ ا ًَم ِذي َـ َصدَ ُىمقا َو ُأو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ ا ْعم ُ َت ُؼ َ
قن } [اًمبؼرة]177 :
اًمرضاء َو ِطم َ
َ َ
( )5شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػسػم يمَلم اعمـون ًمؾسعدي (.)218
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 -4تزك املصابني ٔعدً وعأٌتّي  -وع الكدر - ٚوَ أسباب دخٕه الٍار
ومؼد سملم رسمـو أن مـ أؾمبوب دظمقل أهؾ اًمـور اًمـور قمدم اًمرمحي واًمشػؼي قمغم أصحوب احلوضموت ومؼول شمعومم{ :إِ َك ُف
َون َٓ ي ْم ِمـ سمِ ِ ِ
حي هض َقم َغم َـم َعو ِم ا ْعمِ ْس ِؽ ِ
لم } [احلوىمي]
يم َ ُ ُ َ
وَّلل ا ًْم َعظق ِؿ * َو َٓ َ ُ
حي هض َقم َغم َـم َعو ِم ا ْعمِ ْس ِؽ ِ
لم } أيً :مقس ذم ىمؾبف رمحي يرطمؿ
ىمول اًمشقخ اًمسعدي – رمحف اهلل َ { :-وٓ َ ُ
ِبو اًمػؼراء واعمسويملم ومَل يطعؿفؿ مـ موًمف وٓ حيض همػمه قمغم إـمعومفؿً ،معدم اًمقازع ذم ىمؾبف ،وذًمؽ
ٕن مدار اًمسعودة ومودهتو أمران :اإلظمَلص هلل ،اًمذي أصؾف اإليامن سموهلل ،واإلطمسون إمم اخلؾؼ
سمقضمقه اإلطمسون ،اًمذي مـ أقمظؿفو ،دومع رضورة اعمحتوضملم سمنـمعومفؿ مو يتؼقشمقن سمف ،وهمٓء ٓ
إظمَلص وٓ إطمسون ،ومؾذًمؽ اؾمتحؼقا مو اؾمتحؼقا)6( .

 -5وَ نفن نفن ٔوَ أعاُ أعني ٔاجلزا ٞوَ جٍص العىن
 -1قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمول( :ا ْعم ُ ْسؾِ ُؿ َأ ُظمق ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿ َٓ َيظْؾِ ُؿ ُف
َون اَّلل ِذم طموضمتِ ِف)7( .) . . . .
َون ِذم طموضم ِي َأ ِظم ِقف يم َ
و َٓ يسؾِؿف ومـ يم َ

َ

ُ ْ ُُ َ َ ْ

َُ

َ َ

َ َ

وقمـ أيب هريرة ÷ىمول :ىمول رؾمقل اهلل ﷺَ ( :م ْـ َك َػ َس َقم ْـ ُم ْم ِم ٍـ يم ُْر َسم ًي ِم ْـ يم َُر ِ
اَّلل َقمـ ْ ُف يم ُْر َسم ًي
ب اًمده ْك َقو َك َػ َس َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّس َقم َغم ُم ْع ِ ٍ
ِم ْـ يم َُر ِ
اَّلل ِذم اًمده كْ َقو
اَّلل َقم َؾقْف ِذم اًمده كْ َقو َو ْأظم َرة َو َم ْـ َؾم َ َؽم ُم ْسؾ ًام َؾم َ َؽم ُه َ ُ
َّس َ ُ
َّس َي َ َ
ب َي ْق ِم ا ًْمؼ َقو َمي َو َم ْـ َي َ َ
ِ ِ
اَّلل ِذم َقم ْق ِن ا ًْم َعب ْ ِد َمو يم َ
َون ا ًْم َعبْدُ
َو ْأظم َرة َو َ ُ

ِذم َقمق ِن َأ ِظم ِ
قف ))8( .
ْ

( )6اعمرضمع اًمسوسمؼ ()338
( )7أظمرضمف اًمبخوري ( ،)2442ومسؾؿ (.)2589
( )8أظمرضمف مسؾؿ (.)2699
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ن تٍجٕا بْ األو ٛوَ التآنن
 -6نفال ٛاملٍهٕبني تهاو ٌ
لم ِذم شم ََر ُامحِ ِف ْؿ َوشم ََقا ِد ِه ْؿ
قمـ اًمـعامن سمـ سمشػم ريض اهلل قمـفام ىمول :ىمول رؾمقل اهللﷺ( :شم ََرى ا ْعم ُ ْم ِمـ ِ َ
احلؿك))9( .
تؽَك ُقم ْضقا شمَدَ ا َقمك ًَمف ؾم ِوئر ضمس ِد ِه سمِوًمسف ِر و ْ

َو َشم َعو ُـم ِػ ِف ْؿ يم ََؿث َِؾ ْ
اجلَ َس ِد إِ َذا اؿمْ َ

ُ َ ُ َ َ

ً

َ َ َ َُ

ىمول اسمـ طمجر رمحف اهلل :ىمول اسمـ أيب مجرة اًمذي يظفر أن اًمؽماطمؿ واًمتقادد واًمتعوـمػ وإن يموكً
متؼورسمي ذم اعمعـك ًمؽـ سمقـفو ومرق ًمطقػ وملمو اًمؽماطمؿ وموعمراد سمف أن يرطمؿ سمعضفؿ سمعضو سملظمقة اإليامن ٓ
سمسبى يشء آظمر وأمو اًمتقادد وموعمراد سمف اًمتقاصؾ اجلوًمى ًمؾؿحبي يموًمتزاور واًمتفودي وأمو اًمتعوـمػ
وموعمراد سمف إقموكي سمعضفؿ سمعضو يمام يعطػ اًمثقب قمؾقف ًمقؼقيف اهـ مؾخصو)19( .

سمعضو سمام قمـد اًمبعض وًمقس قمـد
ومـ هذا اعمـطؾؼ أرد اًمـبل ﷺ مـ اعمسؾؿلم أن يؽؿؾ سمعضفؿ ً
ِ ِ
اَّلل ﷺ ِرم َؾم َػ ٍر إِ ْذ َضمو َء َر ُضم ٌؾ َقم َغم كَو َىم ٍي
َح ُـ َم َع َر ُؾمقل َ
أظمر ومعـ أيب ؾمعقد اخلدري ÷ىمولَ ( :سمقْـ ََام ك ْ
ًَم ُف َوم َج َع َؾ َي ْ ِ
ٓ َوم َؼ َول َر ُؾم ُ
اَّللِ ﷺ َم ْـ يم َ
ٍم ُوم َفو َي ِؿقـًو َو ِؿم َام ً
َون ِقمـ ْدَ ُه َوم ْض ُؾ َفم ْف ٍر َومؾْ َق ُع ْد سمِ ِف َقم َغم َم ْـ َٓ َفم ْف َر
قل َ
َون ِقمـ ْدَ ه َوم ْض ُؾ َز ٍ
ؾ ))11( .
ٓ طم َؼ َٕطم ٍد ِمـَو ِرم ا ًْم َػ ْض ِ
ًَمف ومـ يم َ
ٓ َزاد ًَمف طمتك َفمـَـَو َأ َكف َ
اد َومؾْقع ْد سمِ ِف َقم َغم مـ َ
ُ َ َ ْ

ُ

َُ

َ ْ

َ ُ َ َ

ُ

َ

َ

ىمول اًمـقوي :ذم هذا احلديٌ احلٌ قمغم اًمصدىمي واجلقد واعمقاؾموة واإلطمسون إمم اًمرومؼي
وإصحوب وآقمتـوء سمؿصوًمح إصحوب وأمر يمبػم اًمؼقم أصحوسمف سمؿقاؾموة اعمحتوج وأكف يؽتػل ذم
طموضمي اعمحتوج سمتعرضف ًمؾعطوء وشمعريضف مـ همػم ؾممال وهذا معـك ىمقًمف ومجعؾ يٍمف سمٍمه أي

( )9أظمرضمف اًمبخوري (.)6911
( )19ومتح اًمبوري ٓسمـ طمجر ( ).
( )11أظمرضمف مسؾؿ (.)1728
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متعرضو ًمٌمء يدومع سمف طموضمتف وومقف مقاؾموة اسمـ اًمسبقؾ واًمصدىمي قمؾقف إذا يمون حمتوضمو وإن يمون ًمف
راطمؾي وقمؾقف صمقوب أو يمون مقْس ًا ذم وـمـف وهلذا يعطل مـ اًمزيموة ذم هذه احلول)12( .

وقمـ أيب مقؾمك إؿمعري قمـ اًمـبلﷺ َىم َول( :إِ َن ا ْعم ْم ِمـ ًمِؾْؿ ْم ِم ِـ يمَو ًْمبـْق ِ
ون َي ُشده َسم ْع ُض ُف َسم ْع ًضو َو َؿم َب َؽ
ُ َ
ُ َ ُ
َأصوسمِعف))13( .

َ

َُ

وًمام موت ضمعػر سمـ أيب ـموًمى÷ اهتؿ اًمـبلﷺ ٕهؾف وأوٓده ومقاؾموهؿ ووىمػ معفؿ وؾمعك ذم شمػريٍ
اصـَ ُعقا
يمرسموهتؿ ًمام هؿ ومقف مـ هذه اًمـؽبي اًمشديدة ومعـ قمبد اهلل سمـ ضمعػر ÷ ىمول :ىمول رؾمقل اهلل ﷺْ ( :
ِ
ؿم َغ َؾفؿ))14( .
ٔل ضمع َػ ٍر َـمعومو َوم ِن َكف َىم ْد َأشمَوهؿ َأمر َ
َ ْ

َ ً

ُ

ُ ْ ٌْ

ُ ْ

 -7وَ حمب ٛاخلري لمىشمني اليت ٖهىن بّا اإلمياُ.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قمـ أكس ÷ قمـ اًمـبل ﷺ َىم َولَ :
ى ًمِـَ ْػ ِس ِف).
ى َِٕظمقف َمو ُحي ه
(ٓ ُي ْمم ُـ َأ َطمدُ ُيم ْؿ َطم َتك ُحي َ

()15

وىمريى مـؿ هذا كػل يمامل اإليامن قمؿـ يشبع وضموره ضموئع يمام ذم طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمبوس ريض اهلل
قمـفام ىمول :ىمول رؾمقل اهلل ﷺًَ ( :مقس ا ْعم ْم ِمـ ا ًَم ِذى يشْ بع وضموره ضم ِ
وئع إِ َمم ضمـ ْبِ ِف))16( .
ْ َ

ُ

ُ

َ َُ َ َ ُُ َ

ٌ

َ

 -8املٍهٕبُٕ ٔاملصابُٕ يف أوٕاهلي ٔأٌفشّي حمت هلي املشأل ٛحت ٜتزاه الٍهبٔ ٛتزفع املصٗبٛ
فأَٖ وَ جيٗب الشاٟن ٔميشح الدوعٖٔ ٛزٖن العربٚ

( )12رشح اًمـقوي قمغم مسؾؿ (.)33/12
( )13أظمرضمف اًمبخوري ( ،)481ومسؾؿ (.)2585
( )14أظمرضمف أسمق داود ( ،)3132واسمـ موضمي ( ،)1619وطمسـف إًمبوين ذم صحقح اجلومع (.)1915
( )15أظمرضمف اًمبخوري ( ،)13ومسؾؿ ( ،)45واًمؾػظ ًمف.
( )16أظمرضمف اًمبخوري ذم إدب اعمػرد ( ،)112وصححف إًمبوين ذم صحقح اجلومع (.)5382
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ِ
قص ُي َطم َتك شمَلْشمِ َقـَو
قمـ ىمبقصي سمـ خمورق اهلَلزم ÷ ىمولَ َ ( :
حت َؿؾْ ًُ َمحَو ًَم ًي َوم َل َشمقْ ًُ اًمـَبِ َكﷺ َوم َؼ َولَ :أىم ْؿ َيو َىمبِ َ
ٓ َِ
حت هؾ إِ َ
قص ُي إِ َن ا ْعم َْس َل ًَم َي َ
ً ًَم ُف ا ْعم َْس َل ًَم ُي
ٓ َٕ َطم ِد َصم َ
حت َؿ َؾ َمحَو ًَم ًي َوم َح َؾ ْ
َل َصم ٍي َر ُضم ٌؾ َ َ
اًمصدَ َىم ُي َومـَلْ ُم َر ًَم َؽ ِ َِبو ُصم َؿ َىم َولَ :يو َىمبِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قى
ً َمو ًَم ُف َوم َح َؾ ْ
وطم ْ
ً ًَم ُف ا ْعم َْس َل ًَم ُي َوم َس َل َل َطم َتك ُيص َ
وضم َت َ
َوم َس َل َل َطم َتك ُيصق َب َفو ُصم َؿ ُي ْؿس ُؽَ ،و َر ُضم ٌؾ َأ َصو َسمتْ ُف َضموئ َح ٌي َوم ْ
َل َصم ٌي ِمـ َذ ِوى ْ ِ
ش َأ ْو َىم َول ِؾمدَ ا ًدا ِم ْـ َقمقْ ٍ
ِىم َقا ًمو ِم ْـ َقمقْ ٍ
شَ ،و َر ُضم ٌؾ َأ َصو َسمتْ ُف َومو َىم ٌي َطم َتك َي ُؼ َ
احل َجو ِم ْـ َىم ْق ِم ِف َىم ْد
قل َصم َ
ْ
ِ
شَ ،أ ْو ِؾمدَ ا ًدا ِم ْـ َقمقْ ٍ
قى ِىم َقا ًمو ِم ْـ َقمقْ ٍ
ش ُصم َؿ ُي ْؿ ِس ُؽ
ً ُومَلَكًو ا ًْم َػو َىم ُي َوم َح َؾ ْ
َأ َصو َسم ْ
ً ًَم ُف ا ْعم َْس َل ًَم ُي َوم َس َل َل َطم َتك ُيص َ
ومو ِؾمقاهـ ِمـ ا ْعمَس َل ًَم ِي يو َىمبِقص ُي ؾمح ًٌ يلْ ُيم ُؾفو ص ِ
وطمبفو ؾمحتو))17( .
َ ُ َ

َ َ

َ

ْ

َ

َ

ُ ْ

َ

َ َ

َُ ُ ًْ

وٓ ؿمؽ أن مـ أظمرضمقا مـ سمققهتؿ ًمقعقشقوا ذم خمقامت يؽؾفؿ اًمؼمد ويؼتؾفؿ اًمزمفرير ذم أؿمد
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.
 ِ٘ -9وَ الصدقات اليت أوز بّا نن ًٖٕ
ِ
ِ
اَّلل َوم َؿ ْـ ََلْ َجيِ ْد َىم َول
قمـ أيب مقؾمك إؿمعري ÷ قمـ اًمـبل ﷺ َىم َولَ ( :قم َغم يم ُِؾ ُم ْسؾ ٍؿ َصدَ َىم ٌي َوم َؼو ًُمقا َيو كَبِ َل َ
لم َذا ْ
َي ْع َؿ ُؾ سمِ َق ِد ِه َوم َقـ ْ َػ ُع َك ْػ َس ُف َو َي َت َص ُ
قف َىمو ًُمقا َوم ِن ْن ََلْ َجيِ ْد َىم َول َومؾْ َق ْع َؿ ْؾ
وضم ِي ا ْ َعمؾْ ُف َ
دَق َىمو ًُمقا َوم ِن ْن ََلْ َجيِ ْد َىم َول ُي ِع ُ
احلَ َ
سمِو ْ َعمعر ِ
ًمنم َوم ِنهنو ًَمف صدَ َىم ٌي))18( .
وف و ًْمقؿ ِس ْ
ؽ َقمـ ا َ
ُْ

َ ُْ

ْ

ِ

ََ ُ َ

( )17أظمرضمف مسؾؿ (.)1944
( )18أظمرضمف اًمبخوري ( ،)1445ومسؾؿ (.)1998
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 -11استكزت الفطز عم ٜأُ صٍاٟع املعزٔف تك٘ وصارع الشٕٞ
ومؾام ضموء اًمـبل ﷺ خلدجيي ’يرضمػ ومماده صمؿ ىمول هلو ًمؼد ظمشقً قمغم كػيس :ومطؿلكتف سملؾمبوب
اَّلل َأ َسمدً ا إِك َ
اَّللِ َمو ُُي ِْز َ
َؽ
اًمقىمويي واًمسعودة اًمتل حيؿؾفو سملم ضمـبوشمف وذم أدسمف وأظمَلىمف ىموئؾي ًمفَ ( :يمَلَ َو َ
يؽ َ ُ
احل ِؼ))19( .
لم َقم َغم كَق ِائ ِ
ى ْ
اًمضق َ
ػ وشم ُِع ُ
حت ِؿ ُؾ ا ًْمؽ ََؾ و َشمؽ ِْسى ا ْ َعمعدُ وم و َشم ْؼ ِري َ
ًَمت ِص ُؾ اًمر ِطمؿ و َ ْ

َ

َ

َ َ

َ

ُ

ْ

َ َ

ْ

َ

َ

َ

وًمؼد يمون وضمفف ﷺ يتغػم ًمرؤيي اعمصوسملم واعمـؽقسملم وأصحوب احلوضموت ويسورع ذم إزاًمي يمرسمتفؿ
يمام ذم طمديٌ ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم  :-÷ -ىمولُ ( :يمـَو ِقمـ ْدَ رؾم ِ
اَّللِ ﷺ ِذم َصد ِْر اًمـ ََف ِ
ور َىم َول:
قل َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رض َوم َت َغ َ َػم
َوم َجو َء ُه َىم ْق ٌم ُطم َػو ٌة ُقم َرا ٌة ُ ْ
جم َت ِويب اًمـ َِام ِر َأ ْو ا ًْم َع َبوء ُم َت َؼ ِؾدي ه
رض َسم ْؾ ُيم هؾ ُف ْؿ م ْـ ُم َ َ
اًمس ُققف َقمو َم ُت ُف ْؿ م ْـ ُم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ى
اَّلل ﷺ ًم َام َر َأى ِِبِ ْؿ م ْـ ا ًْم َػو َىمي َىم َولَ :ومدَ َظم َؾ ُصم َؿ َظم َر َج َوم َل َم َر سمَِل ًَٓ َوم َل َذ َن َو َأ َىمو َم َوم َص َغم ُصم َؿ َظم َط َ
َو ْضم ُف َر ُؾمقل َ
ِ
ِ
َوم َؼ َول { يو َأُّيو اًمـَوس ا َشم ُؼقا رسم ُؽؿ ا ًَم ِذي ظم َؾ َؼ ُؽؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
اَّلل يم َ
َون َقم َؾقْ ُؽ ْؿ َر ِىمق ًبو
َ هَ
ْ ْ
َ
ُ
ََ ْ
س َواطمدَ ة إِ َمم آظم ِر ْأ َيي إِ َن َ َ
احلَ ْ ِ
}[اًمـسوءَ ]1 :و َىم َر َأ ْأ َي َي ا ًَمتِل ِذم ْ
ً ًم ِ َغ ٍد }[احلنم ]18 :شم ََصدَ َق َر ُضم ٌؾ ِم ْـ
نم { َو ًْم َتـ ْ ُظ ْر َك ْػ ٌس َمو َىمدَ َم ْ
ِديـ َِور ِه ِم ْـ ِدر َ ِ
َه ِف ِم ْـ َصم ْقسمِ ِف ِم ْـ َصو ِع ُسم ِر ِه ِم ْـ َصو ِع ََت ْ ِر ِه َطم َتك َىم َول َو ًَم ْق سمِ ِش ِؼ ََت ْ َر ٍة َىم َول َوم َجو َء َر ُضم ٌؾ ِم ْـ
ْ
ِ
َوس َطم َتك َر َأ ْي ًُ يم َْق َم ْ ِ
لم ِم ْـ َـم َعو ٍم
ت َيم هػ ُف َشم ْع ِج ُز َقمـ َْفو َسم ْؾ َىم ْد َقم َج َز ْ
ٍم ٍة يمَو َد ْ
ت ُصم َؿ َشم َتو َسم َع اًمـ ُ
ْإَك َْصور سمِ ُ َ
ِ
َوصمِ َق ٍ
اَّللِ ﷺ َي َت َف َؾ ُؾ َو ْضم ُف ُف َي ْعـِل يم ََل َك ُف ُم ْذ َه َب ٌي َوم َؼ َول َر ُؾم ُ
وب َطم َتك َر َأ ْي ًُ َر ُؾم َ
اَّلل ﷺ َم ْـ َؾم َـ ِذم
قل َ
قل َ
ػم َأ ْن يـ ْ َت َؼ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِْ
يش ٌء َو َم ْـ َؾم َـ
اإل ْؾمَلَ ِم ُؾمـَ ًي َطم َسـَ ًي َوم َؾ ُف َأ ْضم ُر َهو َو َأ ْضم ُر َم ْـ َقمؿ َؾ ِ َِبو َسم ْعدَ ُه م ْـ َهم ْ ِ ُ َ
ص م ْـ ُأ ُضمقره ْؿ َ ْ
ػم َأ ْن يـ ْ َت َؼ ِ
ِ
ِ
اإلؾمَلَ ِم ؾمـَ ًي ؾمق َئ ًي يم َ ِ
ِ ِ
يش ٌء ).
َون َقم َؾقْف ِو ْز ُر َهو َو ِو ْز ُر َم ْـ َقمؿ َؾ ِ َِبو َسم ْعدَ ُه م ْـ َهم ْ ِ ُ َ
ُ َ ِ
ِذم ْ ِ ْ
ص م ْـ َأ ْو َزاره ْؿ َ ْ
()29

( )19أظمرضمف اًمبخوري ( ،)3ومسؾؿ (.)169
( )29أظمرضمف مسؾؿ (.)1917
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ِٔ -11ذا وٕقف وَ التهافن حيىن دلٗمًا وَ دالٟن الٍبٕٚ؛
ِ ِ
ِ
ِإ إِ َٓ ُه َق إِ ْن ُيمـ ًُْ َٕ َ ْقمتَ ِؿدُ سمِؽَبِ ِدي َقم َغم ْإَ ْر ِ
ض ِم ْـ ْ
اجلُق ِع
قمـ أيب هريرة ÷ يمون يؼقلَ ( :أاًم َؾف ا ًَمذي َٓ َ َ
احلَ َج َر َقم َغم َسمطْـِل ِم ْـ ْ
َوإِ ْن ُيمـ ًُْ ََٕ ُؿمده ْ
ْت َي ْق ًمو َقم َغم َـم ِر ِيؼ ِف ْؿ ا ًَم ِذي َُي ُْر ُضم َ
قن ِمـ ْ ُف َوم َؿ َر َأ ُسمق َسمؽ ٍْر
اجلُق ِع َو ًَم َؼ ْد َىم َعد ُ
ٍ ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اَّلل َمو
اَّلل َمو َؾم َل ًْم ُت ُف إِ َٓ ًم ُقشْ بِ َعـل َوم َؿ َر َو ََلْ َي ْػ َع ْؾ ُصم َؿ َم َر ِيب ُقم َؿ ُر َوم َس َل ًْم ُت ُف َقم ْـ آ َيي م ْـ يم َتوب َ
َوم َس َل ًْم ُت ُف َقم ْـ آ َيي م ْـ يم َتوب َ
ؾم َل ًْم ُتف إِ َٓ ًمِقشْ بِعـِل َومؿر َوم َؾؿ ي ْػع ْؾ ُصمؿ مر ِيب َأسمق ا ًْم َؼ ِ
ف َمو ِذم َك ْػ ِيس َو َمو ِذم َو ْضم ِفل ُصم َؿ
لم َر ِآين َو َقم َر َ
وؾم ِؿ ﷺ َوم َت َب َس َؿ ِطم َ
ََ َْ َ َ ََ ُ
َ ُ ُ َ
اَّلل ِ َىم َول ْ
َىم َول َيو َأ َسمو ِه ٍر ُىمؾْ ًُ ًَمبَق ْ َؽ َيو َر ُؾم َ
وؾم َتلْ َذ َن َوم َل ِذ َن ِزم َومدَ َظم َؾ َوم َق َضمدَ ًَمبَـًو ِذم َىمدَ حٍ
قل َ
احلَ ْؼ َو َم َه َومتَبِ ْع ُت ُف َومدَ َظم َؾ َوم ْ
اَّلل ِ َىم َول ْ
َوم َؼ َول ِم ْـ َأ ْي َـ َه َذا اًم َؾبَ ُـ َىمو ًُمقا َأ ْهدَا ُه ًَم َؽ ُومَل ٌَن َأ ْو ُومَلَ َك ُي َىم َول َأ َسمو ِه ٍر ُىمؾْ ًُ ًَم َبق ْ َؽ َيو َر ُؾم َ
احلَ ْؼ إِ َمم َأ ْه ِؾ
قل َ
ون إِ َمم َأ ْه ٍؾ َو َٓ م ٍ
وف ْ ِ
اإل ْؾمَلَ ِم َٓ َيلْ ُو َ
ول َو َٓ َقم َغم َأ َطم ٍد إِ َذا َأ َشمتْ ُف َصدَ َىم ٌي
ًمص َػ ِي َومو ْد ُقم ُف ْؿ ِزم َىم َول َو َأ ْه ُؾ اًم هص َػ ِي َأ ْض َق ُ
ا ه
َ
سمع ٌَ ِِبو إِ ًَمق ِفؿ و ََل يتَـَوو ْل ِمـ ْفو َؿمق ًئو وإِ َذا َأ َشمتْف ه ِدي ٌي َأرؾم َؾ إِ ًَمق ِفؿ و َأص ِ
رشيم َُف ْؿ ِومق َفو َوم َسو َء ِين َذًم ِ َؽ َوم ُؼؾْ ًُ
ْ ْ َ َ َ
َ ْ َ
ََ َ ْ ْ َ َْ َ
ُ َ َ ْ َ
وب مـ َْفو َو َأ ْ َ
ومو ه َذا اًم َؾبـ ِذم َأه ِؾ اًمص َػ ِي ُيمـ ًُْ َأطم هؼ َأكَو َأ ْن ُأ ِص ِ
رش َسم ًي َأ َشم َؼ َقى ِ َِبو َوم ِن َذا َضمو َء َأ َم َر ِين َوم ُؽـ ًُْ َأكَو
ْ
ََ َ
َ
َ
ه
َ ُ
قى م ْـ َه َذا اًم َؾ َب ِـ َ ْ
َ َ ِ َ ُ ِ َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل َو َـمو َقم ِي َر ُؾمقًم ِ ِف ﷺ ُسمدٌ َوم َل َشمق ْ ُت ُف ْؿ َومدَ َقم ْق ُ ُهت ْؿ
ُأ ْقمط ِقف ْؿ َو َمو َقم َسك َأ ْن َيبْ ُؾ َغـل م ْـ َهذا اًمؾ َبـ َوَلْ َيؽ ْـ م ْـ ـمو َقمي َ
َ ِ
ِ
ِ
َوم َلىمْب ُؾقا َوموؾم َتلْ َذكُقا َوم َل ِذ َن َهلؿ و َأظم ُذوا َ َ ِ
ِ
اَّلل َىم َول ُظم ْذ َوم َل ْقمطِ ِف ْؿ
جموًم َس ُف ْؿ م ْـ ا ًْم َبقًْ َىم َول َيو َأ َسمو ه ٍر ُىمؾْ ًُ ًَم َبق ْ َؽ َيو َر ُؾمقل َ
ُْ َ َ
َ
ْ

ِ ِ
ِ ِ
نم ُب َطمتَك
َىم َول َوم َل َظم ْذ ُ
نم ُب َطم َتك َي ْر َوى ُصم َؿ َي ُر هد َقم َ َكم ا ًْم َؼ َ
دَح َوم ُل ْقمطقف ا ًَمر ُضم َؾ َوم َق ْ َ
ت ا ًْم َؼدَ َح َوم َج َعؾْ ًُ ُأ ْقمطقف ا ًَمر ُضم َؾ َوم َق ْ َ
نم ُب َطمتَك َي ْر َوى ُصم َؿ َي ُر هد َقم َ َكم ا ًْم َؼدَ َح َطم َتك اكْ َت َفقْ ًُ إِ َمم اًمـَبِ ِل ﷺ َو َىم ْد َر ِو َي ا ًْم َؼ ْق ُم
َي ْر َوى ُصم َؿ َي ُر هد َقم َ َكم ا ًْم َؼ َ
دَح َوم َق ْ َ
َ ِ
ِِ
ِ
قً َأكَو َو َأك ًَْ
اَّلل َىم َول َسم ِؼ ُ
ُيم هؾ ُف ْؿ َوم َل َظم َذ ا ًْم َؼدَ َح َوم َق َض َع ُف َقم َغم َيده َومـَ َظ َر إِ َ َزم َومتَ َب َس َؿ َوم َؼ َول َأ َسمو ه ٍر ُىم ْؾ ًُ ًَم َبق ْ َؽ َيو َر ُؾمقل َ
َ ِ
ب َوم َ ِ
ْت َوم َ ِ
نم ْسم ًُ َوم َام َز َال َي ُؼ ُ
ب َطمتَك
ب َوم َؼ َعد ُ
ارش ْ
ارش ْ
ورش ْ
ُىم ْؾ ًُ َصدَ ْىم ًَ َيو َر ُؾمقل َ
قل ْ َ
نم ْسم ًُ َوم َؼ َول ْ َ
اَّلل َىم َول ا ْىم ُع ْد َوم ْ َ
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ِ
ِ
ِ
اَّلل َو َؾم َؿك َو َ ِ
ُىمؾْ ًُ َٓ َوا ًَم ِذي َسم َعث ََؽ سمِ ْ
رش َب ا ًْم َػ ْض َؾ َي).
وحلَ ِؼ َمو َأضمدُ ًَم ُف َم ْس َؾؽًو َىم َول َوم َلر ِين َوم َل ْقم َطق ْ ُت ُف ا ًْم َؼدَ َح َوم َحؿدَ َ َ
()21

صٕر وشزق ٛوَ حٗا ٚالصحابٔ ٛالتابعني هلي بإحشاُ.
ً -1مؼد طمقرص اًمـبل ﷺ ذم ؿمعى أيب ـموًمى وأصحوسمف معف ٓ جيدون ـمعوم ًو ،وٓ رشاسم ًو ،ووىمع
قمؾقفؿ اًمبَلء ،وطمؾً ِبؿ اًمـؽبوت ،طمتك سمؾغ ِبؿ اجلفد اًمشديد ،وؾمؿعقا أصقات صبقوهنؿ يتضوهمقن مـ
وراء اًمشعى ،ووىمػً اًمسقدة ظمدجيي ’ مقىمػ ًو قمظق ًام مع اًمـبل ﷺ سمذًمً موهلو ًمتممـ مو شمستطقع مـ
ـمعو ٍم ًمؾؿسؾؿلم ظمَلل هذه اًمسـقات ،واؾمتعوكً هلذا إمر سموسمـ أظمقفو طمؽقؿ سمـ طمزام ÷ ويمون
ٍ
طمقـئذ ٓ يزال
قمغم رشيمفَ ،ل يسؾؿ سمعد يمون يشؽمي اًمطعوم ،ويرؾمؾف إمم قمؿتف اًمسقدة ظمدجيي ًمقَلً.
ىمول حمؿد سمـ إؾمحوق :وملىمومً ىمريش قمغم ذًمؽ مـ أمرهؿ ذم سمـل هوؿمؿ وسمـل اعمطؾى ؾمـتلم أو
صمَلصم ًو ،طمتك ضمفد اًمؼقم ضمفد ًا ؿمديد ًا ٓ يصؾ إًمقفؿ يشء إٓ ْس ًا ،أو مستخػقو مِمـ أراد صؾتفؿ مـ
ىمريش ،ومبؾغـل أن طمؽقؿ سمـ طمزام ظمرج يقم ًو ومعف إكسون حيؿؾ ـمعوم ًو إمم قمؿتف ظمدجيي اسمـي ظمقيؾد،
وهل حتً رؾمقل اهلل ﷺ ،ومعف ذم اًمشعى ،إذ ًمؼقف أسمق ضمفؾ ومؼول :شمذهى سموًمطعوم إمم سمـل هوؿمؿ
واهلل ٓ شمؼمح أكً وـمعومؽ طمتك أومضحؽ قمـد ىمريش ،ومؼول ًمف أسمق اًمبخؽمي سمـ هوؿمؿ سمـ احلورث سمـ
أؾمدَ :تـعف أن يرؾمؾ إمم قمؿتف سمطعوم يمون هلو قمـده ،وملسمك أسمق ضمفؾ أن يدقمف ،ومؼوم إًمقف أسمق اًمبخؽمي

( )21أظمرضمف اًمبخوري (.)6452
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سمسوق سمعػم ومشجف ووـمئف وـمئ ًو ؿمديد ًا ،ومحزة سمـ قمبد اعمطؾى ىمريب ًو يرى ذًمؽ وهؿ يؽرهقن أن يبؾغ
ذًمؽ رؾمقل اهلل ﷺ وأصحوسمف ومقشؿتقا ِبؿ)22( .

 -2وأمو أسمق سمؽر اًمصديؼ ÷ومؽؿ أكػؼ قمغم أصحوب احلوضموت وشمصدق وأقمون اًمػؼراء
واعمـؽقسملم سمـػسف وموًمف ومـ أقمظؿ إمثؾي قمغم ذًمؽ ًمام قمؾؿ أن سمَلل سمـ رسموح يعذب ذم ؾمبقؾ اهلل
اؿمؽماه وأقمتؼف ذم ؾمبقؾ اهلل طمتك ىمول قمؿر سمـ اخلطوب ÷َ ( :أ ُسمق َسمؽ ٍْر َؾم ِقدُ كَو َو َأ ْقمتَ َؼ َؾم ِقدَ كَو))23( ،وقمـ
قمروة سمـ اًمزسمػم – ÷– ىمولَ :أ ْقم َت َؼ َأ ُسمق َسمؽ ٍْر ِمِمَو يم َ
َون ُي َع َذ ُب ِذم اهلل ِ َؾمبْ َع ًيَ :قم ِوم َر ْسم َـ ُوم َف ْ َػم َةَ ،وسمَِلَ ً
ٓ،
س ،واًمـَف ِدي َي ،واسمـتفو ،وضم ِ
ؾ)24( .
و ِز ِكػمة ،و َأم ُقمبق ٍ
وري ِي سمـل َقمؿ ِرو سم ِـ م َمم ٍ
َ

َ

َ َ َْ

َ

ْ َ

َ َ َ

ْ

ْ

ُ ِ

ً -3مؼد وىمعً أزمي ذم قمفد قمؿر سمـ اخلطوب ÷ ذم أواظمر ؾمـي 17هـ ،وسمدايي قموم 18هـَ ،تثؾً
ذم طمصقل ىمحط ؿمديد سملم اًمـوس ذم أرض احلجوز ،طم تك دمؿع ذم اعمديـي مـ همػم أهؾفو ىمراسمي اًمستلم
أًمػو مـ اًمعربّ ،
ومؼؾ اًمطعوم ،وضمػً يـوسمقع إرض ،وهمورت مقوه أسمور ،طمتك يموكً اًمقطمقش شملوي
إمم اًمـوس ،ويمون اًمـوس حيػرون كػؼ اًمػماسمقع واجلرذانً ،مقليمؾقا مو ومقفو مـ طمنمات ،وطمتك ضمعؾ
اًمرضمؾ يذسمح اًمشوة ومقعوومفو مـ ىمبحفو وإكف عمؼػر ،ودامً هذه إزمي شمسعي أؿمفر ،أيوم ًو سمؾقوزم ،طمتك
ؾمؿل اًمعوم اًمذي وىمعً ومقف قموم اًمرمودة ،ومؽوكً اًمريح شمليت قمغم إرض ومَل شم ُْسػل إٓ شمراسمو يموًمرمود،
وىمقؾ :أصبحً إرض ؾمقداء يموًمرمود مـ ىمؾي اعمطر ،وىمقؾ :شمغػمت أًمقان أضمسود اًمـوس ومؽوكً
ؿمبقفي سموًمرمود ،طمتك كحؾ ضمسؿ قمؿر ÷ واؾمقد ًمقكف ومام أن وىمعً وكزًمً سمسوطمي اعمسؾؿلم طمتك

( )22اًمسػمة اًمـبقيي ٓسمـ إؾمحوق (.)53/1
( )23أظمرضمف اًمبخوري (.)2754
( )24مصـػ سمـ أيب ؿمقبي (.)32692
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ىموم قمؿر سمـ اخلطوب ÷ وؾمعك هق وسمعض اًمصحوسمي ذم مقاضمفي هذه اًمـؽبي وطمؾ هذه إزمي
اًمشديدة وإًمقؽ سمعض إقمامل اًمتل ىمومقا ِبو)25( .

ً -1مؼد طمٌ اًمـوس قمغم ِ
يمثرة اًمصَلة واًمدقموء واًمؾجقء إمم اهلل:
ىمول اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ىمول( :يمون قمؿر سمـ اخلطوب أطمدث ذم قموم اًمرمودة أمر ًا
مو يمون يػعؾفً ،مؼد يمون يصكم سموًمـوس اًمعشوء ،صمؿ ُيرج طمتك يدظمؾ سمقتف ،ومَل يزال يصكم طمتك يؽقن آظمر
اًمؾقؾ ،صمؿ ُيرج ومقليت إكؼوب ومقطقف قمؾقفو ،وإين ٕؾمؿعف ًمقؾي ذم اًمسحر وهق يؼقل :اًمؾفؿ ٓ دمعؾ هَلك
أمي حمؿد قمغم يدي))26( .

وأظمرج أيضو مـ ظمؼم ؾمؾقامن سمـ يسور ىمول :ظمطى قمؿر سمـ اخلطوب اًمـوس ذم زمـ اًمرمودة ،ومؼول( :أُّيو
اًمـوس اشمؼقا اهلل ذم أكػسؽؿ ،وومقام هموب قمـ اًمـوس مـ أمريمؿ ،ومؼد اسمتؾقً سمؽؿ واسمتؾقتؿ يب ،ومام أدري اًمسخطك
قمكم دوكؽؿ ،أوقمؾقؽؿ دوين ،أوىمد قمؿتـل وقمؿتؽؿ ،ومفؾؿقا ومـدع اهلل يصؾح ىمؾقسمـو ،وأن يرمحـو ،وأن يرومع قمـو
َ
اعمحؾ ،ىمول :ومرئل قمؿر يقمئذ راومع ًو يديف يدقمق اهلل ،ودقمو اًمـوس ،وسمؽك وسمؽك اًمـوس مؾق ًو ،صمؿ كزل ويمون يؼقل:
اًمؾفؿ ٓ هتؾؽـو سموًمسـلم وارومع قمـو اًمبَلء ،يردد هذه اًمؽؾؿي ،ويمون يـودي ذم اًمـوس :أُّيو اًمـوس اؾمتغػروا رسمؽؿ
صمؿ شمقسمقا إًمقف وؾمؾقه مـ ومضؾف ،واؾمتسؼقا ؾمؼقو رمحي))27( .

 -2يمتى إمم قمامًمف ذم إمصور ـموًمبو اإلهموصمي ،وذم رؾموًمتف إمم قمؿرو سمـ اًمعوص ÷ وازم مٍم سمعٌ
إًمقف( :يو همقصموه يو همقصموه ،أكً ومـ معؽ و َمـ ِىم َبؾؽ ومو أكً ومقف ،وكحـ مو كحـ ومقف) ،وملرؾمؾ إًمقف قمؿرو
( )25شموريخ اًمطؼمي ( ،)598/2واًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد (.)319/3
( )26اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد (.)312/3
( )27اعمرضمع اًمسوسمؼ (.)319/3
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÷ -سملًمػ سمعػم حتؿؾ اًمدىمقؼ ،وسمعٌ ذم اًمبحر سمعنميـ ؾمػقـي حتؿؾ اًمدهـ ،وسمعٌ إًمقف سمخؿسي آٓف
يمسوء)28( ،ويمتى إمم ؾمعد سمـ أيب وىموص ÷ سموًمؽقومي وملرؾمؾ ًمف سمثَلصمي آٓف سمعػم حتؿؾ اًمدىمقؼ ،وسمعٌ
إًمقف سمثَلصمي أٓف قمبوءة ،ويمتى إمم معوويي ÷ سموًمشوم ومبعٌ إًمقف سملًمػل سمعػم حتؿؾ اًمزاد ،ويمتى إمم أيب
مقؾمك إؿمعري ÷ ومبعٌ إًمقف قمػم ًا حتؿؾ اًمدىمقؼ واًمزيً واًمسؿـ واًمشحؿ واًمامل)29( ،ويمتى إمم أيب
قمبقدة سمـ اجلراح ÷ ومبعٌ إًمقف أرسمعي آٓف راطمؾي مـ ـمعوم ومقٓه ىمسؿتفو ومقؿـ طمقل اعمديـي،
وكحق ذًمؽ مِمو طمصؾ مـ مقاؾموة اعمسؾؿلم ًمبعضفؿً .مؼد ؿمعر قمؿر ÷ سمؿعوكوة اًمـوس ،طمتك ىمول
(ُ )39
أكس÷ :شمؼرىمر سمطـ قمؿر سمـ اخلطوب ،ويمون يليمؾ اًمزيً قموم اًمرمودة ،ويمون طمرم قمؾقف اًمسؿـ ومـؼر
سمطـف سمنصبعف ىمول شمؼرىمر شمؼرىمرك إكف ًمقس ًمؽ قمـدكو همػمه طمتك حيقو اًمـوس)31( .

 -3قمثامن سمـ قمػون ÷ يمون يعلم اًمصحوسمي سمـػسف وموًمف ويعطل اعمحتوج ويؽػؾ اعمـؽقب ذم
ِ
ٍم
احلرض واًمسػر اؿمؽمى سمئر رومي وضمفز ضمقش اًمعَّسة ومعـ أيب قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل َىم َولًَ ( :م َام ُطم َ
لم اكْ َت َػ َضَ ،ىم َول َر ُؾم ُ
ف َقم َؾقْ ِف ْؿ َوم ْق َق َد ِار ِهُ ،صم َؿ َىم َولُ :أ َذيم ُِر ُيم ْؿ سمِوَّللَِ ،ه ْؾ َشم ْع َؾ ُؿ َ
قل
رش َ
قن َأ َن ِطم َرا َء ِطم َ
ُقمث َْام ُن َأ ْ َ
ِ
ِ
ً ِطم َرا ُءَ ،وم َؾقْ َس َقم َؾقْ َؽ إَِٓ كَبِ ٌلَ ،أ ْو ِصدِ ٌيؼَ ،أ ْو َؿم ِفقدٌ ؟ َىمو ًُمقاَ :ك َع ْؿَ ،ىم َولُ :أ َذيم ُِر ُيم ْؿ سمِوَّللَ ،ه ْؾ
اهلل ﷺ :ا ْصم ُب ْ
ِ
ِ
ش ا ًْمع ِ
جمفدُ َ ِ
ِ
قن َأ َن َر ُؾم َ
َّس َ
َشم ْع َؾ ُؿ َ
ون،
َوس ُ ْ َ
َّسةَ :م ْـ ُيـ ْػ ُؼ َك َػ َؼ ًي ُم َت َؼ َب َؾ ًي؟ َواًمـ ُ
ون ُم ْع ُ
قل اهلل ﷺ َىم َول ذم َضمقْ ِ ُ ْ َ
ت َذًم ِ َؽ ْ
اجلَقْ َش؟ َىمو ًُمقاَ :ك َع ْؿُ ،صم َؿ َىم َولُ :أ َذيم ُِر ُيم ْؿ سمِوَّللَِ ،ه ْؾ َشم ْع َؾ ُؿ َ
نم ُب
َوم َج َف ْز ُ
قن َأ َن سمِئْ َر ُرو َم َيََ ،لْ َي ُؽ ْـ َي ْ َ

( )28اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد (.)315/3
( )29شموريخ اعمديـي ٓسمـ ؿمبي (.)774/2
( )39شموريخ اًمطؼمي (.)599/2
( )31اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد (.)313/3
www.facebook.com/MasjedAltawhed

www.altawhed.net

الخطب المهمة لذعاة األمة

جمادي األولً3416هـ

كفالة المنكىبين

ِمـ َْفو َأ َطمدٌ إَِٓ سمِث ََؿ ٍـَ ،ومو ْسم َت ْع ُت َفوَ ،وم َج َعؾْ ُت َفو ًمِؾْ َغـ ِ ِل َوا ًْم َػ ِؼ ِ
اًمسبِ ِ
قؾ؟ َىمو ًُمقا :اًم َؾ ُف َؿ َك َع ْؿَ ،و َأؿمْ َقو ُء قمَدَ َد َهو).
ػم َوا ْسم ِـ َ
()32

-4وًمؼد رضب إكصور  -ريض اهلل قمـفؿ – أروع إمثؾي ذم إقموكي إظمقاهنؿ اعمفوضمريـ ًمام كزًمقا
ُ ِ
ِ
ِ
ٍ
لم
اَّلل ﷺ َسمقْـِل َو َسم ْ َ
آظمك َر ُؾمقل َ
اًمر ْمح َِـ ْسم ُـ َقم ْقف ÷ىمولًَ ( :م َام َىمد ْمـَو ا ْعمَديـَ َي َ
قمؾقفؿ ذم اعمديـي ومعـ َقمبْدُ َ
َؾم ْع ِد ْسم ِـ اًمرسمِق ِع َوم َؼ َول َؾم ْعدُ ْسم ُـ اًمرسمِق ِع إِ ِين َأ ْيمثَر ْإَك َْص ِ
ػ َم ِوزم َواكْ ُظ ْر َأ َي َز ْو َضم َت َل
ور َم ًوٓ َوم َل ْىم ِس ُؿ ًَم َؽ كِ ْص َ
ُ
َ
َ
ؽ))33( .
اًمر ْمح َِـ َٓ طموضم َي ِزم ِذم َذًم ِ َ

يً ك ََز ًْم ًُ ًَم َؽ َقمـ َْفو َوم ِن َذا َطم َؾ ْ
َه ِق َ
ً شم ََز َو ْضم َت َفو َىم َول َوم َؼ َول ًَم ُف َقمبْدُ َ

َ َ

اَّللِ َأ َصو َسمـِل ْ
اَّللِ ﷺ َوم َؼ َول َيو َر ُؾم َ
 -5قمـ أيب هريرة ÷ىمولَ ( :أشمَك َر ُضم ٌؾ َر ُؾم َ
اجلَ ْفدُ َوم َل ْر َؾم َؾ
قل َ
قل َ
ِ
إِ َمم كِ َس ِوئ ِف َوم َؾ ْؿ َجيِ ْد ِقمـ ْدَ ُه َـ َؿمقْ ًئو َوم َؼ َول َر ُؾم ُ
اَّلل َوم َؼو َم َر ُضم ٌؾ
اَّلل ﷺَ :أ َٓ َر ُضم ٌؾ ُي َض ِق ُػ ُف َه ِذ ِه اًم َؾقْ َؾ َي َي ْر َ ُ
قل َ
مح ُف َ ُ
ِ ِ
َ ِ
ِم ْـ ْإَك َْص ِ
اَّلل ﷺ َٓ شمَدَ ِظم ِر ِيف َؿمقْ ًئو
ى إِ َمم َأ ْهؾِ ِف َوم َؼ َول ِٓ ْم َر َأشمِ ِف َضقْ ُ
ػ َر ُؾمقل َ
اَّلل َوم َذ َه َ
ور َوم َؼ َول َأكَو َيو َر ُؾمقل َ
ِ
ِِ
ِ
اًمصبْ َق ُي ا ًْم َع َشو َء َومـ َِق ِم ِ
اج
اَّلل َمو ِقمـ ِْدي إِ َٓ ُىم ُ
َىمو ًَم ْ
اًمصبْ َقي َىم َول َوم ِن َذا َأ َرا َد ِ
قت ِ
ًَ :و َ
اًمَّس َ
قف ْؿ َو َشم َع َ ْ
وزم َوم َلـمْػئل ِ َ
اَّللِ ﷺ َوم َؼ َول ًَم َؼ ْد َقم ِ
ً ُصمؿ َهمدَ ا اًمر ُضم ُؾ َقم َغم رؾم ِ
اَّلل َقم َز َو َضم َؾ َأ ْو
ج َ
قل َ
َ ُ
َو َكطْ ِقي ُسم ُطق َكـَو اًم َؾقْ َؾ َي َوم َػ َع َؾ ْ َ
ى َُ
َ
ِ ِ
ٍ
ون َقم َغم َأكْ ُػ ِس ِف ْؿ َو ًَم ْق يم َ
اَّلل َقم َز َو َضم َؾ { َو ُي ْمصمِ ُر َ
وص ٌي } [احلنم:
َون ِِبِ ْؿ َظم َص َ
َضح َؽ م ْـ ُومَلَن َو ُومَلَ َك َي َوم َلك َْز َل َ ُ
)34( .)]9

 -6ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ اًمصؿقً  -رمحف اهلل  -شمرك طمقوة اًمروموهقي وإهؾ
وإطمبوب واظمتور أدهمول إومريؼقو مسؽـ ًو ًمف مـ أضمؾ مسوقمدة اًمػؼراء وإكؼوذ مو يؿؽـ إكؼوذه مـ
( )32أظمرضمف اًمبخوري ( )2778معؾؼ ًو ،واًمؽممذي ( ،)3966وصححف إًمبوين ذم صحقح ؾمــ اًمؽممذي (.)3699
( )33أظمرضمف اًمبخوري (.)2948
( )34أظمرضمف اًمبخوري ( ،)4889ومسؾؿ (.)2954
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اعمجوقمي اًمضورسمي ذم قمؿؼ اًمؼورة اًمسؿراءً ،مؼى سمخودم إومورىمي َتؽـ ـمقؾي  39قموم ًو مـ سمـوء 5799
مسجدا وطمػر  9899سمئرا وإكشوء  869مدرؾمي و 158مستقصػ ًو ومستشػك ويمػوًمي  15أًمػ يتقؿ،
وإهؿ مـ ذًمؽ ؾموهؿ رومؼي ىمراسمي  4999داقمقي ذم دظمقل صمامكقي مَليلم وكصػ مؾققن إومريؼل إمم
اإلؾمَلم.

ٔاحلىد هلل رب العاملني
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