
 ٔ 

 

تضُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ 

 

ٍٝ أٗلٔ٘خ ٤ٓٝجخص أػٔخُ٘خ ٖٓ إ حُلٔي هلل ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ ٝٗٔظـلَٙ ٝٗؼًٞ رخهلل ٖٓ شَ             

ٝأشٜي إٔ ٫ حُٚ ا٫ هللا ٝإٔ ٓلٔيح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ط٠ِ  ، هللا ك٬ ٓؼَ ُٚ ٖٝٓ ٣ؼَِ ك٬ ٛخى١ ُٚ ٣ٜي

: ربكٔخٕ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ أٓخ رؼي هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝػ٠ِ آُٚ ٝأطلخرٚ ٖٝٓ طزؼْٜ 

 

حَُٔأس ك٢ ح٬ٓ٩ّ ًخٕ ُٜخ شؤٕ ػظ٤ْ ُِٝٓ٘ش ٓخٓوش ، حػظزَص رؼي اٛٔخٍ ، ٝحٛظيص رؼي          

ػ٬ٍ ، ٝػِص رؼي ًٍ ، ٝطؼِٔض رؼي ؿَٜ ، ٝأىص ٓخ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٝحؿزخص، رخٍص حَُؿخٍ ٝٓزوظْٜ 

، ٝأٍٝ ٖٓ ٛخؿَ ك٢ ٓز٤َ هللا ٜٓ٘خ  ٍ هللا ٜٓ٘خأك٤خٗخ، كٌخٕ أٍٝ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٜٓ٘خ ، ٝأٍٝ حُشٜيحء ك٢ ٓز٢

ًٝخٗض ًٌُي ك٢ ٗشَ حُي٣ٖ ٝكلظٚ ٝح٩هزخٍ ػ٤ِٚ ٝطز٤ِـٚ ، ٝحُىحىص حَُٔأس حُِٔٔٔش ػوش رخُ٘لْ ،  ،

ٝحػظِحُح رخُٔوخّ ، ٝؿزطش رخ٬ٓ٩ّ ، كٌخٕ ٜٖٓ٘ حُٞحػظخص ٝحُؼخُٔخص ٝحُلو٤ٜخص ٝحُٔليػخص ػ٠ِ َٓ 

حثَ حُزوخع ٝح٧طوخع ، كٞؿيص ٗلٜٔخ رؼي ط٤ٚ ٝػ٤خع ، ٝحٗظوِض ٖٓ حُيٍٛٞ، ٝحهظ٬ف حُؼظٍٞ ك٢ ّ

كخٍ ا٠ُ كخٍ ، ٖٓ كخٍ ًخٗض ك٤ٚ ٣ٍُش  ٜٓخٗش ٫كن ُٜخ ٫ٝ ًَحٓش ، ٫ ٣ؼظي رٜخ ك٢ ٍأ١ ٫ٝ ٝؿٞى، 

حٓظؼزيٛخ حَُؿخٍ ك٢ ًُش ٝحٓظٜخٕ ، ٝحٕ ٓؤُض ٫ طـخد ، ٝإ حكظ٤ؾ ا٤ُٜخ ك٬ِكظطخد ٝحُظوخؽ حُٟ٘ٞ 

ى ك٤ٚ حُٞؿٞٙ ، ٝطـظخظ ك٤ٚ حُ٘لّٞ ك٢ ُ٪رَ ،  كخ َٞ ٕ طٔخٓض كِِشٜٞحص، ٣ّٞ هَٝؿٜخ ُِي٤ٗخ ٣ّٞ طٔ

ك٤َس ٝحػطَحد ، أطٔٔي ػ٠ِ ٛٞحٕ أّ طيّ ك٢ حُظَحد؟ 

ىٛخ كلَص كل٤َس ًخٗض حَُٔأس ك٢ حُـخ٤ِٛش اًح كِٔض كٌخٕ أٝحٕ ٫ٝ" : ػزخّ هخٍ حرٖ              

".   ٝإ ُٝيص ؿ٬ٓخ كزٔظٚ  حُلل٤َس،س ٍٓض رٜخ ك٢ كبٕ ُٝيص ؿخ١ٍ حُلل٤َس،كظٔوؼض ػ٠ِ ٍأّ 

. ًخٕ أكيْٛ ٣ـٌٝ ًِزٚ ٣ٝجي ح ر٘ظٚ :هظخىس٣ٝوٍٞ 

. حَُٔأس رؼي إٔ ًخٗض ٜٓخٗش ٤ًُِش ِٓٔٞرش حُلوٞم ح٬ٓ٩ّأًَّ  -

ً٘خ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٫ ٗؼظي رخُ٘ٔخء ٫ٝ ٗيهِٜٖ ك٢ ش٢ء ٖٓ " : ػ٘ٚهخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد ٍػ٢ هللا 

ٝٗلٖ رٌٔش ٫ ٣ٌِْ أكيٗخ حَٓأطٚ ، اًح ًخٗض ُٚ كخؿش ٓلغ رَؿ٤ِٜخ كوؼ٠ ٜٓ٘خ أٍٓٞٗخ ، رَ ً٘خ 

". كخؿظٚ ، كِٔخ ؿخء هللا رخ٬ٓ٩ّ ، أُِٜٖٗ هللا ك٤غ أُِٜٖٗ  ٝؿؼَ ُٜٖ كوخًا 

. أٓخ ٝأهظخًا ٝر٘ظخًا ُٝٝؿش: ٝأٝط٠ رٜخ ه٤َح(. ٍٓٞس  حُ٘ٔخء)رَ ًَٜٖٓ ٠ٔٓٝ ٍٓٞس رخٜٖٓٔ  

 

كؤطزلٖ ك٤ٚ ٓ٘خٍحص ٛيٟ َٝٓحًِ اشؼخع ٍٝٗٞ،  كخٍ،ٖٓ ٌٛح حُلخٍ ح٠ُ  حٗظوِض حُ٘ٔخء             

٣ٝظوَؽ  ٝحُٔؼؼ٬ص،٣َؿغ ا٤ُٜٖ ك٢ حُٔش٬ٌص  ٝىحػ٤خص،ٓؼِٔخص َٝٓر٤خص طخُلخص ٝٓظِلخص 

 حَُؿخٍ،كَِِٔأس ك٢ أٍٝ ح٬ٓ٩ّ ٓخروش ٓخ رِـٜخ ًؼ٤َ ٖٓ  ٝحُلٌٔخء،ٖٓ طلض أ٣ي٣ٜٖ ح٧رطخٍ ٝحُؼِٔخء 

. كوٚٝٓوخّ ٫ ٣ٔظط٤غ حُٔيحى ٫ٝ حُز٘خٕ اػطخإٙ  ٝإ ُٜخ ك٤ٚ ُِٓ٘ش

ال ـــوما التذكٌر فخر للرج               لشمس عٌب                 وما التأنٌث السم ا   
 لفضلت النساء على الرجال                         نساء كمن فقدنــا         ولو كان ال   

 

حٌُلَ ط٘ظوَ ٖٓ حٓظؼزخى ا٠ُ حٓظؼزخى، ٖٝٓ ظِْ ا٠ُ ظِْ كٌخٗض  ك٢ ػخُْر٤٘ٔخ ٗـي حَُٔأس           

ػخ٣ش ُِٔ٘ظٞؿخص ٝحُِٔغ ٝأطزلض ح٤ُّٞ طٔظـَ ك٢ حُي ٍه٤ظش،رخ٧ْٓ طزخع ٝطشظَٟ ِٓؼش 

  ٓحُٔوظِلش

        

كلخُص هظذ حُٔزن ك٢ ٓوظِق  ٝٓليػش،٬ّٓ رَُص كؤطزلض ػخُٔش ٝكو٤ٜش حَُٔأس ك٢ ح٩           

كوخٓض ريٍٝٛخ ك٢ حُؼِْ  ٝطؼ٤ِٔٚ،كؼ٬ ػٖ طؼِْ حُوَإٓ  ٝحُلي٣غ،ٖٓ حُؼو٤يس ٝحُلوٚ ػِّٞ حُش٣َؼش 

:  ٝهي ىهِض ك٢ ػّٔٞ هطخد هٍٞ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ ٝحُيػٞس،ٝحُظؼ٤ِْ ٝحَُٝح٣ش 



 ٕ 

(  اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ٚاٌز٠ٓ ال ٠ؼٍّْٛ لً ً٘ ٠ضرٛٞ)    

(.  ٌؼٍُ دسخاخ٠شفغ هللا اٌز٠ٓ أِٓ ِٕىُ ٚاٌز٠ٓ أٚذٛا ا: )ٝهُٞٚ ؿَ ٝػ٬ 

. ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ "ٖٓ ٣َى رٚ ه٤َحًا ٣لوٜٚ ك٢ حُي٣ٖ"  ٝهُٞٚ  

ٝإ ح٬ُٔثٌش ُظؼغ أؿ٘لظٜخ  حُـ٘ش،ٖٓ ِٓي ؽ٣َوخًا ٣ِظْٔ ك٤ٚ ػِٔخًا َٜٓ هللا ُٚ ؽ٣َوخًا ا٠ُ " : ٝهُٞٚ

طخٕ ٝإ حُؼخُْ ٤ُٔظـلَ ُٚ ٖٓ ك٢ حُٔٔٞحص ٖٝٓ ك٢ ح٧ٍع كظ٠ حُل٢ ٣ظ٘غ،ُطخُذ حُؼِْ ٍػخًا رٔخ 

ٝإ  ح٧ٗز٤خء،ٝإ حُؼِٔخء ٍٝػش  حٌُٞحًذ،ك٢ حُٔخء، ٝكؼَ حُؼخُْ ػ٠ِ حُؼخري ًلؼَ حُؤَ ػ٠ِ ٓخثَ 

. ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى" ٫ٝ ى٣٘خٍحًا ٝاٗٔخ ٍٝػٞح حُؼِْ كٖٔ أهٌٙ أهٌ رلع ٝحكَ ٣ٍٞػٞح ىٍٛٔخًا ح٧ٗز٤خء ُْ 

 

 

 ٍُأُ٘ فعائً اٌؼ(ٔ)
 :

 

. أٗٚ اٍع ح٧ٗز٤خء -ٔ

. حٍ ٣ل٠٘إٔ حُؼِْ ٣زو٠ ٝحُْ -ٕ

أٝ ُٝي         رٚ،أٝ ػِْ ٣٘ظلغ  ؿخ٣ٍش،طيهش  ػ٬ع،اًح ٓخص ح٩ٗٔخٕ حٗوطغ ػِٔٚ ا٫ ٖٓ "          

. ٍٝحٙ ِْٓٔ "طخُق ٣يػٞح ُٚ

. أٗٚ ٫ ٣ظؼذ طخكزٚ ك٢ حُلَحٓش -ٖ

. كخُؼِْ ٣لَٓي ٝحُٔخٍ أٗض طلَٓٚ . كٔلِٚ حُوِذ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ ط٘خى٣ن ٝٓلخط٤ق     

ًُ َشِهَذ}  هخٍ طؼخ٠ُحُلن، ٝطَ رٚ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُشٜيحء ػ٠ِ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٣ض -ٗ ًُ انهَّ ًَ ال َأوَّ  ٌَُى ِإال ِإَن
ًَ ال ِثبْنِقِسِط َقبِئّمب اْنِعْهِم َوُأوُنى َواْنَمالِئَكُخ  { اْنَحِكٍُم اْنَعِضٌُض ٌَُى ِإال ِإَن

ٖٓ ٣َى هللا رٚ ه٤َحًا : "  هخٍ  ػش،حُٔخإٔ أَٛ حُؼِْ ْٛ حُوخثٕٔٞ ػ٠ِ أَٓ هللا طؼخ٠ُ كظ٠ طوّٞ  -٘ 

٣لوٜٚ ك٢ حُي٣ٖ ، ٝاٗٔخ أٗخ هخْٓ ٝهللا ٓؼط٢ ،ُٖٝ طِحٍ ٌٛٙ ح٧ٓش هخثٔش ػ٠ِ أَٓ هللا ٫ ٣ؼَْٛ ٖٓ 

إ ُْ ٣ٌٞٗٞح أَٛ حُلي٣غ ك٬ أى١ٍ ٖٓ " هخٍ ح٩ٓخّ أكٔي .  ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ" هخُلْٜ  كظ٠ ٣ؤط٢ أَٓ هللا

 ْٛ "

د أكيحًا إٔ ٣ـزؾ أكيحًا ػ٠ِ ش٢ء ٖٓ حُ٘ؼْ حُظ٢ أٗؼْ هللا رٜخ ِْٝٓ ُْ ٣َُؽّ  إٔ حٍَُٓٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ -ٙ

كؼٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٍػ٢ هللا  ، ٝحُظخؿَ ح١ٌُ هيّ ح٬ٓ٩ّ ؽِذ حُؼِْ ٝحُؼَٔ رٚ،: ا٫ ػ٠ِ ٗؼٔظ٤ٖ ٛٔخ

كن، ٍؿَ أطخٙ هللا ٓخ٫ًا كِٔطٚ ػ٠ِ ٌِٛظٚ ك٢ حٍ: ٫ كٔي ا٫ ك٢ حػ٘ظ٤ٖ "   هخٍ ٍٍٓٞ هللا : ػ٘ٚ هخٍ 

. ٓظلن ػ٤ِٚ" ٍٝؿَ آطخٙ هللا كٌٔش كٜٞ ٣وؼ٢ رٜخ ٣ٝؼِٜٔخ

 ٓؿزطش أػظْ أٝ أكؼَ ٖٓ حُـزطش ك٢ ٣ٌٖٛ ح٣َٓ٧ٖ  أ١ ٫: كٔي  ٫

ربط٤خٕ  سحُزي ٢ٗٝهي أشخٍ ا٠ُ  ػٜ٘ٔخ،إٔ حُطخػخص آخ ري٤ٗش أٝ ٓخ٤ُش أٝ ًخث٘ش  :ك٤ٜٔخٝٝؿٚ حُلظَ 

( 7ٙٔ/ٔحُلظق )  ٓٛخ حُلٌٔش ٝحُوؼخء رٜخ ٝطؼ٤ِْ

: أٗٚ ؽ٣َن حُـ٘ش -7

ٖٝٓ ِٓي ؽ٣َوخًا ٣ِظْٔ ك٤ٚ : " ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ إٔ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ 

  .ٍٝحٙ ِْٓٔ" ػِٔخًا َٜٓ هللا ُٚ رٚ  ؽ٣َوخًا ا٠ُ حُـ٘ش 

أ١ ك٢ ح٥هَس ، أٝ ك٢ حُي٤ٗخ رؤٕ ٣ٞكوٚ ٨ُػٔخٍ حُظخُلش حُٔٞطِش ا٠ُ ( َٜٓ هللا ُٚ ؽ٣َوخ ) هُٞٚ 

ك٤ٚ رشخٍس رظ٤َٜٔ حُؼِْ ػ٠ِ ؽخُزٚ ، ٧ٕ ؽِزٚ ٖٓ حُطَم حُٔٞطِش ا٠ُ : " هخٍ حرٖ كـَ  ٓحُـ٘ش 

 ٓ ٓٙٔ/ٔحُلظق " حُـ٘ش 

حُؼِْ ٍٗٞ ٣ٔظؼ٢ء رٚ حُؼزي ك٤ؼَف ٤ًق ٣ؼزي ٍرٚ ٤ًٝق ٣ؼخَٓ ػزخىٙ ، ك٤ٌٕٞ ك٢ ًُي ػ٠ِ ػِْ  -8

. ٝرظ٤َس 

                                                 
(ٔ)

 ًظخد حُؼِْ ٫رٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ 



 ٖ 

. ٤ٗخْٛحُؼخُْ ٍٗٞ ٣ٜظي١ رٚ حُ٘خّ ك٢ أٍٓٞ ى٣ْٜ٘ ٝى إ -9

٣َكغ هللا ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٌْٓ٘ ٝح٣ٌُٖ أٝطٞح حُؼِْ )إٔ هللا ٣َكغ أَٛ حُؼِْ ك٢ ح٥هَس ٝك٢ حُي٤ٗخ  -ٓٔ

( ىٍؿخص

 .ؽِذ حُؼِْ ٖٓ أكؼَ ح٧ػٔخٍ  ، رَ ٛٞ ٖٓ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا -ٔٔ

:  أؿَٔ ٓخ ه٤َ ك٢ حُؼِْ 

 

وال الملوك وأهل اللهو والطرب               أجمعهم                     ما لذة الخلق في الدنيا ب
كلذتي في طالب العلم يا ولدي                                        فالعلم معتمدي حقاً ومكتسبي 

ما المال ما األهل ما األوالد كلهم                                    ألّذ عندي من علمي ومن كتبي 
وخاطري حاضري في العلم لم يغب                              م مفتخري     فمؤنسي دفتري والعل

كل المسرات غير العلم فانية                                         يا حبذا العلم من فخر ومن حسب  
وال يغرنك كون الناس قد هجروا                                   أهل العلم وذموهم بال سبب  

ذخر ليس يعدله                                           كنز من الدر أو كنز من الذهب    فالعلم كنز و

 طلب العلم فريضة على كل مسلم  :

حػظزَ حُؼِٔخء حُؼِْ ٖٓ حُلَحثغ حُٔوٍَس ػ٠ِ ح٧ٓش ، ٝهي ؿخء ك٢ طل٤َٔ ٌٛح حُلي٣غ ػٖ              

ػ٠ِ ؿٔخػظْٜ ٣ٝـ١ِ ك٤ٚ رؼؼْٜ ػٖ رؼغ ٝط٬ ؽِذ حُؼِْ ٝحُـٜخى كَع  :ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ٚ هُٞٚ 

 ِإَرا َقِىَمُهِم َوِنٍُِىِزُسوا انذٌِِّه ِفً ِنٍََتَفقَُّهىا َطبِئَفٌخ ِمِىُهِم ِفِشَقٍخ ُكمِّ ِمِه َوَفَش َفَهِىال َكبفًَّخ ِنٍَِىِفُشوا اْنُمِؤِمُىىَن َكبَن َوَمب} ح٣٥ش 
ٍِِهِم َسَجُعىا  { ٌَِحَزُسوَن َنَعهَُّهِم ِإَن

ٓؼ٘خٙ إٔ ٫ ٣ويّ حَُؿَ ػ٠ِ حُش٢ء ا٫ رؼِْ ٣ٔؤٍ  ٣ٝظؼِْ ، كٌٜح ح١ٌُ ٣ـذ  : "ٝهخٍ حرٖ حُٔزخٍى  

 ٓ "ػ٠ِ حُ٘خّ ٖٓ طؼِْ حُؼِْ

أٓخ ٓخ ٣و٤ْ رٚ حُظ٬س ٝأَٓ ى٣٘ٚ ٖٓ حُظّٞ ٝحًُِخس ًًَٝ شَحثغ ح٬ٓ٩ّ "  :ٝهخٍ أكٔي رٖ ك٘زَ 

". ك٤٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣ؼِْ ًُي 

٧ٕ حُطؼخّ ٝحُشَحد ٣لظخؽ ا٤ُٚ ك٢  ٝحُشَحد،ّ أكٞؽ ا٠ُ حُؼِْ ْٜٓ٘ ا٠ُ حُطؼخّ حُ٘خ"  :ٝهخٍ      

" ح٤ُّٞ َٓس أٝ َٓط٤ٖ ٝحُؼِْ ٣لظخؽ ا٤ُٚ ًَ ٝهض 

ْٜٓ٘ ٫  ٝأٓخ ػشخم حُؼِْ كؤػظْ شـلخًا رٚ ٝػشوخًا ُٚ ٖٓ ًَ ػخشن رٔؼشٞهٚ ، ًٝؼ٤َ: ٝهخٍ حرٖ حُو٤ْ 

 ٓ" طٍٞس ٖٓ حُزشَ ٣شـِٚ ػ٘ٚ أؿَٔ 

ك٢  أ١َٓءٕ حُؼِْ ٓخ ٛٞ كَع ٓظؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ هي أؿٔغ حُؼِٔخء ػ٠ِ إٔ ّ:" ٕ ػزي حُزَٝهخٍ حد  

هخطش ٗلٔٚ ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ كَع ػ٠ِ حٌُلخ٣ش اًح هخّ رٚ حُزؼغ ٓوؾ كَػٚ ػ٠ِ أَٛ حُٔٞػغ 

ٝح١ٌُ ٣ِِّ حُـ٤ٔغ  كَػٚ ٖٓ ًُي ٓخ ٫ ٣ٔغ ح٩ٗٔخٕ ؿِٜٚ ٖٓ ؿِٔش حُلَحثغ حُٔلظَػش ػ٤ِٚ ٗلٞ .

ٝح٩هَحٍ رخُوِذ رؤٕ هللا ٝكيٙ ٫ ش٣َي ُٚ ٝحُشٜخىس رؤٕ ٓلٔيحًا ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ  حُِٔخٕ ،حُشٜخىس د

ػِْ ٓخ ٫ طظْ ا٫ رٚ ٖٓ ؽٜخٍطٜخ ٝٓخثَ  ػِٜٔخ،ٝإٔ حُظِٞحص حُؤْ كَع، ٝٓخ ٣ِِٓٚ ٖٓ ......

ٝإ ًخٕ ًح ٓخٍ  رٚ،٫ ٣ظْ ا٫  حطٞٓٚ، ّٝػِْ ٓخ ٣لٔي  ٙكَع، ٣ِِّٝطّٞ ٍٓؼخٕ  ٕأكٌخٜٓخ، ٝأ

ٝهيٍس ػ٠ِ حُلؾ ُِٓٚ كَػخًا إٔ ٣ؼَف ٓخ طـذ ك٤ٚ حًُِخس ٝٓظ٠ طـذ ؟ ٝك٢ ًْ طـذ ؟ ٣ِِٝٓٚ إٔ 

...." ٣ؼِْ رؤٕ حُلؾ ػ٤ِٚ كَع َٓس ٝحكيس ك٢ ىَٛٙ إ حٓظطخع ا٤ُٚ ٓز٬٤ًا 

 

 

 

 



 ٗ 

 :إٌضاء شمائك اٌشخاي فٟ غٍة اٌؼٍُ* 
 

. ٓش   رؤَٓٛخ حَُٔأس ٗظق حُٔـظٔغ ،رَ اٜٗخ طِي حُ٘ظق ح٥هَ ،ك٢ٜ ح٧          

ٝحُٔظِلٕٞ ٣ٌظٔزٕٞ ٖٓ هزَحطٜخ  ك٘خٜٗخ،ٝحُؼِٔخء ٣ظَػَػٕٞ ك٢  كـَٛخ،كخ٧رطخٍ ٣ظَرٕٞ ك٢ 

 ٓٝطـخٍرٜخ

كبٕ ح٬ٓ٩ّ ُْ ٣ٌَ٘ ػ٠ِ حَُٔأس كوٜخ  ح٢ٓ٬ٓ٩،ُٝٔخ ًخٕ حُؼِْ ٣ٔؼَ ه٤ٔش ػ٤ِخ ٖٓ ه٤ْ حُٔـظٔغ       

 ٓػظزَ طؼِٜٔخ أَٓحًا ٝحؿزخًا ك٢ حُظؼِْ ، أٝ إٔ ٣ؼي طؼ٤ِٜٔخ أَٓحًا ػخ٣ٞٗخًا ، رَ ح

ٌُٖٝ أ١ ػِْ ًحى ح١ٌُ ٣وظيٙ ح٬ٓ٩ّ ؟ اٗٚ حُؼِْ ح١ٌُ ٣ظلن ٓغ ؽز٤ؼش حَُٔأس ٝٝظ٤لظٜخ ك٢       

حُل٤خس ، ٣ٝظلن ٓغ كطَطٜخ ٝحهظظخطٜخ ح١ٌُ حهظظٜخ هللا رٚ ، كظظؼِْ حَُٔأس ٖٓ ػوخثي ى٣ٜ٘خ ، 

طٜخ ٝطَر٤ش أ٫ٝىٛخ ، ٣ٝؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ كْٜ ٝحهؼٜخ ٝػزخىحطٚ ، ٝآىحرٚ ، ٝٓخ ٣طِذ ٜٓ٘خ َُػخ٣ش ُٝؿٜخ ٝر٢

 ٤ًٝٓل٤ش حُظؼخ٣ش ٓؼٚ 

ىٍٓض حُوَإٓ حُؼظ٤ْ ، ٝطؼخ٤ُْ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كخٓظ٘خٍ ، ك٢ حُوَٕٝ حُلخػِشحَُٔأس           

( ُٜٖٝ ٓؼَ ح١ٌُ ػ٤ِٜٖ رخُٔؼَٝف )ػوِٜخ ، ٝطلخ هِزٜخ ،٤ًق  ٢ٛٝ طظِٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

( حُ٘ٔخء شوخثن حَُؿخٍاٗٔخ ) ٝهُٞٚ   

رَ ٗـي إٔ ًظذ ح٤َُٔس ٓـِض ُ٘خ حُِلظخص ح٠ُٝ٧ ٖٓ طِو٢ حُٞك٢ ، ٤ًٝق حٛظِ  ُٚ ر٤ض          

حُ٘زٞس ، كٌخٗض حُٔئٓ٘ش ح٠ُٝ٧ ، ٝحُٔٔظٔؼش ٝحُظخ٤ُش ح٠ُٝ٧ ُٞك٢ حُٔٔخء ،حُزخًُش ح٠ُٝ٧ ك٢ ٓز٤َ 

ػْ  ، ٣ـش ر٘ض ه٣ِٞي ٍػ٢ هللا ػٜ٘خحُيػٞس  ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ ٗلٜٔخ ٝٓخُٜخ ، حُِٝؿش حُٔظيهش هي

٣ظٞح٠ُ حُٞك٢ ك٢ كـَحص أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،ًٝخٕ ٤ُِٔيس ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ حُوْيف حُٔؼ٠ِ ك٢ 

.                            كؤطزلض ٓلظ٤ش ٝٓؼِٔش ٝٓٞؿٜش ٧رٞحد حُو٤َ شَف ح٫ٛظٔخّ رٔ٘ش ٍٍٓٞ هللا 

 ٓ"ُؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ آٓخٍ حُل٤ٖٔىٍٝ حَُٔأس ك٢ هيٓش حُلي٣غ ك٢ حُوَٕٝ ح"

ٝط١َٝ رؼغ ح٥ػخٍ إٔ ػخثشش ػ٘يٛخ ٗظق حُؼِْ ، ٌُح ًخٗض ٓوظي كوٜخء حُظلخرش ػ٘يٓخ          

،  طٔظؼظ٢ ػ٤ِْٜ  رؼغ حُٔٔخثَ حُؼ٤ِٔش ٝحُلو٤ٜش ، هخطش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـٞحٗذ ك٤خس حُ٘ز٢ 

َٓ كؤٗخ : طٚ ، ٝطوٍٞ ُٚ ٍطلغ ٓخثِٜخ أ٫ ٣ٔظل٢ ٖٓ ػَع ٓٔؤًٝخٗض ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ 

 ٓحَٓأس (  7ٙ) ٖٓ حُظلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ، ْٜٓ٘ ( 99ٕ) ٝهي أهٌ ػٜ٘خ حُؼِْ كٞح٢ُ ٓ" أٓي  

ُٝوي ػَرض أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ أٍٝع ح٧ٓؼِش ك٢ حُظؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ ، كظ٠ ؿي٣ٖ ٖٓ حُلو٤ٜخص           

ّ حُ٘ٔخء ، ٫ٝ ػـذ كِِٚ ػَٝحُٔليػخص ، رَ ٍٝرٔخ أشٌَ ػ٠ِ حَُؿخٍ ٓٔؤُش ك٤ٌٕٞ كِٜخ ك٢ 

 ٓىٍٖٛ

ٜٖٓ٘ حُلو٤ٜخص  ىٝحُؼِّٞ، كٞؽٝٝؿي ك٢ حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ ٗٞحرؾ ٖٓ حُ٘ٔخء ك٢ ًخكش حُلٕ٘ٞ  -

 .ٝحُٔلَٔحص ٝح٧ى٣زخص ٝحُشخػَحص ٝحُؼخُٔخص ك٢ ٓخثَ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝحُِـش

حص كل٢ ًظخد حُطزن حَُٝح٣ش،ُْٝ طـلَ ًظذ حُطزوخص حُظَؿٔش َُِٔأس حُِٔٔٔش هخطش ك٢  -

حٌُزَٟ ٫رٖ ٓؼي ًًَ ًؼ٤َحًا ٖٓ حُظلخر٤خص ٝحُظخرؼ٤خص حَُح٣ٝخص ، ٝحرٖ ح٧ػ٤َ هظض 

٫رٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ " طو٣َذ حُظو٣َذ " ، ٝك٢ " أٓي حُـخرش " ؿِءحًا ًخ٬ٓ ُِ٘ٔخء ك٢ ًظخرٚ 

 ٓحَٓأس ٖٓٔ حشظَٜٕ رخَُٝح٣ش كظ٠ ٓطِغ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ ( 8ٕٗ)ًًَ أٓٔخء 

أًؼَ ٖٓ  " حُؼٞء ح٬ُٓغ ٧َٛ حُوَٕ حُظخٓغ " ٓٞٓٞػظٚ حُؼؤش  ٝأٍٝى حُٔوخ١ٝ ك٢ -

 ٓطَؿٔش ُ٘ٔخء رَُٕ ك٢ ًُي حُوَٕ ، ٓؼظٜٖٔ ٖٓ حُٔليػخص حُلو٤ٜخص  ( 7ٓٓٔ)

ٝطؼِْ ،  طظؼِْكٌخٗض  ح٢ٓ٬ٓ٩،ح كؼٍٞ رخٍُ ك٢ حُٔـظٔغ حُؼ٢ِٔ ًخٕ ُٚحُِٔٔٔش  كخَُٔأس -

ػٜ٘خ ، ٝطظ٘ق حٌُظذ ، ٝطلظ٢ ، ٝطٔظشخٍ  ٝطَكَ ُطِذ حُؼِْ ، ٣ٝوظيٛخ حُط٬د ٧هٌ حُؼِْ

  ٓك٢ ح٧ٍٓٞ حُؼخٓش 

 ٓٝظَٜ ٖٓ حُؼخُٔخص حُِٔٔٔخص ٖٓ طؼوي ٓـخُْ حُؼِْ ك٢ ًز٣َخص حُٔٔخؿي ح٤ٓ٬ٓ٩ش  -



 ٘ 

ًًَ  ًٝخٕ ك٢ رَٛش ٖٓ حُِٖٓ ٫ طـِٜ حُؼَّٝ ا٫ ٝٓؼٜخ رؼغ حٌُظذ حُشَػ٤ش حُ٘خكؼش ،  -

".                                                                              ٓوظظَ ح٢ُِٗٔ"ُكخكٜخ ٗٔوش ٖٓ ًظخد ح٩ٓخّ حٌُٛز٢ إٔ حُزٌَ ًخٕ ك٢ ؿٜخُٛخ  ػ٘ي 

 ٖٖٕ/ٗٔح٤َُٔ 

٣ٔظويّ ٓخثش ٝٓزؼ٤ٖ ؿخ٣ٍش ك٢ ٗوَ حُٔئُلخص  ٝحكي، ٗٔنٝهي ًخٕ ك٢ هَؽزش ٝكيٛخ ىًخٕ   -

( ٍ٘ٔٔٝٝر٤ش ػزخّ حُؼوخىصأػَ حُؼَد ك٢ حُلؼخٍس ح٧) ُط٬د حٌُظذ حُ٘خىٍس     

 

 :ٌٕضاء ٠طاٌثٓ تحمٙٓ فٟ غٍة اٌؼٍُ ا* 

 
(: َٛ ٣ـؼَ ُِ٘ٔخء ٣ّٞ ػ٠ِ كيس ك٢ حُؼِْ ؟) ، ك٢ رخد ك٢ حُظل٤ل٤ٖ  ؿخء         

! ٣خ ٍٍٓٞ هللا : كوخُض  ؿخءص حَٓأس  ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا : ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ  

حؿظٔؼٖ : ٗخ ٖٓ ٗلٔي  ٣ٞٓخًا ٗؤط٤ي ك٤ٚ طؼِٔ٘خ ٓٔخ ػِٔي هللا ، كوخٍ ًٛذ حَُؿخٍ رلي٣ؼي ، كخؿؼَ ٍ

ك٣َظخًا ػ٠ِ  ٌٌٛح ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ". ؿِز٘خ ػ٤ِي حَُؿخٍ:ٝك٢ ٍٝح٣ش " كؤطخٖٛ كؼِٜٖٔ ٓٔخ ػِٔٚ هللا

.  ، كٌخٕ ٣وظٜٖ رخُظؼ٤ِْ آٔخػٜٖ حُو٤َ

 

: اإلِاَ ٠ؼع إٌضاء ٠ٚؼٍّٙٓ*   

٣ّٞ حُلطَ كظ٠ِ ، كزيأ  هخّ حُ٘ز٢ : ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ  ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ ػطخء"         

رخُظ٬س ػْ هطذ كِٔخ كَؽ ٍِٗ ، كؤط٠ حُ٘ٔخء كًٌَٖٛ ٝٛٞ ٣ظًٞؤ ػ٠ِ ٣ي ر٬ٍ ، ٝر٬ٍ رخٓؾ ػٞرٚ 

ٔغ حُ٘ٔخء كٞػظٜٖ ٝأَٖٓٛ : ٝك٢ ٍٝح٣ش ػٖ حرٖ ػزخّ . ٣ِو٢ ك٤ٚ حُ٘ٔخء حُظيهش ْٔ كظٖ أٗٚ ُْ ٣ُ

. رخُظيهش

اٗٚ ُلن ػ٤ِْٜ ،ٝٓخُْٜ ٫ :أطَٟ كوخًا ػ٠ِ ح٩ٓخّ ًُي ٣ًٌَُٖٛ؟ هخٍ :رٖ ؿ٣َؾ ُؼطخءٝهخٍ ح    

!"  ٣لؼِٞٗٚ

،  كخُ٘ٔخء شوخثن حَُؿخٍ ك٢ حُظ٤ٌِق كٖٔ حُٞحؿذ طؼ٤ِٜٖٔ ٝطؼِٜٖٔ ،ٝهي ػِٜٖٔ ٍٍٓٞ هللا     

ر٤ّٞ ًٔخ ك٢  ٝأهَٖٛ ػ٠ِ ؽِذ حُظؼِْ ، ٫ٝ ٣ـُٞ حهظ٬ؽ حُ٘ٔخء رخَُؿخٍ ك٢ حُظؼِْ ،كؤٓخ إٔ ٣لَىٕ

هخٍ حرٖ ( طْ أط٠ حُ٘ٔخء)حُلي٣غ حُٔخرن، ٝأٓخ ٣ظؤهَٕ ػٖ طلٞف حَُؿخٍ ًٔخ ك٢ كي٣غ حرٖ ػزخّ 

"  ٣شؼَ رؤٕ حُ٘ٔخء ًٖ ػ٠ِ كيس ٖٓ حَُؿخٍ ؿ٤َ ٓوظِطخص رْٜ :   " (ٙٙٗ/ٕ)كـَ

         

: حث اٌشخً ػٍٝ ذؼ١ٍُ أِرٗ ٚأٍ٘ٗ* 

،  ٍؿَ ٖٓ أَٛ حٌُظخد آٖٓ ر٘ز٤ٚ ٝآٖٓ رٔلٔي: حٕ ػ٬ػش ُْٜ أؿَ:"  هخٍ ٍٍٓٞ هللا           

ٝحُؼزي حُِٔٔٞى اًح أىٟ كن هللا ٝكن ٓٞح٤ُٚ ،ٍٝؿَ ًخٗض ػ٘يٙ أٓش كؤىرٜخ كؤكٖٔ طؤى٣زٜخ ،ٝػِٜٔخ 

رخد طؼ٤ِْ حَُؿَ أٓ٘ش )ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ  ، ٝطَؿْ ُٚ " كؤكٖٔ طؼ٤ِٜٔخ ،ػْ أػظوٜخ كظِٝؿٜخ ،كِٚ أؿَحٕ

( ٝأِٛٚ

اً ح٫ػظ٘خء رخ٧َٛ  ، هش حُلي٣غ ُِظَؿٔش ك٢ ح٧ٓش رخُ٘ض ٝك٢ ح٧َٛ رخُو٤خّٓطخد:" هخٍ حرٖ كـَ 

( 9ٓٔ/ٔحُلظق "         )حُلَحثَ ك٢ طؼ٤ِْ كَحثغ هللا ٖٝٓ٘ ٍُٓٞٚ آًي ٖٓ ح٫ػظ٘خء رخ٩ٓخء

 ىهَ ػ٢ِ حُ٘ز٢  : ٖٓ أكَص حُ٘خّ ػ٠ِ طؼ٤ِْ أِٛٚ ، كؼٖ حُشلخء ر٘ض ػزي هللا هخُض  ٝحُ٘ز٢ 

. ٍٝحٙ أكٔي ٝطللٚ ح٧ُزخ٢ٗ" ػ٤ِٖٔ ٌٛٙ ٍه٤ش حُِ٘ٔش ًٔخ ػِٔظٜخ حٌُظخرش أ٫ ص:كوخٍ

( 8٘ٔ/ٗ) ُحى حُٔؼخى " ك٢ حُلي٣غ ى٤َُ ػ٠ِ ؿٞحُ طؼ٤ِْ حُ٘ٔخء حٌُظخرش : " هخٍ حرٖ حُو٤ْ 

ػ٘ي هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ طل٤َٔٙ  ١ح٧ُٞ ّٖٝٓ ُط٤ق ح٫ٓظي٫ٍ ػ٠ِ طؼ٤ِْ حَُؿَ أَٛ ر٤ظٚ ، ٓخ ًًَٙ 

ٝحٓظيٍ رٚ ػ٠ِ أٗٚ : " هخٍ ( ٝحُلـخٍس  ٗلٌْٔ ٝأ٤ٌِْٛ ٗخٍحًا ٝهٞىٛخ حُ٘خ٣ّٖ آٓ٘ٞح هٞح أحٌُ ح٣خ أ٣ٚ)  

ُ٘لْ ،  ح ٣ـذ ػ٠ِ حَُؿَ طؼِْ ٓخ ٣ـذ ٖٓ حُلَحثغ ٝطؼ٤ِٔٚ ُٜئ٫ء ، ٝحىهَ رؼؼْٜ ح٫ٝ٧ى ك٢

"   ٕ حُُٞي رؼغ ٖٓ أر٤ٚ ٧



 ٙ 

  ٟحشص إٌث ًػٍٝ ذؼ١ٍُ ٔضائٗ ٚٚػظٙٓ حرٝ فٟ ا١ٌٍ   :

ٓزلخٕ هللا ٓخًح أٍِٗ ح٤ُِِش ٖٓ  :كوخًٍحص ٤ُِش  حٓظ٤وع حُ٘ز٢  :هخُضٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ج ػٓ أَ صٍُ

ح٣ٍش ك٢ كَد ًخ٤ٓش ك٢ حُي٤ٗخ ع حُلـَ،أ٣وظٞح طٞحكزخص  ٓٝٓخًح كظق ٖٓ حُوِحثٖ  حُلظٖ،

 ٓ( رخد حُؼِْ ٝح٤ُوظش رخ٤َُِ ) ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ ، ٝطَؿْ ُٚ " ح٥هَس 

ُْ رخ٤َُِ ، ٝحُؼظش طويّ أٜٗخ حُٞػع ، ٝأٍحى حُٔظ٘ق حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ إٔ أ١ طؼ٤ِْ حُغ: " لاي اتٓ حدش 

إمنب خصهه ( صىاحت احلجش ) وقىنً "  0" خمصىص مبب ال ٌكىن يف اخلري حُلي٣غ رؼي حُؼشخء ح٢ُٜ٘ ػٖ 
  "اثذأ ثىفسك مث مبه تعىل " ثبإلٌقبظ ألهنه احلبضشاد حٍىئز ، أو مه ثبة 

ًِ يانمَّ َصهَّى َوَأَشبَس:" ٚلاي  ٍِ  َعِه ٌََتَغبَفْهَه َنب َأْن َنُههَّ ٌَِىَجِغً:  َأِي ، َأِصَواجً ِإٌَقبظ ُمىِجت ِإَنى ِثَزِنَك َوَسهََّم َعَه

ًّ َأِصَواج َكِىهنهَّ َعَهى َوٌَِعَتِمِذَن اْنِعَجبَدح ًِ انهًَّ َصهَّى انىَِّج ٍِ  . " َوَسهََّم َعَه
ٝطل٣ٌَ حُؼخُْ ٖٓ ٣ؤهٌ ػ٘ٚ  طليع،٣َ ٫ ٤ٓٔخ ػ٘ي آ٣ش ا٣وخظ حَُؿَ أِٛٚ رخَُ" ِٚٓ فٛائذ اٌحذ٠ث 

  ٓ(ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ)حُلظق  "ٝح٩ٍشخى ا٠ُ ٓخ ٣يحكغ ًُي حُٔلٌٍٝ  كظُٞٚ،ٖٓ ًَ ش٢ء ٣ظٞهغ 

 

:  إٌضاء ػٍٝ اٌؼٍُ ٚاٌضؤاي ػّا أشىً ػ١ٍٙٓ  حشص* 

ػْ  –ُؼظَ أ١ ًٍؼظ٤ٖ رؼي ح –٠ٜ٘٣ ػٜ٘خ  ٓٔؼض حُ٘ز٢ : ػٖ أّ ِٓٔش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ هخُض     

ٍأ٣ظٚ ٣ظ٤ِٜٔخ ك٤ٖ ط٠ِ حُؼظَ ، ػْ ىهَ ػ٢ِِّ ٝػ٘ي١ ٗٔٞس ٖٓ ر٢٘ كَحّ ٖٓ ح٧ٗظخٍ 

هللا ٓٔؼظي ط٠ٜ٘  ٣ٍخ ٍٓٞ: طوٍٞ ُي أّ ِٓٔش : ه٢ٓٞ رـ٘زٚ ه٢ُٞ ُٚ : ا٤ُٚ حُـخ٣ٍش كوِض  كؤٍِٓض

أر٢  ٕس٣خ حد: ػ٘ٚ ، كِٔخ حٗظَف هخٍ  ١كخٓظؤ هَ،  ٙأشخٍ ر٤يػٖ ٛخط٤ٖ ٝأٍحى طظ٤ِٜٔخ ، كبٕ 

أ٤ٓش ، ٓؤُض ػٖ حًَُؼظ٤ٖ رؼي حُؼظَ ، ٝاٗٚ أطخ٢ٗ ٗخّ ٖٓ ر٢٘ ػزي حُو٤ْ كشـ٢ِٗٞ ػٖ 

 ٍٓٝحٙ حُزوخ١ٍ  "  حًَُؼظ٤ٖ حُِظ٤ٖ رؼي حُظَٜ كٜٔخ ٛخطخٕ 

ٝك٤ٚ ى٫ُش ػ٠ِ كط٘ش أّ ِٓٔش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ٝكٖٔ طؤط٤ٜخ ر٬ٔؽلش ٓئحُٜخ " هخٍ حرٖ كـَ 

ط٢ ًٖ ػ٘يٛخ ، ك٤ئهٌ ٓ٘ٚ اًَحّ ّ طزخشَ حُٔئحٍ ُلخٍ حُ٘ٔٞس ح٬ُٝحٛظٔخٜٓخ رؤَٓ حُي٣ٖ ، ًٝؤٜٗخ ٍ

ٝؿٞحُ طَى طل٣ٞض ؽِذ حُؼِْ ٝإ ؽَأ ٓخ ٣شـَ ػ٘ٚ : ٝك٤ٚ  ٓٓٓٓٓٓحُؼ٤ق ٝحكظَحٓٚ 

ٝك٤ٚ إٔ  ٓٝك٤ٚ حُٔزخىٍس ا٠ُ ٓؼَكش حُلٌْ حُٔشٌَ كَحٍحًا ٖٓ حُٞٓٞٓش  ٓح٫ٓظ٘خرش ك٢ ًُي 

ٓظلٔخٍ أّ ِٓٔش ػٖ ًُي طـ٣ِٞٛخ آخ ح٤ُٔ٘خٕ ٝآخ حُ٘ٔن ٧ٕ كخثيس ح ح٤ُٔ٘خٕ ؿخثِ ػ٠ِ حُ٘ز٢ 

  (ٙٓٔ/ ٖ) حُلظق "  ٝآخ حُظوظ٤ض ، كظَٜ ٝهٞع حُؼخُغ ٝهللا أػِْ 

 

  ٍُاٌحشص ػٍٝ ذؼٍُ اٌؼ :

  وٕد أصّغ إٌاس ٠زوشْٚ اٌحٛض ٌُٚ أصّغ : سٜٚ ِضٍُ ػٓ أَ صٍّح سظٟ هللا ػٕٙا لاٌد

 ًُي ، ٝحُـخ٣ٍش طٔشط٢٘ ، كٔٔؼض ٍٍٓٞ هللا  ، كِٔخ ًخٕ ٣ٞٓخًا ٖٓ رٌه ِٓ سصٛي هللا 

اٗٔخ ىػخ حَُؿخٍ ُْٝ ٣يع حُ٘ٔخء ، : ػ٢٘ ، هخُض  ١حٓظؤ هَ :ُِـخ٣ٍشكوِض ! أ٣ٜخ حُ٘خّ : ٣وٍٞ 

ا٢ٗ ٌُْ كَؽ ػ٠ِ حُلٞع ، كب٣خ١ ٫ ٣ؤط٤ٖ أكيًْ : "  ا٢ٗ ٖٓ حُ٘خّ ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا : كوِض 

إٔه ال ذذسٞ ِا أحذثٛا تؼذن، : ف١ماي ٍ ك٤ْ ٌٛح ؟ ك٤ٌد ػ٢٘ ًٔخ ٣ٌد حُزؼ٤َ حُؼخٍ ، كؤهٞ

 " صحما : فألٛي 

 

   ًاٌحشص ػٍٝ ذؼ١ٍُ اٌؼٍُ تىً اٌٛصائ  :

ىهِض أٗخ ٝأهٞ ػخثشش ػ٠ِ : ػٞف هخٍ حَُكٖٔ رٖ  أهَؽ حُزوخ١ٍ ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ ػزي          

ٟ ٍأٜٓخ ٝر٤٘٘خ كيػض ربٗخء ٗلٞحًا ٖٓ طخع ٝأكخػض ػَ ػخثشش كٔؤُٜخ أهٞٛخ ػٖ ؿَٔ حُ٘ز٢ 

 ٓ" ٝر٤ٜ٘خ كـخد 
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ك٢ كذ أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ُ٘شَ حُؼِْ ٝطؼ٤ِْ حُ٘خّ رٌَ  أطٌَٛح حُلي٣غ              

  ٓر٤ِؾ ش٢ء صحُٞٓخثَ حُٔظخكش ٝحُٔشَٝػش، كظ٠ ٫ ٣زو٠ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٝحؿذ أٓخٗش حٍ

 ٓ 7ٕٜٓٓ٘ؾ أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ حُيػٞس ص: حٗظَ         

ظخَٛٙ أٜٗٔخ ٍأ٣خ ػِٜٔخ ك٢ ٍأٜٓخ ٝأػخ٢ُ ؿٔيٛخ ٓٔخ ٣لَ ٗظَٙ ُِٔلَّ ٧ٜٗخ " ُوخػ٢ ػ٤خع هخٍ ح

أٍػؼظٚ أهظٜخ أّ ًِؼّٞ ، ٝاٗٔخ ٓظَص أٓخكَ ريٜٗخ ٓٔخ ٫ ٣لَ ُِٔلَّ  عهخُش أر٢ ِٓٔش ٖٓ حَُػخ 

(  ٖ٘ٙ/ ٔ) حٗظَ كظق حُزخ١ٍ " ٝا٫ ُْ ٣ٌٖ ٫ؿظٔخُٜخ رلؼَطٜٔخ ٓؼ٠٘ : حُ٘ظَ ا٤ُٚ ، هخٍ 

ٝك٢ كؼَ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ى٫ُش ػ٠ِ حٓظلزخد حُظؼ٤ِْ رخُلؼَ ٧ٗٚ أٝهغ : " ٝهخٍ حرٖ كـَ     

أٓخ ح٤ٌُل٤ش : ك٢ حُ٘لْ ، ُٝٔخ ًخٕ حُٔئحٍ ٓلظ٬ًٔا ٤ٌُِل٤ش ٝح٤ٌُٔش ػزض ُٜٔخ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ح٣َٓ٧ٖ ٓؼخًا 

 َُٓٔؿغ حُٔخرن ح"   ٣ش كزخ٫ًظلخء رخُظخع طخٍ ػ٠ِ اكخػش حُٔخء ، ٝأٓخ حٌُْكزخ٫هض

 

 ٍُِشاخؼح إٌضاء فٟ اٌؼ :

    إٔ ػخثشش ُٝؽ حُ٘ز٢  :٤ٌِٓشٍٟٝ حُزوخ١ٍ ػٖ حرٖ أر٢ طٔٔغ ش٤جخًا ٫ طؼَكٚ ا٫  ًخٗض ٫

أ٤ُْٝ ٣وٍٞ : هخُض ػخثشش كوِض " ٖٓ كٞٓذ ُػٌد" هخٍ  ٝإٔ حُ٘ز٢  ٍحؿؼض ك٤ٚ كظ٠ طؼَكٚ،

اٗٔخ ًُي حُؼَع ٌُٖٝ ٖٓ ٗٞهش : "  كوخٍ: هخُض ( رخًا ٤َٓحًا حكٔٞف ٣لخٓذ كْ)هللا طؼخ٠ُ 

 ".حُلٔخد ٣ِٜي 
:  ٝك٢ حُلي٣غ " هخٍ حرٖ كـَ 

ٓخ ًخٕ ػ٘ي ػخثشش ٖٓ حُلَص ػ٠ِ طلْٜ ٓؼخ٢ٗ حُلي٣غ،            -

. ٝإٔ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ُْ ٣ٌٖ ٣ظؼـَ ٖٓ حَُٔحؿؼش ك٢ حُؼِْ  -

 .ٝٓوخرِش حُٔ٘ش رخٌُظخد ٝك٤ٚ ؿٞحُ حُٔ٘خظَس ، -

٫ طٔؤُٞح ػٖ )ٓئحٍ ػٖ ٓؼَ ٌٛح ُْ ٣يهَ ك٤ٔخ ٢ٜٗ حُظلخرش ػ٘ٚ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝك٤ٚ إٔ حٍ -

 97ٔ/ٔحُلظق ( "                                 أش٤خء 

 

ا٢ٗ ٧ٍؿٞ إٔ ٫ ٣يهَ حُ٘خٍ أكي إ شخء هللا "  هخٍ حُ٘ز٢  :هخُضٝػٖ كلظش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ 

ٝإ ٌْٓ٘ ا٫ ٝحٍىٛخ ًخٕ ػ٠ِ ٍري )  :هللا٤ُْ هي هخٍ ٍٍٓٞ هللا أ ٣خ :كوِض :هخُض" ٖٓٔ شٜي ريٍحًا 

( ػْ ٗ٘ـ٢ ح٣ٌُٖ حطوٞح ٌٍٝٗ حُظخ٤ُٖٔ ك٤ٜخ ؿؼ٤خ ) أٝ ُْ طٔٔؼ٤ٚ ٣وٍٞ  :هخٍ( كظٔخًا ٓوؼ٤خًا 

طل٤ق ٍؿخُٚ ػوخص إ ًخٕ : هخٍ حُزٞط١َ٤ ( 8ٕٔٗفٖٔٗٔ/ٕ)ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿش ك٢ ًظخد حُِٛي 

 ٓأرٞ ٓل٤خٕ ٓٔغ ٖٓ ؿخرَ رٖ ػزيهللا 

 

 اٌحٛاس اٌؼمٍٟ فٟ غٍة اٌؼٍُ خذاَ أصٍٛب اصد  :

  ػٖ أّ ِٓٔش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ أٜٗخ هخُض ٍَُٓٞ هللا  ٍهخٍ  فاٌّشأج ٠اسصٛي هللا ؟ك٤ٖ ًًَ ح٩ُح

 0"ال ذز٠ذ ػ١ٍٗ كٌٍحػخًا : اًحًا ٣ٌ٘شق ػٜ٘خ ، هخٍ : أّ ِٓٔش : طَه٢ شزَحًا ، هخُض : 

 0 ك٢ هيٍ ح٣ٌَُ ٝطللٚ ح٧ُزخ٢ًٗظخد حُِزخّ ، رخد ( 7ٔٔٗف)ٍٝحٙ أرٞىحٝى        

  ٚفٟ سٚا٠ح أخشٜ ػٓ اتٓ ػّش  لاي سصٛي هللا : لاي  : ُْ ٣٘ظَ هللآٖ ؿَ ػٞرٚ ه٬٤ء 

: ٣َه٤ٖ شزَحًا ، كوخُض : ك٤ٌق ٣ظ٘غ حُ٘ٔخء ر٣ٌُٜٖٞ ؟ هخٍ : كوخُض أّ ِٓٔش  ٓا٤ُٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش 

 ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝطللٚ ح٧ُزخ٢ٗ  "ك٤َه٤ٖ ًٍحػخًا ٫ ٣ِىٕ ػ٤ِٚ : هخٍ  ٓإً طٌ٘شق أهيحٜٖٓ 

 

 ٍُحعٛس إٌضاء اٌّضاخذ ٚأِاوٓ اٌخ١ش ٚاٌؼ :

  ك٢ حُظل٤ل٤ٖ ػٖ أّ ػط٤ش ح٧ٗظخ٣ٍش  أَٓٗخ ٍٍٓٞ هللا : هخُض  َإٔ ٗوَؿٜٖ ك٢ حُلط

حُؼٞحطن،ٝحُُل٤ّغ، ًٝٝحص حُويٍٝ ،كؤٓخ حُُل٤ّغ ك٤ؼظُِٖ حُظ٬س ،٣ٝشٜيٕ حُو٤َ : ٝح٧ػل٠
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ُظِزٜٔخ أهظٜخ ٖٓ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا اكيحٗخ ٫ ٣ٌٕٞ ُٜخ ؿِزخد ؟ هخٍ: هِض . ٝىػٞس ح٤ُِٖٔٔٔ

 ٓ" ُظِزٜٔخ طخكزظٜخ ٖٓ ؿِزخرٜخ ك٤ِشٜيٕ حُو٤َ " ٍٝح٣ش  ٝك٢  ".ؿِزخرٜخ

  ُٚٞك٤ٚ ىػٞس ط٣َلش ُِوَٝؽ ٬ُٗظلخع ٖٓ " ُظِزٜٔخ طخكزظٜخ ٖٓ ؿِزخرٜخ ك٤ِشٜيٕ حُو٤َ " كو

 ٓػ٠ِ طؼ٤ِْ حُ٘ٔخء  ُٔظطل٠ حُؼِْ ، ٝٓخ ٌٛح ا٫ ٤ٔٛ٧ش حُؼِْ ، ٝكَص ح

  ؿٔغ ػخطن ٢ٛٝ ٖٓ رِـض حُلِْ أٝ هخٍرض أٝ حٓظلوض حُظ٣ِٝؾ ،أٝ ٢ٛ ح٣ٌَُٔش ػ٠ِ :حُؼٞحطن

 .أِٜٛخ ،أٝ ٢ٛ حُظ٢ ػظوض ٖٓ ح٫ٓظٜخٕ ك٢ حُوَٝؽ ُِويٓش

  َٝك٤ٚ إٔ حُلخثغ ٫ طٜـَ ًًَ هللا ٫ٝ ٓٞحؽٖ حُو٤َ ًٔـخُْ حُؼِْ ٝحًٌَُ " هخٍ حرٖ كـ

 (  ٕٗٗ/ٔحُلظق "                                       )ٟٓٞ حُٔٔخؿي

  َٝك٤ٚ إٔ ٖٓ شؤٕ حُؼٞحطن ٝحُٔويٍحص ػيّ حُزَُٝ ا٫ ك٤ٔخ ( " 7ٓٗ/ٕ)ٝهخٍ ك٢ ٓٞػغ آه

إًٔ ُٜٖ ك٤ٚ  ، ٝك٤ٚ حٓظلزخد اػيحى حُـِزخد َُِٔأس ،ٝٓشَٝػ٤ش ػخ٣ٍش حُؼ٤خد ٝك٤ٚ حٓظلزخد 

 ".ٕ شٞحد أّ ٫ ًٝٝحص ٤ٛآص أّ ٫هَٝؽ حُ٘ٔخء ا٠ُ شٜٞى حُؼ٤ي٣ٖ ٓٞحء ى

  إ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا "ػٖ ػخثشش هخُض  رَٔٝؽٜٖ  حُ٘ٔخء ٓظِلؼخص حُظزق ك٤٘ظَف٤ُظ٢ِ

 "ٓخ ٣ؼَكٖ ٖٓ حُـِْ

  ٝك٢ كي٣غ أّ ٛشخّ ر٘ض كخٍػش ػٖ حُ٘ز٢  ٝٓخ طؼِٔض : " كوخُض رخُوَإٓ، أٗٚ ًخٕ ٣وطذ

 ٍٓٝحٙ ِْٓٔ " ٣وطذ رٜخ ػ٠ِ حُٔ٘زَ  ا٫ ٖٓ ًؼَس ٓخ ً٘ض أٓٔؼٜخ ٓ٘ٚ( م ٝحُوَإٓ حُٔـ٤ي )

 

: صؤاي إٌضاء ػٓ أِٛس د٠ٕٙٓ* 
َْ حُ٘ٔخء ٗٔخء : ػٖ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ هخُض  ك٢ رخد حُل٤خء ك٢ حُؼِْ  ٍٟٝ حُزوخ١ٍ         ِٗؼ

٤ِْ ا٠ُ ٍٍٓٞ :ٝػٖ أّ ِٓٔش هخُض . ح٧ٗظخٍ ، ُْ ٣ٔ٘ؼٜٖ حُل٤خء إٔ ٣ظلوٜٖ ك٢ حُي٣ٖ  ُٓ ؿخءص أّ 

٣خ ٍٍٓٞ هللا ، إ هللا ٫ ٣ٔظل٢ ٖٓ حُلن ، كَٜ ػ٠ِ حَُٔأس ٖٓ ؿَٔ اًح حكظِٔض ؟ : ُض كوخ هللا 

٣خ ٍٍٓٞ هللا ٝطلظِْ : ٝهخُض  -طؼ٢٘ ٝؿٜٜخ –كـطض أّ ِٓٔش .  اًح ٍأص حُٔخء:  هخٍ حُ٘ز٢ 

 ٓشزٜٜخ ُٝيٛخ ؟ ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ  ٗؼْ ، طَرض ٤ٔ٣٘ي ، كزْ ١ُ : حَُٔأس ؟ هخٍ 

" كؼلض حُ٘ٔخء ٣خ أّ ٤ِْٓ "  ح ٝك٢ ٍٝح٣ش هخُض ُٚ" 

ك٤ٚ حٓظلظخء حَُٔأس ر٘لٜٔخ، ٤ٓٝخم طٍٞ ح٧كٞحٍ ك٢ حُٞهخثغ حُشَػ٤ش ُٔخ " هخٍ حرٖ كـَ  -

. 89ٖ/ ٔحُلظق "                                        ٣ٔظلخى ٖٓ ًُي 

ك٢ أٍح٣ض اكيحٗخ طل٤غ : كوخُض    ؿخءص حَٓأس حُ٘ز٢:ٝػٖ أٓٔخء ر٘ض أر٢ رٌَ هخُض   -

 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ" طلظٚ ػْ طوَطٚ رخُٔخء ٝط٘ؼلٚ ٝطظ٢ِ ك٤ٚ : حُؼٞد ٤ًق طظ٘غ ؟ هخٍ 

٣خ ٍٍٓٞ هللا ،ا٢ٗ : كوخُض  ؿخءص كخؽٔش حر٘ش أر٢ كز٤ش ا٠ُ حُ٘ز٢  :ٝػٖ ػخثشش هخُض  -

َُ ، أكؤَىُع حُظ٬س ؟ كوخٍ ٫ اٗٔخ ًُي ِػَم ٤ُْٝ رل٤غ،  :هللآٍٍٞ .حَٓأس حُٓظلخع ك٬ أؽُٜ

 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ " ص ك٤ؼظي كيػ٢ حُظ٬س ، ٝاًح أىرَص كخؿ٢ِٔ ػ٘ي حُيّ ػْ ط٢ِ كبًح أهزَ

 ٌٌٓٛح طوَؽ حَُٔأس ٖٓ ر٤ظٜخ ُظٔؤٍ ػٖ ؽٜخٍطٜخ ٝط٬طٜخ  -

ك٤ٚ ؿٞحُ حٓظلظخء حَُٔأس ر٘لٜٔخ ٝٓشخكٜظٜخ َُِؿَ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤكٞحٍ : " هخٍ حرٖ كـَ      

َُٔأس ػٔخ ٣ٔظل٢ ٖٓ ًًَٙ ٝح٩كظخف رًٌَ ٝؿٞحُ ٓئحٍ ح ُِلخؿش،ٝؿٞحُ ٓٔخع طٞطٜخ  حُ٘ٔخء،

( ٓٔٗ/ٔ" ) ٓخ ٣ٔظوٌٍ ُِؼٍَٝس 

ػٖ ؿِٜٔخ ٖٓ حُٔل٤غ كؤَٓٛخ ٤ًق  إٔ حَٓأس ٓؤُض حُ٘ز٢  :ػٜ٘خٝػٖ ػخثشش ٍػ٢ هللا  -

: هخُض٤ًق أططَٜ ؟ هخٍ طط١َٜ رٜخ :ه١ٌ كَِطش ٖٓ ٓٔي كظط١َٜ رٜخ هخُض : طـظَٔ هخٍ 

  ٍٓٝحٙ حُزوخ١ٍ   . ١ رٜخ أػَ حُيّطظزغ:ٓزلخٕ هللا طط١َٜ كخؿظزٌطٜخ ا٠ُ كوِض :٤ًق ؟ هخٍ 

. هطؼٚ ٖٓ طٞف أٝ هطٖ: كَِطش

ك٤ٚ ٓئحٍ حَُٔأس حُؼخُْ ػٖ أكٞحُٜخ حُظ٢ ٣لظشْ ٜٓ٘خ ،ٌُٜٝح ًخٗض ػخثشش طوٍٞ :" هخٍ حرٖ كـَ    

، ٝك٤ٚ ح٫ًظلخء رخُظؼ٣َغ ٝح٩شخٍس " ى٣ٖ ُْ ٣ٔ٘ؼٜٖ حُل٤خء إٔ ٣ظلوٜٖ ك٢ حٍ: " ك٢ ٗٔخء ح٧ٗظخٍ 
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ك٢ ح٧ٍٓٞ حُٔٔظٜـ٘ش ، ٝط٣ٌََ حُـٞحد ٩كٜخّ حُٔخثَ ، ٝك٤ٚ طل٤َٔ ٬ًّ حُؼخُْ رلؼَطٚ ُٖٔ 

هل٢ ػ٤ِٚ اًح ػَف إٔ ًُي ٣ؼـزٚ ، ٝك٤ٚ ح٧هٌ ػٖ  حُٔلؼٍٞ  رلؼَس حُلخػَ ، ٝك٤ٚ حَُكن 

ٓطِٞد رٔظَ ػ٤ٞرٚ ٝإ ًخٗض ٓٔخ ؿزَ ػ٤ِٜخ  رخُٔظؼِْ ٝاهخٓش حُؼٌٍ ُٖٔ ٫ ٣لْٜ، ٝك٤ٚ إٔ حَُٔء

ٝػظ٤ْ كِٔٚ ٝك٤خثٚ  ٖٓ ؿٜش أَٓ حَُٔأس رخُظط٤ذ ٩ُحُش حَُحثلش ح٣ٌَُٜش ، ٝك٤ٚ كٖٔ هِوٚ  

 ٙٔٗ/ٔحُلظق "                             ُحىٙ هللا شَكخًا 

 

 آَتِىا َمب ٌُِؤُتىَن ِرٌَهَوالَّ )ػٖ ٌٛٙ ح٣٥ش  ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا : ٝػٖ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ هخُض * 
ٌُِم اْنَخٍَِشاِد ِفً ٌَُسبِسُعىَن ُأوَنِئَك َساِجُعىَن َسثِِّهِم ِإَنى َأوَُّهِم َوِجَهٌخ َوُقُهىُثُهِم أْٛ ح٣ٌُٖ ٣شَرٕٞ :  (َسبِثُقىَن َنَهب َو

٫ ٣خ ر٘ض حُظي٣ن ٌُْٜٝ٘ ح٣ٌُٖ ٣ظٕٞٓٞ  ٣ٝظِٕٞ ٣ٝظظيهٕٞ ْٝٛ : حُؤَ ٣َٝٔهٕٞ ؟ هخٍ 

 ٕٓ أ٫ ٣وزَ ْٜٓ٘ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍػٕٞ ك٢ حُو٤َحص  ٣وخكٞ

 ٍٓٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝطللٚ ح٧ُزخ٢ٗ 

٣يٍ حُلي٣غ ػ٠ِ كَص أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػخثشش ػ٠ِ ٓئحٍ ٍٍٓٞ هللا ُٔؼَكش حُٔؼ٠٘ حَُٔحى ٖٓ  -

ح٣٥ش ك٤غ حطؼق ٨ُٓش ٖٓ ه٬ٍ ٓئحُٜخ ٓؼ٠٘ ٌٛٙ ح٣٥ش ٝحُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ ٣ز٢٘ ػ٤ِٚ حُٔئٖٓ ك٤خطٚ 

  ٓ ٕٜ٘ٔٓ٘ؾ أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ حُيػٞس ص : حٗظَ      ٓٓغ ٍرٚ  ٝػ٬هظٚ

 

ِشخؼاً ػٕذ  ْاٌشخاي، ٚخؼٍٗذفٛق إٌضاء اٌصاٌحاخ فٟ صؼح اإلغالع ػٍٝ * 

(ٔ)اٌخصاَ ٚاالخرالف
 

ُو٤ُض ػخثشش كٔؤُظُٜخ ػٖ حُ٘ز٤ٌ : أهَؽ ِْٓٔ ك٢ طل٤لٚ ػٖ ػٔخٓش رٖ كِٕ حُوش١َ٤ ، هخٍ  -

 .  َٓ ٌٛٙ ،كبٜٗخ ًخٗض ط٘زٌ ٍَُٓٞ هللا : ، كوخُض  ،كيػض ػخثشش ؿخ٣ٍش كزش٤ش

طلظ٢  :ًُ٘ض ٓغ حرٖ ػزخّ اً هخٍ ٣ُي رٖ ػخرض : ػٖ ؽخّٝ، هخٍ " طل٤لٚ " أهَؽ ِْٓٔ ك٢  -

َْ : حُلخثغ هزَ إٔ ٣ٌٕٞ آهَ ػٜيٛخ رخُز٤ض ؟ كوخٍ ُٚ حرٖ ػزخّ ( أ١ طَؿغ)إٔ طظيٍ  آخ ٫ كٔ

كَؿغ ٣ُي رٖ ػخرض ا٠ُ حرٖ ػزخّ ٝٛٞ :؟ هخٍ هللا  ك٬ٗش ح٧ٗظخ٣ٍش َٛ أَٓٛخ رٌُي ٍٍٓٞ 

. ٓخ أٍحى ا٫ طيهض:٣وٍٞ 

 

سج ٚاٌّحاٚسج ف١ّا ٠ٍزَ فٟ ذحم١ك اٌّضائً اٌؼ١ٍّح تإٌّاظإٌضاء اٌؼاٌّاخ ٠شاسوٓ اٌشخاي * 

  ِٓ ِؼشفح ألحىاَ اٌذ٠ٓ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ صٕح ص١ذ اٌّشص١ٍٓ

( أ١ طـخىُٞح ٝحهظِلٞح )إٔ ٗخٓخًا طٔخٍٝح  أهَؽ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ػٖ أّ حُلؼَ ر٘ض حُلخٍع -

٤ُْ رظخثْ ، : ٛٞ طخثْ ، ٝهخٍ رؼؼْٜ :كوخٍ رؼؼْٜ   ػ٘يٛخ ٣ّٞ ػَكش ك٢ طّٞ حُ٘ز٢ 

ٍٖ ٝٛٞ ٝحهق ػ٠ِ رؼ٤َٙ كشَرٚ . كؤٍِٓض ُٚ رويف ُز

" حُٔ٘خظَس ك٢ حُؼِْ ر٤ٖ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء:ٖٝٓ كٞحثي حُلي٣غ :" هخٍ حُلخكع حرٖ كـَ

 

ِٓ اتٓ ِضؼٛد ػٓ شٟء صّؼرٗ ػٍٝ ٌضأٗ ( أَ ٠ؼمٛب ) سأج ٠ماي ٌٙا ٚلذ اصرٛظحد اَ -

 0ٚحاٚسذٗ ٚخادٌرٗ ف١ٗ حرٝ ذث١ٓ ٌٙا اٌحك 

ُؼٖ هللا حُٞحشٔخص ٝحُٔٔظٞشٔخص : " هللا رٖ ٓٔؼٞى هخٍ  أهَؽ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ػٖ ػزي

حٍ ُٜخ أّ كزِؾ ًُي حَٓأس ٖٓ ر٢٘ أٓي ٣ن ٓٝحُٔظ٘ٔظخص ٝحُٔظلِـخص ُِلٖٔ حُٔـ٤َحص هِن هللا 

ٝٓخ ٢ُ ٫ أُؼٖ ٖٓ ُؼٖ ٍٍٓٞ : اٗٚ رِـ٢٘ أٗي ُؼ٘ض ٤ًض ٤ًٝض ، كوخٍ : ٣ؼوٞد ، كـخءص كوخُض 

: كوخٍ ! ُوي هَأص ٓخ ر٤ٖ حُِٞك٤ٖ كٔخ ٝؿيص ك٤ٚ ٓخ طوٍٞ : كوخُض ! ٖٝٓ ٛٞ ك٢ ًظخد هللا ؟ هللا 

 ٓر٠ِ : هخُض ( ٙ كخٗظٜٞح ٝٓخ آطخًْ حٍَُٓٞ كوٌٝٙ ٝٓخ ٜٗخًْ ػٖ) ُجٖ هَأطٚ ُوي ٝؿيطٚ ، أٓخ هَأص 

                                                 
(ٔ)

 (ػ٘خ٣ش حُ٘ٔخء رخُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ٓشٍٜٞ كٖٔ ِٓٔخٕ: حٗظَ 



 ٔٓ 

كٌٛزض  ٓكخًٛز٢ كخٗظ١َ : هخٍ  ٓكب٢ٗ أٍٟ أِٛي ٣لؼِٞٗٚ : هخُض  ٓكبٗٚ هي ٠ٜٗ ػ٘ٚ : هخٍ 

 ٓ( ٓخ طخكزظٜخ ) ُٞ ًخٗض ًٌُي ٓخ ؿخٓؼظٜخ : ك٘ظَص كِْ طَ ٖٓ كخؿظٜخ ش٤جخًا كوخٍ 

 

 ٖإٌضاء شمائك اٌشخاي فٟ ذث١ٍغ اٌؼٍُ ٚذؼ١ٍُ اٌىراتح  ٚسٚا٠ح اٌحذ٠ث ٚأدائ : 

  ٓلوَس ٝشٜخىس ط٤ًِش " ٝٓخ ػِٔض ك٢ حُ٘ٔخء ٖٓ حطٜٔض ٫ٝ ٖٓ طًَٞٛخ "ٝهخٍ حٌُٛز٢ ٌٙٛٝ

.  ٖٓ آخّ حُـَف ٝحُظؼي٣َ

  ٣٘وَ ػٖ أكي ٖٓ حُؼِٔخء رؤٗٚ ٍى  هزَ حَٓأس ٌُٜٞٗخ حَٓأس ،كٌْ ٖٓ ٓ٘ش هي :" هخٍ حُشًٞخ٢ٗ ُْ

٣ٌَ٘ٙ ٖٓ ُٚ أى٠ٗ ٗظ٤ذ ٖٓ ػِْ طِوظٜخ ح٧ٓش رخُوزٍٞ ٖٓ حَٓأس ٝحكيٍس ٖٓ حُظلخرش ،ٌٝٛح ٫ 

 ".حُٔ٘ش

  ٖٜ٘ٝهي طظٌِٔ ًزخٍ حُظلخرش ٝح٧ثٔش حُٔليػ٤ٖ ًٝزخٍ حُؼِٔخء ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ٔخء ٝأهٌ ٝح ػ

 .ٝهزِٞح أهزخٍٖٛ

  كٌٜٙ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػظٜخ أهٌ ػٜ٘خ ًؼ٤َ ٖٓ حُظلخرش كؼٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧شؼ١َ ٍػ٢ هللا

 .ٍ هؾ كٔؤُ٘خ ػ٘ٚ ػخثشش ا٫ ٝؿيٗخ ػ٘يٛخ ٓ٘ٚ ػِٔخًا ٓخ أشٌَ ػ٤ِ٘خ أطلخد ٓلٔي أّ :ػ٘ٚ هخٍ 

  ٍأ٣ض ٓش٤وش أطلخد ٓلٔي ح٧ًخرَ ٣ٔؤُٜٞٗخ ػٖ حُلَحثغ :هخٍ َٓٔٝم. 

:  االِاَ ِاٌه تٓ أٔش ٠شٚٞ ػٓ أِشأج -

٢ٛٝ ٍٝص ػٖ أر٤ٜخ ( ٛـ7ٔٔص)ٍٟٝ ػٖ ػخثشش ر٘ض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخص ح٣َُِٛش حُٔي٤ٗش        

. ػ٤ش ٓي٣٘ش ػوش طخد: هخٍ حُؼـ٢ِ . ٝػٖ أّ ًٍ

". ُْ ٣َٝ ٓخُي ػٖ أَٓأس ؿ٤َٛخ "  :ٝهخٍ حُو٢ِ٤ِ 

ه٤َ أٗٚ ٓٔغ حُلي٣غ ٖٓ ٗل٤ٔش حر٘ش حُلٖٔ رٖ ٣ُي رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ ٍػ٢ ٞ اإلِاَ اٌشافغ   -

 ٓهللا ػٜ٘خ ، ٓٔغ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٍٝحء كـخد ، ٝؽِذ ٜٓ٘خ إٔ طيػٞح ُٚ 

 

(. إِاَ أً٘ اٌضٕح)أحّذ تٓ حٕثً  اإلِاَ   -

 ٓكيع ػٖ أّ ػَٔ ر٘ض كٔخٕ رٖ ٣ُي حُؼول٢         

" ؽخَٛس ر٘ض أكٔي رٖ ٣ٞٓق حُظ٘ٞه٤ش " ٓٔغ ٖٓ حُلو٤ٜش حُٔليػش  اٌخط١ة اٌثغذادٞ   -

: اٌضّؼأٟ اإلِاَ -

ٍٝطذ "  ٕحُ٘ٔٞس حُِٞحط٢ ًظزُض ػ٘ٚ": حُظلز٤َ ك٢ حُٔؼـْ حٌُز٤َ" ًًَ ك٢ آهَ ٓش٤وظٚ  -

٣ش ُِلي٣غ ٓٔغ ٜٖٓ٘ حٝط٤ٖ ٓليػش ٍٝأٓٔخءٖٛ ػ٠ِ كَٝف حُٔؼـْ َٝٓى طٔؼخًا ّٝ

 :ٝٝطلٜٖ رظلخص ك٤ٔيس ٖٓ ًُي 

حَٓأس طخُلش ه٤َس ،ًخٗض ٖٓ أَٛ حُوَإٓ "حَٓأس طخُلش، ٓٔظٍٞس ، ًؼ٤َس حُؼزخىس ٝحُو٤َ"    

". ٝحَٓأس ػخُٔش كو٤ٜش طخُلش ٖٓ أَٛ حُو٤َ ٝحُي٣ٖ"،طؼِْ حُظز٤خٕ حُوَإٓ 

 ( حافع األِح)اٌحافع اتٓ ػضاوش  -

ٝهي أُق  ً حُلي٣غ ػٖ ٓجظ٤ٖ ٝأُق ٓليع، ٝػٖ رؼغ ٝػٔخ٤ٖٗ ٓليػش ٖٓ حُ٘ٔخء ،أم        

ٍٓخُش ك٢ ٤َٖٓٛ ك٢ طخ٣ٍن ىٓشن ، كَٜ ٓٔؼض ػٖ ػخُْ ٣ظِو٠ ػٖ رؼغ ٝػٔخ٤ٖٗ حَٓأس ػِٔخًا 

 . ٝحكيحًا؟ ٝٛٞ ُْ ٣ـخُٝ حُـِء حُشَه٢ ُْٝ ٣ٌٛذ ا٠ُ ٓظَ ٫ٝ حُٔـَد ٝح٧ٗيُْ

:  ٞ اٌحافع اتٓ حدش اٌؼضمالْ  -     

ٓض حًَُذ : ك٤ٖٔ أهٌ ػ٘ٚ ٌٓحًَس أٝ اٗشخء ُْٝ ٣ًٌَ ا٫ أهظٚ " ًًَ حُٔوخ١ٝ ك٢ طَؿٔظٚ          

٢ٛ أ٢ٓ رؼي أ٢ٓ ، كوي ٍرظٚ ٝكيرض ػ٤ِٚ ٝػِٔظٚ : ، ًٝخٕ اًح ًًَٛخ هخٍ " حر٘ش ػ٢ِ رٖ كـَ 

  ٓٝٓخطض ُْٝ طزِؾ حُؼخٓ٘ش ٝحُؼش٣َٖ ٖٓ ػَٔٛخ ٌُٖٝ حُؼِْ ٣َكغ طخكزٚ ٣ٝؼ٢ِ شؤٗٚ 



 ٔٔ 

ػخثشش ر٘ض ٓلٔي رٖ " ، ٍٟٝٝ ػٖ " ٣ُ٘ذ ر٘ض ػزي هللا رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ط٤ٔ٤ش " ٝأؿخُص ُٚ     

ٝٝطلٜخ " ػخثشش ر٘ض ػزي هللا حُلِز٤ش " حُظ٢ ًخٗض ًحص ٓ٘ي ه٣ْٞ ك٢ حُلي٣غ ،ٝػٖ " ػزي حُٜخى١ 

 ٓأٜٗخ ٓظ٘لش 

٣ٖ أ٣ي٣ٜٖ ، ٫ٝ أػَف ٍر٤ض ك٢ كـَ حُ٘ٔخء ، ٝٗشؤص د: " ٣وٍٞ  اإلِاَ اتٓ حزَ األٔذٌضٟ -

ٖٝٛ ػ٢ِ٘٘ٔ حُوَإٓ ، ٢٘٘٣ٍٝٝ ًؼ٤َحًا ٖٓ ٓٓؿ٤َٖٛ ، ٫ٝ ؿخُٔض حَُؿخٍ ا٫ ٝأٗخ ك٢ كي حُشزخد

  ٓ" ح٧شؼخٍ ، ٝىٍر٢٘٘ حُوؾ 

 

ِشاسوح اٌّشأج اٌؼاٌّح فٟ إِاِح اٌصالج ٌٍٕضاء ٟٚ٘ أػظُ شؼ١شج فٟ اٌذ٠ٓ فٟ   * 

. ٚػٍٝ سأصٙٓ أِٙاخ اٌّؤ١ِٕٓ ح١اج سصٛي هللا 

. إ ػخثشٚ ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ أٓظٜٖ ك٢ ط٬س حُل٣َؼش:هخُض ٣ٍطش حُل٘ل٤ش        -

أٓض ػخثشش ٗٔخء ك٢ حُل٣َؼش ك٢ حُٔـَد ٝهخٓض ٝٓطٜٖ ٝؿَٜص :ٝهخُض ط٤ٔٔش ر٘ض ِٓٔش   -    

. رخُوَحءس 

. ًخٗض أّ ِٓٔش طئٜٖٓ ك٢ ٍٓؼخٕ ٝطوّٞ ٓؼٜٖ ك٢ حُظق:ٝهخُض ه٤َس ر٘ض أر٢ حُلٖٔ   -  

. حرٖ ػَٔ ٣ؤَٓ ؿخ٣ٍش ُٚ طئّ ٗٔخإٙ ك٢ ٤ُخ٢ُ ٍٓؼخًٕٝخٕ     -

. طئّ حَُٔأس حُ٘ٔخء ك٢ حُظطٞع طوّٞ ٝٓطٜٖ: ٝهخٍ حرٖ ػزخّ     -

إٔ طئّ أَٛ ىحٍٛخ ًٝخٗض هي ؿٔؼض حُوَإٓ ٝؿخء ك٢ اكيٟ  إًٔ ُٜخ ٍٍٓٞ هللا :أّ ٍٝهش حُش٤ٜيس *

". ٓئًٗخ ُٜخ حُ٘ز٢ ٝهي ؿؼَ (. إًٔ ُٜخ إٔ ٣ئًٕ ُٜخ ٣ٝوخّ ٝطئّ ٗٔخإٛخ)حَُٝح٣خص 

 

:  (ٔ) سٚا٠ح اٌّشأج ػّذج فٟ تاتٙا* 

كٌخٗض َٓؿؼخ  حُ٘ٔخء،ٓـِض ُ٘خ حُٔيٝٗخص حُلي٣ؼ٤ش ٓ٘٘خ ٝأكخى٣غ ٫ ٣ؼَف أٗٚ هي ٍٝحٛخ ا٫          

. ك٢ ح٫ٓظي٫ٍ حُلو٢ٜ ٝٝػغ حُوٞحػي ٝح٧طٍٞ

ٍٝٝحءٛخ حَٓأس ٖٝٓ طِي  ًْٝ ٖٓ ٓ٘ش حطزؼض حَٓأس،كٌْ ٖٓ كٌْ هؼ٢ رٚ ر٘خء ػ٠ِ كي٣غ          

: ح٧كخى٣غ

كي٣غ حُل٣َؼش ك٢ ٠ٌ٘ٓ حُٔظٞك٠ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ،ٝهي طلَىص حُظخرؼ٤ش حُـ٤ِِش ٣ُ٘ذ ر٘ض ًؼذ  *        

رٖ ػـَس رَٝح٣ش ٌٛح حُلي٣غ ػٖ حُل٣َؼش ٝطِوخٙ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ 

. رٚ حُؼِٔخء ٝحٓظؼِٔٚ أًؼَ كوٜخء ح٧ٓظخٍ رخُوزٍٞ ٝهؼ٠ رٚ رٔلؼَٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ٝح٧ٗظخٍ،ٝأهٌ

ٖٝٓٔ كظ٢ رٌٜح حُشَف أ٣ؼخ كٌخٗض هظظٜخ كي٣ؼخ ٣َٟٝ ٝٓ٘ش ٓظزؼش ٝكٌٔخ ٣وؼ٠ رٚ كي٣غ   -

ك٢ ٗلوش ٠ٌ٘ٓٝ حُٔزظٞطٚ ، ٝهي أهٌ ًزخٍ حُظخرؼ٤ٖ ٌٛح   كخؽٔش ر٘ض ه٤ْ ك٤ٔخ ٍٝطٚ ػٖ حُ٘ز٢ 

حُلي٣غ ٗوخشخص ًؼ٤َس ك٢ حُلٌْ حُٔٔظ٘زؾ ٓ٘ٚ  حُلي٣غ ٖٓ كْ كخؽٔش ، ٝػوي حُؼِٔخء ٝحُلوٜخء ٌُٜح

. َٝٓؿؼْٜ  ك٢ ًُي هظش كخؽٔش ر٘ض ه٤ْ 

 

ٚلذ ذثٍغ اٌشا٠ٚح اٌزسٚج فٟ اٌٛػٟ ٚاٌحفع ٚاألداء *

ػ٘يٓخ ط٘لَى ٝكيٛخ رَٝح٣ش كي٣غ حُـٔخٓش حُط٣َٞ ٝطلش هَٝؽ حُيؿخٍ ٝكيع رٚ حُ٘ز٢                

   ٝحَُؿخٍ ، رؼي إٔ ٗٞى١ حُظ٬س ؿخٓؼش ، كَؿْ ؽٍٞ ك٢ حُٔٔـي  ،ك٤غ حُلشٞى ٖٓ حُ٘ٔخء

حُلي٣غ ٝىهش ٓخ ك٤ٚ ٖٓ طٍٞ ٝٓشخٛي ٝؿَحرظٜخ ، ا٫ أٗٚ ُْ ٣ظِ٘خ ا٫ ٖٓ ؽ٣َن حَٓأس ٢ٛ كخؽٔش 

. ر٘ض ه٤ْ

ٌٝٛح إ ىٍ ػ٠ِ ش٢ء كٜٞ ىحٍ ػ٠ِ حُٔويٍس حُؼـ٤زش ُللع حَُح٣ٝش ًًٝخثٜخ ٝػِٜٔخ ٝاؿخىطٜخ ُٔخ        

. ى٫ُش حُٞحػلش ػ٠ِ كؼٍٞ حُ٘ٔخء ك٢ ًخكش حُٔـخُْ ٝحٛظٔخٜٖٓ رٌَ حُوؼخ٣خًٔخ ك٤ٚ حٍ ، ٓٔؼظٚ

ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ك٢ ؿَٔ ح٤ُٔض أطَ ك٢ حُزخد ٌُُي ًخٕ ؿٔخػش ٖٓ حُظلخرش  حذ٠ث أَ ػط١ح  -

ٝحُظخرؼ٤ٖ ٣ؤطٜٞٗخ ك٤ؤهٌٕٝ ػٜ٘خ حُلي٣غ ُلٖٔ ٍٝح٣ظٜخ ٝكٜٜٔخ ٨ُكٌخّ ًٝخٗض هي ؿِٔض ر٘خص حُ٘ز٢ 



 ٕٔ 

حٓظٞػزض  ٣ٞؿٜٜخ ٣َٝشيٛخ هطٞس هطٞس، كظ٠  ٝحُ٘ز٢  ، ِْٝٓ ٣ُ٘ذ ٝأّ ًِؼّٞط٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

. ١ٝ ٝرَػض ك٤ٚطٔخّ حُلؼَ ٝحُوٍٞ حُ٘ذ

ح ُِلي٣غ حُ٘ز١ٞ ٝأكٌخٓٚ كٌخٗض ٓوظي حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ٙٝك٢ حُزظَس حشظَٜص أّ ػط٤ش رلوٜٜخ ٝكْٜ

ٍٝ ا٠ُ ط٬س حُؼ٤ي ًخٕ ٝكي٣ؼٜخ ك٢ هَٝؽ حُل٤غ ًٝٝحص حُوي.٣ؤهٌٕٝ ػٜ٘خ ح٧كخى٣غ حُؼي٣يس 

اٜٖٗ ك٢ حُزظَس ًٖ :كظ٠ إ حُظخرؼ٤ش حُـ٤ِِش كلظش ر٘ض ٣َ٤ٖٓ ط٤ٌِٔطٜخ حُ٘ـ٤زش ًخٗض طوٍٞ " َٓؿؼخ

شٜٞى حُؼ٤ي كظ٠ أطض أّ ػط٤ش حُزظَس، كز٤٘ض ُٜٖ ٓ٘ش ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا  ٣ٔ٘ؼٖ ًٝحص حُويٍٝ ٖٓ

طؼ٤َٛخ أهظٜخ ؿِزخرٜخ كظ٠  طـي ؿِزخرخ،ط٠ أهزَطٜٖ إٔ حُظ٢ ٫ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ هَٝؽ حُ٘ٔخء ُِؼ٤ي، ف

. طظٌٖٔ ٖٓ شٜٞى ٌٛح حُو٤َ

ُز٤خٕ " ٝٓ٘يح" ٢ٛٝ ط١َٝ كي٣غ كؼَ أطلخد حُٔل٤٘ش ٝؿيص ٗلٜٔخ َٓؿؼخ أصّاء تٕد ػ١ّش*

ٓ٘وزش،طَكغ أطلخد حُيٍؿخص حُؼ٠ِ ٧ٝؿِٜخ طظزق ٌٛٙ حَُح٣ٝش حُظلخر٤ش ٓؼخرش ُِٔخث٤ِٖ كٌخٕ ٌٛح 

٣ٔؤ٢ُٗٞ  أرخ ٠ٓٞٓ ٝأطلخد حُٔل٤٘ش ٣ؤط٢ٗٞ أٍٓخ٫ًا كِوي ٍأ٣ض  :  "١ ٌٛح طٔخّ ٓؼخىطٜخ اً طوٍٞ ف ٖٓ

ُٝوي : )  ٖٓ حُي٤ٗخ ش٢ء ْٛ رٚ أكَف ٫ٝ أػظْ ك٢ أٗلْٜٔ ٓٔخ هخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ػٖ ٌٛح حُلي٣غ ٓخ

ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ  (.ٍأ٣ض أرخ ٠ٓٞٓ ٝاٗٚ ٤ُٔظؼ٤ي ٌٛح حُلي٣غ ٢٘ٓ

ٝحٌُظذ حُٔظش  أٓخٓٚ ٝكـظٚ ٓخ كلظظٚ حَٓأس ػٖ حُ٘ز٢ ، ٝاؿٔخع هخثْ  ، ٝٓ٘ش ٓظزؼش ،كٌْ كٌْ ٓخٍ

. شخٛيس ػ٠ِ ٓٔخٛٔش حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش

 

 :(ٔ)اٌشحالخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌحح ػٕذ إٌضاء

ٌٓ٘ حُؼٜي حُ٘ز١ٞ ًخٕ حُلؾ ٓٞٓٔخ ٣ٞ٘ٓخ ُِؼزخىس ٖٓ ؿٜش ِٝٓظو٠ ػ٤ِٔخ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ،كٌخٕ         

. حّ كظ٠ ٣ِظوٞح رٖٔ ٣ِٝىْٛ رخُؼِْ ٣ٝلوْٜٜ ك٢ حُي٣ٖٝٗٔخء ٣ظَهزٕٞ حُشَٜ حُلَ ٍؿخ٫ًا حُ٘خّ 

كؼَٛخ أٍرؼ٤ٖ أُلخ ٖٓ ٍؿَ ٝحَٓأس أُو٠ ك٤ْٜ  ًخٕ ُٜخ ح٧ػَ حُؼظ٤ْ ك٢ ٗشَ حُؼِْ ك٤غ: كـش حُٞىحع

هطزش ػظ٤ٔش ؿٔغ ك٤ٜخ أكٌخٓخ ؿ٣َِس ٝٓ٘٘خ ًؼ٤َس ٝهي ٓخٛٔض حَُٔأس حُؼخُٔش ك٢ طز٤ِؾ ٬ًّ  حُ٘ز٢ 

( . ك٤ِزِؾ حُشخٛي حُـخثذ)ػ٤ِٚ حُظ٬س ٝح٬ُّٔ ٓظٔؼِش هُٞٚ  حُٔظطل٠ 

. ٓٔؼظٜخ ٓ٘ٚ ك٢ كـش حُٞىحع  ٝهي ٗوِض أّ حُلظ٤ٖ ح٧ك٤ٔٔش ٍٝح٣خص ػٖ حُ٘ز٢ 

ٌٝٛٙ أٓٔخء ر٘ض ػ٤ْٔ ُٝؿش أر٢ رٌَ حُظي٣ن ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ طلَص ػ٠ِ حُوَٝؽ ح٠ُ حُلؾ * 

حًح ٝطِض ا٠ُ أر٤خٍ ػ٢ِ  ُٝٝؿٜخ أر٢ رٌَ كظ٠ ٢ٛٝ ػ٠ِ ٝشي حُٔوخع ٍؿزش ك٢ طلزش حُ٘ز٢ 

إٔ طـظَٔ ٝطٔظؼلَ ٝطلَّ  ا٢ٗ ٗلٔض كٔخًح أكؼَ؟ كؤَٓٛخ حُ٘ز٢  ٗلٔض، كؤٍِٓض ح٠ُ ٍٍٓٞ هللا 

، كؤهٌ حُؼِٔخء ٖٓ كي٣ؼٜخ كٌٔخ ٝٛٞ حٓظلزخد حُـَٔ ك٢ اكَحّ حُلخثغ ٝحُ٘لٔخء   

ء ٓ٘خٌٓٚ ٝكـٚ كظ٠ ٝٛٞ ك٢ حُط٣َن ، ُظٔؤُٚ أػ٘خء أىح ٍٝرٔخ حؿظ٘ٔض حَُٔأس كَطش ُوخء حُ٘ز٢ *  

ػ٠ِ ٍحكِظٚ ، ًٔخ كظَ َُِٔأس حُوؼؼ٤ٔش حُظ٢ ٓؤُظٚ ػٖ حُلؾ ػٖ ٝحُيٛخ حُؼـُٞ كوي ٍٟٝ حُزوخ١ٍ 

كـخءص حَٓأس ٖٓ  ًخٕ حُلؼَ ٍى٣ق ٍٍٓٞ هللا : ) هللا رٖ ػزخّ ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ ػٖ ػزي

حُلؼَ ا٠ُ حُشن ح٥هَ  ٣ظَف ٝؿٚ هؼؼْ ، كـؼَ حُلؼَ ٣٘ظَ ح٤ُٜخ ٝط٘ظَ ح٤ُٚ ٝؿؼَ حُ٘ز٢ 

٣خٍٍٓٞ هللا إ ك٣َؼش هللا ػ٠ِ ػزخىٙ ك٢ حُلؾ أىًٍض أر٢ ش٤وخ ًز٤َح ٣٫ؼزض ػ٠ِ حَُحكِش ، : كوخُض

( ٗؼْ، ًُٝي ك٢ كـش حُٞىحع: أكؤكؾ ػ٘ٚ ؟ هخٍ 

٣ٝئهٌ ٓ٘ٚ حُظل٣َن ر٤ٖ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء هش٤ش حُلظ٘ش ، ٝؿٞحُ ٬ًّ )هخٍ  حرٖ كـَ ك٢ كٞحثي حُلي٣غ 

ٝٓٔخع طٞطٜخ ح٧ؿخٗذ ػ٘ي حُؼٍَٝس،ًخ٫ٓظلظخء ػٖ حُؼِْ ، ٝحُظَحكغ ك٢ حُلٌْ ٝحُٔؼخِٓش ،  حَُٔأس

 7ٓ/ٗحُلظق (ٝح٤ُ٘خرش ك٢ حُٔئحٍ ػٖ حُؼِْ كظ٠ ٖٓ حَُٔأس ػٖ حَُؿَ 

ٝػَكٞٙ  ٖٝٓ ًُي ٓخًخٕ ٖٓ حَُٔأس حُظ٢ ًخٗض ٓغ هٜٞٓخ ٣َ٣يٕٝ حُلؾ ، كِٔخ حُظوٞح رخُ٘ز٢ *   

ٍكؼض حَٓأس طز٤خ :ٍٟٝ ِْٓٔ ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ. حٕ ًخٕ ُٚ كؾ: ح طٔؤُٚ ٣ٚٓخٍػض ٍٝكؼض ا٤ُٚ طذ

(. ٗؼْ ُٝي أؿَ: ٣خٍٍٓٞ هللا أٌُٜح كؾ؟ هخٍ : ُٜخ كوخُض 



 ٖٔ 

ُٝٞ ٗظَٗخ ٣َٓؼخ ح٠ُ ًظخد حُلؾ ُٞؿيٗخ ٍٝح٣خص ًؼ٤َس ُؼخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ك٢ َٓى ًؼ٤َ ٖٓ *  

ٕ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ ؿ٤َ ٖٓ حُ٘ٔخء ٖٓ ٝهي ٍٟٝ ػٖ أّ حُٔئ٢٘ٓ ،ح٧كٌخّ حُٔظؼِوش رلـظٚ 

: إٔ حُٔٔخع أٝ حُِو٤خ ًخٗض أػ٘خء ٓ٘خٓي حُلؾ ٖٝٓ ًُي  ا٠ُش٤َ ص ٓوظِق ح٧ٓظخٍ،ٍٝٝح٣خطٜٖ 

أّ ػزيحَُكٖٔ رٖ أ٣ً٘ش هخػ٢ حُزظَس،ٍٝص ػٖ ػخثشش  رلشج تٕد غاٌة اٌشاصث١ح اٌثصش٠ح  

حؽَك٤ٚ ،حؽَك٤ٚ :ٍىح ك٤ٚ طظ٤ِذ  كوخُضً٘خ ٗطٞف حُز٤ض ٓغ أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كَأص ػ٠ِ حَٓأس د:هخُض

( كبٕ ٍٍٓٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ حًح ٍأٟ ٗلٞ ٌٛح هؼزٚ

أهز٢َٗ ػطخء اً ٓ٘غ حرٖ ٛشخّ حُ٘ٔخء حُطٞحف ٓغ :أ٣ؼخ ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ*   

أ١ : هخٍ أرؼي حُلـخد أّ هزَ ؟: ٓغ حَُؿخٍ هِض ٤ًق ٣ٔ٘ؼٜٖ ٝهي ؽخف ٗٔخء حُ٘ز٢ : حَُؿخٍ هخٍ

ُْ ٣ٌٖ ٣وخُطٖ ، ُلي٣غ ػخثشش :٤ًق ٣وخُطٖ حَُؿخٍ ،هخٍ : ُؼ١َٔ ُوي أىًٍظٚ رؼي حُلـخد هِض 

حٗطِو٢ ٗٔظِْ ٣خأّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ : ططٞف كـَس ٖٓ حَُؿخٍ ٫طوخُطْٜ ، كوخُض حَٓأس :ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ 

. حٗطِو٢ ػ٘ي ٝأرض: هخُض 

ًٙ حَُٔأس ٣ٝلظَٔ إٔ طٌٕٞ ىهَس رٌَٔ حُِٜٔٔش ُْ أهق ػ٠ِ حْٓ ٙ( كوخُض حَٓأس : )٣وٍٞ حرٖ كـَ    

ٌٕٝٓٞ حُوخف حَٓأس ٍٟٝ ػٜ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ أٜٗخ ًخٗض ططٞف ٓغ ػخثشش رخ٤َُِ كًٌَ هظش 

. ىٍٝ حَُٔأس ك٢ هيٓش حُلي٣غ(ٔ.           )أهَؿٜخ حُلخ٢ًٜ

 

: ّٔارج ِٓ إٌضاء اٌؼاٌّاخ 

:  ِٓ اٌمشْ األٚي    

 ٍٓػ٢ هللا ػٜ٘خ  ػخثشش ر٘ض أر٢ رٌَ حُظي٣ن -

 ٓػَٔس ر٘ض ػزيحَُكٖٔ ح٧ٗظخ٣ٍش  -

 ٓٛـ٤ٔش ح٧ٝطخر٤ش حُيٓشو٤ش : أّ حُيٍىحء حُظـَٟ  -

:  ِٓ اٌمشْ اٌثأٟ 

، ًخٗض طللع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ( ٛـ  8ٕٓ) ٗل٤ٔش ر٘ض حُلٖٔ رٖ ٣ُي :  حٌَُٔٓش حُظخُلش -

ُٓٞٛخ حُلطَ ، كوخُض كـض ػ٬ػ٤ٖ كـش ، طٞك٤ض ٢ٛٝ طخثٔش ، كؤٍٓػخُٔش رخُظل٤َٔ ٝحُلي٣غ 

 ٌٓٛح ٫ ٣ٌٕٞ ! أٗخ ٌٓ٘ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ، حٓؤٍ هللا إٔ أُوخٙ طخثٔش ،أأكطَ ح٥ٕ ؟ ٝأػـزخٙ: 

 ًًَ حرٖ هٌِخٕ إٔ ح٩ٓخّ حُشخكؼ٢ ػ٘يٓخ طٞك٢ أىهِض ؿ٘خُطٚ ا٤ُٜخ ٝطِض ػ٤ِٚ ك٢ ىحٍٛخ  -

ك٤ٜخ حػظوخى حُٔظ٤٣َٖ  ؿ٘خ ًز٤َ ش٢ء ٖٓ أهزخٍٛخ ، ُٝـِٜشُْٝ ٣زَ: هخٍ ح٩ٓخّ حٌُٛز٢  -

ك٤ٚ ٖٓ حُشَى ٣ٝٔـيٕٝ ُٜخ ٣ِٝظٕٔٔٞ ٜٓ٘خ حُٔـلَس ، ًٝخٕ  ٣ظـخُٝ حُٞطق ٣٫ٝـُٞ ٓٔخ

  ٙٓٔ/ٓٔح٤َُٔ .      ًُي ٖٓ ىٓخثْ ىػخس حُؼز٤ي٣ش

ٝا٠ُ ح٥ٕ هي رخُؾ حُؼخٓش ك٢ حػظوخىْٛ ك٤ٜخ ٝك٢ ؿ٤َٛخ ًؼ٤َحًا ؿيحًا ،٤ٓ٫ٝٔخ :" هخٍ حرٖ ًؼ٤َ  -

رخٍحص رشؼش ٓـخُكٚ طئى١ ا٠ُ حٌُلَ ٝحُشَى ،ٍٝرٔخ ٗٔزٜخ ػٞحّ ٓظَ ،كبْٜٗ ٣طِوٕٞ ك٤ٜخ ع

رؼؼْٜ ا٠ُ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ ٤ُٝٔض ٖٓ ٬ُٓظٚ ٖٝٓ ُػْ أٜٗخ طلي ٖٓ حُوشذ،أٝ أٜٗخ ط٘لغ 

 7ٕٗ/ٓٔحُزيح٣ٚ "   أٝطؼَ رؼي ٓش٤جش هللا كٜٞ ٓشَى ،ٍكٜٔخ هللا ٝأًَٜٓخ 

          

: اتٕح اإلِاَ ِاٌه ٚخاس٠رٗ   

الباب ،  نقرت القارئوكانت تقف خلف الباب فإذا غلط " الموطأ "ابنة تحفظ علمه كان لإلمام مالك  
. فٌجد الغلط  القارئارجع فالغلط معك،فٌرجع : وٌقول  فٌفطن مالك فٌرد علٌه ،

  0 "هذا ابنً وهذه ابنتً :ٌجلس فٌقول اإلمام مالك  وكان له ابن ٌدخل وٌخرج وال
ساكنها أفضل الصالة والسالم وأنه اشترى خضرة من  وحكى أشهب أنه كان فً المدٌنة على 

إذا كان عشٌة حٌن ٌأتٌنا الخبز فأتٌنا : ون الخضرة إال بالخبز ، فقال لها ٌعٌب جارٌه وكانوا ال



 ٔٗ 

ألنه بٌع طعام بطعام غٌر ٌد بٌد ، فسأل : ولم؟ فقالت : ٌجوز ،فقال لها ذلك ال:نعطٌك الثمن ، فقالت 
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: ِٓ اٌمشْ اٌشاتغ 

وأد ِٓ أفمٗ إٌاس فٟ اٌّز٘ة اٌشافؼٟ ، ٚوأد ( ٘ـ377) أِح اٌٛاحذ تٕد اٌحض١ٓ تٓ أصّاػ١ً 

 0ػٍٝ ػٍُ تاٌفشائط ٚاٌحضاب ٚإٌحٛ ، ٚوأد ذفرٟ ٠ٚىرة ػٕٙا اٌحذ٠ث 

 ًٍخٗض ًٍ٘خ ٤ًٍ٘خ ُِلي٣غ ٣ٝلغ( :ٛـ  ٖٙٗ) حطْ ح٣َُُٝٔش ٣ًَٔش ر٘ض أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ف

ىٍٜٝٓخ حُؼِٔخء حٌُزخٍ حُلطخكَ ًخُٔليع حُلو٤ٚ حُزـيحى١ ، ٝحُٔليع حُل٤ٔي١ ، ٝحُٔئٍم أرٞ 

ٖٓ ؿ٘خس ػٔخٍٛخ حُؼ٤ِٔش ، ٝهي حػظَف  حُٔلخٖٓ حُٔظ١َ ، ٝحُ٘ٔخرش حُٔليع حُٔٔؼخ٢ٗ ، ًِْٜ ًخٗٞح

كظ٠ إٔ ٓليع َٛحس أرخ ًٍ ح١َُٜٝ " حُـخٓغ حُظل٤ق ُِزوخ١ٍ " ى٣ٍْ حُؼِٔخء رلؼِٜخ ٝٓزوٜخ ك٢ ص

(: ٛـ ٖٙٗ) هخٍ حٌُٛز٢ ك٢ كٞحىع ٓ٘ش  ٓهي ٝط٠ حُطِزش إٔ ٫ ٣ؤهٌٝح حُـخٓغ حُظل٤ق ا٫ ػٜ٘خ 

ٝك٤ٜخ طٞك٤ض ٣ًَٔش ر٘ض أكٔي رٖ ٓلٔي ح٣َُُٝٔش أّ حٌَُحّ حُٔـخٍٝس رٌٔش ، ٍٝص حُظل٤ق ػٖ 

حَُٔه٢ٔ ، ًٝخٗض طؼزؾ ًظخرٜخ ٝطوخرَ ٗٔوٜخ ُٜٝخ كْٜ ٝٗزخٛش ، ٝٓخ ٢٘ٛ ٍٝٝص ػٖ ُحَٛ ١حٌُشْ

 ٓ ٖٗ٘/  ٖحُؼزَ "  ، ٝٓٔغ ٜٓ٘خ هِن  سحُٔخةطِٝؿض هؾ ، ٝه٤َ أٜٗخ رِـض 

 

: فاغّح تٕد ػالء اٌذ٠ٓ اٌضّشلٕذٞ 

ًخٗض ٖٓ حُلو٤ٜخص حُؼخُٔخص رؼِْ حُلوٚ ٝحُلي٣غ ، أهٌص حُؼِْ ػٖ ؿِٔش ٖٓ حُلوٜخء ، ٝأهٌ ػٜ٘خ   

ًؼ٤َٕٝ ًٝخٕ ُٜخ كِوش ُِظي٣ٍْ ، ٝهي أؿخُٛخ ؿِٔش ٖٓ ًزخٍ حُوّٞ ، ًٝخٗض ٖٓ حُِٛي ٝحٍُٞع ػ٠ِ 

كللظض حُظللش ، ٝؽِزٜخ ؿٔخػش ٖٓ ِٓٞى حَُّٝ ( طللش حُلوٜخء ) ؿخٗذ ػظ٤ْ ، ًٝخٕ ٧ر٤ٜخ ًظخد 

ء ، ُِّ ٝحُيٛخ د رِٔي حُؼِٔخمأرٞ رٌَ حٌُخٓخ٢ٗ حَُٔ: ًٝخٗض كٔ٘خء كخٓظ٘غ ٝحُيٛخ ، ًٝخٕ ُٚ ط٤ٌِٔ 

ٝحشظـَ ػ٤ِٚ ٝرَع ك٢ ػ٢ِٔ ح٧طٍٞ ٝحُلَٝع ، ٝشَف طللظٚ ٝٛٞ ًظخد حُزيحثغ ، ٝػَػٚ ػ٠ِ 

شَف طللظٚ ُٝٝؿٚ حر٘ظٚ ، : ش٤وٚ كخُىحى كَكخًا رٚ ُٝٝؿٚ حر٘ظٚ ٝؿؼَ َٜٓٛخ ٓ٘ٚ ًُي ، كوخٍ حُلوٜخء 

هطٜخ ٝهؾ أر٤ٜخ ، كِٔخ ٝػ٤ِٜخ  كظَىٙ ا٠ُ حُظٞحد ، ًٝخٗض حُلظٟٞ طؤط٢ كظوَؽ ٣وطتًٝخٕ ُٝؿٜخ 

   ٓطِٝؿض ًخٗض طوَؽ ٝػ٤ِٜخ هطٜخ ٝهؾ أر٤ٜخ ٝهؾ ُٝؿٜخ 

   

 (: هـ574)ُشهدة بنت أحمد  

كان لها فً الخط باع طوٌل ، وفً الحدٌث سنداً ، وأصحاب السٌر ٌذكرونها ب          
شغفاً  وقد رزق أبوها"مسند العراق " ،و" فخر النساء " ، و" وسند الحدٌث " ، " خطاطة"

زوجها رجالً كرٌماً محباً للعلوم ،  ٌمها إتقان األساس والغزارة، وكان بالحدٌث ، وراعى فً تعل
وقد رزقت صٌتاً طائراً فً الحدٌث ، وامتازت بعلو سندها خصوصاً ، وكان ٌحضر حلقة 

 0سها عدد وافرمن الطالب رود
 

( :  هـ714)لحنبلٌة الشٌخة الصالحة فاطمة بنت عباس بن أبً الفتح البغدادٌة ا
الفقه إتقاناً بالغاً ، وكانت تستحضر كثٌراً من كتاب المغنً البن قدامة ، وكانت قد  أتقنت        

تفقهت عند المقادسة بالشٌخ ابن أبً عمر وغٌره ، وإذا ما أشكل علٌها أمر سألت عنه الشٌخ 
وقد انتفع بها . فً الثناء علٌها  تقً الدٌن بن تٌمٌة ، فكان ٌفتٌها وٌتعجب من حسن فهمها وٌبالغ

الشٌخة "  ـنساء كثٌرات فً دمشق ومصر ، وأثنى علٌها الحافظ ابن رجب الحنبلً ووصفها ب
الفقٌهة العالمة المسندة المفتٌة الفاضلة المتقنة المتفننة الواحدة فً عصرها والفرٌدة فً دهرها 

إخالص وخشٌة وأمر بالمعروف وكانت فقٌهة واعظة ، ذات  0"  المقصودة من كل ناحٌة 
ونهً عن المنكر ، وكانت تنكر على المغالٌن من الصوفٌة أتباع المحمدٌة فً مؤاخاتهم النساء 
والمردان وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع ، وتفعل من ذلك ماال ٌقدر علٌه الرجال ، وقد ختم 



 ٔ٘ 

، وابنته زوجة ابن كثٌر ، القران على ٌدٌها كثٌر من النساء ، منهن زوجة الحافظ المزي 
 "   وكانت مجتهدة صوامة قوامة 

 (  62جهود المرأة فً القرن الثامن فً الحدٌث  ص )           
 

 

  
 

 :سلمى بنت محمد الجزري 

 
شرعت فً حفظ القرآن سنة : " المشهور ، ترجم لها والدها فقال  القارئابنة األمام      

  النحو عرضتها ،ومقدمة، وحفظت مقدمة التجوٌد و( هـ813)

وأكملته فً الثانً عشر  وعرضته حفظاً بالقراءات العشر ،"  األلفٌة" ، ثم حفظت طٌبة النشر 
قراءة صحٌحة مجودة مشتملة على جمٌع وجوه القراءات ، بحٌث ( هـ832)من ربٌع األول سنة 

والعربٌة  وتعلمت العروض  0ضار إلى غاٌة ال ٌشاركها أحد فً وقتها حوصلت فً االست
وكتبت الخط الجٌد ونظمت بالعربً والفارسً ، هذا وهً فً ازدٌاد إن شاء هللا تعالى ، وقرأت 

ًّ كثٌراً بحٌث صار لها أهلٌة وافرة ، فاهلل ٌسعدها وٌوفقها  بنفسها الحدٌث ، وسمعت منً وعل
  1/310غاٌة النهاٌة "  لخٌر الدنٌا واآلخرة 

 

 القرن الثالث عشر -

  0الوهاب اإلمام المجدد  مد بن عبدفاطمة بنت مح -
(  ٕٓٓٔ) شخثؼش ٤ٛٝخ ٝٓخٍس ٝكخؽٔش ، حُظ٢ ُٝيص ك٢ أٍٝ ػخّ : ٝر٘خص حُش٤ن ٜٖٓ٘                      

طٜخ ٝأهٞحطٜخ كظ٠ طخٍٝح ػِٔخء ُٓخْٜٗ ، ًٝخٗض كخؽٔش هًٞبك٢ أٝحهَ ك٤خس ٝحُيٛخ ٌُ٘ٚ حػظ٠٘ رٜخ 

ٍؿخٍ ٖٓ ؽ٬د حُؼِْ ، ٝطـؼَ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ْٜ٘ ٓظَس أػ٘خء طوّٞ رظي٣ٍْ حُ٘ٔخء ػْ طـِْ ُظي٣ٍْ حٍ

ػ٠ِ ٣ي ارَح٤ْٛ رخشخ ، هَؿض كخؽٔش ٓغ حرٖ ( ٛـ ٖٖٕٔ) ٝػ٘يٓخ ٓوطض حُيٍػ٤ش ٓ٘ش  ٓحُظي٣ٍْ 

ػ٠ِ ٍأّ حُو٤ٔش هَؿض كخؽٔش ٓغ حرٖ أه٤ٜخ ا٠ُ  ٕحُز٣َطخ٢٤ٗأه٤ٜخ ا٠ُ ٍأّ حُو٤ٔش ، ػْ رؼي ٛـّٞ 

، ٝك٤٘ٔخ حٓظوَص ك٢ ػٔخٕ ٗشَص حُؼو٤يس حُِٔل٤ش ( حُٜـَط٤ٖ  طخكزش) ػٔخٕ ، ٌُٝح ٤ٔٓض كخؽٔش 

ٝك٤٘ٔخ حٓظوَص ح٧كٞحٍ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٗـي ٝهخٓض  ٓ، ٝطي٣ٍْٜٔ حُظٞك٤ي حُوخُض هلل طؼخ٠ُ ر٤ٖ أِٜٛخ 

ػخىص كخؽٔش ا٠ُ ح٣َُخع ٓغ حرٖ أه٤ٜخ ٝحٓظوَص رٜخ ، ( ٛـ  ٕٓٗٔ) حُيُٝش حُٔؼٞى٣ش حُؼخ٤ٗش ػخّ 

حُظٞك٤ي ًّٝ أَٛ حُزيع ٝأطلخد حُوزٍٞ ، كل٤٘ٔخ ٓخٍص ا٠ُ حُلؾ َٓص روزَ  ًٝخٗض ؿ٣َجش ك٢ ٗشَ

ك٢ حُط٣َن ، كطِذ ٓخىٕ حُوزَ ٖٓ هخثي ٍحكِظٜخ إٔ ٣ويّ ٛي٣ش ُظخكذ حُوزَ ريػٟٞ أٗٚ ٢ُٝ كخٗظَٜٙ 

٫ٝ طويّ كظ٠ حُظَحد ػْ : كظٌِٔض كخؽٔش ٢ٛٝ ك٢ حُٜٞىؽ هخثِش " ٫ أهيّ ُٚ ا٫ حُظَحد : " ٝهخٍ 

٤ًٝق : هخُٞح   ٓىهَ ٍؿَ حُـ٘ش ك٢ ًرخد ٝىهَ ٍؿَ حُ٘خٍ ك٢ ًرخد "   ص رلي٣غ حُ٘ز٢ حٓظيٍ

َٓ ٍؿ٬ٕ ػ٠ِ هّٞ ُْٜ طْ٘ ٫ ٣ـُٞٙ أكي كظ٠ ٣وَد ُٚ ش٤جخًا ، كوخُٞح : ًُي ٣خٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ 

ٓز٤ِٚ  هَد ُٝٞ ًرخرخًا ، كوَد ًرخرخًا كوِٞح: ٤ُْ ػ٘ي١ ش٢ء أهَد ٕ هخُٞح ُٚ : هخٍ  ٓهَد : ٧كيٛٔخ 

ٓخ ً٘ض ٧هَد ٧كي ش٤جخًا ىٕٝ هللا ػِ ٝؿَ كؼَرٞح ػ٘وٚ : هَد ، هخٍ : كيهَ حُ٘خٍ ، ٝهخُٞح ٦ُهَ 

     ٓ" كيهَ حُـ٘ش 

 

 (هـ1247)فاطمة بنت حمد الفضٌلً الحنبلً الزبٌري  -

الصالحة العالمة العابدة الزاهدة ، لها فً حسن الخط فضل ال ٌنكر  وتعرف بالشٌخة الفضٌلٌة
تضلعت بالعلوم اإلسالمٌة ونسخت بٌدها كتب كثٌرة ، وجمعت مكتبة  شائقة ،وكانت فً ، قد 



 ٔٙ 

ت إلى مكة، واشتغلت عمرها هاجر الحدٌث  ذات باع طوٌل ومادة غزٌرة ، وفً آخر
 . عمومٌةبتأسٌس مكتبة 

، وقد حضر درسها هناك المحدثون الكبار ونالوا منها الشهادات ، ومنهم الشٌخ عمر الحنفً 
وصار لها شهره   الرسول  لشٌخ محمد صالح، ثم وقفت مكتبتها هلل وخرجت إلى مدٌنةوا

 عظٌمة وصٌت بالغ ، وانتفع بها النساء والزمنها مالزمة كلٌة 

ن النساء بالدٌن والتقوى والورع وصلحت أحوالهن وصار من ٌتردد إلٌها ٌعرف من بً 
. والصبر  والقناعةوالمواظبة على فرائض الدٌن 

:   اتمة المحدثاتوخ
الشٌخة مرٌم بنت محمد بن طه العقاد الحلبٌة الشافعٌة أم عمران المقرئة المسندة العالمة          
قرأت القرآن العظٌم وبعض المقدمات على والدها وانتفعت بتربٌته وأجاز (  هـ 1220)العاملة 

 0لها جماعه من المحدثٌن وأثنوا على علمها وفضلها 
 

:  فاضلة وقاٌةالعالمة ال -
كنت بإحدى مدن لٌبٌا ،وكان ٌلجأ إلٌها أفاضل العلماء وٌقولون تعالوا بنا نستشٌر وقاٌة           

         0فعصابتها خٌر من عمائمنا 
:  ّٔارج ِؼاصشج 

ػ٘ي  ىحٝىٗٔوش ُٖٔ٘ أر٢ هي ٍأ٣ض ر٘ل٢ٔ ٝأٗخ ٓيٍّ رخ٧كٔخء : " هخٍ حُش٤ن ػط٤ش ٓلٔي ٓخُْ      

  ٓٝػ٤ِٜخ طؼ٤ِن ٧هض ط٬ف حُي٣ٖ ح٣٧ٞر٢ آٍ ٓزخٍى 

أَٛ حُظلَحء ٝهي ػزض ػٖ ًؼ٤َ ٖٓ ٗٔخء : " ًًَٝ طخكذ حُظَحط٤ذ ح٩ىح٣ٍش هُٞٚ   :ٝهخٍ    

ح٧ك٣َو٤ش هظٞطخًا ش٘و٤ؾ حُؼـذ ، كظ٠ ؿخء إٔ حُش٤ن حُٔوظخٍ حٌُ٘ظ٢ حُش٤َٜ ، هظْ ٓوظظَ ه٤َِ 

ٓخ ٣ئ٣ي ٓخ ًًَٙ أٗ٘خ ٝٗلٖ ك٢ رؼؼش حُـخٓؼش ، ّٝ" َُِؿخٍ ٝهظٔظٚ ُٝؿظٚ ك٢ ؿٜش أهَٟ ُِ٘ٔخء 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٧ك٣َو٤خ ٓٔؼ٘خ ٝٗلٖ ك٢ ٓي٣٘ش أؽخٍ ٢ٛٝ ػ٠ِ ٓوَرش ٖٓ ٓي٣٘ش ش٘و٤ؾ ، ٓٔؼ٘خ ٖٓ ًزخٍ 

ٓخثظخ كظخس ٣للظٖ حُٔيٝٗش ًخِٓش ، ٝهي ٓٔؼض ك٢ ح٥ٝٗش ح٧ه٤َس أٗٚ   أِٜٛخ أٗٚ ًخٕ ٣ٞؿي رٜخ ٓخروخًا 

 ٓ" حُلي٣غ ٝح٤َُٔس ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛٝ ش٘و٤ط٤ش : ١ٝ طٞؿي حَٓأس طيٍّ ك٢ حُٔٔـي حُ٘ذ

ٝأًؼَ ٓخ ػَف رٚ حُٔٔظخُحص ٖٓ ٗٔخء حُٔـَد ح٧هظ٠ كلع : " هللا ػل٤ل٢  ٝهخٍ ح٧ٓظخً ػزي   

ؿ٤ٔؼخًا ٍٝٝح٣ش حُلي٣غ ٝىٍّ حُلوٚ ٝح٧طٍٞ ٝٓخ ا٠ُ ٌٛٙ ٖٓ ػِّٞ حُي٣ٖ ،  ٙروَح آصحُوَإٓ ح٣ٌَُْ 

ٕ حَٓأس ٖٓ ٗٔخء حُٔـَد ؿٔؼٖ ا٠ُ حُ٘لخً ك٢ ًُي ًِٚ كلع ٓيٝٗش ح٩ٓخّ ٣ًٌَٝ أَٛ ًُي ح٩ه٤ِْ ػٔخ٢ٗ

"  ٓٓخُي رٖ أْٗ ٢ٛٝ أًزَ حُٔط٫ٞص حُـخٓؼش ك٢ حُلي٣غ ٝحُلوٚ 

ًًَٝ ٖٓ حُ٘ٔٞس ح٬ُط٢ طوَؿٖ ك٢ حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ح٤ُٔيس حُش٣َلش كخؽٔش حر٘ش ح٤ُٔي ٓلٔي رٖ أكٔي     

حطٚ ، ٝطللع ًؼ٤َح ٖٓ ًظذ حُلوٚ ٝحُلي٣غ ُٜٝخ كٞم ًُي طِش ح٩ى٢ٔ٣ٍ ، طللع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ روَحء

  "  ، ٝطوَؿض ػ٠ِ أر٤ٜخ ٝؿيٛخ  حُؼظ٣َش ، ُْٝ طزخٍف ىحٍ أر٤ٜخ هؾٝػ٤وش رخُؼِّٞ 
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