
 

 املسلمة التقية

 عصام بن حممد الشريف



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 تقديم

 

 احلمد هلل رب العاملني... محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه.

شرر ل لعبررالش العرر اال ليبررالعا  اررا ات،رر  الرردر ا   

 ويبجعا  اا من اهلالك والدركا .

 واشاد ان ال إله إال اهلل وحدش ال ش يك له  ذو الفضل

 العظيم واخلري العميم.

واشاد ان حممًدا تبدش ورسعله املصطف  الك يم.. ص،  

اهلل ت،يه وت،  آله واصحا ه ومن تربعام  ححاران إي يرع     

 الدين وس،م تا،يًما.

 اما  عد:



فاذش رسالة إي كرل مار،مة  اصرا هلرا فيارا ط ير        

التقعى ومعامله  وكيفية سر،عكه  واراذل لباراا صراحلا      

 ان.كي تقتدي  

واتين  ر"املا،مة التقية" ت،ك الفتاة او امل اة اليت آمبت 

نبًيررا ورسررعاًل    رراهلل رً ررا  و ا سررال  ليًبررا  و مررد  

 ورضيت مبباج اهلل تعاي وش يعته وليبه لرً ا وط يًقا.

فاي ليات ت،ك الفتراة الريت اترذ  الردين إرًعرا ترن       

 آ اااا وا دالها  او تق،يًدا لغريها من البااا.

ال ت،ك الفتاة الريت اترذ  مرن ليبارا هراه ش فقر         و

وغف،ت تن  اطبره وحقيقتره  فرحن الردين كرلت ال يتجر ا        

مظا  وخمرب  س،عك وتقيدة  فاي ال تفر     شريا مرن    

ليباررا  رراي حرراأل مررن اوحررعاأل  فعاليهررا ك،رره لررديباا    

 ولعقيدتاا.



إن املا،مة التقية ال يبتاي طمعحاا تبد  عض املظراه   

التعبدية  ال يبتاي مرثاًل تبرد حرد احلجراب      او الععاا  

وت ك مسال ومعاهدة املالهي احمل مة   ل إناا ال ت األ   

ٍ    ققير  العبعليرة ل  ارا تبرارك وتعراي إي         اال وتر 

َواْتُبرْد َر كركح َحتكر  َيايتكَيركح     }املع   تصديًقا لقعلره تعراي:   

 [.99احلج :] {اليَيقكنُي

قيقة ر هي اليت تع،رم انارا وردوة     إن املا،مة التقية ر ح 

 لغريها من نااا املا،مني.

لذا فاي ح يصة اشد احل ص ت،  اال خيالا س،عكاا 

وعهلا  كما واأل تعاي ت،  لاان نبيه شعيب ت،يره الصرالة   

 {َوَمرا اررييرُد احْن ارَترالكفحكرْم إيلحر  َمرا احْنَاراكرْم َتْبرهُ       }والاال : 

ان يرتك،م ا ناران    [؛ ون مرن اخلطرعرة مبكران   88هعل: ]

  ،اانه وُيكذب ذلك  افعاله.



 ا أنت تأتيهاإذا عبت منهم أموًر

 

 واملوبقات ـ لعمري ـ أنت جانيها

 

 وصدٍ من واأل:

 يا واعـ  النـاق  ـص أتـبتت ماهًمـا     

 

 أتــبتت تنهــتهم بــالوع   اهــًصا

 

 

إن مظاه  التقعى تبرد املار،مة ال تظار    شريا لون     

آت    ل ال رد ان تكرعن   كرل شريا؛   تبالتارا  و       

تاا  و  سرر،عكاا  و  خمربهررا  و  مظا هررا  و  تقيررد 

 اتالواا.

وحترر    هيهتاررا:   شررك،اا  ووياماررا  ومعرريتاا   

 وح كاتاا  و  اتماهلا واوعاهلا    كل شيا.

 



 يا أياها املسلمة الاقية:

إن اهل التقعى هم م،عك الدنيا  كمرا انارم هرم م،رعك     

اآلت ة  وهم اهل الاعالة احلقيقيرة  والعر ا العظريم      

طره: ] {َواليَعاوكَبةر لك،تكقيَعى}ي: الدنيا واآلت ة  كما واأل تعا

 {َواآلتكرَ ةر تكْبرَد َرَ ركح لك،يُمرتكقكنيَ    }[  وواأل تعاي ايًضا: 231

 [.33ال ت ا: ]

 فايا سعًيا ناري   هذش ال سالة لبع ا:

معب  التقعى  واهميتاا وفضر،اا  ومرا يعرني املار،مة     

 ت،   ،عغاا  وصفا  املا،مة التقية.

ل ال تيل اووأل؛ كيا لفعتان التقعى عم نتامل   ااذ

إي الرتورري   م اتررب ا  رران  والقرر ب مررن رب اور    

 والامعا .



 

 

 وكتبه

 تصا   ن حممد الع يا

 ما،منيغف  اهلل له ولعالديه ول،

 هر2411رمضان  4االعبني 

  1002نعفمرب  29املعاف  
 





 

 معنى التقوى
 

اتت،فت تعبريا  الع،ماا   تع يرا التقرعى مرل انارا     

تدور ك،اا حعأل مفاع  واحد؛ وهرع ان ععرل العبرد  يبره     

 و ني اهلل ووايًة تقيه سخ  اهلل تعاي وغضبه.

قرعى ان ععرل   واأل ا ن ر ب رمحه اهلل: "واصرل الت 

العبد  يبه و ني ما خيافه وحيذرش وواية تقيه مبه  فتقرعى  

العبد ل  ه ان ععل  يبره و رني مرا خيعراش مرن ر ره مرن        

غضبه وسخطه وتقا ره ووايرة تقيره مرن ذلرك  وهرع فعرل        

 .(2)طاتته وا تباب معاصيه"

 وواأل ا ن القيم رمحه اهلل:

  امل الع،ع  واحلكم.  (2)



ا "وامررا التقررعى فحقيقتاررا العمررل  طاتررة اهلل إ اًنرر    

واحتااً ا  امً ا وناًيا  فيفعل ما ام  اهلل  ه إ اًنرا  راوم    

وتصديًقا  عتدش  ويرتك مرا نار  اهلل تبره إ اًنرا  رالباي      

 .(2)وتعًفا من وتيدش"

وورراأل ا ررن تبرراا رضرري اهلل تبامررا: "املتقررعن الررذين 

حيذرون من اهلل تقع ته   تر ك مرا يع فرعن مرن اهلردى       

 ا  اا  ه".وي  عن رمحته   التصدي  مب

وواأل ط،   ن حبيرب: "التقرعى ان تعمرل  طاترة اهلل     

ت،  نعر من اهلل ت  ع عرعاب اهلل  وان تررتك معصرية اهلل    

 ت،  نعر من اهلل ختاا تقاب اهلل".

 {اتكقرعا ال،ََّه َح ك ُتقحاتكهك}وواأل ا ن ماععل   وعله تعاي: 

 .23ال سالة التبعكية ص  (2)



[  واأل: "ان يطرال فرال يعصر   ويرذك      201آأل تم ان: ]

  يبا   وان يعك  فال يكف ".فال

وواأل تم   رن تبرد الع ير : "لريو تقرعى اهلل  صريا        

الباار وال  قيا  ال،يل والتخ،ي  فيما  ني ذلك  ولكن تقعى 

اهلل ت ك ما ح   اهلل والاا ما افررت  اهلل  فمرن ر ٍ  عرد    

 ذلك ترًيا فاع تري إي تري".

وواأل  عض الع،مراا: "التقرعى ان تارتم  تر يني سر ك      

 وخمربك و اطبك اكث  من اهتمامك مبظا ك".

 





 

 أهمية التقوى وفضلها
 

إن مع فة املا،مة وهميرة التقرعى وفضر،اا تردفعاا وال     

شرك إي سرر،عك كررل سرربيل يعصرر،اا إي تقررعى اهلل تبررارك  

 وتعاي  وهذا هع املقصعل.

 وتظا  اهمية التقعى وفض،اا  :

ولرني واآلتر ين  كمرا    ر اناا وصية اهلل ت  و رل ل  2

َولحقحْد َوصكْيَبا الَّرذكيَن اروُترعا اليككَتراَب مكرْن وحرْب،ككرْم      }واأل تعاي: 

 [.232البااا: ] {...َوإييكاكرْم احني اتكقرعا ال،ََّه

ومترره  كمررا   حرردي    ررر اناررا وصررية الررب    1

الع  ا   ن سارية: "اوصيكم  تقعى اهلل والامل والطاترة  

حبعررًيا  فحنرره مررن يعررس مرربكم فاررريى  وإن كرران تبررًدا 



اتتالًفا كرثرًيا  فع،ريكم  اربيت وسربة اخل،فراا ال اشردين       

املاديني  تضعا ت،ياا  البعا ذ  وإياكم وحمدعا  اومعر  

 .(2)فحن كل  دتة ضاللة"

ر انارا وصرية عيرل ال سرل الكر ا  ت،ريام الصرالة        3

 والاال :

إيْذ وحاأَل لحُاْم . ْ َس،كنَيكحذكَ ْت وحْعُ  ُنعح  اليُم}كما واأل تعاي: 

 [.201  203 العع اا:] {احُتعُهْم ُنعحت احال َتتكقرعَن

إيْذ وحاأَل لحُاْم احُتعُهْم . كحذكَ ْت َتالت اليُمْ َس،كنَي}وواأل تعاي: 

 [.214  213 العع اا:] {ُهعلت احال َتتكقرعَن

وكذلك هي وصية صاحل ولع  وشرعيب ومعسر  ت،ريام    

رواش امحد وا ع لاول والرتمذي وغريهم  وصححه اولباني  صحيح   (2)

 .1349اجلامل 



 التا،يم.افضل الصالة و

ر اناا افضل  ال يت ول  ره العبرد  كمرا وراأل تعراي:      4

 {َوَتَ وكُلوا فححينك َتْيَ  ال كالك التكقيَعى َواتكقرعني َيا ارولكري الياحليَبرابك  }

 [.291البق ة: ]

ر ان اهل التقعى هم اولياا اهلل تر  و رل وهرم اكر       3

 الباا.

ال َتْعات َت،حرْيايْم َوال ُهرْم    احال إينك احْولكَياَا ال،َّهك}واأل تعاي: 

 [.13  11 يعنو:] {الَّذكيَن آَمُبعا َوكحاُنعا َيتكقرعَن. َيْحَ ُنعَن

 [.29اجلاعرية: ] {َوال،َُّه َولكيُّ اليُمتكقكنَي}وواأل تعاي: 

ر ان اهلل ت  و ل ام  املا،مني  التعاون ت،  التقعى  1

 ونااهم تن التعاون ت،  ما خيالفاا: 

َوَتَعاَوُنعا َت،حر  اليبكرَ  َوالتكقيرَعى َوال َتَعراَوُنعا     }عاي: فقاأل ت



 [.1املاادة: ] {َت،ح  الياكْعمي َواليُعْدَواني

 





 

 صفات املسلمة التقية
 

ال د ان يكرعن هبراك فر ٍ هراه   رني املار،مة التقيرة        

الصررالوة  واملارر،مة الرريت ترردتي التقررعى وال تارر،كاا  او 

  اخلرراط   لررذا كرران وال ررد مررن ان ُتْج،حرر   تارر،ك الط يرر

 الصفا  احلقيقية ل،ما،مة التقية  ولعل اهماا:

وهررذا احلررب  ،ـــب ــ بعاب وــولب   ــ   ب1

 .حيم،اا ت،  و عب الطاتة املط،قة هلل ول سعله 

: "فاحملبة شج ة   الق،ب  (2)واأل ا ن القيم رمحه اهلل

صرراناا ت وواررا الررذأل ل،محبررعب  وسرراواا مع فترره  واغ  

تعيته  وورواا احليراا مبره  وت تارا طاتتره  ومالتارا      

 .409روضة احملبني ص  (2)



اليت تاقيه ذك ش  فمت  تال احلبُّ تن شيا من ذلك كان 

 ناوًصا".

وت،  ذلك فحن اسرتق   حمبرة اهلل تر  و رل وحمبرة      

   و،ب املا،مة مح،اا ذلك ت، : رسعله 

 ر احل ص ت،  تد   تالوة الق آن.2

  وصرالة وصردوة و رع    ر ا كثار من البعافل من صيا1

 ذلك.

 ر كث ة ذك  اهلل ت  و ل  الق،ب وال،اان.3

  االتبال. ر إف ال الب  4

ر تد  تقرديم ورعأل اي شرخل ت،ر  ورعأل اهلل وورعأل       3

 .رسعله 

 ر جمالاة اهل الطاتة من البااا الصاحلا  الدكَيبا .1



 ر تذك  املع  واالتعاه  ه.1

ن كانت خترالا  ر االتت ا   ع اال ا سال   حت  وإ8

 هعاها.

بـبمرعقبةبعابعزب جل:2

فحن املا،مة حني تغفل تن م اوبرة اهلل تر  و رل هلرا     

واطالته ت،ياا  حيم،راا ذلرك ت،ر  اوتحرا  ح مرا  اهلل      

فتعصيه وال تبالي  اما املا،مة التقية فاي تاتعع  م اوبرة  

اهلل ترر  و ررل فتاررتحي مررن خمالفترره  وتطارر  هاه هررا   

 ت  و ل  فعن ا ن مارععل رضري   و اطباا مما يغضب اهلل

: "استحيعا من اهلل تعراي  اهلل تبه واأل: واأل رسعأل اهلل 

ح  احلياا  ف،يحفظ ال اا وما وت   وليحفظ الربطن ومرا   

حعى  وليذك  املع  والبال  ومرن ارال اآلتر ة تر ك  يبرة     



احليرراة الرردنيا  فمررن فعررل فقررد اسررتحيا مررن اهلل حرر      

 .(2)احلياا"

ه اهلل: "ليو ح  احلياا من اهلل ما واأل البيضاوي رمح

قابعنه   رل ان حيفرظ نفاره عميرل  عارحره تمرا ال       

 ي ضاش من فعل ووعأل".

وواأل احلارث احملاس : "امل اوبة ت،رم الق،رب  قر ب    

 ال ب".

 وكان ا ما  امحد يبعد:

 

به رواش الرتمذي واحلاكم وواأل: صحيح ا سبال  ووافقه الذه   وحا  (2)

 .2108  املعكاة 933اولباني  صحيح اجلامل 



 

 ملن  اتت نفااا  اخبو اوتبا؟!فاي م اوبة هذش 

واي م اوبة هذش ملن ترب رت وتعر   وتصرت العاحرد     

 القاار؟!

 واي م اوبة هذش ملن ال تتقي اهلل   لااناا؟

واي م اوبة هذش ملن مل تعرغل لاراناا  رذك  اهلل تعراي     

 وتالوة الق آن؟

واي م اوبررة هررذش ملررن تعرريس لرردنياها وتغفررل تررن      

 آت تاا؟!

ملررن ال تتقرري اهلل تعرراي    و اررا  واي م اوبررة هررذش 

 واواللها؟!

بـبجموهدةبنفسهوب مغو بةبه عهو:3



فاملارر،مة التقيررة لااًمررا   صرر ال مررل نفارراا وهعاهررا  

جتاهدهما وتغالباما  طاتة اهلل تعاي والتق ب مبه واونرو  

 ه  فاي لااًما قاسب نفاراا  فرحن و رد  تقصررًيا ر       

تارا وتصرمتاا  طاترة اهلل    وال د ر المتاا لعًما شديًدا ووخب 

تعاي  فحن  قيت ت،  ذلرك فرحن نفاراا ستصرغع وت كرع       

وسيصبح هعاها مقيًدا لااًما  الع ل  اما مرن تررتك العبران    

لبفااا وهعاها ليقعلاها  ه،كت واضاتت نفااا وتار    

 تا اًنا مبيًبا.

واأل العيخ مصرطف  الارباتي رمحره اهلل: "إذا همكرت     

 رراهلل  فررحذا مل ت  ررل فررذك  ها   نفاررك  املعصررية فررذك  ها

 اتالٍ ال  األ  فحذا مل ت  ل فذك  ها  الفضيحة إذا ت،رم  

 اا الباا  فحذا مل ت  ل فات،م انك ت،ك الاراتة انق،برت   



 .(2)إي حيعان"

وود اتررب اهلل تر  و رل ان اتبرال اهلرعى يضرل ترن        

ي الياحْر ي َيا َلاُوُل إينكا َ َع،يَباكح َت،كيفحًة فك}سبي،ه فقاأل تعاي: 

فحاْحكرْم َ ْيَن البكااي  كاليَحَ  َوال َتتكبكلي اليَاَعى فحُيضك،َّكح َتْن َسبكيلي 

 [.11ص: ] {ال،َّهك

وود حكم اهلل تعاي لتا ل هعاش  غري هردى مرن اهلل انره    

فححيْن لحْم َيْاَتجكيُبعا لحكح فحراْت،حْم  }من اه،م الظاملني فقاأل تعاي: 

عَن احْهَعاَاُهْم َوَمْن احَضلُّ مكمكني اتكَبَل َهرَعاُش  كَغْير ي ُهردًى    احنكَما َيتكبكُع

 [.30القصل:] {مكَن ال،َّهك إينك ال،ََّه ال َيْادكي اليقحْعَ  الظَّالكمكنَي

بـبعدمبع بوعبخط عتبع شيطون:4

وذلك يتم مبع فة مكاادش ومصاادش  واحلذر من وساوسه 

 .31ت،متين احلياة ص  (2)



ًا ان تع،م ان العريطان  ولساااه  فيجب ت،  املا،مة ا تدا

تدوت لبين آل   فال  كن ان يام هرا خبرري او يبااهرا ترن     

إينك العكْيطحاَن لحكرْم َتُدوٌّ فحاتكخكُذوُش َتُدّوًا إينكَما }ش   واأل تعاي: 

 [.1فاط :] {َيْدُتع حكْ َ ُه لكَيكرعُنعا مكْن احْصَحابك الاكعكريي

لبضر ب مثرااًل   وصعر مكااد ولسااو العيطان كثرية  و

 يعضح ذلك:

ياتي العيطان ر لعبره اهلل ر إي املار،مة حيرذرها مرن         

احلجاب  وانه ت مت وتعدل   الدين  فكرم مرن حمجبرة    

هلا تص فا  وسر،عكيا  غرري سرعية  وت،ر  ذلرك فراملام       

 اوتالٍ.

فحن و د تبردها إصر اًرا ت،ر  احلجراب  كر كش إليارا       

ل  حتر  تظرن   احلجاب الع تي و ين هلا احلجاب املترب



املاكيبة اناا إذا ما ارتد  شيًها ت،  شع ها فقد قجبت 

حت  لع ها  شيا آت  من تعرتاا  حت  إذا وصل احلاأل 

 اا إي هذا احلد امل ري   ين هلا معاصي اتر ى وانره ال   

تعررار   ررني هررذش املعاصرري واحلجرراب  ف،رراا ان تتخررذ  

او صررديًقا  وان تررذهب إي امرراكن املبكرر  ملعرراهدة افررال    

ما حيا  وهكرذا. حتر  إذا اسرتطال ان يعوعارا   ال نرا      

 وووعاا وهي ال ت األ تضل غطاًا ت،  راساا!!

لذا فحنه عب ت،  املا،مة ان تعر ا مرا تارتعني  ره     

 ت،  العيطان حت  قفظ نفااا من شك كه وحباا،ه وهع:

َوإيمكا َيْبَ غحبككح مكرَن  }ر االستعاذة  اهلل مبه  واأل تعاي: 2

 {ْيطحاني َنررْ  ت فحاْسررَتعكْذ  كال،َّررهك إينكررُه ُهررَع الاكررمكيُل اليَع،كرريمُ  العكرر

 [.31فص،ت:]



 ر و ااة املععذا .1

 ر و ااة آية الك سي تبد البع .3

: "إن العيطان يفر  مرن   ر و ااة سعرة البق ة لقعله 4

 .(2)البيت الذي تق ا فيه سعرة البق ة"

 ة كل لي،ة.ر و ااة اآليتني من آت  سعرة البق 3

ر وعأل: "ال إله إال اهلل وحدش ال ش يك له  لره امل،رك   1

وله احلمد  وهع ت،  كل شيا ودي " مااة مر ة كرل يرع      

 تكن لقاا،اا ح ً ا من العيطان يعمه ذلك حت   اي.

 ر كث ة ذك  اهلل ت  و ل.1

 ر العضعا والصالة.8

ررر إمارراك فضررعأل البظرر  والكررال  والطعررا  وخمالطررة  9

  رواش ما،م. (2)



ن العيطان إاا يتا،  ت،  ا رن آل  ويبراأل مبره    الباا  فح

 غ ضه من هذش او عاب اور عة.

َذلككح َوَمْن }ر تعظيم شعاا  اهلل ت  و ل  واأل تعاأل: 3

 [.31احلج:] {ُيَعظ ْم َشَعااكَ  ال،َّهك فححينكَاا مكْن َتقيَعى اليقر،رعبك

والععاا  عل شعرية: وهي كل شيا هلل تعاي فيه ام  

 وات،م  كما واأل الق ط  رمحه اهلل. اشع   ه

فاملا،مة التقية هي اليت تعظم طاتة اهلل وام ش  فيدفعه 

ذلك إي طاتته طاتة مط،قة  طاتة الذأل واخلضعل واحلرب  

ل،عاحد القاار  وتعظم كذلك مرا نار  اهلل تبره  فيمبعارا     

ذلك تن معصيته  وصدٍ من واأل: "ات وا لين اهلل يعر كم  

 اهلل".

ملتماكة  صالتاا وحجا اا  احلافظة ل،ااناا فاملا،مة ا



 وتعرتاا  إاا هي   حقيقة اوم  معظمة لععاا  اهلل.

اال ف،تتررب كررل ماررتارتة إي ر اررا  ولتبررالر  العمررل  

 الصاحل وبل فعا  اووان.




 

 ما يعني املسلمة على تقوى اهلل
 

قرعى  إن املا،مة لن تتقي اهلل تعاي وتصل إي لر رة الت 

احلقيقيررة إال  عررد ان تتخررذ مررن العسرراال واوسررباب مررا  

 يعص،اا إي ذلك  ولعل اهم ما يعني املا،مة ت،  ذلك:

 ـ حتقيق العبودية هلل تعاىل:1

فالعبالة هي الط ي  املؤلي إي  ،ع  لر را  التقرعى    

وود ت،  اهلل اخل،  لتحقير  هرذش الغايرة وت،رك العهيفرة       

 {ُت اليجكرنك َواليراكْنَو إيلَّرا لكَيْعُبرُدوني    َوَمرا َت،حقير  }فقاأل تعراي:  

َولحقحرْد َ َعْثَبرا فكري كررَل ارمكرة       }[  وواأل ايًضا: 31ريا :االذ]

[. 31البحرل:  ] {َرُسعاًل احني اْتُبُدوا ال،ََّه َواْ َتبكُبعا الطَّاغرعَ 

والعبالة مبعباها العا  تعمل عيل اتمراأل املر ا ا راليرة؛    



ية  و كن تع يفاا  اناا: تمل العبد و،بية كانت او س،عك

 .(2)ا رالي املعاف  لط،ب املعبعل

وود ت فاا ا ما  ا ن تيمية رمحه اهلل  قعله: "العبرالة  

اسم  امل لكل ما حيبه اهلل وي ضاش من اوورعاأل واوتمراأل   

 .(1)الظاه ة والباطبة"

"اما العبالة مبعباها اخلاص فاري: اوتمراأل احملردلة    

العبد  القيا   اا  وهي ما يعرب تباا  ر"الععاا  اليت كر، ا 

التعبديررة" كاوركرران وغريهررا مررن الفرر ااض  وهرري اتمرراأل 

مقصعرة لتحقير  الطاترة ل،خرال  والتقر ب إليره  وإترالن       

 اخلضعل الكامل له.

 .21العبالة  ل. حممد ا ع الفتعح البيانعني ص  (2)

 .38العبعلية ص  (1)



ومن هبا كانت العبالة مبعباهرا اخلراص قمرل معبر      

وناا الغاية والعسي،ة   آن واحد  فاي غاية   حد ذاتاا 

و  ة وطاتة هلل وتضعل تم،ي له  وهي وسري،ة مرن  ارة    

اترر ى نظررً ا ملررا قتعيرره مررن ققيرر  اخلضررعل هلل تعرراي  

 .(2)وا شعار  ه"

إن تبعلية املا،مة هلل تعاي تتحق  تبدما ختضل لع ل 

اهلل تعاي  وتبقال وحكامه اليت احرل  ارا احلرالأل وحر ك      

  وتقع   رذلك ك،ره   احل ا   وف   الف ااض  وحدك احلدول

 ب وذأل له وحدش  لك وتال   ي  تصبح حياتاا ك،اا 

مصرررطبغة  ا سرررال     اوعاهلرررا و  اتماهلرررا الظررراه ة  

والباطبة  وان يكعن واليها هلذا الدين وحدش  ويظا  ذلك 

 العبالة ل،بيانعني.  (2)



  س،عكياتاا ومباج حياتارا   ير  تعريس هلل وحردش      

 وكل ما   الدنيا يبدرل قت حكم اهلل تعاي.

 ـ العلم النافع:2

ونعين  ه كل ت،م يق ب من اهلل سبحانه وتعاي  وي يد 

 اخلعية مبه  ويدفل إي العمل الصاحل.

وال شك ان ط،رب الع،رم مرن افضرل الق  را  تبرد اهلل       

تعاي  فيه تصح العبالة اليت هي "ف   ترني" ت،ر  كرل    

ما،م وما،مة  كما ان االست الة من الع،م تع،ي ودر املا،مة 

 ر اا  وت فل مب لتاا. تبد

وود تظاه   اوللة من الكتاب والابة    يران شر ا   

 الع،م واه،ه فمباا:

ورْل َهْل َيْاَتعيي الَّذكيَن َيْع،حُمرعَن َوالَّرذكيَن ال   }وعله تعاي: 



 [.9ال م : ] {َيْع،حُمعَن

ُتعا َيْ فحلي ال،َُّه الَّذكيَن آَمُبعا مكْبكرْم َوالَّذكيَن ارو}ووعله تعاي: 

 [.22اجملاللة: ] {اليعك،يَم َلَرَ ا  

 وتبد معاوية رضي اهلل تبه واأل: مسعت رسعأل اهلل 

 .(2)يقعأل: "من ي ل اهلل  ه ترًيا يفقاه   الدين"

والع،م البافل له من الثم ا  العظيمة ما يغ سه   نفو 

املا،مة من تقعى اهلل تعراي واخلعرية مبره   رل إن الع،رم      

يدفل مباش ة إي تقعى اهلل تعاي؛ ونه هرع  البافل هع الذي 

الررذي يعرر ا املارر،مة ت،رر  ر اررا حرر  املع فررة  فتخعرراش 

وتاا ه  فيدفعاا ذلك إي كل تمل صاحل  وي،   صراحبته  

 رراخل،  الفاضررل  واولب الكامررل  واالتتصررا   الكترراب  

 رواش البخاري.  (2)



والابة  وإتالص القصد هلل سبحانه  و ذلك يثمر  ت اتره   

 امل  عة مبه.

ما  ا ن ر ب احلبب،ي رمحه اهلل:"من فاته هذا واأل ا 

الع،م البافل وول   اور ل اليت استعاذ مباا الرب   
(2)  

وصار ت،مه و ااًل وحجة ت،يه  ف،م يبتفل  ه ونه مل خيعل 

و،به ل  ه  ومل تعبل نفاره مرن الردنيا   رل ا لال ت،يارا      

امر   ح ًصا وهلا ط،ًبا ومل ُيامل ُلترايش ر لعرد  امتثالره وو     

 .(1)ر ه  وتد  ا تبا ه ملا ياخطه ويك هه"

 

ب ال يقصد حدي  ما،م: "ال،ام إني اتعذ  ك من ت،م ال يبفل  ومن و،  (2)

 خيعل  ومن نفو ال تعبل  ومن لتعة ال ياتجاب هلا".

 فصل ت،م الا،ا ت،  اخل،ا.  (1)



 ـ العمل الهاحل:3

يقعأل ا ما  ا ن القيم رمحه اهلل: "كماأل ا ناران إارا   

هررع  ررالع،م البررافل والعمررل الصرراحل وهمررا اهلرردى وليررن    

 .(2)احل "

لذلك فحن الرتا    ني الع،رم والعمرل وعير   رًدا  فرال      

 ت،م.يتصعر و عل ت،م  ال تمل  او تمل  دون 

والعمررل الصرراحل هررع الررذي  ررد املارر،مة  اهلمررة ت،رر  

جماهدة نفااا واالرتقاا   مبا أل التقرعى والقر ب مرن اهلل    

تعرراي  وك،مررا ا لال اارركاا  ررالف ااض وماررارتتاا إي    

البعافل كان ذلك  اًلا هلرا ت،ر  ققير  التقرعى  امرا إذا      

ت كت  عض الطاتا  او تكاس،ت تن  عض البعافل؛ فرحن  

 (.2/1مدارل الاالكني )  (2)



 ا سيضعا  و عالها سيتعث . اله

ان الق،يل الداام من العمل تري  ولذلك ارشدنا الب  

من الكثري املبقطل فقراأل: "احرب اوتمراأل إي اهلل الومارا     

 .(2)وإن ول"

واأل ا ما  البعوي    يانه ملا يع ل إليه هذا احلدي : 

"فيه احل  ت،  املداومة ت،  العمل  وان و،ي،ه الداام تري 

يبقطل. وإاا كان الق،يل الداام تررًيا مرن الكرثري     من كثري

املبقطل؛ ون  دوا  الق،يرل تردو  الطاترة والرذك  وامل اوبرة      

والبية وا تالص  وا وباأل ت،  اخلال  سربحانه وتعراي    

ويثم  الق،يل الداام  ي  ي يد ت،  الكثري املبقطل اضعاًفا 

 رواش ما،م.  (2)



 .(2)كثرية"

 ـ حماسبة النفس:4

ا ان تقا مل نفاراا ووفرة حاراب    فاملا،مة يببغي هل

وتتاب كي تامن من ش ها وتتحكم   ويالها  وود  راا   

 اآليا  واوحالي  مبيبة اهمية احملاسبة  فمباا:

َيا احيَُّاا الَّذكيَن آَمُبعا اتكقرعا ال،ََّه َوليَتْبظرْ  َنفيوت }وعله تعاي: 

 {َه َترربكريت  كَمررا َتْعَم،رررعَنَمررا وحرردكَمْت لكَغررد  َواتكقرررعا ال،َّررَه إينك ال،َّرر

 [.28احلع :]

َوال اروياكُم  كرالبكفيوي  . ال اروياكُم  كَيْع ي اليقكَياَمةك}ووعله تعاي: 

 [.1  2القيامة:] {ال،َّعكاَمةك

(  وانظ : الب الدين والدنيا 1/12ش ح البعوي ت،  صحيح ما،م )  (2)

 .223ل،ماورلي ص



واأل جماهد: ال،عامة هي اليت تبد  ت،  ما فا  وت،رع   

 نفااا.

: "الكحَيُو من لان نفاه وتمل ملا  عد املرع    وواأل 

 .(2)العا   من اتبل نفاه هعاها واب  ت،  اهلل اوماني"و

واأل ا ما  الرتمذي: معب  لان نفاه اي: حاسرباا    

 الدنيا وبل ان حياسب يع  القيامة.

ويقعأل احلان البص ي رمحه اهلل: "ال ت،ق  املرؤمن إال  

يعاتب نفاره  مراذا ارل   ك،مريت؟ مراذا ارل   راك،يت؟      

     ضي ودًما ال يعاتب نفاه".ماذا ارل   ع  يت؟ والعا

ويقعأل ايًضا رمحه اهلل: "إن العبد ال ي األ خبري ما كان 

 له واتظ من نفاه  وكانت احملاسبة من همته".

 رواش الرتمذي وواأل: حدي  حان.  (2)



 ـ مصاومة الاوبة واالساغفار:5

فررحن العبررد ال خي،ررع مررن ذنررب او معصررية؛ وذلررك     

لبعرر يته  لررذا كرران وا ًبررا ت،يرره ان يررداو  ت،رر  التع ررة   

 واالستغفار.

َوُتعُ رعا إيلحر  ال،َّرهك َ مكيعرًا احيَُّارا اليُمْؤمكُبرعَن       }األ تعاي: و

 [.32البعر: ] {لحَع،َّكرْم ُتفي،كُحعَن

َيا احيَُّاا الَّذكيَن آَمُبعا ُتعُ عا إيلح  ال،َّرهك َتْعَ رًة   }وواأل تعاي: 

ْم َ بكا   َنُصعحًا َتَا  َر ُّكرْم احْن ُيكحف َ  َتْبكرْم َسَيَهاتككرْم َوُيْدتك،حكر

 [.8التح يم: ] {َتْج يي مكْن َتْحتكَاا الياحْنَااُر

والتع ة البصعح ر كما يقعأل ا ما  ا ن كرثري رمحره اهلل    

ر: هي التع ة الصالوة اجلا مة الريت احرع مرا وب،راا مرن      

الايها   وتكفُّه تما كان يتعاطاش من الدنااا   وذلك  ان 



مرا سر،ا مبره       يق،ل تن الذنب   احلاض   ويبد  ت، 

 .(2)املاضي  ويع   ان ال يفعل ذلك   املاتقبل

وروى ما،م تن ا ي معس  اوشع ي رضي اهلل تبه تن 

واأل: "إن اهلل يبا  يردش  ال،يرل ليترعب ماريا      الب  

الباار  ويبا  يدش  الباار ليتعب مايا ال،يل حت  تط،ل 

 العمو من مغ  اا".

ي اهلل تبره ر ان    وروى ايًضا تن اوغر  امل نري ر رضر     

واأل: "اياا الباا؛ تع عا إي اهلل فحني اتعب  رسعأل اهلل 

 إليه   اليع  مااة م ة".

فاررارتي ايتاررا املارر،مة إي التع ررة  وال تؤت ياررا او   

 تاعفياا  فحن ذلك ما،كة وُ عدت لك تن ط ي  التقعى.

 (.4/428العظيم )تفاري الق آن   (2)



واأل ا ن القيم رمحره اهلل: "إن املبرالرة إي التع رة مرن     

ت،  الفعر ال عع  تاتريهرا  فمتر  ات هرا    الذنعب ف   

تص   التاتري  فرحذا تراب مرن الرذنب  قري ت،يره تع رة        

ات ى  وهي تع ته من تاتري التع ة  وولك ان ختطر  هرذش   

 باأل التااب  وال ُيبجي من هذا إال تع ة تامة مما يع،م من 

 .(2)ذنع ه وما ال يع،م"

 ـ الهرب و اهصة النفس:6

طاتة اهلل  وتصررب ترن معصريته      ف،تصرب املا،مة ت، 

وتصرب ت،  ما تتع   له من  رالا  وهرذا الصررب  انعاتره     

 الثالعة حيتال مباا إي جماهدة نفااا.

َوَ اهكُدوا فكي ال،َّهك َح ك  كَاالكشك ُهَع اْ َتَباكرْم }واأل تعاي: 

 (.113  2/111مدارل الاالكني )  (2)



 [.18احلج: ] {َوَما َ َعَل َت،حْيكرْم فكي الَديني مكْن َحَ ل 

َوالَّذكيَن َ اَهُدوا فكيَبا لحَبْادكَيبكُاْم ُسُب،حَبا }ي ايًضا: وواأل تعا

 [.19العبكبع :] {َوإينك ال،ََّه لحَمَل اليُمْحاكبكنَي

واأل ا ما  ا ن القيم رمحه اهلل: "ت،  سبحانه اهلدايرة  

 اجلاال  فاكمُل الباا هدايرًة اتظمارم  اراًلا  وافر ُ      

و ارال العريطان     اجلاال  اال البفو  و اال اهلعى 

و اال الدنيا. فمن  اهرد هرذش اور عرة   اهلل  هرداش اهلل     

سبل رضاش املعص،ة إي  بته  ومن ت ك اجلارال فاتره مرن    

 .(2)اهلدى  اب ما تطل من اجلاال"

: "اجملاهررد مررن  اهررد نفارره   اهلل ترر     وورراأل 

  .39الفعااد ص (2)



 .(2)و ل"

ــا      7 ــ  النس ــل س س ــاااتأ والاأم ــتبة اله ــ ت ـ

 الهااات:

ذلك يكاب املا،مة الصالح والتقعى  وي ور   ارا    فحن

إي مدارل الق ب من اهلل تعاي  وتتقي  ذلك آفرا  الربفو   

 ومكااد العيطان.

ولذلك ام نا اهلل تعراي  صرحبة اهرل الصردٍ والتقرعى      

َيرا احيَُّارا الَّرذكيَن    }واحل ص ت،  جمالاتام  وواأل تعراي:  

 [.229التع ة:] {الصكالكوكنَي آَمُبعا اتكقرعا ال،ََّه َوكرعُنعا َمَل

َواْصربكْ  َنفيَاركح َمرَل الَّرذكيَن َيرْدُتعَن      }وواأل تعاي ايًضا: 

رواش الرتمذي وواأل: حان صحيح  وصححه اولباني   صحيح سبن   (2)

 .2311الرتمذي روم 



 [.18الكاا: ] {َر كُاْم  كاليَغَداةك َواليَععكَي ُي ييُدوَن َوْ َاُه

  احالير  كرثرية إي ضر ورة     وود ارشردنا الرب    

عا اتتيار اجل،يو الصاحل وصحبته  والبعد تن  ،ااا الا

 وت ك مصاحبتام  فمن ذلك:

: "امل ا ت،  لين ت،ي،ه  ف،يبظر  احردكم مرن    وعله 

 .(2)خيالل"

ايًضا: "إاا مثل اجل،يو الصراحل واجل،ريو    ووعله 

الاعا  كحامل املاك ونافخ الكري  فحامرل املارك إمرا ان    

ُيحذيك  وإما ان تبتال مبه  وإما ان جتد مبه رحًيا طيبة  

حي ٍ عيا ك  وإما ان جتد مبره رحًيرا   ونافخ الكري إما ان 

رواش ا ع لاول والرتمذي وواأل: حدي  حان  وحابه اولباني     (2)

 .2931"صحيح سبن الرتمذي"   وم 



 .(2)تبيثة"

فالصرحبة الصراحلة كبر  ال يبفررد  وك،مرا كران صررالح      

اوصحاب اكررب ا لال  تر ا  ت،رك الصرحبة؛ وتظمرت      

 آعارها   خمت،ا اجملاال .

و الصررحبة يعرريل احلررب   اهلل  وجتررد املارر،مة مررن 

 تبصحاا وتعصياا  اخلري وتذك ها  اهلل.

ارر،مة القرردوة الصرراحلة الرريت هرري و الصررحبة جتررد امل

الط ي  حلان العاوبة   اآلت ة؛ حير  تتراع   راتالوان    

ومستان  وتاتفد من ت،مان وحديثان  وتقعى من هكمتاا 

 وت  تاا   الطاتة.

كما يببغي ل،ما،مة الق ااة   سري البااا الصاحلا  من 

 وما،م. رواش البخاري  (2)



ال تيل اووأل ومرن  عردهن  ولتتامرل اتبرارهن  ولتطرالل      

ماهلن  فحن   ذلك اكرب لافرل ل،عمرل الصراحل    صفحا  ات

 والتاسي.

 ـ تذكر املوت وأهوال القيامة:8

فحن املا،مة اليت ترذك  املرع  لااًمرا والبق،رة إي القررب      

والبع  إي يع  القيامة فحن ذلرك حي رهرا مرن اسر  الردنيا      

والعغا  اا  كما انه تالل لكثري من ام ا  البفو؛ مرن  

ة والكررب والغر ور  وغرري ذلرك مرن      احلاد والطمل واوناني

 ام ا  البفو.

كما ان تذك  املع  والقيامرة ايًضرا يردفعان املار،مة إي     

 الت ا  التقعى والعمل الصاحل.

يقعأل احلارن البصر ي رمحره اهلل: "حقير ت ت،ر  مرن       



ت ا ان املع  معرلش  والقيامة معتدش  والعوعا  ني يدي 

  و  العمرل  اجلبار معرادش  ان تطرعأل   الردنيا حار ته    

 الصاحل رغبته".

وواأل ايًضا رمحه اهلل: "ما اكث  تبدت ذك  املع  إال راى 

 ذلك   تم،ه  وال طاأل امل تبد و  إال اساا العمل".

وكان يقعأل رمحه اهلل: "اياا الباا إنا واهلل ما ُت،قبرا  

 ل،فباا ولكن ت،قبا ل،بقاا  وإاا نبتقل من لار إي لار".

 



 



 

 مناذج نسائية رائدة
 

لقد ض  ت البااا ر كما ض ب ال  األ ر املثرل والقردوة     

العالية   تقعاهان هلل تعراي  وهرذش  عرض البمراذل الريت      

تدلل ت،  ذلرك  تار  ان تكرعن حرافً ا لباراا املار،مني       

ل،عصعأل إي هذش الدر ة الاامية   التاسري  ارذش البمراذل    

 ال اادة.

 :ـ حتري أكل ااالل والاورع1

ذك  ا ن اجلع ي رمحره اهلل: ان امر اة كانرت تعجرن     

تجيًبررا   ،غاررا ان  و اررا وررد مررا  ف فعررت يرردها تبرره  

 ووالت: "هذا طعا  ود صار لبا فيه ش كاا" )تعين العرعة(.

وكانت امل اة مرن ناراا الار،ا إذا تر ل ال  رل مرن       



مب له  تقعأل له ام اته او ا بتره: "إيراك وكارب احلر ا       

 جلعل والضُّ  وال نصرب ت،  البار".فحنا نصرب ت،  ا

ذك  اخلطيب انره كران لبعر  احلرا  ال اهرد املعراعر       

اتررعا  عررالث  وهررن: "ُمخكررة"  و"مضررغة"  و"  رردة"   

وك،ان تا دا   اهدا  مث،ه  واشرد ورًترا ايًضرا  ذهبرت     

إحداهن إي ا ما  امحد فقالت: "إني رمبرا طفر  الار ال    

يك تبرد البيرل ان ارَمّير     وانا اغ أل ت،  ضعا القم   فال ت،

هررذا مررن هررذا؟" فقرراأل: "إن كرران  يبامررا فرر ٍ  فميرر ي   

 ل،معرتي".

وذكرر  احلررافظ ا ررن اجلررع ي رمحرره اهلل امرر اة كانررت  

تاتصبح مبصباح  فجااها ترب  و اا  فاطفا  املصباح  

 ووالت: "هذا  يت ود صار لبا فيه ش كاا".



 ـ اإلنفاق س سبيل اهلل:2

تباا جت،و الاراتا  الطعي،رة   كانت  يبب رضي اهلل 

  عد الفج  تذك  اهلل ت  و ل  وملا مسعرت رسرعأل اهلل   

يقعأل: "يا معع  الباراا تصردون ولرع مرن ُح،ريكن  فرحني       

رايتكن اكث  اهل البار"  والرت: ف  عرت إي تبرد اهلل ر      

 و اا ر ووالت لره: إنرك ر رل تفيرا ذا  اليرد  وإن       

فحن كان ذلك ع ئ  ود ام نا  الصدوة  فايتكهك رسعأل اهلل 

 تين ر اي من ُح،ياا ر وإال ص فتاا إي غريك.

 فقاأل لي تبد اهلل  ن ماععل:  ل ااته انت.

والت: فانط،قت فحذا ام اة من اونصار  باب رسعأل اهلل 

    حا يت حا تاا  والرت: وكران رسرعأل اهلل     ورد

ارلقيت ت،يه املاا ة  والت: فخ ل ت،يبا  رالأل فق،برا لره:    



فاتربش ان امر اتني  البراب تاراالنك:     أل اهلل اات رسع

اجترر ئ الصرردوة تبامررا إي ا وا امررا وت،رر  ايتررا        

 .(2)حجعرهما وال ختربش من  ن؟

: فقراأل رسرعأل اهلل    فدتل  الأل ت،  رسعأل اهلل 

"من هما؟" فقاأل: ام اة من اونصار و يبب؟ فقراأل: رسرعأل   

 ن ماععل   : "اي ال يانب؟" فقاأل: ام اة تبد اهللاهلل 

: "هلمرا ا ر ان  ا ر  الق ا رة وا ر       فقاأل رسرعأل اهلل  

 الصدوة".

 وروى ا ن تبراا رضري اهلل تبامرا ان رسرعأل اهلل     

ات  البااا  عد صالة العيرد فك،مارن   الصردوة  فاترذن     

يبررر تن الفررررتخ والق طرررة والعقرررعل واوطرررعاٍ واخلرررعاتيم  

 إتالًصا هلل تعاي وإتفاًا ل،عمل.  (2)



ار   واخلالتيل وي،قيباا   ععب  الأل  وكران  رالأل ورد     

 عع ه ليضل فيه البااا صدواتان.

وتن تبد اهلل  رن الر  ري رضري اهلل تبامرا وراأل: "مرا       

رايت امر اتني ور  ا رعل مرن تااعرة وامسراا  و علهمرا        

خمت،ا: اما تااعة فكانت جتمل العيا حت  إذا ا تمل 

 تبدها وامْت  اما امساا فكانت ال ااك شيًها لغد".

 ـ االجاهاد س العبادة:3

ت ل من  وغريش تن ا ن تباا ان الب  روى ما،م 

تبد  عي ية  ك ة  حني ص،  الصبح وهي   ماجدها عرم  

ر ل  عد ان اضح  وهي  الاة  فقاأل: "مرا  لرتك ت،ر     

: احلاأل اليت فاروتك ت،ياا؟" والت: نعم. وراأل الرب    

"لقد و،ُت  عدك ار ل ك،ما  عالث مر ا  لرع و نرت مبرا     



اهلل و مردش تردل ت،قره     و،ت مبذ اليع  لع نتان: سبحان

 ورضا نفاه و نة ت شه ومدال ك،ماته".

 وتن ا ن تباا واأل:  راا  امر اة إي رسرعأل اهلل    

فقالت: إن امي ماتت وت،ياا صرع  نرذر  افاصرع  تبارا؟     

واأل: "ارايت لع كان ت،  امك ليرنت فقضريته اكران يرؤلي     

 .(2)ذلك تباا؟" والت: نعم. واأل: "فصعمي تن امك"

رضرري اهلل تباررا ا  املررؤمبني صرراحلة  وكانررت  يبررب 

 وعامة  صعامة   اّرة  ويقاأل هلا: ا  املااكني.

 وتن انو رضري اهلل تبره وراأل: لترل رسرعأل اهلل      

املاجد  فحذا حبل ممدول  ني الااريتني  فقاأل: "مرا هرذا   

احلبل؟" والعا: حبلت ل يبب  فحذا فرت  تع،قت  ه  فقاأل 

 رواش الرتمذي وا ع لاول وغريهما.  (2)



حردكم نعراطه  فرحذا فررت     : "ال ُح،ُّرعش  لكُيصرَل ا  الب  

 .(2)ف،يقعد"

وتن يعنو  ن ميا ة وراأل: كبرا  ضر  "ا  الردرلاا"     

وقضرر ها نارراا تا رردا   يقمررن ال،يررل ك،رره  حترر  إن  

 اودامان ود انتفخت من طعأل القيا .

 ـ اارص على السرت واايا  والعفاف:4

والت تااعة رضي اهلل تباا ر   وصة ا فك ر: "ف،مرا    

فانط،قعا  ه  ف  عت إي املعاك   ومرا   اتذوا راا البعري

فيرره مررن لال  وال جميررب  ووررد انط،رر  البرراا  فت،فعررت  

ع،با ي  عم اضطجعت   مكاني  إذ م   ري صرفعان  رن    

املعطررل الارر،مي  وكرران وررد خت،ررا تررن املعاررك  لرربعض  

 رواش البخاري والباااي وغريهما.  (2)



حا اته  ف،م يبت مل الباا ف اى سعالي  فاوبرل حتر    

رآنري وبرل ان    ووا ت،يك  فع فين حني رآني  وكران ورد  

يضرر ب ت،يبررا احلجرراب  فاسررتيقظت  اسرررت اته حررني  

. والعرراهد مبرره  (2)ترر فين  فخمرر   و ارري ع،بررا ي"  

مبالرتاا رضي اهلل تبارا إي تغطيرة و اارا ح ًصرا ت،ر       

 الارت  وإوامة حلدول اهلل ت  و ل.

وتن ا  ت،قمة  ن ا ري ت،قمرة والرت: "رايرت حفصرة      

  تااعرة رضري    بت تبد ال محن  ن ا ي  ك  لت،ت ت،ر 

اهلل تباا وت،ياا مخار روي  يعرا ترن  بيبارا  فعرقته     

تااعة ت،ياا  ووالت: اما تع،مرني مرا انر أل اهلل   سرعرة     

 رواش البخاري وما،م وغريهما.  (2)



  و  روايرة "املعطرا":   (1)؟ عم لتت خبمار  فكاتاا"(2)البعر

 .(3)"وكاتاا مخاًرا كثيًفا"

ولترل ت،يارا رضري اهلل تباررا نارعة مرن ناراا اهررل       

الريت يردتل نارايها     (4)مرن الكررعرة   العا   فقالت: لع،كن

احلماما ؟ و،ن: نعم. والت: اما إنري مسعرت رسرعأل اهلل    

    يقعأل: "ما من ام اة خت،ل عيا اا   غري  يرت  و ارا

َوليَيْض يْ َن  كُخُم يهكنك َت،ح  }تعري رضي اهلل تباا إي وعله تعاي:   (2)

 [.32البعر: ] {ُ ُيع كاينك

ات  ه ا ن سعد ومالك  بحعش والبياقي. انظ : احلجاب ل لباني   (1)

 .31ص

 (.3/203املعطا لإلما  مالك )  (3)

الكعرة: اسم يقل ت،   اة من اور  خمصعصة كالعا  والع اٍ   (4)

 (.1/339وف،اطني  و ع ذلك. اهر من  امل اوصعأل )



 .(2)إال هتكت ما  يباا و ني اهلل من حجاب"

وتن ا  س،مة رضي اهلل تبارا والرت: وراأل رسرعأل اهلل     

ا  ت ٍ اهلل ت  : "ا ا ام اة ن تت عيا اا   غري  يتا

 .(1)و ل تباا سرتش"

 وذلك ون اجل اا من  بو العمل.

 وتن انرو رضري اهلل تبره وراأل: اتر  رسرعأل اهلل       

فاطمة  عبد  ود وهبه هلرا  وراأل: وت،ر  فاطمرة رضري اهلل      

تباا ععب  إذا وحبعكْت  ره راسراا مل يب،رج ر ،يارا  وإذا     

فاقته  والرتمذي روم   احلما  ر    4020  4009رواش ا ع لاول روم   (2)

  اولب   اب ما  اا   لتعأل احلما   وواأل: "هذا  1804  1803

 .3191حدي  حان". وصححه اولباني   "صحيح اجلامل"   وم 

 .1108صححه اولباني   "صحيح اجلامل"   وم   (1)



ا مر  غطت  ه ر ،ياا مل يب،ج راساا  ف،مرا راى الرب    

ت،قرر  ورراأل: "إنرره لرريو ت،يررك  رراات  إاررا هررع ا ررعك     

 .(2)وغرالُمكك"

وُي وى تن ا   عف   بت حممرد  رن  عفر  ان فاطمرة     

والت: "يا امساا إني ود استقبحت ما   بت رسعأل اهلل 

يصبل البااا ان ُيط َح ت،  امل اة الثعب فيصرفاا". فقالرت   

حلبعرة؟  امساا: يا ا بة رسعأل اهلل اال اريك شريًها رايتره  ا  

فدتت ع ااد رطبة  فحبتاا  عرم ط حرت ت،يارا ععً را      

فقالت فاطمة: "ما احان هذش واع،ه ُتعَ ُا  ه املر اة مرن   

  كتاب ال،باا   اب   العبد 4201( روم 4/11ات  ه ا ع لاول )  (2)

(  وصححه اولباني   1/93معالته  وتبه البياقي ) يبظ  إي شع 

 (.1/101"ا رواا" )



. فحذا مكت انا فاغا،يين انرت وت،ريت  وال يردتل    (2)ال  ل

ت،يك احردت  ف،مرا تعفيرت غار،اا ت،ريت وامسراا رضري اهلل        

 .(1)تباما"

اسرتقبحت ان  والعاهد مبه: ان فاطمرة ت،يارا الارال     

يصا الثعب امل اة وهي ميترة  فرال شرك ان وصرفه إياهرا      

 وهي حية اوبح واوبح.

ومث،ه: ما  اا تن نرافل وغرريش: ان ال  راأل والباراا     

كانعا خي  عن  ام سعاا  ف،ما ماتت  يبب  برت  حرس   

و  رواية اناا والت هلا: "سرتكك اهلل كما سرتتين". انظ : سري اتال    (2)

 (.3/211(  املاتدرك )231  1/219الببالا )

  4/34(  والاياٍ له  والبياقي )1/43ات  ه ا ع نعيم   "احل،ية" )  (1)

بدش  االة. واأل ا ن الرتكماني: "  سبدش من حيتال إي (  و  س33

 كعا حاله" اهر.



رضي اهلل تباا ام  تم  رضي اهلل تبه مبالًيا فبالى: "اال 

ن اه،اا"  فقالرت  برت   ال خي ل ت،   يبب إال ذو رحم م

تميو: "يا امري املرؤمبني اال اريرك شريًها رايرت احلبعرة      

تصبعه لباااام؟"  فَجع،ت نعًعا  وغعكُته عع اا  ف،ما نظ  

إليه واأل: ما احان هذا مرا اسررت هرذا!" فرام  مبالًيرا ان      

 .(2)ات  عا ت،  امكم

: "من وتن ا ن تم  رضي اهلل تباما واأل رسعأل اهلل 

يالا مل يبظ  اهلل إليره يرع  القيامرة" فقالرت ا         عع ه ت

س،مة رضي اهلل تباا: كيا تصبل البااا  ذيعهلن؟ وراأل:  

"يرر تني شرررًبا" والررت: إذن تبكعررا اورردامان  ورراأل:   

 (.1/123(  وسري اتال  الببالا )8/91رواش ا ن سعد   "الطبقا " )  (2)



 .(2)"فريتني ذراًتا  وال ي لن ت،يه"

وتن تطاا  ن ا ي ر اح واأل: واأل لي ا ن تباا رضي 

برة؟ و،رت:  ،ر .    اهلل تباما: اال اريك ام اة من اهرل اجل 

فقالرت: إنري    واأل: هذش املر اة الارعلاا  اترت الرب      

اص ل  وإنري اتكعرا  فرالل اهلل لري. وراأل: "إن شرهت       

صرب ك ولك اجلبرة  وإن شرهت لترع  اهلل تر  و رل ان      

  ال،باا   اب ما  اا      ذيعأل البااا   2132رواش الرتمذي روم   (2)

 (   ال يبة   اب ذيعأل8/109وواأل: "حان صحيح"  والباااي )

  ال،باا   اب ودر الذيل  و  رواية  4229البااا  وا ع لاول روم 

وماا  املؤمبني   الذيل شرًبًا   واأل: )رتل رسعأل اهلل 

فاست لنه  ف الهن شرًبا  فكن ي س،ن إليبا فبذرل هلن ذراًتا(. والعاهد 

  هذش ال واية وعله: "فاست لنه" مما يدأل ت،  شدة ح صان ت،  

 الارت.



يعافيك". والت: اصرب. والت: فرحني اتكعرا  فرالل اهلل    

 .(2)ان ال اتكعا. فدتا هلا

حت    حاأل العذر   والعاهد فيه ح صاا ت،  التارت

ففي رواية الب ار من و ه آت  ترن ا رن تبراا رضري اهلل     

تبامررا    ررع هررذش القصررة اناررا والررت: "إنرري اترراا  

 اخلبي  ان ع لني" احلدي .

وتن ام اة من اونصرار والرت: لت،رت ت،ر  ا  سر،مة      

وكانرره  رضرري اهلل تباررا  فرردتل ت،ياررا رسررعأل اهلل    

ي  فرتك،م  كرال  مل افامره     غضبان  فاْسَتَتْ ُ   كررَم لرتر  

  امل ض    اب  3131ر س،فية(  روم  20/224ات  ه البخاري )  (2)

فضل من يص ل من ال يح  ووعهلا: "إني اتكعا"  واأل احلافظ: امل ال 

 (.20/223اناا تعيت ان تظا  تعرتاا وهي ال تعع . اهر )



غضربان؟   فق،ت: يا ا  املؤمبني كاني رايت رسرعأل اهلل  

والت: نعم او ما مسعتيه؟ والت: و،ت: وما واأل؟ والرت:  

واأل: "إن الاعا إذا فعا   اور  ف،م ُيتباش تبه انر أل اهلل  

ت  و ل  اسه ت،  اهل اور ". والت: و،ت: يا رسرعأل  

"نعرم  وفريام الصراحلعن     اهلل  وفيام الصاحلعن؟ وراأل:  

يصيبام ما اصاب البراا  عرم يقبضرام اهلل تر  و رل إي      

 .(2)مغف ته ورمحته ر او : إي رمحته ومغف ته ر"

 والعاهد وعهلا: "فاسترت   كم لرتي".

(  وواأل   الفتح ال  اني: اورلش 1/428رواش ا ما  امحد   املابد )  (2)

رواش امحد  حسبالين ر األ احدهما ر األ الصحيح" اهليثمي  وواأل: "

اهر. و،ت: هع الابد اووأل من ط ي  ي يد  ن هارون  ورواش ايًضا 

 (.29/213الطرباني   "الكبري"  وا ع نعيم   "احل،ية" اهر. )



وتن املغرية  ن شعبة رضي اهلل تبه واأل: )اتيت الب  

   فذك   له ام اة اتطباا  فقاأل: "اذهب فانظ  إلياا

. فاتيرت امر اة مرن اونصرار     (2)ا در ان يؤل   يبكمرا" فحنه 

  فكانامرا  فخطبتاا إي ا عياا  واتربتاما  قعأل الب  

ك ها ذلك  واأل: فامعْت ذلرك املر اة  وهري   تكردرها      

ام ك ان تبظ  فانظ   وإال  فقالت: "إن كان رسعأل اهلل 

فانُعرردك"  كاناررا اتظمررت ذلررك  ورراأل: فبظرر   إلياررا  

  وحاكبه   البكاح   اب ما  اا 2081روى شط ش اووأل الرتمذي روم   (2)

(   البكاح  10  1/19لباااي وال،فظ له )  البظ  إي املخطع ة  وا

 ر معارل(.2131 اب إ احة البظ  وبل الت ويج  وصححه ا ن حبان )

(  4/143(  وا ما  امحد )2/313) 2888ورواش  طعله ا ن ما ه روم  

وواأل   "الفتح ال  اني": "صححه ا ن حبان واحلاكم واو ش الذه " 

 (.21/234اهر. )



 ذك  من معافقتاا(.فت و تاا  ف

 ومعضل العاهد مبه واضح.

وتن  ا    رن تبرد اهلل رضري اهلل تبامرا وراأل: وراأل       

: "إذا تطب احدكم امل اة  فحن اسرتطال ان  رسعأل اهلل 

. فخطبرُت  رارًة   (2)يبظ  إي ما يدتعش إي نكاحاا ف،يفعرل" 

فكبُت اختبا هلا  حت  رايت مباا ما لتاني إي نكاحارا  

  تاا".وت وُّ اا  فت و

: "فحن اسرتطال"... إ؛؛ ونره يررب     والعاهد وعله 

  البكاح   اب ال  ل يبظ  إي الم اة وهع  1081 ات  ه ا ع لاول  (2)

(  1/213(  واحلاكم )310  3/334ي يد ت وعاا  وا ما  امحد )

وواأل: صحيح ت،  ش   ما،م"  ووافقه الذه   وواأل احلافظ   

(: "سبدش حان" اهر. وواأل   " ،ع  امل ا ": ر اله 9/282"الفتح" )

 عقا . اهر.



ح ص امل اة املا،مة ت،  الارت  حت  ليع  ت،  مرن ارال  

 رييتاا ان ي اها إال  عباا واستغفاأل واتتباا.

وتن حممد  ن مار،مة رضري اهلل تبره وراأل: تطبرت      

ام اة  فجع،ت اختبا هلرا  حتر  نظر   إليارا   َنخرل      

؟! هذا  وانت صاحب رسعأل اهلل  هلا  فقيل له: اتفعل

يقعأل: "إذا الق  اهلل   و،رب   فقاأل: مسعت رسعأل اهلل 

. ولع كانرت  (2)ام ئ تكطبة ام اة  فال  اا ان يبظ  إلياا"

هذش امل اة متكعفة مع وضة كبااا هذا ال مان ر إال من رحم  

 ر ك ر ملا احتال إي االتتباا.

  وا ما  2814  وا ن ما ه 329ر   "سببه" روم رواش سعيد  ن مبصع  (2)

(  وإسبالش ضعيا فيه احلجال  ن ارطاة  وهع مدلو  4/113امحد )

 .98وود تبعبه  ووعاش اولباني  ط وه   "الصحيحة" روم 



حممرد  رن    و  رواية سال  ن ا ي حثمة واأل: "رايت

ما،مة يطارل  ثيبة  بت الضحاك فعٍ إ ار ر وهع الارطح   

الذي ليو حعاليه ما ي ل الااو  تبه ر هلرا  بصر ش طر ًلا      

شديًدا  فق،ت: اتفعل هذا وانت مرن اصرحاب رسرعأل اهلل    

. ؟! فقاأل" ذك  احلدي 

وتن تاصم اوحعأل واأل: "كبا ندتل ت،  حفصة  بت 

تبقبرت  ره  فبقرعأل    سريين  وود  ع،ت اجل،باب هكذا  و

َواليقحَعاتكرُد مكرَن الَبَارااك    }هلا: رمحك اهلل  وراأل اهلل تعراي:   

ال،َّاتكي ال َيْ ُ رعَن نككحاحرًا فح،حرْيَو َت،حرْياينك ُ َبراحت احْن َيَضرْعَن       

[ هع اجل،براب   10البعر: ] {عكَياَ ُانك غحْيَ  ُمَتَبَ َ ا    ك ييَبة 

َواحْن }فبقررعأل:  ورراأل: فتقررعأل لبررا: اي شرريا  عررد ذلررك؟  

[  تقررعأل: هررع إعبررا  10البررعر: ] {َيْاررَتْعفكفيَن َتْيرر ت لحُاررنك



 .(2)احلجاب"

"وملا كان العالمة الكاساني   ح،ب ط،بت مبه  و تره  

الفقياة فاطمة  بت الام وبدي ال  عل إي  اللش  ف،ما هرمك  

 ذلك استدتاش امل،رك العرالأل نرعر الردين  وسراله ان يقريم       

انه ال يقردر ت،ر  خمالفرة  و ره  إذ هري        ،ب  فع كفه

 برت شرريخه  فارسررل امل،رك إي فاطمررة تالًمررا  يرر  ال   

قتجب مبه  وخياطبارا ترن امل،رك   ذلرك  ف،رم تراذن       

ل،خال   وارس،ت إي  و اا تقعأل له: اَ ُعَد تارُدك  الفقره   

إي هذا احلرد؟ امرا تع،رم انره ال حيرل ان يبظر  إلريك هرذا         

و ني ال  األ   تد   رعا  البظر ؟    اخلال ؟ واي ف ٍ  يبه

 (.1/93ات  ه البياقي )  (2)



 .(2)فارسل إلياا امل،ك ام اة لتك،ماا   هذا"

 ـ اجلهاد والاضتية والهرب من أجل الصين:5

لقد )كانت لق يس صعلٌة وانبااٌ   اوذى ت،  من آمرن  

من اولهك الضعاا حتر  لقرد جتراو وا  ره حرد التعرذيب       

التبكيل  ومن  وا يال   إي االفتبان   التمثيل  والتان   

اولهك ال،عاتي استعذ ن العذاب: مسية  بت ُتبكا  ا  تمار 

 ن ياس  كانت سا عة   ا سرال   وكران  برع خمر و  إذا     

اشرتد  الظاررية  والتابرت ال مضراا  ت  رعا  ارا هرري       

وا باررا و و اررا إي الصررح اا  والباررعهم لرول احلديررد   

ام واهرررالعا ت،ررريام ال مررراأل املتقررردة  واترررذوا ي ضرررخعن

    عمار وامه وا يره وهرم     احلجارة  وكان رسعأل اهلل 

 (.203ر 3/200انظ : تعلة احلجاب ل،عيخ حممد إمساتيل )  (2)



يعذ عن  او طح   َرمَضاا مكة فيقرعأل: "صررًبا آأل ياسر ؛    

. حت  تفالى ال  الن ذلك العرذاب املر ك   (2)معتدكم اجلبة"

 ظاه ة من الكف  ا  ياها ت،  لااناما  وو،باهما مطمهبران  

إيال َمْن اركي يَش }اي:  ا  ان  وود تذر اهلل امثاهلما  قعله تع

[. فامررا املرر اة  201البحررل: ] {َ ررانيَووح،يُبررُه ُمطيَمررهكنٌّ  كا ي 

فاتتصمت  الصرب  وو   ت،  العذاب  وا رت ان تعطري   

القع  ما سالعا من الكفر   عرد ا  ران  فرذهبعا   وحارا       

وافظععا وكت،تاا  فقد انفذ البذأل ا ع  ال  ن هعا  ح  تره  

اهلل تباررا  وكانررت اوأل شررايدة   فياررا  فماتررت رضرري 

 ا سال .

واأل ا ن حج : واتر ل ا رن سرعد  اربد صرحيح ترن       

 (.1/123ا صا ة )  (2)



جماهد واأل: اوأل شايد   ا سال  مسيرة والردة تمرار  رن     

ياس   وكانت تجعً ا كبرية  ضعيفة  وملا ورتل ا رع  ارل   

 اهر.(2)لعمار: "وحَتل اهلل واتل امك" يع   در واأل الب  

 م،ن ما احت،مت:وغري مسية كثريا  احت

فمرربان: مررن كررانعا ي،قعناررا وحيم،ررعن هلررا مكرراوي    

احلديد  عم يضععناا  ني اتطاا  ،دها  ويدتعن اوطفاأل 

يعبثعن  عيباا حتر  يرذهب  صر ها  وممرن ُترَذب  ارذا       

العذاب  نرية  ارية تمر   رن اخلطراب رضري اهلل تبره       

وكان هع وعاتة من ور يس يتعلرعن تعرذيباا  وملرا ذهرب      

واأل املع كعن: ما اصاب  ص ها إال الال  والع ى   ص ها 

فقالت هلم: واهلل ما هع كذلك  وما تردري الرال ك والعر ى    

 (.1/123ا صا ة )  (2)



من يعبدهما  ولكن هذا ام  من الارماا واهلل ورالر ت،ر  ان    

ي ل ت،يك  ص ي  ويل: ف ل ت،ياا  ص ها. فقالت ور يس:  

  وورد اشررتاها ا رع  كر  واتتقارا      هذا من سح  حممد 

 .(2)تباا رضي اهلل

ومرربان: مررن كررانعا ياررقعناا العاررل  ويععقعناررا      

 اوغالأل  عم ي،قعناا  ني ال ماأل  وهلا حر ت يرذيب ال،حرم    

  وممن فع،عا  ان ذلك (1)ويصا  العظم  حت  يقت،اا الظما

ا  ش يك غ يكة  بت  ا    ن حكيم  واأل ا ن تباا رضي 

( وود اتت  ا ع  ك  الصدي  رضي اهلل تبه ممن 2/211سرية ا ن هعا  )  (2)

كان يعذب   اهلل سبعة  وهم:  الأل  وتام   ن فارية   نرية  و ارية 

 (.8/131 ين املؤمل  والبادية  وا بتاا  وا  ُتَبيو. ا صا ة )

 (.1/13امل اة الع  ية )  (1)



اهلل تباما: وول   و،رب ا  شر يك ا سرال  وهري مبكرة       

فاسرر،مت عررم  ع،ررت ترردتل ت،رر  نارراا ورر يس سررً ا      

فتدتعهن  وت غبان   ا سال   حتر  هار  ام هرا وهرل     

مكة  فاتذوها  ووالعا هلا: لعال وعمك لفع،با  ك وفع،برا   

ولكبا سب لك إلريام  والرت: فحم،رعني ت،ر   عرري لريو       

قيت شيا معطا وال غريش  عم ت كعني عالًعا ال يطعمعني  

لررعا مبرر اًل  وكررانعا إذا ن لررعا ووفررعني   وال ياررقعني  فب 

العمو واستظ،عا  وحبارعا ترين الطعرا  والعر اب حتر       

ي ق،عا  فبيبما انا كذلك إذا  اع  شيا  ارل وول ت،يك مبه 

عم تال  فتباولته  فحذا هع للع ماا  فع  ت مبه و،رياًل عرم   

ن ل مين  عم تال فتباولته  فع  ت مبه و،ياًل  عرم رفرل    

ايًضا  فصبل ذلك م اًرا حتر  رويرت  عرم افضرت     عم تال 



ساا ش ت،   ادي وعيرا ي  ف،مرا اسرتيقظعا إذا هرم  راع       

املاا  وراوني حابة اهليهة  فقالعا لي: ا ،،رت فاترذ    

سقاانا فع  ت مبه؟ فق،ت: ال واهلل ما فع،رت ذلرك  كران    

من اوم  كذا وكذا  فقالعا: لهن كبت صالوة فرديبك ترري   

وا إي اوسررقية فع رردوها كمررا ت كعهررا  مررن ليببررا  فبظرر 

 .(2)فاس،معا لااتتام

وكان امري املؤمبني تم   ن اخلطاب رضري اهلل تبره ر     

وبل ان ُيا،م ر يتعي تعذيب  ارية مار،مة لربين املؤمرل      

فال ي األ يض  اا  الايا   حتر  إذا مرلك وراأل هلرا: إنري      

فعل اتتذر إليك اني مل ات كك إال ماللة  فتقعأل له: كذلك 

(  الطبقا  ال ن سعد 1/11(  ح،ية اوولياا )8/148ا ة )ا ص  (2)

(8/220  222.) 



 .(2)اهلل  ك

ووالت امساا  بت ا ي  ك  رضي اهلل تباما: ملا تع كه 

من مكة  محل ا ع  ك  معه عيل ماله ر مخاة   الب  

آالا  او ستة آالا ر فاتاني  دي ا ع وحافة وود تمي   

فقاأل: إن هذا ود فجعكم مباله ونفاه  فق،رت: كرال  ورد    

،رتان   كرعكة   ت ك لبا ترًيا كثرًيا  فعمد  إي احجار فجع

البيت  وغطيت ت،ياا  ثعب  عم اتذ   يدش  ووضرعتاا  

ت،  الثعب  فق،ت: هذا ت كه لبا  فقاأل: اما إذا ت ك لكم 

 هذا  فبعم.

وتن ا ن إسحاٍ واأل: ُحدعُت تن امساا  والت: اتر   

ا ع  ال   نفر   فخ  رت إلريام  فقرالعا: ايرن ا رعك؟       

 (.14  1/13(  وانظ : امل اة الع  ية )1/218الطبقا  )  (2)



ل يردش  ولطرم   و،ت: ال الري واهلل اين هع؟ ف فل ا ع  ار 

 .اهر.(2)تدي لطمة ت ك مباا و طي  عم انص فعا

وت  ت ا  ا ن ماا  ة  ولريو معارا  ال وال مراا     

فكال  اع  من العطس  ف،ما كان ووت الفط  ر وكانرت    

صاامة ر مسعرت حًارا ت،ر  راسراا  ف فعتره  فرحذا للرع         

مع،رر   فعرر  ت مبرره حترر  رويررت  ومررا تطعررت  قيررة   

 .(1)تم ها

ع   بت تقبة ر وهع سيد من سالا  و يس آمبت ا  ك،ث

ررر لون ر رراأل  يتاررا  وفاروررت ترردرها  وماررتق  امباررا  

وَلَتتكاا  قت  ربح ال،يرل  ف يردة شر يدة  تطرعي  ارا       

 (.1/190سري اتال  الببالا )  (2)

 (.8/211(  الطبقا  )1/11انظ : ح،ية اوولياا )  (1)



ودماها عبايا اجلباأل  واغعار التااام  ني مكة واملديبرة  إي  

  عم اتقبتارا  مف ل ليباا ولار هج تاا  إي رسعأل اهلل 

ذ  سربتاا  وهرا    هج تارا      عد ذلرك امارا  فاختر   

وت كررت شررباب اهررل  يتاررا وكاررعهلم  وهررم   ضررالأل    

 .(2)يعماعن

ذلك و،يل من كثري مما يعاد ل،مر اة املار،مة  احتكرا     

 الدين   ذا  نفااا  واستاانتاا  الد  وال وح   سبي،ه.

ومن هذا القبيل معاوا تكعرا وضرعح وضرية "الرعالا     

وضرعًحا ال خيالطره شراابة    والرباا"   حو املر اة املار،مة   

ضعا  او انا ا   او هعالة مرل مرن حرالك اهلل تر  و رل      

 .ورسعله 

 (.1/13(  امل اة الع  ية )8/211انظ : الطبقا  )  (2)



فاذش امسراا  برت ا ري  كر  رضري اهلل تبامرا  وورد        

 اا  اماا "ورَتي،ة" راغبة   ص،تاا  فتعوفت حت  سالت 

فقالت: يا رسعأل اهلل  إن امي ودمت وهري   رسعأل اهلل 

. وفيارا نر أل   (2)امرك"  راغبة  افاص،اا؟ واأل: "نعم  صر،ي 

ال َيْبَااكرُم ال،َُّه َتني الَّذكيَن لحْم ُيقحراتك،رعكرْم  }وعله تبارك وتعاي: 

فكي الَديني َولحْم ُيْخ يُ رعكرْم مكرْن لكَيراريكرْم احْن َتَبر ُّوُهْم َوُتقياكرطرعا      

 [.8املمتحبة:] {إيلحْيايْم إينك ال،ََّه ُيحكبُّ اليُمقياكطكنَي

وصم: واأل: ت،قيُت تااعة  وهي مقب،رة  وتن ي يد  ن ا

من مكة  انا وا ن اتتاا ولدت لط،حرة  وورد كبرا ووعبرا       

حاا   املديبة  فاصببا مبه  فب،غاا ذلك؛ فاوب،ت ت،  ا ن 

اتتاا ت،عمه  عم وتظتين معتظًة  ،يغرة  عرم والرت: امرا     

 رواش البخاري وما،م وا ما  امحد.  (2)



ت،مت ان اهلل ساوك حتر   ع،رك    يرت نبيره  ذهبرت      

 ب،ك ت،  غار ك! امرا إنارا كانرت    واهلل ميمعنة  وُرمي 

 .(2)من اتقانا هلل  واوص،با ل، حم

وتن ي يد: ان ذا و ا ة مليمعنة لتل ت،ياا  فع رد   

مبرره ريررح شرر اب  فقالررت: لررهن مل خترر ل إي املارر،مني  

 .(1)فيج،دوك  ال تدتل ت،يك ا ًدا

كذلك تاع   امل اة  الب ا سرال   وت  رت  ره تمرا     

 ة من تالة ناف ة  وتق،يد ذميم.احتكم  اا   اجلاه،ي

وكان من اوأل ما لقبت امل اة من الب اهلل تعاي ورسعله 

.االتتصا   الصرب إذا ل ا اخلطب و ل املصاب   

 (.4/31(  واحلاكم )8/99ات  ه ا ن سعد )  (2)

 (.8/99ات  ه ا ن سعد )  (1)



وود تقد  ذك  ترب اخلبااا  وما ذهب  ره الرده  مرن    

حدي    تارا  وتصردل و،بارا  واضرط ا  حعراها ت،ر        

ا  ران   اتياا  لقد استحاأل كرل ذلرك إي صررب  اسراغه     

 وعَّ،ه التق   ف،م تاا ت،  فاات من متال احلياة الدنيا.

اولهك ا بايها  هم اشطار كبدها  ونيا  و،باا  ت  عا 

إي القالسية وكانعا ار عة  فكان مما اوصتام  ه وعهلا: )يا 

واهلل الذي ال  ين إنكم اس،متم طااعني  وها  مت خمتارين  

كما انكم  بع ام اة واحردة  مرا   إله إال هع إنكم لببع ر ل واحد 

هجكبُت حَاَبكم  وما غيك ُ  نابكم  وات،مرعا ان الردار اآلتر ة    

 تري من الدار الفانية.

اصربوا وصا  وا ورا طرعا واتقرعا اهلل لع،كرم تف،حرعن  فرحذا      

رايتم احل ب ود مشَّ   تن ساواا  و ،َّ،تم ناًرا ت،  ارواواا  



  تظف وا  الُغْبم والك امة (1)يااا  و الدوا رس(2)فيَممعا وطيَااا

   لار اخلر،يد واملقامة".

ف،مكا كعك   احل ب ترن نا ارا  تردافععا إليارا  وتعاوعرعا      

ت،ياا  وكانعا تبد هرن امارم  ارم حتر  ورت،رعا واحرًدا   إعر         

 واحد.

وملَّا وافتاا الُبعاة خبربهم  مل ت ل ت،  ان والرت: "احلمرد   

ار رع مرن اهلل ان عمعرين  ارم       هلل الذي ش فين  قت،ام  و

 .(4)((3)ُماتق  ال محة"

 ـ إزالة اجلهل عن نفسها باعلم العلم الشرعي:6

 العطيو: املع كة  او الض ب فياا.  (2)

 ال سيو: اوصل.  (1)

 (.121  1/123(  وا صا ة )4/191انظ : االستيعاب ال ن تبد الرب )  (3)

 (.341ر 1/324عيخ حممد إمساتيل )انظ : تعلة احلجاب ل،  (4)



لقد  ،ج ح ص الباراا املار،ما  ت،ر  الع،رم غايتره حتر        

تط،نب اجملالو اخلاصرة  ارن ل،تع،ريم مرل انارن يارتمعن         

 .املاجد لتع،يمه ومعاتظه 

كردة  اال وهري:   يان ل،بااا سبة مؤ كذلك جند الب  

 شاعل جمامل اخلري يت ولون مباا.

فعن ا  تطية اونصارية رضي اهلل تبارا والرت: ام نرا    

ان خنرررر  ان   الفطرررر  واوضررررح :  رسررررعأل اهلل 

  واحلريكض وذوا  اخلدور  فاما احليض فيعت لن (2)الععات 

الصالة  ويعادن اخلري ولتعة املا،مني... و،ت: يا رسعأل 

كعن هلا  ،باب؟ واأل: "لت،بااا اتتاا من اهلل إحدانا ال ي

الععات : عل تات   وهي الببت البالغة  واليت وار ت الب،ع ؛ وناا   (2)

 تعت  من اخل ول خلدمة اه،اا  لتمك    البيت إي ان تت ول.



 .(2) ،با اا"

و اا   "فتعح الب،دان" ل،بالذري ان ا  املؤمبني حفصة 

 بت تم   ن اخلطاب رضي اهلل تباما كانت تتع،م الكتا ة 

  (1)  اجلاه،ية ت،  يد ام اة كاتبة تدت  "العفاا العدوية"

اخلر    ط،ب إي العفاا ان تع،ماا قارني  ف،ما ت و اا 

 .(3)وت ييبه كما ت،متاا اصل الكتا ة

(   العيدين  واحليض  واحلج  وما،م روم 1/381ات  ه البخاري )  (2)

ت ول البااا إي العيدين إي   صالة العيدين   اب ذك  إ احة  890

 املص،  وشاعل اخلطبة.

العفاا  بت تبد اهلل العدوية  كانت من تقالا البااا وفضالاان  وهي   (1)

من املاا  ا  اووأل  كان تم  يقدماا   ال اي  وي تاها  ويفض،اا  

 (.118  1/111ورمبا والها شيًها من ام  الاعٍ. انظ : ا صا ة )

 (.9/33(  وانظ : اجملمعل )2/111الل   ا سال  )ت  ية اوو  (3)



وتن تااعة رضي اهلل تباا والت: "نكعرم الباراا ناراا    

 .(2)اونصار  مل  بعان احلياا ان يتفقان   الدين"

لقد اوب،ت امل اة املا،مة ت،  الع،م مبذ اك ماا اهلل تعاي 

  ا سال   فبا،ت من معيبه  واتذ  مبه  اام واف .

 فاذش:

 بت ا ما  الصدي  اوكرب  ترري مرن ط،عرت     الصديقة

   ت،يه العمو  عد اونبياا وامل س،ني  رفي  رسعأل اهلل 

الغار  ومعيبه   اوسفار  وو ي ش   تادش  وت،يفته    

من  عدش  رضي اهلل تبه وتن ا بتره  الق شرية  التيميرة     

  الردنيا واآلتر ة     املكية  ا  املرؤمبني   و رة نبيبرا    

  احليض   اب استحباب استعماأل املغتا،ة  331ات  ه ما،م روم   (2)

 من احليض فك صة من ماك   معضل الد .



  الفقياة ال  انية  املررباة مرن فرعٍ    بة ت،يل اهلل وحبي

سبل مسعا   افقه نااا هذش اومرة ت،ر  ا طرالٍ  تر ول     

وهري  برت تارل سربعا         اا سيد اوولني واآلت ين 

ا ررن ار ررل ومخاررني سرربة  واوررا  معاررا تاررل    وهررع 

سبعا   وما  تباا وهع ا ن عالث وستني سبة  وهري مل  

 ة  ت،  اناا م   ار اا اور  خت   عد إي التاسعة تع

ت،ًما  فاي   رواية احلردي  ناريج وحردها  وترت مرن      

ما مل تعه ام اة مرن نارااه  ورو     احالي  رسعأل اهلل 

تبه ما ي وي مث،ه احد من الصحا ة إال ا ا ه ير ة وتبرد اهلل   

  ن تم  رضي اهلل تبام اععني.

 ت،ًمرا  واأل احلافظ الرذه  رمحره اهلل: )رو  تبره    

كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه  وتن ا ياا  وترن تمر   وفاطمرة     



 .(2) وسعد  ومح ة  ن تم و اوس،مي  وُ ذامة  بت وهب(

مخاني سبة  وتعفيت وهلا  تاشت  عد رسعأل اهلل 

 من العم  تان وستعن سبة.

 واأل احلافظ الذه  رمحه اهلل:

"وكانررت امرر اة  يضرراا ال،ررعن  ومررن عررم يقرراأل هلررا:   

 كرً ا غريهررا  وال احررب     ومل يترر ول الررب  احلرمررياا 

 رل وال   الباراا    ام اة ُحبكاا  وال ات،ُم   امة حممرد  

مط،ًقا ام اة ات،م مباا  وذهب  عض الع،ماا إي اناا افضل 

من ا ياا وهذا م لول  وود  عل اهلل لكل شيا ودًرا   رل  

  الردنيا واآلتر ة  فارل فرعٍ      نعاد اناا  و ة نبيبا 

 (.1/233سري اتال  الببالا )  (2)



 اهر.(2)ك مفخ ؟"ذل

وتن انو م فعًتا: "فضل تااعة ت،ر  الباراا كفضرل    

 .(1)الث يد ت،  ساا  الطعا "

: "يرا  وتباا رضي اهلل تباا والت: واأل رسعأل اهلل 

تااُس  هذا  ربيل وهع يق ا ت،يك الاال " والت: "وت،يه 

 .(3)الاال  ورمحة اهلل  ت ى ما ال ن ى يا رسعأل اهلل"

 (.1/240الاا   )  (2)

    اب فضل(   فضاال اصحاب الب  1/13ات  ه البخاري )  (1)

  فضاال  1441تااعة  و  اوطعمة   اب الث يد  وما،م روم 

 .3881الصحا ة   اب فضل تااعة رضي اهلل تباا  والرتمذي روم 

(   فضل تااعة  و دا اخل،   واولب  1/83ات  ه البخاري )  (3)

  فضاال الصحا ة:  اب فضاال  1441واالستهذان  وما،م روم 



تبارا إحردى اجملتاردا   مرن     لقد كانت رضري اهلل  

انفذ الباا راًيا   اصرعأل الردين ولوراا  الكتراب املربني       

وكانت رضي اهلل تباا قارن ان تقر ا  ومل يكرن يعر ا     

  وكم كان ذلك إال تدل حمدول من اصحاب رسعأل اهلل 

هلررا رضرري اهلل تباررا مررن اسررتدراكا  ت،رر  الصررحا ة     

 .(2)وعهلاومالحظا   فحذا ت،معا  ذلك مباا ر ععا إي 

                                                                          
  3131ي اهلل تباا  وا ع لاول روم الصحا ة   اب فضاال تااعة رض

 .3881والرتمذي روم 

وواأل ال ركعي رمحه اهلل: "واأل ا ع الف ل: وإاا س،َّم ت،ياا ومل  

يعا ااا حل مة  و اا  ووا ه م يم ونه مل يكن هلا  عل؛ فمن ُنَ هت 

حل مة  ع،اا تن تطاب  ربيل  كيا يا،  ت،ياا اكا اهل 

 .33اخلطايا؟!" اهر. ص

انظ : ا  ا ة  ي ال ما استدركته تااعة ت،  الصحا ة ل، ركعي    (2)

 .94ر 33والام  الثمني   مباوب اماا  املؤمبني ل،محب الطربي ص



واأل ا ع معس  اوشع ي رضي اهلل تبه: ما اشكحَل ت،يبا 

حرردي ت ورر   فاررالبا تااعررة إال  اصررحاب رسررعأل اهلل 

 .(2)و دنا تبدها مبه ت،ًما

 وورراأل مارر وٍ: رايررت معرريخة اصررحاب حممررد   

 .(1)ياالعناا تن الف ااض

وويل ملا وٍ: كانت تااعرة قارن الفر ااض؟ وراأل:     

اوكرا   يارالعناا ترن     حممرد  واهلل لقد رايت اصحاب 

 .(3)الف ااض

   وواأل: "حان صحيح".3883ات  ه الرتمذي روم   (2)

 .38ا  ا ة ل، ركعي ص  (1)

(  8/43(  وا ن سعد   "الطبقا " )343  1/341ات  ه الدارمي )  (3)

 (.4/22واحلاكم )



وواأل تطاا  ن ا ي ر اح: كانت تااعرة افقره البراا     

 .(2)واحان الباا راًيا   العامة

ورراأل ال هرر ي: لررع عررل ت،ررم البرراا ك،ررام واماررا   

 .(1)املؤمبني  لكانت تااعة اوسعام تك،ًما

وتبه ايًضا واأل: لع عل ت،رم تااعرة إي ت،رم عيرل     

 .(3)ت،م تااعة افضلالبااا لكان 

ورراأل الررذه  رمحرره اهلل: مارربد تااعررة يب،ررج الفررني  

ومااتني وتع ة احالي   اتف  هلا البخراري ومار،م ت،ر     

 (.1/283سري اتال  الببالا )  (2)

 (.4/22املاتدرك )  (1)

واأل اهليثمي   "اجململ": رواش الطرباني ور اله عقا . اهر.   (3)

 (.4/22(  وكذا احلاكم )9/143)



مااررة وار عررة وسرربعني حررديًثا  وانفرر ل البخرراري  ار عررة  

 .(2)ومخاني  وانف ل ما،م  تاعة وستني

وذك ها رضي اهلل تباا العيخ ا ع إسحاٍ العريا ي   

ع،ة فقااا الصحا ة  وملا ذك  ا ن حر   امسراا   طبقاته   

الصحا ة الذين رويت تبام الفتاوى   اوحكا  ت،  م يرة  

كث ة ما نقل تبام  ودك  تااعة ت،  ساا  الصحا ة  ووراأل  

احلافظ ا ع حفل تم   ن تبد اجمليد الق شي امليانعي   

كتاب "إيضاح ما ال يال احملدث  ا،ه": اشتمل كتراب  

مار،م ت،ر  الرا حردي  ومراايت حردي  مرن        البخاري و

اوحكا  ف و  تااعرة مرن ع،رة الكترا ني مرااتني ونيًفرا       

وتاعني حديًثا مل خي ل تن اوحكا  مباا إال يارري  وراأل   

 (.1/239سري اتال  الببالا )  (2)



 .(2)احلاكم ا ع تبد اهلل: فُحمكل تباا ر ل الع يعة

وتن ت وة  ن ال  ري واأل: ما رايت احًدا ات،م  فقه  وال 

 .(1)ااعة رضي اهلل تباا طب  وال  عع   من ت

 


 

 .39ا  ا ة ل، ركعي ص  (2)

 (.8/28ا صا ة )  (1)



 فصل

 صور من سرية املسلمة العاملة

 

 حفصة  بت سريين: ا  اهلذيل  الفقياة  اونصارية:

 واأل هعا   ن حاان:

و ا  حفصة  بت سريين الق آن وهي ا بة اعبيت تع ة 

 سبة  وماتت وهي ا بة تاعني.

وتبه ان ا ن سرريين كران إذا ارشركل ت،يره شريا مرن       

 الق آن واأل: اذهبعا فا،عا حفصة كيا تق ا.

وتبه واأل: اشرت  حفصة  ارية اهباا سكْبدية  فقيرل  

هلا: كيا رايتك معالتك؟ فذك  إ  اهيم كالًمرا  الفارسرية    

تفاريش: اناا ام اة صاحلة  إال اناا اذنبت ذنًبا تظيًمرا   



 فاي ال،يل ك،ه تبكي وتص،ي.

وتبه واأل: ود رايت احلان وا ن سريين  ومرا رايرت   

 ة.احًدا ارَرى انه اتقُل من حفص

وتن تبد الك يم  ن معاوية واأل: ُذك  لري ترن حفصرة    

اناا كانت تق ا نصا الق آن   كل لي،رة  وكانرت تصرع     

 الده   وتفط  العيدين وايا  التع ي .

وتررن هعررا : ان حفصررة كانررت ترردتل   ماررجدها   

فتص،ي فيه الظا  والعص  واملغ ب والععاا والصبح  عرم ال  

ل  عم خت ل فيكعن تبد ت األ فيه حت  ي تفل الباار  وت ك

ذلك وضعاها ونعماا  حت  إذا حضر   الصرالة ترالة إي    

 ماجدها إي مث،اا.

وتن مادي  ن ميمعن واأل: مكثت حفصرة   ُمصرالها   



 .(2)عالعني سبة ال خت ل إال حلا ة او لقاا،ة

او  98تم ة  بت تبد الر محن  رن سرعد  رن ُ رارة )     

 هر(:201

 (1)الفقايررة  ت  يررة  اونصررارية  البجاريررة  املدنيررة  

تااعة وت،ميذتاا  ويل: و ياا صحبة  و ردها سرعد مرن    

 ودماا الصحا ة  وهع اتع البقيب اوكرب اسعد  ن  رارة.

كانت تاملة فقياة  كثرية الع،م  حدعت ترن تااعرة    

وا  سرر،مة  ورافررل  ررن تررديج  واتتاررا ا  هعررا   بررت   

 حارعة  وحدكث تباا ولردها ا رع ال  راأل حممرد  رن تبرد      

ال محن  وا باش حارعة  ومالك  وا ن اتتارا القاضري ا رع    

 (.4/301(  سري اتال  الببالا )11ر 4/14صفة الصفعة )  (2)

  الَت ب: ال، َدة  والَاّن  وَمْن ُولكد معك. (1)



 ك   ن ح   وا باش: تبد اهلل وحممد  وال هر ي  وحيير    

  ن سعيد اونصاري  وآت ون.

 وحديثاا كثري   لواوين ا سال .

روى ايعب  ن سعيد  تن يرعنو  ترن ا رن شرااب      

تن القاسم  ن حممد انه واأل لي: يا غرال   اراك قر ص   

الع،م  افال اللك ت،  وتااه؟ و،ت:  ، . واأل:  ت،  ط،ب

ت،يك  كَعْم ة فحناا كانت   حج  تااعة رضري اهلل تبارا.   

 .(2)واأل: فاتيتاا  فع دتاا  ً ا ال ُيبَ ا

وهذش ا بة سعيد  ن املايب ملرا ان لترل  ارا  و ارا     

وكان من احد ط،بة والدها  ف،ما ان اصبح اتذ رلااش ي يرد  

 و تره: إي ايرن ت يرد؟ فقراأل: إي     ان خي ل  فقالت لره  

 (.308  4/301سري اتال  الببالا )  (2)



جم،و سعيد اتع،م الع،م. فقالت لره: ا ،رو ات،مرك ت،رم     

 .(2)سعيد

 هر(:83ُمعاذة  بت تبد اهلل ) 

الايدة العاملة  ا  الصاباا العدويرة البصر ية العا ردة     

 و ة الايد القدوة صك،ة  ن اشَيم  َرَو  تن ت،ي  رن ا ري   

تباا ا رع وال رة    طالب  وتااعة  وهعا   ن تام   حدكث

اجل مي  وي يد الَ شك  وتاصرم اوحرعأل  وتمر   رن ذّر      

وإسررحاٍ  ررن سررعيد  وايررعب الاررختياني  وآترر ون      

 وحديثاا حمتج  ه   الصحاح  وعقاا حيي   ن معني.

 واأل احلافظ الذه  رمحه اهلل:

 ،غبا اناا كانت ُتحْيي ال،يرل تبرالة وتقرعأل: تجبرُت     

 (.2/123املدتل لإلما  ا ن احلال )  (2)



   ه،م القبعر. (2)ل واللعني تبا   وود ت،مت طعأل ا

وملا اسُتعاد  و اا صر،ة وا بارا    عرض احلر وب      

ا تمل البااا تبدها  فقالت: م حًبا  كنك إن كبنتك  رهنتك  

 ل،اباا  وإن كبنت  هُتنك لغري ذلك فار عن.

وكانت تقعأل: واهلل ما احب البقاا إال وتق ب إي ر ري  

عثاا وا بره     العساال  لع،ه عمل  ريين و رني ا ري العر    

 . اهر.(1)اجلبة

 ا  الدرلاا الصغ ى:

الايدة العام،ة الفقياة  ُهَجيمة  بت حيي  العصكا كيكة  

"ان احلياة   القرب ليات إحياا ت،ع  الدين. ومما عب التببيه ت،يه   (2)

 جم ل روال ونع    ل هي حياة    تية   نعيم او  حيم".

 (.309  4/308سري اتال  الببالا )  (1)



 احلكمَي يكة الدمعقية.

رو  ت،ًما ًعا تن  و اا ا ي الردرلاا  وترن سر،مان    

الفارسري  وكعررب  ررن تاصرم اوشررع ي  وتااعررة  وا رري   

 ه ي ة  وطاافة.

ت،  ا ي الردرلاا  وطراأل   وت ضت الق آن وهي صغرية 

 تم ها  واشتا    الع،م والعمل وال هد.

وواأل ا ن  را   وتثمران  رن ا ري العاتكرة: كانرت ا        

الرردرلاا يتيمررًة   حكجرر  ا رري الرردرلاا  ختت،ررا معرره     

ُ  ُنو  تص،ي   صفعا ال  األ  وجت،و   حك،ر  القر آن   

تع،َّم القر آن  حتر  وراأل هلرا ا رع الردرلاا يعًمرا: احلقري         

 صفعا البااا. 

وتن ُ بري  ن ُنفري  تن ا  الدرلاا  اناا والرت و ري   



الردرلاا تبرد املرع : إنرك تطبرتين إي ا رعيك   الردنيا         

فانكحعك  وانا اتطبك إي نفارك   اآلتر ة. وراأل: فرال     

تبكحني  عدي  فخطبارا معاويرة  فاتربتره  الرذي كران      

 فقاأل: ت،يك  الصيا .

 فقياة. واأل مكحعأل: كانت ا  الدرلاا

وتن تعن  ن تبد اهلل واأل: كبا ناتي ا  الدرلاا  

 فبذك  اهلل تبدها.

وواأل يرعنو  رن ميار ة: كرن الباراا يتعبكردن مرل ا         

الردرلاا رضري اهلل تباررا  فرحذا ضرُعفيَن تررن القيرا  تع،قررَن      

  احلباأل.

واأل إمساتيل  ن تبيد اهلل: كان تبد امل،ك  رن مر وان   

ا  الردرلاا معره  الارة      الًاا   صخ ة  يت املقدا  و



حت  إذا ُنعلي ل،مغ ب وا   ووامت تتعكا ت،  تبد امل،رك  

حت  يدتل  اا املاجد  فتج،و مل البااا  و ضي تبد 

 امل،ك إي املقا  يص،ي  الباا.

وتن حيي   ن حيي  الغاكاني واأل: كان تبد امل،ك  ن 

مرر وان كررثرًيا مررا ع،ررو إي ا  الرردرلاا   ُمررؤتك  املاررجد 

 . اهر.(2)دمع  

وواأل احلافظ ا ن كثري رمحه اهلل: ا  الردرلاا الصرغ ى   

تا عية تا دة تاملة فقيارة  كران ال  راأل يقر اون ت،يارا       

ويتفقاعن   احلاا  العرمالي عرامل لمعر   وكران تبرد      

امل،ك  ن م وان ع،رو   ح،قتارا مرل املتفقارة  يعرتغل      

 (  تص ا.119ر 4/111الاا   )  (2)



 .(2)ت،ياا وهع ت،يفة  رضي اهلل تباا

   مالك  ن انو: بت ا ما

وكان ا ما  مالك ُيق ا ت،يه "املعطا"  فحن حلن القرارئ  

  ح ا او  ال او نقل تدٍ ا بتره البراب  فيقرعأل ا عهرا     

ل،قررارئ: ار ررل  فررالغ،  معررك  فري ررل القررارئ  فيجررد 

 .(1)الغ، 

  ارية ا ما  مالك  ن انو:

وحكي تن اشاب انه كان   املديبة ر ت،ر  سراكباا     

والاال  ر وانه اشررتى تضر ة مرن  اريرة       افضل الصالة 

وكانعا ال يبيععن اخلض ة إال  اخلب   فقاأل هلرا: إذا كران   

 (.9/41البداية والبااية )  (2)

 (.2/123املدتل )  (1)



تعية حني ياتيبا اخلب  فاتبا ُنعطكك الثمن  فقالرت: ذلرك   

ال عع   فقاأل هلا: ومل؟ فقالت: ونره  يرل طعرا   طعرا      

غري يد   يد  فااأل تن اجلارية  فقيرل لره: إنارا  اريرة     

 . اهر.(2)رمحه اهلل تعايمالك  ن انو 

 ا  ت،ي َتقكيكة:

العاملة املص ية الفاض،ة ا عها الثقة ا ع الف ل غير   رن   

ت،ي  وولدها البحعّي القارئ ا ع احلاني ت،ي  ن فضرل   

صحبت احلافظ احملَدث ا ا طاه  الاك،في  ثغ  ا سكبدرية 

 ماًنا  فذك ها    عض تعاليقه  واعب  ت،يارا  وتثر  هرع    

ا   مب له فاجن ح امخصه  فعقَّت وليدة   الدار تك وة يعًم

من مخارهرا وتصكربته  فانعرد  تقيرة املرذكعرة   احلراأل       

 الاا  .  (2)



 لبفااا تقعأل:

 

 

 .(2)وود كتب العيخ الا،في هذش العاوعة خبطه

ن إ ر اهيم  والدة الفقيه العاتظ املفا   ين الدين ت،ري  ر  

 ا ن جنا:

املع وا  ر"ا ن جنية" سب  العيخ ا ي الف ل العريا ي 

 احلبب،ي.

واأل ناصح الدين  ن احلبب،ي: واأل لي والدي ر  ين 

 .31ه اهلل  صمن اتالٍ الع،ماا ل،عيخ حممد  ن س،يمان رمح  (2)



الدين َسعكد  دتاا والدته ر: كانت صاحلة حافظة تع ا 

 التفاري.

واأل  ين الدين: كبا نامل من تالي التفاري  عم 

تي اليع ؟ فاوعأل: سعرة ا يا إلياا فتقعأل: إيس فاك  ا

كذا وكذا. فتقعأل: َذك  وعأل فالن؟ وذك  العيا الفالني؟ 

 فاوعأل: ال. فتقعأل: ت ك هذا؟!

ومسعت والدي يقعأل: كانت قفظ كتاب "اجلرعاه "   

وهع عالعرعن جم،ردة  تراليا والردها العريخ ا ري الفر ل         

 .(2)واوعد  ار عني سبة   حم ا اا

 ان  ن ت،ي الدواٍ:فاطمة  بت اوستاذ ا ي ت،ي احل

العيخة  العا دة  العاملة  ا  الببني البياا عرية  اْهُل 

 (.2/440ذيل طبقا  احلبا ،ة )  (2)



اوستاذ ا ي القاسم القرعريي  وا  اواللش  وكانرت تا ردة    

 .(2)وانتة  متاجدة  كبرية القدر

 ا  اخلري احلجا ية:

تصدر  ح،قا  وتظ وإرشال املا،ما  عامل تم و  ن 

 .(1)ل اهلج يالعاص رضي اهلل تبه   الق ن ال ا 

و راا   مقدمرة كتراب "املع،مرني" ال رن سرحبعن: ان       

القاضي العرل تيا   ن ماكني كان يق ئ  باته وحفيداته. 

واأل تيا : فحذا كان  عد العص  لتا ا بتيه و برا  اتيره   

ليع،مان الق آن والع،م  وكذلك كان يفعل وب،ه فاتح صرق،ية  

الع،م لر رة   "اسد  ن الف ا "  ا بته امساا اليت نالت من

 (.480  28/419سري اتال  الببالا )  (2)

 .14اوتت املا،مة ل،جعه ي  ص  (1)



 كبرية.

وروى اخلعين: ان مؤلً ا كان  قص  اومري حممرد  رن   

 .(2)اوغ،ب  وكان يع،م اوطفاأل  الباار  والببا    ال،يل

واأل ا ما  ا ن احلرال رمحره اهلل تعراي: وورد كران        

 مانبا هذا سيدي ا ع حممد رمحره اهلل تعراي ور ا  ت،يره     

العيخ ا ي حممرد   و ته اخلتمة فحفظتاا  وكذلك رسالة 

ا ن ا ي  يد رمحه اهلل  ونصا "املعطا" لإلما  مالك رمحه 

اهلل تعاي  وكذلك ا بتاها و يبان مباا  فرحذا كران هرذا      

 مانبا فما  الك   مان الا،ا رضعان اهلل ت،يام اععرني   

والعامل اوي من حيمل اه،ه ومن ي،عذ  ه ت،  ط،ب امل اتب 

  فحنه آكد رتيته  واو ربام  الع،ية فيجتاد   ذلك  ادش

 (.2/118ت  ية اووالل   ا سال  )  (2)



 .(2)ت،يه واوالهم  ه

 ـ تعظيم حق الزوج والوفا  له حًيا وميًاا:7

إن الثبا  ت،  صدٍ العفاا من افضرل مرا تتح،ر   ره     

البااا  وهلذا )لر ت امل اة املار،مة ت،ر  معاتراة  و ارا     

ومصافاته  واستخالص نفااا لره  واحتمراأل نبرعة الطبرل     

نفاراا ومسراح ت،قارا وتذو رة     مبه  واكث  ما كران صرفاا   

طبعاا إذا استحاأل الده   ال  ل ف  اش   ماله  او نكبه   

ورعتكه  او  دله  ك   املبصب وروترة الار،طان  ات اًفرا مرن     

 الاجن  واصفاًلا من احلديد.

 ل لقد كان وفايها لره  عرد تفراا اعر ش واَمحراا ترربش       

ارش  تديل وفاااا لره وهري  رني افيراا نعمتره  واكبراا ل      

 (.121  2/123املدتل )  (2)



وكان إيثار ا سال  له مَبد حدالها ت،يه ار عة اشا  وتع ة 

ايا   ال تتجمل   اعباااا  وال ت لان  وال تفرارٍ لارش إي  

 لار ا ياا ر ُسبة من سبن هذا العفاا  وآية من آياته.

لذلك كانت امل اة املا،مة ت ى العفاا ل و اا  عد املع  

 تارا  فكانرت ترؤع     آع  مما تر اش و يارا وامارا وذوي و ا   

فضاا،ه  وتذك  مشاا،ه   كل معطن ومقا    ل رمبا ت   

ذك ش وهري  رني ت،يفتره مرن  عردش  فرال تتحر ل   ذكر          

 .(2)فضاا،ه وتفضي،ه إن كانت ت ى الفضل له(

ومن حدي  ذلك: ان امساا  بت ُتميو كبرت جلعفر    

 ن ا ي طالب  عم و ي  ك  من  عردش  عرم ت،فامرا ت،ريت     

تبه  فتفات  م ة ولدها حممد  ن  عف  وحممرد  رضي اهلل 

 (.1/89انظ : امل اة الع  ية )  (2)



 ن ا ي  ك   كل يقعأل: انا اكر   مبرك  وا ري ترري مرن      

ا يك  فقاأل هلا ت،يت: اوضي  يباما يا امساا  والت: مرا  

رايت شاً ا من الع ب تررًيا مرن  عفر   وال رايرت كاراًل      

تري من ا ي  ك . فقاأل ت،يت: ما ت كت لبا شيًها  ولع و،ت 

. فقالت امساا: إن عالًعا انت او،ام (2)ملقتُّك غري الذي و،ت

 .(1)خليار

واوص  ا ع  ك  رضي اهلل تبه ان ُتَغار،ه امسراا  برت    

تميو رضي اهلل تباا  ففع،ت  وكانت صراامة  فارالت   

 وويل: لع،اا: "لع مقتك" اي: احببتك.  (2)

(  وا ع نعيم   "احل،ية" 109  8/108رواش ا ن سعد   "الطبقا " )  (1)

(  وواأل احلافظ ا ن 181  1/181(  وانظ : سري اتال  الببالا )1/11)

حج  رمحه اهلل: "ات  ه ا ن الاكن  ابد صحيح تن العع " اهر. 

 (.1/492من "ا صا ة" )



من حض  من املارا  ين ووالرت: إنري صراامة وهرذا يرع        

شديد الربل  فال َت،حيك من غرال؟ فقالعا: ال. وكان ا ع  ك  

  ملرا افطر    ووراأل: هرع     (2)ي اهلل تبه ود ت   ت،يارا رض

اوعى لك  فذك    يبره   آتر  البارار  فردتت مبراا       

 .(1)فع  ت  ووالت: "واهلل ال ارتبعه اليع  حكبًثا"

ومن ذلك ايًضا ما روي من ان البااا ورمن حرني ر رل   

مرن ارحرد يارالن البراا ترن اه،ران  ف،رم         رسعأل اهلل 

  فرال تاراله واحردة إال    أل اهلل ُيخربن حت  اتني رسرع 

 اتربها  فجااته َحمبة  بت  حس  فقراأل: "يرا محبرة    

احتا  اتاك تبد اهلل  ن  حس"  والرت: إنرا هلل وإنرا    

 اي: اوام ت،ياا.  (2)

 (.8/108بقا " )رواش ا ن سعد   "الط  (1)



إليه را ععن  رمحه اهلل  وغف  له. عم وراأل: "يرا محبرة     

احتا  تالك مح ة  ن تبد املط،ب" والت: إنرا هلل وإنرا   

له. عم وراأل: "يرا محبرة     إليه را ععن  رمحه اهلل  وغف  

. (2)احتا   و ك مصعب  ن تمري"  فقالت: يرا َحَ  راش  

: "إن ل،م اة لُععبة من ال  ل ما هري لره     واأل الب  

 .(1)شيا"

 الًغا ملا اوع   امل اة  ولعم ك إن   وعأل رسعأل اهلل 

 ه  وا  كْ  فيه من ف   احلبع ت،   و اا  وفضل العفراا  

 احلحَ ب: الا،ب. و  لفظ ا ن ما ه )والت: "واح ناش"(.  (2)

 ،فظ: "إن ل، ول من امل اة لععبة ما  2390رواش ا ن ما ه   سببه روم   (1)

(  وا ن إسحاٍ   8/213هي لعيا"  وكذا ا ن سعد   "الطبقا " )

ني   "ضعيا الارية  ،فظ: "إن  ول امل اة مباا لبمكان"  وضعفه اولبا

 .2910  وكذا   ضعيا اجلامل  روم 210  ص341ا ن ما ه" روم 



 .(2)له  عد معته

ا تاعر اجمل معن الفاقة ت،ر  امرري الرربرة  ووتيرل     ومل

الفج ة  تثمان رضي اهلل تبه  وتبالروش  الايعا  القرت  

 و ته "ناا،ة  بت الفُ فصة"  بفااا ت،يه حت  تكرعن لره   

ويواًا من املع   ف،م ير ل القت،رة اوترة ح متارا  وضر  عش      

 الايا ض  ة انتظمرت اصرا عاا  ففصر،تان ترن يردها       

  وملرا  (1)يه  فجبدلته  عم ذ عش رضري اهلل تبره  ونفذ  إل

 ومن عم واأل ا ما  ا ع الف ل ا ن اجلع ي رمحه اهلل تعاي:  (2)

"وال يببغي لعالدي امل اة  وال جلميل اه،اا ان يط،بعا مباا امليل إي  

ل  وود إيثارهم اكث  من مي،اا إي  و اا  فحناا ايل إي  و اا  الطب

اترب تباا العارل  ذلك  ف،تعذر   ذلك" اهر. من "احكا  البااا" 

 .10ص

 (.1/221  امل اة الع  ية )321الدر املبثعر   طبقا  ر ا اخلدور ص  (1)



تطباا امري املؤمبني معاوية رضي اهلل تبه ا ت  ووالرت:  

 .(2)"واهلل ال وحَعَد احد مين مقعَد تثمان ا ًدا"

ومل ان رغبة اوَيم تن ال وال وك اهيتاا له واتتكافارا  

لونه مل يكن من مبالئ ا سال    شيا  فقد وراأل تعراي:   

 [.31البعر: ] {ككُحعا الياحَياَم  مكْبكرْمَواحْن}

 وتررن  ررا   تررن ا  مبعرر  اونصررارية: ان الررب    

  فقالرت: إنري   (1)تطب ا  مبع   برت الررباا  رن معر ور    

: "إن هذا اشرتطت ل و ي اال ات ول  عدش  فقاأل الب  

العقد الف يد ال ن تبد ر ه  كتاب امل  انة الثانية   البااا وصفاتان   (2)

 (.1/343  اوتال  )3 ر

حارعة  عد ان ما  اه،ه  كما   رواية البخاري    اي تطباا ل يد  ن  (1)

 "التاريخ الكبري".



 .(2)ال يص،ح"

ومل ال تصة هلن   البكاح والتعسل ت،ريام   امر ش    

اويرام  انفرن ان يتبردلن  بعرعلتان  وً را       فحن كرثرًيا مرن  

آت   وفاًا هلم  و قًيرا ت،ر  ذكر اهم   رل امراًل ان اترد       

 ال و ية  يبام   الدار اآلت ة.

فقد كان مما  عك   ه ا سال  امل اة الصراحلة ان املرؤمن   

َ بكراُ   }إذا لتل اجلبة احل   ره ا وا ره. وراأل تعراي:     

 {َص،حَح مكْن آَ ااكايْم َواحْ َوا كايْم َوُذَريكراتكايمْ َتْدن  َيْدُت،رعَنَاا َوَمْن 

(  1/238(  و"الصغري" )1/24رواش الطرباني   "املعجم الكبري" )  (2)

(  وكذا حاكبه اولباني 9/129واحلدي  حاكبه احلافظ   "الفتح" )

 عاهدش تبد البخاري   "التاريخ الكبري"  انظ : الصحيحة  حدي  

 .108م رو



[  فيجمعام اهلل   اجلبا  مبعمني  يتكهرعن  13ال تد: ]

ُهْم َواحْ َواُ ُاْم فكي هكالأل  َت،ح  }  هالهلا ما ورين ف حني  

اْلُت،رررعا اليَجبكررةح احْنررُتْم  }[  31يرررو:] {الياحَرااكرركك ُمتكككُهررعنَ 

 [.10ال ت ا:] {ُتْحَبُ وَن َواحْ َواُ كرْم

وكان من آيا  وفاا كثري من الصاحلا  و وا ان  عد 

معتان إمااكان تن ال وال  ال لغر   إال لريكن  و را      

 هلن   اجلبة.

فعن ميمعن  ن مار ان وراأل: تطرب معاويرة  رن ا ري       

سررفيان رضرري اهلل تبرره ا  الرردرلاا  فا ررت ان ت و رره     

: رسرعأل اهلل  وراأل  ووالت: مسعت ا ا الردرلاا يقرعأل:   



 .(2)"امل اة   آت  ا وا اا" او واأل: "آلت  ا وا اا"

وتن تك مة: ان امساا  برت ا ري  كر  كانرت قرت      

ال  ري  ن الععا   وكان شديًدا ت،ياا  فاتت ا اها  فعكت 

ذلك إليه  فقاأل: "يا  بية اصربي  فحن امل اة إذا كان هلرا  

مل  يباما    ول صاحل  عم ما  تباا  ف،م ت ول  عدش ُ 

 .(1)اجلبة"

وتن حذيفة رضي اهلل تبه انه واأل ل و ته: "إن شهت 

ان تكعني  و يت   اجلبة فال ت و ي  عدي  فرحن املر اة   

(  43380  43331(  وكب  العماأل )2113انظ : املطالب العالية )  (2)

(  واحلدي  صححه 48(  الفقيه واملتفقه )9/118تاريخ  غدال )

  ععاهدش. 2182اولباني   "الصحيحة" روم 

 .311(  "التذك ة" ل،ق ط  ص3/111انظ : "الصحيحة" ل لباني )  (1)



 .(2)  اجلبة آلت  ا وا اا   الدنيا"

وتن  بري  ن نفري تن ا  الردرلاا  انارا والرت و ري     

ك  الدرلاا: "إنك تطبرتين إي ا رعيك   الردنيا  فرانكحع    

وانا اتطبك إي نفارك   اآلتر ة"  وراأل: "فرال تربكحني      

 عدي" فخطبارا معاويرة  فاتربتره  الرذي كران  فقراأل:       

 .(1)"ت،يك  الصيا "

وواأل اوصمعي: ت ل سر،يمان  رن تبرد امل،رك  ومعره      

س،يمان  ن املا،ب  ن ا ي صف ة من لمع  متب هني  فمر   

(  وتتمته: "ف،ذلك ح ك  اهلل ت،  10  1/19)ات  ه البيافي   سببه   (2)

ان يبكحن  عدش؛ ونام ا وا ه   اجلبة"  وفيه ا ع  ا وال الب  

 إسحاٍ الابيعي.

 (.4/118سري اتال  الببالا )  (1)



ال يح    اجلبانة  وإذا ام اة  الاة ت،  ورب تبكي  فابت

ف فعت الربول تن و ااا  فكاناا تمامرة َ ،حرت مشًارا     

فعفقبا متعجبني  نبظ  إلياا  فقاأل هلا ا رن املا،رب: "يرا    

امة اهلل  هل لك   امري املؤمبني  عاًل؟" فبظر   إليامرا    

 عم نظ   إي القرب  ووالت:

 

 



 .(2)ص فبا و ن متعجبعنفان

واترًيا: هذا مثل ل، و ة املا،مة الفاض،ة يببغري لكرل   

 ما،مة ان جتع،ه نصب تيبياا:

إن فاطمة  بت امري املؤمبني تبد امل،ك  ن مر وان كران   

و ياا ر يع  ت و ت ر الا،طان اوتظم ت،  العا  والعر اٍ    

اا واحلجا  واليمن وإي ان والابد ووفقاسريا والقر يم ومرا ور   

البا  إي جنارا و بعة ش ًوا  وت،  مص  والارعلان وليبيرا   

وتعنو واجل اا  واملغ ب اووص  وإسبانيا غ ً ا  ومل تكرن  

فاطمة هذش  بت اخل،يفة اوتظم وحاب   ل كانت كرذلك  

  وهذا اوتري 238  واتبار البااا ص411  413الدر املبثعر ص  (2)

مة  ك   ن تبد اهلل مباعب تطا ال ن القيم اجلع ية  كما حققه العال

 .211ر 212ا ع  يد   "ا ن القيم اجلع ية: حياته  وآعارش" ص



اتت ار عة من فحعأل ت،فاا ا سال  وهم: العليد  رن تبرد   

ك  وهعا  امل،ك  وس،يمان  ن تبد امل،ك  وي يد  ن تبد امل،

 ن تبد امل،ك  وكانت فيما  ني ذلرك  و رة اتظرم ت،يفرة     

ت فه ا سال   عد ت،فاا الصدر اووأل  وهرع امرري املرؤمبني    

 تم   ن تبد الع ي .



(2)


وهذش الايدة اليت كانت  بت ت،يفة  و و ة ت،يفرة   

خل،فاا  ت  ت من  يت ا ياا إي  يت واتت ار عة من ا

 و اا يع   فت إليه وهي مثق،ة  اتن ما ا،كه ام اة ت،  

و ه اور  من احل،ي واجملرعه ا   ويقراأل إن مرن هرذش     

 (.9/293البداية والبااية )  (2)



ال،رذين اشرتا ا   التراريخ  وتغبر       (2)احل،ي و طي ماريرة 

  اما العع اا  وكانا وحدهما يااويان كبً ا.

ان ت وا تم   رن تبرد   ومن فضعأل القعأل ان اشري إي 

الع ي  كانت    يت ا ياا تعيس   نعمرة ال تع،رع ت،يارا    

تيعة ام اة ات ى   الدنيا لذلك العاد  ولع اناا استم   

   يت  و اا تعيس كما تعيس وبل ذلك لتم  ك شاا   

كل يع  وكرل سراتة  السرم املراكعال  وانردرها واغالهرا        

ي ت فرره البعرر   وترربعم نفارراا  كررل انررعال البعرريم الررذ  

وكان ا عها تبد امل،ك  ن م وان رمحه اهلل ود اتطاها ور طي مارية    (2)

والدرة اليتيمة  وكان احب اتعاتاا إليه  وكان ود لتا هلا واااًل: 

" فت و اا ا ن تماا تم   ن تبد الع ي . اهر. من "ال،ام احفظين فياا

 (.9/11"البداية والبااية" )



الستطاتت ذلك... إال ان اخل،يفرة اوتظرم تمر   رن تبرد      

الع ي  اتتار ر   العوت الذي كان فيه اتظم م،رعك اور    

  ورضريت  (2)ر ان تكعن نفقة  يتره  ضرعة لراهرم   اليرع     

 ذلك  و ة اخل،يفة اليت كانت  بت ت،يفة واتت ار عرة  

لررذة  مررن اخل،فرراا  فكانررت مغتبطررة  ررذلك وناررا تررذووت

القباتة  واتعت  رالوة االتترداأل  فصرار  هرذش ال،رذة      

وهذش احلالوة اطيب هلا وارض  لبفااا من كل مرا كانرت   

تع فه وبل ذلك من صبعا البذخ والعان الرتا   ل اورتح 

وود تريها تقب تعليه اخلالفة  ني ان تقيم معه ت،  انه ال ف ا  له   (2)

إلياا  و ني ان ت،ح   اه،اا  فبكت  و ك   عارياا لبكاااا  فرامعت 

هلل. اهر. ضجة   لارش  عم اتتار  مقاماا معه ت،  كل حاأل رمحاا ا

 (.9/298من "البداية والبااية" )



ت،ياا  و اا ان ترتفل ترن تق،يرة الطفعلرة  فتخر ل ترن      

هذش اوالتيب والافاسا اليت كانرت تبار ل  ارا اذنيارا     

ا وشع ها ومعصمياا  ممرا ال يارمن  وال يغرين مرن     وتبقا

 عل  ولع  يل وشبل تبه  طرعن شرعب    الره ونارااه     

واطفاله  فاسرتجا ت لره  واسررتاحت مرن اعقراأل احل،ري       

واجملعه ا  والآلل  والدرر اليت مح،تارا معارا مرن  يرت     

 ا ياا  فبعثت  ذلك ك،ه إي  يت ماأل املا،مني.

ني تم   ن تبد الع ي   ومل وتع  تقب ذلك امري املؤمب

خي،ا ل و ته واواللش شريًها  فجااهرا امرني  يرت املراأل       

وواأل هلا: إن جمعه اتك يا سيدتي ال ت األ كما هي  وإني 

اتتربتاا امانرة لرك  وحفظتارا لرذلك اليرع   وورد  هرت        

استاذنك   إحضارها  فا ا ته  انارا وهبتارا لبيرت مراأل     



م والت: "وما كبت وطيعه املا،مني طاتة ومري املؤمبني  ع

 حًيا واتصيه ميًتا".

وا ت ان تارتل من ماهلا احلالأل املرعروث مرا ياراوي    

املاليني الكثرية    العوت الرذي كانرت حمتا رة فيره إي     

لرياما   و ذلك كتب اهلل هلا اخل،عل  وها  ن نتحدث 

تن شر ا معردناا ورفيرل مب لتارا  عرد تصرعر وتصرعر         

 .(2)قاماا    با  البعيمرمحاا اهلل  وات،  م

 ـ عصم الاسخط على الزوج أو ُبغضه بسبب الاعصد:8

من مظاه  غ  ة الردين ان ُيبراأل ممرن ي،تر     ضرا اهلل      

تعاي  الت ا  ش ته وترد  تعردي حردولش  فيارخ  البراا      

   ،قم 88ر 84مقدمة "آلاب ال فاا   الان املطا ة" ل لباني ص  (2)

 هر.2409العيخ حمب الدين اخلطيب رمحه اهلل. طبعة سبة 



مبرره  ويطعبررعن فيرره  ويارريهعن الظررن  رره  وي،م ونرره     

 .ويغتا عنه  ويتامعنه  تام  اط،ة هع مباا   اا

وكثري من البااا إذا ت ول ت،ياا  و ارا  ووفرت مبره    

معوًفا خمالًفا ل،عر يعة واوامرت ت،يره الردنيا  وا ك  ت،يره      

 شياطني ا نو واجلن لع،ه يرتا ل  او يعدأل تما وا   ه.

اما املا،مة التقية ر حت  وإن كانت ال تتمبر  ل و ارا    

 ان يت ول ت،يارا ر فاري تتقري اهلل تعراي    و ارا  وال       

تعلي اهلل فيه  ابب التعدل  ويبق    نااية اوم  معوفاا 

 شاخًما يدأل ت،  تقعاها هلل تعاي  واهم مظاه  ذلك:

ر التا،يم الترا  حلكرم اهلل تعراي  انطالًورا مرن وعلره       2

فحال َوَرَ كح ال ُيْؤمكُبرعَن َحتكر  ُيَحك ُمرعكح فكيَمرا َشرَجَ       }تعاي: 

فكي احْنفراكايْم َحَ  ًا مكمكا وحَضرْيَت َوُيَار، ُمعا    َ ْيَبُاْم ُعمك ال َيجكُدوا



 [.13البااا:] {َتْا،كيمًا

ر التحقي  العم،ي لإل ان  القضاا والقدر  وان ما شاا 1

: "إن اهلل اهلل كان وما مل يعا مل يكن  انطالًوا من وعله 

ورردر مقررالي  اخلالارر  وبررل ان خي،رر  الاررمعا  واور    

 .(2)خبماني الا سبة"

ف،ماذا ال نامل مبك ايتاا املقص ة: "ودر اهلل ومرا شراا   

 فعل"؟!

ملاذا ال ن ى اعر  ا  ران  عقيردة القضراا والقردر ت،ر        

 س،عكك ومعوفك مل  و ك؟!

 ملاذا ال ن ى ال ضا والتا،يم مبا ودرش اهلل لك؟!

إن التاخ  وتد  ال ضا  قضاا اهلل وودرش ال طاارل مرن   

 رواش البخاري وما،م.  (2)



  كتراب اتمالرك  فالقضراا    ورااه إال ا عم الرذي سيارط    

مف و  مبه  والقدر واول  واووال  ود  فت  والصحا ود 

طعيت  ف،ماذا ال تاتقب،ني ودر اهلل  ربفو إ انيرة راضرية    

 يغم ها حب اهلل وحدش؟!

ر  دلي إ انك  راهلل  وترذي  كرل وسري،ة تثبترك      3

 ت،  الط ي  وت يد من إ انك  اهلل تعاي.

فارن ترري معرني  لرك ت،ر       رافقي البااا الصاحلا   

 الط ي .

 ات ي لين اهلل  القعأل والعمل ُيع ك اهلل تعاي.

التعدل   ايا  الغ  ة هرذش  ارال ل،باراا الصراحلا       

 فاحذري ان ت س    االتتبار.

   لي نفاك من اهلعى والتعصب إال لإلسال .



ر احذري تبين اوفكار املغ،عطرة واآلراا اوفيبرة الريت    4

الع،مانيعن واتداا الردين حرعأل وضرية تعردل     حياوأل نع ها 

ال و ا   فتصبحي  عًوا هلم لبع  افكارهم الباط،ة وانرت  

 ال تبالني.

ر ال مي ط ي  العدأل لااًما   القعأل والعمل انطالًوا من 3

َيا احيَُّارا الَّرذكيَن آَمُبرعا كرعُنرعا وحرعكامكنَي  كاليقكْار ك       }وعله تعاي: 

 {َت،حرر  احْنفراكرركرْم احوي اليَعالكررَدْيني َواليرراحويَ  كنيَ  ُشررَاَداَا لك،َّررهك َولحررعْ 

َوال َيْجر يَمبككرْم َشرَبُُن وحرْع      }[  ويقعله تعاي: 233البااا: ]

[. 8املااردة:  ] {َت،ح  احلَّا َتْعدكلرعا اْتردكلرعا ُهرَع احويرَ ُب لك،تكقيرَعى    

فاحذري ان تبالي من  و ك  الطعن او الكذب او اهلعى  

إال ونه ت ول ت،يك ما لا  ال  ل تالاًل يتقي اهلل  ال لعيا

 تعاي   اه،ه عيًعا.



وتذك ي له حاباته وحان تع ته  وال تبظ ي مببظار 

 اسعل فتظا  كل تص فاته واوعاله امامك سيهة فتبغضيه.

ر طَا ي نفاك مرن آفاتارا وام اضراا؛ مرن الغرل او      1

بجرراة يررع  احلقررد  او ال غبررة   االنتقررا   وات،مرري ان ال 

 القيامة ملن ياتي اهلل تعاي  ق،ب س،يم.

: اي البراا افضرل؟ وراأل:    رسرعأل اهلل  وود سرهل  

"كل خممع  الق،ب صدوٍ ال،اران" ورالعا: صردوٍ ال،اران     

نع فه  فما خممع  الق،ب؟ واأل: "هع التقي البقري  ال إعرم   

 .(2)فيه وال  غي وال غّل وال حاد"

  البااية؟!ر ال ق ني وإال فما  دوى احل ن  1

َوَتَار  احْن َتكيَ ُهرعا َشرْيهًا َوُهرَع َتْير ت لحكررْم       }واأل تعاي: 

 .948رواش ا ن ما ه  وصححه اولباني   "الا،ا،ة الصحيحة"   وم   (2)



َوَتَا  احْن ُتحكبُّعا َشْيهًا َوُهرَع َشر ٌّ لحكررْم َوال،َّرُه َيْع،حرُم َواحْنرُتْم ال       

 [.121البق ة: ] {َتْع،حُمعَن

فمررا الراك؛ لعررل   هررذا التعرردل تررري لررك   الرردنيا  

انت ال تع،مني  وإال ف،ن تصربي ت،  واآلت ة  واهلل يع،م و

اي  الا خيتربك اهلل  ه  لع كان هذا هع اوصل   س،عكك 

 وتص فك  وهع احل ن واهلم والغم  وكان العامل ود انتا .

ر احذري  عد التعدل ان تتغري معام،تك ل و ك  فرال  8

تعظمي له حًقا وال ق صي ت،  م ضاته كما كبت تفع،رني  

 اين انت مبه "فحاا هع  بتك ونارك".وبل التعدل  وإال ف

: "والذي نفرو حممرد  يردش ال    وتذك ي لااًما وعله 

تؤلي امل اة ح  ر اا حت  تؤلي ح   و اا ك،ه حت  لرع  



 .(2)ساهلا نفااا وهي ت،  وتب مل ابعه"

وهذش  عض البماذل املع فة نادياا إي اصحاب الق،عب 

العاول اجلميل احلاودة او الضعيفة  حت  يتاب  هلم ريية 

 لإلسال  تبدما ي،ت   اه،ه  ه حًقا:

ا ر ذك     يدة اوتبرار القاه يرة   تردلها الصرالر      

  ترررًبا 19/4/2991هررر ر املعافرر    11/21/2421 ترراريخ 

  عبعان "و تة  ني ض تني" هذا نصه:

اضط  ماهعلعن سععليعن   ر اا و ترة  رني  و رتني     

  كل مباما ت،  وحد امل ض   الفعل الك،عي  عد ان اص 

التربل له  ححدى ك،يتياما  وذك   صحيفة "ت ب نيرع "  

امحد وا ن ما ه  وحابه اولباني   "صحيح اجلامل"   وم  رواش  (2)

1923. 



الاععلية اليت تصدر  ا نك،ي ية ان الاباٍ  ني الر و تني  

كان حممعًما  وانره ت،ر  الر غم مرن فرع  ال و رة الثانيرة        

 الق تة إال ان ال و ة اووي اص ك  ت،  اناا هي صراحبة  

 احل    التربل ل و اا  الك،ية.

ارس،ت ال و ة اووي ل، و ة الثانية  طاوة تابهة  ب ر 

 لي،ة  باا  و اا  اا والت هلا فياا:

 اتيت احلبيبة/...

 سال  اهلل ت،يك ورمحته و  كاته.

ال ياعين   هذش املباسبة الاعيدة إال ان اوعأل لك لتاا 

:  ارك اهلل لك  و ارك ت،يرك وعرل  يبكمرا      الب  

 تري.

ان يكترب لرك الارعالة واهلبراا     والتع اهلل تر  و رل   



والتعفي    حياتك ال و ية اجلديدة  كما الترعش سربحانه   

ان نظل اتتني متحا تني   اهلل  متعراونتني ت،ر  طاتتره    

حترر  نعطرري املثررل اوت،رر  والقرردوة الصرراحلة وتعاتبررا    

املا،ما  امل تع ا  من تعدل ال و ا   وات،مري يرا )...(   

فاضل ر حفظره اهلل ر ملرا      اني ود رشحتك  و ة لعيخبا ال

ملات فيك من صفا  محيدة  واتالٍ تالية والت ا  طيرب  

ر وال ا كي ت،  اهلل احًدا ر وانك سرعا تكرعنني لره نعرم      

ال و ة اليت تتفران    تدمرة  و ارا وإسرعالش  وسرعا      

 جتديبه إن شاا اهلل نعم ال ول لك.

  ف،بحافظ سعًيا ت،  هذش البعمة اليت منك اهلل ت،يبا  اا

 ونعك ش لااًما ت،ياا.

واساأل اهلل ان عمعبا لااًما ت،  تري  وان يعفقبرا ملرا   



 حيبه وي ضاش.

 والاال  ت،يكم ورمحة اهلل و  كاته.

 اتتك ا )....(

 ر ر ال و ة اووي تدتع اهلل تر  و رل وتتضر ل إليره      

 فتقعأل:

ال،ررام اكتررب ل و رري الاررعالة مررل  و تيرره اووي     

 الة   الدارين اووي واآلت ة.والثانية  واكتب له الاع

ال،ام ان ل من و،  الغرية  وام  و،   احلب وحرب  

 اخلري ل و ي ول و ته الثانية.

 ل ر تقعأل غالية اجلحدري:

اوعأل و اهلل التعفي : إنين ال و ة الثانية ل و ي  ولقد 

ر واهلل ر تطبت ل و ي امل اة الثالثة   ض  من نفاري وال   



   ل إن الغرية ما  الرت مع رعلة إال   التي ان اوم  تالي

انه استععار هلذا اخلط  الداهم وإ ان مين  ران املصر،حة   

كل املص،حة فيمرا اتترارش اهلل لبرا  وانرا مارتعدة  عبرا        

 ذلك. ولقد رفضت هذش امل اة الثالثة ل سا املعافقة.

وهاانذا اوعأل من ارال  ان تتاكد من كالمي وهي ام اة 

اتطباا له ش يطة ان يعافر  هرع ت،ر     صاحلة  حمكاني ان 

 شخصيتاا.

هر ر وهذش ا  املؤمبني ا  حبيبة  بت ا ي سفيان رضري   

اهلل تباا ملا م ضرت وبرل وفاتارا  راحرت تردتع امارا        

املؤمبني ومبام تااعة رضي اهلل تباا وتقعأل هلا: ود كران  

يا تااعة ما  يببا و ني الض اا  فغف  اهلل لي ولك مرا كران   

 من ذلك.



لررت تااعررة: غفرر  اهلل لررك ذلررك ك،رره  وجترراو    فقا

 وح،َّ،حت من ذلك.

 فقاأل: س تين س كك اهلل.

 وارس،ت إي ا  س،مة فقالت هلا مثل ذلك.

اليو   هذش الصعرة املع وة املثل والقدوة لكرل مار،مة   

 كانت  و ة اوي او عانية.

فححرردى ال و ررا  ترردتع لبفارراا ول، و ررة اوترر ى   

 ابب الغرية  فما كران مرن ال و رة     املغف ة ما كان مبان 

اوت ى إال ولتت هلا ايًضا  املغف ة وان يتجاو  اهلل تبارا  

حت  ُس ك  ا  حبيبة  ذلك  عم لترت هلرا ان يار كها اهلل    

 تعاي كما س تاا.

هذش هي الق،عب املطمهبة  ال اهردة   الردنيا  املتعك،رة    



 ت،  اهلل ح  تعك،ه  ال اضية مبا وام اهلل هلا.

ين هذش الق،عب من الق،عب املمت،هة  العحباا والبغضاا فا

واحلقد والضرغيبة  الريت ال تصرفح وال تعفرع وال تردتع إال      

 ت،  ض تاا. وال حعأل وال وعة إال  اهلل.

و ر ال تعع  اوتت ا  حاكان  ايرة غررية مرن ضر تاا      

وتعتربها اتتاا  وتبظ  إلياا نظ ة احرتا  وتقدي ... كيا 

تاا  و ة ل و ارا  عرد تردة سربعا  مرن      وهي اليت اتتار

ال وال وتد  ا جناب  ولكن إرالة اهلل فعٍ كل شريا فقرد   

حصل احلمل ل، و تني   اوورا  متقار رة  وكانره   كرة     

التعدل وتعظيم ش يعة اهلل تعاي هي اليت  راا   راخلري    

 ومل ال واهلل تعاي يعطي تبالش املتقني ما حيبعن.

برااي وا بايهرا ال يعرع ون    واضي ا  حاان واا،رة: ا  



 اي تف ورة  يبامرا  فراومعر تارري ت،ر  ترري مرا ير ا           

و و ي الذي استطال ان ياري  افيبة احلياة ال و يرة إي  

   اومان ياتح  كل تقدي  واحرتا   فاسباب نععا الغرية 

 تععل ل، ول واساليبه   التعامل.

 وتقعأل ال و ة الثانية:

 التعر ا ت،ر  ال و رة     عد ال وال كانت لري رغبرة    

اووي  واف   و ي واتربها  ذلك   اا ال،قاا الذي اتارم  

 اهلدوا وال،طا  ومل م ور اويا  ا لال  مع فتبرا  عضربا   

 بعض  واصبح  يببا تعافًقا واضًحا  ومل نعع  يعًمرا  قرد   

او اتررتالا  و اررذش الط يقررة ا،كتبررا الف حررة والباجررة  

لق،عب املطمهبة اليت ال تغ وها البا عة من البفعا الصافية وا

 الك اهية وال تقرتب مباا  فمن كان مل اهلل كان اهلل معه.



وتضيا: ما هذا العفاٍ ر  عرد فضرل اهلل تعراي ر إال        

 فعل العردأل الرذي امر  اهلل  ره وتمرل  ره  و برا  وهرذا         

 التص ا احلان ضاتا مكانته   و،ع با.

وضررة   ر التقررت   يرردة "الصررباحية"  الع وسررني "ر   

 وهبية" وقدعتا مًعا تن حياتام اجلديدة والتا:

إن الصررداوة ترر     يبامررا  وإنامررا خي  رران مًعررا     

ل،تاررعٍ  ويبامرران مًعررا   غ فررة واحرردة  عررد ان التحرر    

 ت يااما املعرتك "امني"  القعا  املا،حة.

و عد مضي اكث  من اسربعتني ت،ر  هرذا الر وال التر       

م "الع وسران اجلردل"   "الصباحية"  عالد الع يو حي  يقري 

وا ،غا والرد العر يو "الصرباحية" ان العر يو ذهرب  عرد       

مضي ار عة تع  يعًما ت،   فافه والتح   اخلدمة ا ل امية 



 اجليس حي  ما  األ امامه ار عة تعر  شراً ا  اامارا     

وود  د  روضة وهبيرة "الع وسران" واملع علتران    يرت     

"  ويظا  ان هباك والد ال ول كاتتني اكث  مباما "ض تني

تالوة حب وتفراهم  يبامرا وال يع رد حتر  اي نرعل مرن       

اجلفاا   ل كانتا متفاهمتني  ماسة وكل مبامرا تاتعرري   

 اوت ى وبل اي إ ا ة ت،  اسه،ة "الصباحية".

تقعأل هبية: إن  وا اا من امرني ار رل لي،رة واحردة      

 واناا امضت ت،ك ال،ي،ة    يت والدها.

 ان تكعن هي الثانية؟ سالباها: كيا تق ر

وا ا ت  بااطة: انه حاب ت تيرب كحترب الكتراب     

فقد تق ر حيبهذ  اناا ال و ة الثانية   يبما تكعن "روضرة"  

ال و ة اووي  ال غم ان تقرد القر ان لالعبرتني مت   نفرو     



 ال،حظة.

وتقعأل روضة:  ن حًقا صديقتان  ونارتغ ب لدهعرة   

لرنا امني إي تدمتره  الباا من ذلك؛ ففي اومو تبدما غا

  اجليس  تبا ر انا وهبية ر   غ فة واحدة  وذهببرا  عرد     

الظا  ل،تاعٍ مًعا  كما انبا تالأل اوسبعل املاضي ت  برا  

مل امني ل،تب ش مًعا  واآلن هع غري مع عل  يببا ومل ذلرك  

فبحن ال نفرتٍ  فبحن صديقتان و بتا تمعمة وبل ان نكعن 

  و يت امني.

: إن اهم شيا هرع العردأل  وامرني يعردأل     وتقعأل روضة

 يببرا ااًمرا  ف،كرل مبرا غر فرة مارتق،ة   البيرت وما نرا         

وتكاليا  وا با انا وهبية كانتا متاراوية ااًمرا  ومرا لا     

الررر ول ترررالاًل  فرررال يع رررد اي لال  ويرررة تالفرررا  او 



 .(2)معكال 

  ر وهرذش رسرالة ارسر،تاا  و رة عانيرة إي ضر تاا ر          

 :(1) ر قت تبعان: "لتيين اورتب مبك"ال و ة اووي

 ت ي تي ُحصة...

مبذ ان لت،ت حياة  و ك ر ك و ة عانية ر وانا اشع    

اني عقي،ة ت،يك  ختت،اني البظ  إلّي  فحذا ما هلع  تبك 

حدكوت   و اي واط،ت البظ  إلّي  اشع   الكُ ة وتيبرة  

اومل تكاعان ُمحيراك ك،مرا ووعرت تيبراك ت،رّي... ك،مرا       

ولررت االتصرراأل  ررك وإعررارة اي حرردي  معررك جملرر ل    حا

 احلدي   ُيدفن املعضعل   مادش  ح ا ة مقتضبة مبك.

 .11فضل تعدل ال و ا   تالد  ن تبد ال محن ص  (2)

 .11   ص2993هر ر يباي  2423ر شعبان  28جم،ة اوس ة ر العدل   (1)



ات ا انك امر اة صراحلة  وال قم،رني حقرًدا ت،رّي       

لكبك ضااقة ذرًتا  ي  كان لاان حالك يقعأل: انت غ يبة 

 تن حياتي... وال ارغب   و علك.

إذا ُحصة  إن سرعالتي   حيراتي ال و يرة سرتكتمل     

شع ُ  انك سعيدة تبالليبين ا تااما  صالوة وتتجراذ ني  

معي اط اا احلدي   وتااتديبين   ان نكعن صديقتني  

يا ليتبا يا حصة نكعن صديقتني...  ل اتتني... ما الرذي  

  بل؟

إن  و ي و و ك ر ل تظريم  ذو ت،ر   رم  والب    

رفيل  وحياوأل ان يعدأل  يببا  ويكن لرك ترالل احلرب    

ك إال خبرري  ويعتر   انرك شر يكة حياتره  وون      وال يذك 

 و با  تا   اذش الصفا  فحنبا  كن ان نقتامه.. إنه كل 



وام مبه هع ر ل كامل الصفا   ذاتره ملرا يتمير   ره مرن      

 ك يم اوتالٍ و ،يل اخلصاأل.

ُحّصة  مل اكن اتط  ان ات ول من ر ل مت ول  ولكن 

عيدة  و كرن  نصي   وود شع    عد إاا  ال وال اني س

 ان ارسام    باا ُتس  و ي هان  وماتق .

ُحصة.. لتيبرا  راوأل ان جنعرل حياتبرا مرل  و برا       

هانهررة مثمرر ة  لتيبررا خنفررا مررن معررات  الغرررية الرريت    

تبتا با... لتيبا  ب  عضبا  ونع،م ا بااي وا بااك احلب 

 والتعاون.

 





 وأقوال مشرفة أيًضا

 

ة كبرية من البااا   انفاان شيا إن كان هباك عا 

من التعدل يص حن  ه او ي،محن  ه كما ذك نا  إال انره    

املقا ل تع د جممعتة من البااا تعاف  ت،يه ر وإن كن و،رة   

 ر لكن لن نعد  اخلري   امتبا ا ًدا.

فارذش تقرعأل: اوافر    حالرة و رعل العردأل  وماركن        

 ماتقل لكل  و ة.

 املبدا  دون اية قفظا .وات ى تقعأل: اواف  ت،  

وات ى تقعأل: اواف  إذا كانت ال و ة الثانية ت،  ودر 

 كبري من االلت ا  حت  نتُت    اهلل.

وات ى تقعأل: اواف   دون اي اترتاضا   تاصرة إذا  



كانت ال و ة الثانية هلا ه وا إنارانية؛ مثرل ان تكرعن    

 ارم،ة او مط،قة.

  اجليل اجلديد وتقعأل طالبة  امعية: إنه ال د ان ي  

مررن اوتررعا  املارر،ما  ت،رر  تقبررل هررذا اومرر   وانرره ال 

غضاضة فيه؛ وذلك ونبا ل سا نعانا   جمتمل يبف  من 

 هذش الععرية  ويعتربش حالة تاصة وليو امً ا تالًيا.

وهذا آت  ما مت ععه  وص،  اهلل ت،  سريدنا حممرد   

 وت،  آله وصحبه وس،م.

 وكتبه

 تصا   ن حممد الع يا

 تفا اهلل تبه

 




