
 2 مجلة

 من إعداد طالبات الدفعة األولى

 قال اإلمام 
عبد العظيم املنذري  

 :اهلل رحمه 
 

 وناسخ العلم الّنافع”
له أجره وأجر من قرأه 

 بهأو كتبه أو عمل 
خّطه والعمل   مابقي

 .“به
 كتاب الرتغيب والرتهيب من الحديث الشريف



إن الحمددددن م هحمددددنن وهتددددعليه وهع  دددد   ليدددد  

والصدد و والتدد ى  لدد  لدديين اللىيدديه و لدد   لدد  

 .وأصحيب  الطيىيه

 بلن؛أمي 

الدنا يي  هذا اللدن  الاديم مده مجلدة بيدين لع هيد  

مه إ نا  طيلىي  النفلة األولد  ايوللدي (  ه بلن)

العددح اصددلد بلددن  األولدد   مددي اللقددي   يددنا   

: ملهي أضفلي بلض المحيو  الجنينو إلثراء المجلة 

 .وسلتلة مصيبيح النج ملِك لقيء ليص 

أي ج  بيلشكر إل  الطيلىي  ال يت شي  ه يف إ نا  

المحدديو  هىددنأ ب سددعيليلي الميليددة مليددة سددلين  العددح 

أشرفد  ل     المنا سي  و اجلعهي، ثلديء هلمدة 

وأفلدين  بديوييرام بف ا نهي القيمة يف الفقد ، سدل   

إبراهين محمدن و ملدة محمدن با دنا هه منا سدي  

 .الفق  والع اين واللخىة

بدددددي   ام يف جهددددد  هه وجللهدددددي ام يف ميددددد ان 

 .اتليهته

بلدن -مرهد ن وإن هجيح المجلة واسعمرا   طي هدي 

بمقددنا  ارصددكه  لدد  اضدديفة  - دد ن ام يلدديل 

 .الجنين لهي ويفي لكه ملهي

و دن يتدلنهي أن هتددمح ملح ندييكه واتكااددييكه 

 .العح يريقح بمجلعكه

هتددد هلل ام يلددديل  أن يتدددعلمللي جميلدددي يف طي عددد ، 

 .وي فقلي لخنمة  يل 



 مجلة

 من إعداد طالبات الدفعة األولى

 الباجييسرى  : وإخراج تقديم 

 لقيء ملك

 الن  و إل  ام

 المىي ئ اللشرو لللن مصطلح الحنيث

 مصيبيح النج 

 (الج ء الايم) مصطلحي  مهمة يف الفق 

  (ملهج التيلكيه)الفق  منا سة مي و 

  ( عيب الع اين)اللقينو منا سة مي و 

   (هخىة الفكر)الحنيث منا سة مي و مصطلح 

ثناء نعمة اهلل: اعداد  

  ل  أسئلة الطيلىي  النهشأج بة الشيخ  ىن الرامه 

آمنة محمد: اعداد  

باوزيرسلوى : اعداد  

أفنان إبراهيم محمد: اعداد  

مشرفة التواصل مع الدارسات القطيميحصة  .أ: اللقاء أجرى   



 :وإعداد فكرة 

 إدارة البرنامج

 اللقاء األول

لمدددددي يحملددددد  هدددددذن 

النفلدددددة مددددده يميددددد  

واضدددح  لدددن بلدددض 

األلددد ا  لصصدددلي 

يف مجلدددددة ال هددددديمج  

هعلرف  ل   ”صفحة 

بحيددددددث   “ ا سددددددة
يجددددر  ملهددددي لقدددديء 

هتددعفين مدده م اهىهددي 

 بدد ويمي هددي وهعلددرف 

 لددددددد  الج اهددددددد  

 .الشخصية والن  ية

 

 إ ا و ال هيمج
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 :الشخصيةالىطيتة 

 الىيجحاسمح يتر  

 الجلتية ي هتّية

 .مقيمة يف ي هس

 

 :والعخص المؤه  الن اسح 

 .يخص   يمييء  تيقة بم اظة اته جّناالن اسة الجيملّية أ ملد 

 :الشر ّيةبيللتىة لللل ى 

 .  سد يف ي هس بملهن ليص لللل ى الشر ّية

 .بصن  افظ القر ن الكرين

 .بيلي أ  س متع   ثيم ب  ي يمية 

 .أ  س مرالة ثيهية بتلن اال عقي 

شي  د يف  و ا  مخعلفة ويحصلد  ل  إجييا  إل  جيه  مشي  عح يف الدنو و الللمّيدة 

 (.13إل   11مه النو و ) بيلي الليلمية العح يقيمهي مر   

 

 الملصة؟ ه   رفعحو يف  اإل عقي ؟بملصة  إلعحقدمع  

يف المرالددة الايهيددة  اإل عقددي هددد  ف هددي طيلىددة بتددلن  1438بيلملصددة مدده بنايددة سددلة  إلعحقددد

 .الع يكو رفعهي مه اتيب الشيخ أامن القيضح  ل  

 

 ال هيمج؟وجنِ  و يف  النا يي ؟ل لعحيق ب هيمج ي هي     ي ِ مي الذ  

 :سىىيه أهن 

 .أّن ال هيمج م جه  للطيلىي 

 .والمينام ألم يف أمس الحيجة إليهمي المهي  ال هيمج 

 

التدى  بلدن  مديه ال هيمج بمجم  ة مه األهشطة العح أضيفد ت و و  ن لل هديمج، أفنِ  

 األهشطة؟ي فيق ام يف ا طيء هذا الكن مه العمي  يف يقنين هذن 

اىح للن  و وهشر الللن، وألهلح ال أ ين أن أ  ن معللمة فقط أ يدن أن أهشدر  د  مدي يللمعد  

أمي بيللتدىة للكدن ففدح  د  مدرو أتدرأ م اضديح  لد  فةد  الدن  و  .مخعلفةب سيلي  وأفكي  

إال وأي ا  همدة وإصدرا   لد  ( مه  يي  تر هية وأاي يث هى يدة وأثدي  التدلف)الللن  وهشر 

أس هلل ام    وج  أن يعقى     أ ميلح الىتديطة ليلصدة ل جهد   .اللىي يقنين مي يفين ويلفح 

 .الكرين وأن يتعلمللح وأال يتعىنللح

 

 للك؟يللمِد بلملهي و يف بنأِ  بيلعصيمين والمقيطح الن  ّية، مع   -مي شيء ام–يمي ِ  
 بنأ  يقريىي ملذ سلة وهصف، يللمعهي بمفر   فكّلمي جيءيلح فكرو جنينو إاّل وبحاد  ه
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 طرق إلهجييهي و لنمي يصل   ليي اسعلميهلل برهيمج ملّيه  لد أبحث  ه الىني  وال أي س

وإلد  اليد ى مييلدد أيللدن ولتدد بمحكفدة يف هدذا المجديهلل أتد هلل هدذا  .الفكرواع  أاقق  

أفةد   مديه الطيلىي  أه  أمر صل  وملقن ب  أت هلل لهّه يتدعطله فلد   اليظهالك ى لكح 

 .بكاير مه أ ميلح

 

 ال هيمج؟ل مي يك النا سي  يف هذا ي جهلهي  االعحاللصيحة  ميهح

 :الميليةيي ألعح وإييِ  أوصح هفتح أوال 

اإلل ص يف    أ ميلك فداّن اللمد  إلا لدن يكده ليلصدي م لده يقىد ، أسد هلل ام أن يريتلدي 

 .اإلل ص، فيألمر مهن جّنا ولطير يف هفس ال تد جن   هّيعك يف    أ ميلك

 .الن يء، أن ياىعك ام وي فقك يف هذا الطريق وأن يلفلك بمي يللمع  ويلفح بك اللىي  إل مح

التي ي  طلد  الللدن واللمد   ب أبذلح أوتييك و مر  يف طل  الللن فه  أفة  مي يشم  

ثدن أهشدري  وليصدة مدح  ب ب   لمي يللمد شيئي ا ملح  ب ف  يجملح الللن لعكار  .وهشرن ب 

وج   وسي   الع اص  فهح يلع  فرصة  ىيدرو  ليدك انعليمهدي للشدر الللدن اللديفح ويدذ ر  

فكّ  مه  م  بمي هشري  لك أجدرن إلد   “بلم ا  لح ول   ية”وسلن ت هلل اللىح صل  ام  لي  
 .ي ى القييمة بالن ام

 .وتن ل ر  يف هذا اللن  ثمرا  هشر الللن الليفح يتعطيليه اإلط ع  ليهي

 

فكرو هنية  وميهحاللن  األوهلل مه مجلة ال هيمج  يف هش   هذن الفكرو، تنمِد أهد اآلن 

 اللن ؟

فكرو المجلة يراو م ملذ سل ا ، و لنمي اهةدممد لل هديمج ووجدنيكن  اىدعن ب فكدي   

يشددجلد ألطىقهددي ملكددن، فحلمددح أن يكدد ن لددح مجلددة    ّيددة يحعدد    لدد  الف ا ددن العددح 

مح أم لن أيللن بلدن  لد   .فيهياصلعهي مه   اسعح يف    النو ا  وال امج العح شي  د 

ال هيمج الخيص بعصمين المج   لكه وجدن  طريقدة  لدر  بنيلدة إلد  أن ييتدر ام لدح 

 .العللن

اللديى  لد  القتدن المشدرف أمي فكرو الهنية جيء   لنمي  لمد أن الشديخ أامدن القيضدح 

، تلدد يف الع يكيلشرهي    اتيب  يف ف ا ن  ين اللتي ح فعذ ر  أم تمد بعجميح ويلتيق 

والهدنف ملهدي هد   . ايدرفيهدي مده ليدر لمدي هفتح لمي ال أهشرهي  هنية للمجلة لعلن الفي دنو 

يشجيح الطيلىي  للشر الللن وإن لن يكه تي  و  ل   عيبة مقيال  وإلقيء محيضدرا    ادي 

طيلىة مىعن ة بصن  العللن يتعطيح أن يلشر الللن مه ل هلل جمح ف ا ن المشييخ و  وسدهن، 

 .أ    أن يك ن  سيلة  ملّية يطىيقّية

 .  م  يلميث الليفح أيلمي اّ  هفح بالن ام يليل 
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 الدعوة إىل اهلل

ُعرضت علّي األمم فرأيت الّنبّي ومعه الّرهط، والّنبيّي ومعيه الّر ي     ”
 “.أحدوالّر الن، والّنبّي وليس معه 

 :وسلم قال النبي صلى اهلل عليه 

 يف ي فق مه الن يو أو الللميء مه ألن األيىيع، إل  يلظر وال ام،  يه يىلغ أن  لي  يج  اإلهتين أن  ل  ينهلل هذا

 ال ولكه وي ضح ويلصح ويىيه ام إل  ين   فه  الليس، مه تى ال للك  ل  يجن ال ولكه وج ،    اللح إل  الن  و

 ليس ه  للك بلن ثن وج     ام  لن مه مكلف هىح ملك، لير ه  مه يذ ر :هق هلل  أيىي ي، ل  يجن ال أو تى ال ل  يجن

 .ل انن القييمة ي ى ي يت أان، مل 

 أاييهي األيىيع  ارو أن شك ب  األيىيع، إل  يلظر وال وج     م ويلصح ام  يه يىلغ أن اإلهتين  ل  يج  ولذلك

 مميي  بلن ل  ين  ن الذيه هن هؤالء ألن بكارهتن اإلهتين ويفرح الن  و  ل  اإلهتين ويليه  افلي لإلهتين يلطح

 يف ليس ولكل  أيىيع ل  إهتين يك ن وتن وج     ام  يه فيىلغ األيىيع  ارو إل  يلظر ال أه  :هق هلل ولكه للك، ونير

 للك بلن ثن بيلع ليف فيلشم  ط ب،  لنن ليس ولكه الللميء مه ما  اإلهتين يك ن   ن م ي ، بلن ه  وإهمي اييي 

 .الليس فيعللن للك ونير وبذال ويللمي، وشراين تراءو  عى   ل  الليس يلعكف م ي  بلن

 ي    للك بلن ثن للك نير أو بيلكعيبة، أو بيلفل ، أو بيلق هلل  ين س اء ام  يه بلغ أهد األيىيع، مه هؤالء أن :فلق هلل

 بلن لك يك ن تن أه   :هق هلل فممي يكه لن وإن ام، مه فة  فهذا أيىيع لك  ين إن الن  و هذن يف وج     ام  ل 

 .أيىيع الم  
 الغفيليالشيخ فهد محمد 

الددن  و إلدد  ام سددىي  األهىيدديء، واليددة األوليدديء الددذيه 

اصدددطفيهن ام لحمددد   سددديلع ، والعدددي هن للتدددلح يف 

 هبي،إص ح  ىي ن، ألاي سىي  ال يخةح لأله اء فعلعىس 

المجدددر و  ددده  لددد  اء، وال هبددديوال للشددده ا  فعمعددد   

، ب  بل   ام يتير، ومه ملهي   سد هلل ب النلي  فعلحرف 

 .ام صل  ام  لي  وسلن يتعلير

َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهللِ َوَما َأَنا ِمَن  ﴿  [108: يوسف] ﴾ الُمْشرِكِينَ ُقْل َهِذِه َسبِيِلي َأْدُعو إَِلى اهللِ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتَّ
 :اآليةتيهلل الشيخ  ىن الرامه التلن   ام  ام يف يفتير هذن 

أ  ليكه   يؤ  للخلق متلمهن و ديفرهن إلد  سدىي   بدك المتدعقين المشدعم   لد  الللدن اللديفح واللمد  الصديلح  ”
فددان اهقددي  بيلحكمددة وإال فيلعقدد  ملدد  إلدد  الددن  و  ..واهقيددي ن بيلحكمددة أ   دد  أاددن  لدد  اتدد  ايلدد  وفهمدد  وتى لدد  

بيلم  ظة الحتلة وه  األمر واللهح المقرون بيلكني  والكهي  إمي بمي يشم   ليد  األوامدر مده المصديلح ويلدنا هي، 

وإمي بذ ر مي أ ن ام لطي ليه مده  .ب وإمي بذ ر إ راى مه تيى بنيه ام وإهيهة مه لن يقن  .ويلنا هيوالل اهح مه المةي  

 لي  اق أو  دين  ميه الا اب الليج  واآلج ، ومي أ ن للليصيه مه اللقيب الليج  واآلج ، فان  ين المن   ير  أن 

 ا ية إل  الىيط  فيجي هلل بيلعح هح أاته، وهح الطرق العح يك ن أ    السعجيبة  قد  وهقد ، ومده للدك االاعجدي  

المجي لدة إلد  لصديى أو مشدييمة يدذه   اليدؤ   لي  بيأل لة العح  ين يلعقنهي فاه  أتدرب إلد  اصد هلل المقصد   وأن 

 ” .وهح هيالفي نو ملهي ب  يك ن القصن ملهي هناية الخلق إل  الحق ال المميلىة  اليحص  بمقص  هيو
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 :مىي  تيهلل  ىن ام به 

 .ال أ لن بلن اللى و أفة  مه بث الللن

 

   :امهشر الللن جهي  يف سىي   اللايميهتيهلل الشيخ محمن به صيلح 

سىي  ام، فيلمجيهن يف سىي  ام  فسإّن يف هشر  للللن هشر لنيه ام، فعك ن مه المجيهنيه 

يفعح الى   بلنا بلنا اع  يلشر فيهي النيه،  وأهد يفعح القل ب بيلللن اع  يلشر فيهي شريلة ام 

 .   وج 

 مثرات نشر العلم النافع
  ارو األجر ومةي فع 

 ُ د ل   ن ي ىل  هُن إ  ي   دم ه :  لن  تيدَّس لولل ُ  ليْ  الل ِ ص ل  ا   لسُ   ر ّ   أن ل ُ   ُلل اضح    ر   ةبح هُريرأ ه 

 دمتلن  رواهد  .ش يئْيًهِن  ِرجُ ألِك  مِهْ   ذي لْقُ ُ  اليىل  ُ  م هْ ِرجُ  ُأجْرِ مِا ُ  ألامِه  
 ..أا  و ف  مىّلغ الللن شرًفي وفة ً أه  سل  يف  م  يحى  ام و س ل  ليحشر بج ا   مه 

 وملل ى أه  ال شحء أا  إل  الرس هلل صل  ام  لي  وسلن مه إيصيهلل الهن  إل  جميح األمة

لل ِ اف  :  ل ُ لل ُ اضح رلللحٍ  لسلن تيولل ُ  ليْ  اللّ ىحّ  ص ل  ا ّ   أنلل ُ  ل ُ اضح    ر ه س هْ  بهِ س لن 

 دمعفق  لي  د  .للّ ل نال يْرٌ ل ك  مِه اُمْرِ  ً ااِنا  و ً جُ   رلل ُ بِك   ا   يي هْنِ ْ ن  أل
 

 الع سح ب هىييء ام و سل 

ومي يكي   لي  مه اته الما بة والج اء للك إن ام يىي   ويليل  بلث  سل  مىشريه وملذ يه 

ام إليهن  أواينيللم ن الليس مي يج   ليهن أن يللم ن مه اق ق ام واق ق  ىي  ويىلم ان مي 

 .الل  ليخرجهن مه الظلمي  إل  

 

 الخرو  مه يىلة الكعمين 

ْلل ي﴿ ي أ ْه   ِذيه  ي ْكُعُم ن  م  اْلُهن   اْلى يِّل يِ  مِه  إِنَّ الَّ ي ب يَّلَّيُن لِللَّيسِ مِهْ و  لُُهُن فِحب ْلِن م  ْلل  ك  ي 
ئِ اْلكِع يِب ُأول 

لُُهُن امُ  ْلل  ي  ِ لُ ن  و   (159اآلية )الىقرو ﴾  س  و ال َّ
 

 ييي و  الللن لن  مه يلشرن يف الخلق

ألن الللن ي  ا  ويلم  لن  صياى  إل ه  هشرن وتن أ    هذن الفةيلة أصحيب اللىح صل  ام  لي   

 .هبنوسلن ومه ي س  

 :فقيهلل  ضح ام  ل   الن  اء ع  سليمين الفي سح  ضح ام  ل   إل  أبح 

يْلي ل يبِيِح اْلِلْلن  إِنَّ  " ي ْخع لُِج ُ ، ي ْمش   اللَّيس     ا  ف  ذ  ا ، ه  ذ  ه  ُح اُم و  ي لْف  ْير   بِ ِ ، ف  اِاٍن ن  ًة ال و  إِنَّ ِاْكم  ، و 
ُن  لَّ يُيع ك  ٍن ال ُ وح   بِه  ت  ج  لٍْ  ال فِيِ     ك      ُ إِنَّ ِ ْلًمي ال ُيْخر  ُق ، و  ِم   ُيلْف  ُجٍ     ا ِ     م  لِِّن    ا ُ  اْلُمل  ي م  إِهَّم  ، و 

ْتع ِةحُء  ِريٍق ُمْظلٍِن ي  اًجي فِح ط  رَّ  بِ ِ ِسر  ْه م  ُ  ٌّ ي ْنُ   إِل    بِ ِ م  ْيِر ، و   ."اْلخ 
 

 الف ي بن يء اللىح صل  ام  لي  وسلن لليشر الللن بيللةي و

اهي، فُربَّ ايم  فِْق  نير فقي ، وُ بَّ ايم  فِْق  إل  ) يهي وأ َّ ِفظهي وو   ِمح مقيلعح، فح  ر ام  ىًنا س  هةَّ

ه ه  أفق    ....(مل م 



  :ام أ  فه أو  لن مه اللل ى ل   شرو مىي ئ، تيهلل الصىين  ام  
 

ى يِ  إِنَّ  نْ  م  ر  ش  نْ  ُ  ِّ ف هٍّ    ر  ْ ُض ُع ُثنَّ الاَّم  اْلم  نُّ و   الح 

اِضحْ  اْل   ْةُلُ  و  ف  هِْتى ٌة و  يِ عْ  و  اُ  ُاْكُن الشَّ ْسعِْمن 
ِ
ْسُن اال

ِ
اال  و 

اْلى ْلُض بِيْلى ْلِض اْ ع ف   ٌ  و 
ي ِ ت  يي  م  ِميح  ا  ْه       اْلج  م  يو  ف  ر   .الشَّ

 الحن -1

 ( العلريدددددددددددددددددددددددددددددددف ا  )

ه  الللن بيلق ا دن العد  يلدرف 

أادد اهلل التددلن والمددعه مدده  هبددي

 .ايث القى هلل او الر 

2- 

 الم ض ع

الىحدددث يف التدددلن مددده ايدددث 

 .القى هلل والر 

يصدددفية التدددلة ممدددي شددديهبي مددده 

األاي يدددددددددددث الةدددددددددددليفة او 

الم ضدد  ة والعدد  ال اصدد  لهددي، 

ان هحه ه للي )يحقيقي لق ل  يليل 

 (ل  لحيفظ ن واهيالذ ر 

 الامرو -3

ا  )إل  نيرن العىييه

 اللتىة -4 (االلع ف

 الفة  -5

 .مِه يعىُّح أا اهلل ُ واو الحنيث

يلدرف  ب أه  مِه أشرف اللل ى؛ إل 

 .والمددددددددددددددْر و المقىدددددددددددددد هلل 
 لدددن الحدددنيث :ييميدددة تددديهلل ابددده 

 .مليهن اللل ى وأهفلهي

 االسن -7

ل   نو أسميء ملهي  لن مصدطلح 

الحنيث أو  لدن  لد ى الحدنيث 

او أصددددد هلل الحدددددنيث أو  لدددددن 

 .الحنيث   اية

اكن الشي ع في  اهد  فدرع  ديه 

 ل     مه ل  تن و  ل  الىحث 

واللظدددر واالسدددعنالهلل  فدددي     

 .اق نيرهن

 الحكن -9

أوهلل مه صلف في   فه متعق  ه  

القيضدد  ابدد  محمددن الحتدده ابدده 

 عيبدددددد     الرامهرمدددددد   لدددددد  

المحددنا الفيصدد  بدديه الددراو  )

 ثن يىل  الليس(وال ا  

 ال اضح -6

8- 

 االسعمنا 

10- 

 المتي   

   انيث : تةييين  ق للي

.ب صحيح يتعنهلل   
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(هي852 - 773)  

 :وهتى اسم  

شهيب النيه أب  الفة ، أامدن بده  لدح بده محمدن بده محمدن بده 

الشيفلح المصر  الحديفظ اإلمديى الملدروف  الكليم لح به أامن، 

 .اللتددددددددددددددددددددددددددددددق مبدددددددددددددددددددددددددددددديبه اجددددددددددددددددددددددددددددددر 

 :المي  

 .هد  يف مصر 773شلىين  23

 :ال فيو

 .هد يف مصر 852أوالر ل  الحجة 

 :هش ي 

 .طفد هد ومييد أم  تى  للك وه   777هش  يعيمي، إل مي  أب ن سلة 

ي دح : همدي أب ن إل   جليه ممه  يهد بيل  وبيلهن مد  و  ب وأوص  

و ين ييجر  ىيرا ( هد 787  ) الخّروبحالنيه أب  بكر به ه   النيه 

الدذ  ( هدد 813  )القطدين الل مة شمس النيه بده  ثيهيهليبمصر، 

فلشدد  يف  لددف ال صدديية يف نييددة اللّفددة  .العصدديص ددين لدد  ب الددنن 

 النيه 
ّ
 بد جهنا يف   ييع  والللييدة  الخّروبيحوالصييهة، ولن يْ هلُل ي ح

ملد   لدن مجيو يد  يف مكدة، وندّ  ير دين  يتعصحى وبعلليم ، فكين 

 .هد787إل  أن مي  سلة 

 معلومات شخصية

 حياته العلمّية
 . ين الحيفظ تن  اهه ولن يلرف ل  صى و ولن يةىط ل  يّلة

افظ القر ن وه  ابه يتح سدليه، وصدّل  بيللديس الدكاويح إميمدي يف 

المتجن الحراى وه  ابه اثلعح  شرو سدلة إبدين مجيو يد  مدح وصدّي  

وافدظ بلدن  ج  د  إلد   (.هدد 785)سدلة بمكدة المكرمدة  الخّروبح

و ، ,للىددن الملددح المقنسددح “ مددنو األاكدديى”( هددد 786)سددلة مصددر 

يف  “مخعصدددر ابددده الحيجددد ”و ، للق ويلدددح “الحددديو  الصدددمير”

 ..ونيرهي  “ملحة اإل راب“األص هلل، و
وتددن أ طددح ايفظددة ت يددة، واليى  ايددرا مدده الشددي   مدده المحددنثيه 

 .والفقهيء، والقّراء واللم ييه واأل بيء، واسعفي  مه  ل مهن

و ين اّى  إلي  أوال اللظر يف الع ا يخ، فللدق بذهلد  شدحء  ايدر مده 

، وي ّلدح (هدد 792)سدلة أا اهلل الدرواو، ثدن هظدر يف فلد ن األ ب مده 

 .بيللظن اع  تيهلل الّشلر الحته وأجي  في 

، (هدد 796)سدلة ثن اّى  إلي  الحدنيث اللىد  ، ف تىد  بكّلّيعد   ليد  

  شددر سددليه، 
ّ
والددذ  دده مشددييخ  صددرن، واليى الحدديفظ اللراتددح

، واهعفدح بم يمعد ،  مدي اليى شدي لي  لدريه يف الحدنيث ب ويخر  

اعد  بلدغ  وملق لهدي ملق لهيوجّن يف طل  اللل ى  . لر ويف فل ن 

الميية، وصي    م  مقى ال ال يلنو اللّيس مقيلع  لشنو ل ي   وطد هلل 

 .بي   يف اللل ى

 شيوخه
هح  سدد مي دة وييدي و  –وإفي و سمي ي وإجييو  –شي ل  بلغ  ن  

 :أ ييان ل  أ بليه شيخي، مه 

، برهدين الدنيه العلد لح، إبراهين به أامن اللشيو   فيف النيه 

هد  أوهلل مده ألن لد  )  الىلقيلدح، ابه الملّقه، سرا  النيه األبليسح

هدد  الددذ  لّقىدد  بيلحدديفظ )اللراتددح الحدديفظ ، (بيلعددنليس واإلفعدديء

 (و ّظن ش ه ،وفّخن أمرن وشهن ل  ب ّه  أ لن أصحيب  بيلحنيث

 .ونيرهن  اير

سلتلة جنينو هعحنا يف     ن  مه مجلة بيين لع هي  النا يي   ه  يلن مه  لميء 

المتلميه، والكهي لهذا اللن  مؤلف معه هخىة الفكر شيخ اإلس ى، أمير المؤمليه يف 

 :الحنيث

 تالميذه
 مديل رنبلغ  ن  الذيه ألذوا  ل  هح  الخمس مي ة شدخ   لد  

 :وأبريهن ، ومه أشهر هؤالء التخيو 

الكمديهلل ، (وهيشدر  لمد  ولّصيصد هد  لّريجد  ) التخيو اإلميى 

 ..األهصي    ي رييءابه الهميى، ابه فهن المكح،  

 مؤلفاته
 :أشهرهيوتن يا   مؤلفيي   ل  مي ة ولمتيه مصلًفي، ومه 

 .شرح صحيح الىخي  فعح الىي  -1

 .هتذي  العهذي -2

 .يقري  العهذي -3

 .لتين المي ان-4

 .اإلصيبة يف يميي  الصحيبة-5

 .الن   الكيملة يف أ يين المي ة الايملة-6

 .يف مصطلح أه  األثر وشراهيهخىة الفكر-7

 مكانته العلمّية
فرين يميه ، وايمد  لد اء التدلة يف أواهد ،  ”: التي طحتيهلل الحيفظ 
 هذا 

ّ
 لد   ايدر مده  بد وُهةي ن، وجد هرن الدذ  ثىدد  الل لهىح

فخدددي ن، إمددديى هدددذا الفددده للمقعدددنيه، ومقدددّنى  تدددي ر  األ صدددي 

والعصحيح، وأ ظن الّشه    الع هيةالمحّنثيه، و منو ال ج   يف 

 .“والعجريحوالحّكيى يف بيبح العلني  
 

الحدديفظ الكىيددر الشددهير، اإلمدديى الملفددر   ”: يصددف  الشدد  يمتدديهلل 
اعد  صدي  إطد ق  ...المعد لرو بملرفة الحنيث و لل  يف األيمدة 

الحيفظ  لي   لمة إجميع،  ا  الطلىة إلي  مده األتطدي ، وطدي   

 “.اييي مؤلفيي  يف 

 مصابيح الد ى
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 مصطلحات مهمة جيب أن يعرفها كل طالب علم يف الفقه

 :الميين تتيىأ

 :الطه  -١

  ل  الىيتح الميء وه  الطهي و ب  يحص  الذ  الميء ه 

 واألاي  األمطي   ميء  ليهي ام للق  العح للقع  أص 

 طلم  الا ثة أوصيف  أان يعمير ولن واآلبي  والىحي 

 . الميء اسن  ه يلقل  بطيهر أو بلجيسة و ا حع  ول ه 

 .اللجس وي ي  الحنا يرفح وهذا

 : نوتي 
 مي ب  العطهر فيج ي طيهراً  شيئًا الطه   الميء يف وتح إلا

 . لي  بيتيًا الميء اسن  اى

   :مايهلل

 تلي ً  ل ه  فيحمر الع    صير مه تطرو في  وضح ميء

 متم  ي اهلل ال ولكه الميء أوصيف بلض يمير فهلي

 مه يل هلل الذ   يلصنأ ب  العطهر فيج ي تي مًا الميء

 اضفلي إلا لكه .تلي ً  محمر الميء فعجن الميء ل اهي 

 مه اهعق  الميء وجنهي الميء  ل  الع    صير مه م ين

 الهعقيهلل ب  العطهر يج ي ف  اللصير إل  الميء متم 

 .اللصير إل  الميء متم 

 :اللجس-٢

    ( ا حة ،طلن، ل ن) أوصيف  أان يمير الذ  الميء ه 

 .بيألجميع هجتًا فيك ن بلجيسة

 :ث ثة فقيل ا الميين يقتين يف الللن أه  العلف وتن

   :الميء

 .هجس طه  ،طيهر،

 وهجس طه   تتميه  ل  يلقتن الميء أن والراجح

 .ام  ام  ييمية ابه العيي  وهذا

 :مهمة ت ا ن 

  بيلميء الطهي و األص 
   طه   فه  األ ع مه هىح أو التميء مه ه هلل ميء 

 (٤٨ الفرتين( طه  اً  ميء التميء مه وأه للي

    أو ل ه  فمير طيهر شحء في  وتح طه   ميء 
 الميء متم   اى مي طه   أه  فيلصحيح  ا حع  أو طلم 

 . لي  بيتيًا

    اع   لي  فمل  طيهر شحء في  وتح طه   ميء 

 . صيراً  لىلي، ، مرتًا يتم  ب  ميء يتم  فلن اسم  نير

 بيلميء إال يك ن ال الطهي و ألن ب  الطهي و يج ي ف 

  .( فعيمم ا ميءً  يجنوا فلن) يليل  لق ل 
 فه  بلجيسة  ا حع  أو طلم  أو الميء ل ن يمير إلا 

 .بيإلجميع هجس

  الطهي و الميء يف األص . 

 وهذا .طه   أه  فيألص  الميء هجيسة يف شك مه 

 .ام  امة سلة مه

 

 : (الخىث يحم  لن القلعيه الميء بلغ إلا) انيث     ��

 بيل انا  يلي هلل الكىيرو القرب مه ه ع :القلة

   لك ١٦٠ المليصرو

 في  ووتلد القلعيه بلغ الا الميء أن ينهلل الحنيث فظيهر

 فاه  القلعيه  ون الميء  ين وأن في  يؤثر ال فااي هجيسة

 .يلجس

  
 : بيإلجميع الحنيث  ل  هر      ��

 أوصيف  أان يمير إلا الميء أن الللن أه  أجمح فلق هلل

 هجس فه  بلجيسة ( ا حع  أو ل ه ، أو طلم ) الا ثة

 س اء أوصيف  أان يعمير لن وأن تلي ً  أى  ايرا  ين س اء

 أن :الت ى  لي  لق ل  طه   فه   ايراً  أو تلي   ين

 .“األلىيم صحح ” شحء يلجت  ال طه   الميء

  
 :مللين يف ومي الحنا ا يفيع ملل       ��

 الحنا ا يفيع ملل  يف مي أ    ال ض ء يجنين ما  أ 

 . المتعح  بيل ض ء  يلحيص 

 

 :اللىن هبي ُ لف العح العكليفية األاكيى

 األاكيى؟ ملل  مي     ��

 :اللمة يف األاكيى      ��

  المنل )الملح ه  وتي  القةيء وه  ُاكن مفر هي

 .(٥٩ص

 مه لعمللهي النابة بحلك يحيط العح اللجيى اكمة ومل 

 .(٧ص الشلقيطح مذ رو)الشنين الجر 
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 :يف االصط ح     ��

ه  لطيب الشي ع المللق ب فليهلل المكلفيه س اء  ين 

 .طلىًا أو يخييرًا،أو وضلًا

  :شرح العلريف االصط اح

 : “علطيب الشي  ”
،فك  م لطيب نير الشي ع أله  ال اكن إال  ب لر  

 .يشريح مه نير ام بيط 

 (٥٧ األهليى( إن الحكن إال م:  تيهلل يليل

،تيهلل  ن  ك  وأمي مي جيء  ه اللىح  لي  الت ى فىُحكِن ام ا 

  مي يلطق  ه اله   إن ه  إال واح ي ا و :يليل 

 (.٤-٣اللجن(

 : “أفليهلل المكلفيه ”

  .اإلهتين  : مه ه  المكلف؟
مي هح الشروط العح إلا ي فر  يف اإلهتين أصىح 

 ؟وإلا فقن   لهي أو بلةهي لن ياىد العكليف  ؟ مكلفًا

  :الشروط مح ي ضيح بتيط لك  شرط    ��
 .أن يك ن بيلمًا: الشرط األوهلل

   :العيليةيعحقق الىل غ باان  األمي ا  و 

  :بيللتىة للذ    
 بل غ لمس  شرو سلة -١

 .إه اهلل الملح  فقًا بلذو: االاع ى وه  -٢

 ه اللّي ن : ُ فح القلُن  ه ث ثةٍ »تيهلل اللىح  لي  الت ى

ّ اع  يحعلن و ه المجلُ ِن 
اّع  يتعيقظ و ه الّصىح

 .“أب   او   وانُ ”  اّع  يلِق 
 .إهىي  شلر لشه يف القى  -٣

  .ييي و  ل  هذن الشروط الحيض: لإلهيابيللتىة 
 .اللق : الشرط الايم

 ب  لة العميي  واإل  ا ، وه  الذ  مّي  ام : واللق  ه  

بيه  ب بيه اإلهتين والحي ان، وه  الذ  يمي  اإلهتين 

الليفح والةي ، ويق هلل الللميء اللق  مليط العكليف، 

ولذلك فان فيتن اللق   يلمجل ن والملع ن، وهح همي 

 -وسلنصل  ام  لي  –ام نير مكلفيه، تيهلل  س هلل 

 “و ه المجل ن اع  يلق ”
 القصن وااللعيي : الشرط الايلث

فمير القيصن أو نير المخعي  وه  المكرن  ل  فل  

الت ى الشحء ال يلن مكلفًا والنلي  ت هلل اللىح  لي  

 .( لي  اسُعكره اأن ام يجيوي  ه أمعح اللتيين ومي )

 .ب الللن بيلشحء الذ  المكلف :الشرط الرابح

 :فيلجيه  نير مكلف يف األص  والنلي  ت ل  يليل 

 .(ومي  لي ملذبيه اع  هىلث  س الً )

 : “طلىًا أو يخييرًا أو وضلًا ”
 األاكيى الشر ية فيلحكن الشر ح يلقتن هبيالمقص   

   :لقتميه

 :الحكن العكليفح-1

طلىًا،أو ) وه  لطيب ام المعللق ب فليهلل المكلفيه

 ( يخييرا

 ل اج ا

 الملنوب

 المىيح

 المحرى

 المكرون

  
 :الحكن ال ضلح-2

ليك ن   مة  ل   شئٍ وه  لطيب ام المعللق ب ضح 

 .الحكن العكليفح

ما  ملك اللصيب سى  يف وج ب :التى  والللة

 .الرا  ال  يو

ما  مةح الح هلل  ل  هصيب ال  يو شرط  :لشرطا

 .ل ج ب ال  يو

 .الميهح

 .الصحة

 .الفتي 

 .األ اء

   .اإل ي و 

 .القةيء 

 .الل يمة

  
 األ لة الشر ية -3

 :يلقتن لقتميه

 :األ لة المعفق  ليهي-أ

 .القر ن الكرين

 .التلةاللى ية

 .اإلجميع

 .القييس

  
 :األ لة المخعلف فيهي-ب

 .ت هلل الصحيبح

 .(االسعص ح) المصلحة المرسلة

 .االسعصحيب

 .سن الذ ا ح
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 الخفيه؟  ل  المتح لج اي المؤلف اشكط  الذ  مي :1التؤاهلل

 .ميء طهي و  ل  يلىتهمي أن :الج اب

 المت ؟ أى المتح ه  ،ه  الخفيه  ل  المتح بيب يف التلة ميهح :2 التؤاهلل

ج  ايهلل ات   ل  :الج اب ى" الرِّ ن   "الق 

 أجيىح بصحيح أو لط  :3التؤاهلل 

 (لط )          .اشكط المؤلف لج اي المتح  ل  الخفيه ان يك ن ثخيلي ونير مخرق-أ :الج اب

 (صح)                                       .المتح  ل  الخفيه ليص يف  الحنا األصمر  فقط-ب                 

 بيه المتح  ل  الجىيرو والمتح  ل  الخفيه؟ ميلفرق :4التؤاهلل 

   :الج اب

 .الجىيرو ال يخع  بلة  مليه بيلمي الخف يخع  بلة  مليه

 .المتح  ل  الجىيرو جي   يف الحنثيه األصمر و األ   بيلمي الخف ال يج ي إال يف الحنا األصمر

 .الشي ع نالمتح  ل  الجىيرو نير مؤتد ب مه محن  بيلمي الخف مؤتد و ل  يمه محن  ان 

.الجىيرو ال يشكط لهي الطهي و بيلمي الخف البن مه الطهي و ل   

 إلا  يهد الجىيرو يف القنى  يف يمتح؟ :5التؤاهلل 

 .وج اهىهيمتح جميح الجىيرو  لهي أ ل  وأسف  يُ  :الج اب

 ه  النى هيتض لل ض ء  ل  الراجح؟ :6التؤاهلل 

 .هيتض ل  الراجح اه  ليس  :الج اب

 ؟ هيتض الل ى ه  :7 التؤاهلل

 ال الذ  المتعمرق الل ى ه  لل ض ء الليتض ،فيلل ى الحنا مظلة  لكل  و لل ض ء بليتض ليس الل ى :الج اب

 اليتير الل ى أمي  اللي ن شل   و إاتيس  ل  ب  يحكن ال ض ء هقض يف الحكن و  ين هيئة أ  ، ل  إ  ا  مل  يىق 

 .ال ض ء يلقض ال فاه  إ  ا  مل  الذ 

 مي اكن اآليت؟ :8التؤاهلل 

 (يع ض )لل ض ء هيتض             .ج و فيهي لحن  التمى سة   أ: الج اب

 (ال يع ض )لل ض ء  نير هيتض            .لحنبنون  ج و شرب مرق لحن                  
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2017/11/22الم افق لد   هد1439/3/4: يي يخ المنا سة  



 ه  مس المرأو هيتض لل ض ء  ل  الصحيح؟ :9التؤاهلل 

 .وي ض طهر مي أصيب   منييفان  ين مليًا انعت  و إن  ين  (هيتض لل ض ء)ليس بليتض إال إلا لر  شحء  :الج اب 

 ؟ ه  مس الذ ر هيتض  ل  مي تر ن شيخ اإلس ى :10التؤاهلل 

 .ليس بليتض لكه يتعح  ل  ال ض ء :الج اب

 ه  يمتي  الميد هيتض لل ض ء؟ :11التؤاهلل 

 .بليتضالراجح أه  ليس  :الج اب

 ؟ العح ل رهي المؤلف وأثىعد بيلنلي  الل اتضمي هح  :12التؤاهلل 

 .يواهلل اللق   ل  العفصي •                .الخي   مه التىيليه• :الج اب

.الر و•                      .الج و    لحن أ•                   

 العح ل رهي المؤلف وأسقطد للنى النلي ؟ الل اتض ميهح :13التؤاهلل 

 .بشه و المرأنمس •                 .النى الكاير• :الج اب

 .يمتي  الميد•                 .مس الفر •                  

 بن يحص  الجليبة؟ :14التؤاهلل 

 الخعيهيه إلعقيء•              .إه اهلل الملح ب طء أو نيرن• :الج اب 

   انث ؟اهممس شخ  يف بر ة أو بحر و  لي  انا أ   بنون هية وال مةمةة وال اسعلشيق  ه  يريفح  :15التؤاهلل 

 .ال يريفح الحنا إال بلية مح المةمةة واالسعلشيق :الج اب

 ؟ بيلىنليةمي المقص    :16التؤاهلل 

 .أن العيمن بنهلل الميء :الج اب

الىنهلل يق ى مقيى المىنهلل مل  فيلعيمن يق ى مقيى الميء يف  فل  للحنا األ   واألصمر،فك  مي يشكط ل  ال ض ء فان 

 .العيمن يق ى مقيم  بشرط 

 صح أو لط أ ع  : 17التؤاهلل 

 لط               .تى  العيمن هتمح تييسي  ل  ال ض ء• :الج اب

 لط                               .العيمن  البن مه الكيي  يف •                  
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 ؟ مي اكن ط اف المتلن بمير وض ء :18التؤاهلل

 .الراجح يج ي  ل  الع ف بيه أه  الللن :الج اب
             المع ضئ؟تراءو القر ن مه الج اهلل لمير  :19التؤاهلل

 .والار يج ي  :الج اب

 واللفتيء؟ط اف الحي ض  :20التؤاهلل 

 :ما   ،إال يف ايال  ليفد الةر  بع لير الط اف بتى واللفتيءال يج ي الط اف للحي ض  :الج اب
 .فعقن  الحيلة ات  الةرو و ،ف ا   فقعهي يف الحج و سيعلذ   ليهي الىقيء و سعةيح  العهي يف هذن الحيلة يط ف



 المحرمة ؟اتتيى الذبيحة  ميهح :1التؤاهلل

 طريقة االس ميةمحرى  مه لبح ولن يع فر ل  شروط الذبح ما  لن يتن ام او ل ف ال -1 :الج اب
 .شر  اصمر  مه يذبح م  لن الق  -2                   

.شر  ا    مه يذبح للجه والمي ىيه او االم ا -3                    

 تي   ؟مي اكن االسعميثة اح ايضر  :3التؤاهلل 

 جي   :الج اب

 هذ  الملصية؟ مياكن :2التؤاهلل 

 .وال يج   لي  الكفي و ب يحرى ال فيء  :الج اب

 اللتك ؟مي ه  (وهتكح ت  إن ص يت ) ية يف  :5التؤاهلل 

 وج    واللتك الذبح او يقيهلل ه  العلىن م  :الج اب

 اللله ؟مي ه   :4التؤاهلل 
 .الطر  و االبلي  مه  امة ام :الج اب 

 صح اى لط  :7التؤاهلل 

 صح             .مه اسىيب اللله الفتق و الىن ة :الج اب 

 لط             .واج  االي اء لرج  ال يللن ايل  ه  ه  نيلن او مظل ى

 تةيء ام األمر  ل  ه  يه مي همي؟ :6التؤاهلل 

 تةيء شر ح :الج اب

 تةيء   م                 

 

 صح أى لط  :9التؤاهلل 

 لط                .الصلن ه  الملى   الذ  ليس ل  ص  و :الج اب

لط              .ب اللذ  المىيح يج  ال فيء                   

   ى ام  ل  ه  يه مي همي؟ :8التؤاهلل 

 .و ذا ذا   ى مك   يف التميء يتمل  الم  كة ب ن يخ  ج ي  ب ن م تيهلل   :الج اب

 .لللىح   ى ليص بيلقر ن أ  ال اح الخيص مه ام لج ي  ومه ج ي                    
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2017/11/27الم افق لد   هد1439/3/09: يي يخ المنا سة  

 للجه ؟مي اكن تع  لبيب  :10التؤاهلل 

 .شر  بيم :الج اب

 االسعميثة ؟ ميهح :11التؤاهلل 

 .هح ه ع مه الن يء ولكلهي مقينن بحيهلل الشنا ن :الج اب



 اللذ  ؟مي اكن  :12التؤاهلل 

مي ايميم  فين ، أابعناؤن مكرون :الج اب

 .ب  ين طي ة وج  ال فيء 

 الق  ؟الذبح م  لن  مياكن :13التؤاهلل 

 .صمرأشر   :لج ابا

 الطي ة ؟مي ه  ضيبط (ام مه هذ  أن يطيح )اللىح تيهلل  :14التؤاهلل 

 ه  أن يلع ى االهتين فل  يلىنيي س اء  ين سى  االلع اى  :الج اب

 .شكر هلمة او  فح هقمة او اه  الع اى  ىي و او طي ة

 

 ؟ ا ذم وه  ال يتمل  ييف نمي اكن االسعليلو بحح ني    ق هلل  :15التؤاهلل 

 .شر  :الج اب

 والمشر يه ؟الكفي   مي هأالت ء  مي هألميلا يله  االهتين  ه الذبح يف  :16التؤاهلل 

 :الج اب

 .فمه لبح يكي   لي  ان نيرن يمك بفلل   وج  ،الت ء يلىمح ان ال يعلىن فيهي م     مي هأ

 ومنل  لمت لة العشى  ب فليلهن وفي  يق ي  أله  الت ء

 م ص لة ؟هلي مصن ية او (مي)ه  المرا  ب( للق مه شر مي )ت ل   :19التؤاهلل

 .م ص لة ا  مه شر الذ  للق :الج اب

 الظلن ؟أشن  ميه  :20التؤاهلل 

 .الشر  بيم    وج  :الج اب

 شر  ؟لميلا يلن ت هلل أ  ل بيلىنو  مه شر ف ن  :17التؤاهلل 

 . ين صرفهي لمير ام شر  وألن االسعليلو  ىي و فلمي  يهد  ىي  :الج اب

 ،مي ه  األنهر واألترب يف مت لة اال ران ا  االهتين يقرب وه  مكرن :18التؤاهلل 

 الحكن ؟مي ه   

 يج   لي  ان يص  ويحرى  لي  ان يقرب ب ن  ين هذا الرج  ممه يقعن  إ - :الج اب

 ل  ترب ال ار  بيه يقيهلل  ب إن  ين ال يقعن   -                  
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 .واإل عقي  واللم  الق هلل يف اإلل ص يل ى أن لإلهتين فيلىمح .اإلهتين  ل  بر ة اإلل ص

 .ملهن يكه لن وإن الصيلحيه بلىيس يعلىس الليس بلض  مل ، يف يىيهح وال



  ل  مه يطلق لفيف الةىط؟: 1التؤاهلل 

.افظ  الراو  الذ  لن هلرف  .الةلفالراو  الذ  يكلن في  بك ى ال يل ل  إل  : الج اب  

 أل ر   األسىيب العح جللد  عيب الىخي   أت   يف الصحة مه  عيب متلن؟: 2التؤاهلل 

ألن شروط الىخي   يف الصحة أشن ه  ي مه متلن،واالهعقيء  لنن أشن بيللتىة لرجيهلل : الج اب

 ..، والىخي   شيخ متلناألسيهين 

 لط  ؟ضِلح  صحيح أو : 3التؤاهلل 

صحيح             .لميرنإلا ييبح الصنوق الصنوق صي  صحيحًا : الج اب  

صحيح               .أوثقيخيلف مه ه   ميلنيقى  ييي و الاقة                     

 ...الفراني املئح :4التؤاهلل 

  .هفت إن اصلد للراو  (   ييمة)معيبلة المعيبلة يحعم  أن يك ن : الج اب

  .ف ت إن اصلد لشيخ ومه (  تيصرو)يك ن المعيبلة يحعم  أن                  

  .ييمةالتلن فهح  (  أوهلل) إلا  يهد المعيبلة للشيخ مه                 

  .تيصروالتلن فهح (أثليء )يف إلا  يهد المعيبلة للشيخ                  

 مي هح أسىيب ضلف الحنيث؟:5التؤاهلل 

.التقط يف اإلسلي : الج اب  

   .الراو الطله يف                  

 مي ه  يلريف الصحيح لذاي ؟: 6التؤاهلل 

 ،ييى الةىط هلل، ن مي  هُق    ه :الج اب

 .نير ملل  و ال شيل ن،معص  التل

  يف هعليم  مح  واية المنلس؟: 7التؤاهلل 

  .والكاجنإلا ثىد العنليس  جللي إل   ع  العنليس  .منلسالبن أن ياىد أن الراو  : الج اب

:العيلح إلا ثىد  لي  العنليس يف الجملة، المنلس  وايع  ضليفة إال إلا  اص    

  . ل ألر ، إال  أن يك ن شيخ  يف اإلسلي  لن ينلس   واي أن يصرح يف  

.أن  هجن انيا  يف  ع  اشكط أصحيهبي الصحة .بيلعحنيثأاص  أاي يا    

  ل  شرط الىخي   ومتلن؟ ميملل   :8التؤاهلل 

 .الىخي   ومتلن هبيبيلصفة والكيفية العح ألر  : الج اب

   .ومتلنأن  جيهلل اإلسلي  هن  جيهلل الىخي                    

2017/12/10الم افق لد   هد1439/3/22: يي يخ المنا سة  
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ِلح  صحيح  أو لط  مح يص ي  الخط  إن وجن؟: 9التؤاهلل   ض 

 ✔واان و  مه طريق ( لط ) .طرقمه لمس  مي و المري  المطلق ه  : الج اب
 إل  الصحيحالحنيث الحته إلا اص  ل  يلنا  طرق يريق  مه الحته لذاي                   

 ✔لميرن إل  الصحيح ( لط ) .لذاي                  
 

 
 العي   اإلجيبة  الصحيحة مه بيه األت اس؟: 10التؤاهلل 

   (.✔الحنيث _المقى هلل _الشذول) يق يين المعيبلة والشيهن  :الج اب 
 ال _شيلو _مقى لة) مل  جيءيلي ييي و ثقة مه شخ  ليلف مه ه  أوثق                   

 (✔الجملةهقى  يف                   
 

أمرهي اللىح أن هتىح  بر    ص و ث ثي ) تيهلل انيث يين به أسلن  :11التؤاهلل

الحنيث ألرج  الحي ن مه ( وث ثيه، وهحمن ث ثي وث ثيه، وهك  أ بلي وث ثيه

التؤاهلل تيهلل الحي ن صحيح اإلسلي  .يين طريق هشيى  ه ابه سيريه  ه  اير  ه 

 وسكد لميلا لن يق   ل  شرط الشيخيه؟

.الصحيحيه ألن الىخي   ومتلن لن يخرجي هذن   التلتة يف :الج اب   

 مي ه  يلريف الحته لذاي ؟: 12التؤاهلل 

الحنيث الذ  يروي   نهلل لفيف : الج اب

 الةىط معص  التلن نير ملل  وال شيل

لمددديلا أطلدددق  لددد  جلفدددر ب هددد  : 13التدددؤاهلل 

 صنوق؟

أله  لن يىلغ مىلغ الاقة ولن يص  إل  : الج اب

  .الةلف  جة 

 أتتيى األاي يث المقى لة؟ ميهح: 15التؤاهلل 

صحيح لذاي ،اته لذاي ، صحيح : الج اب

   .لميرنلميرن،اته 

ِلح صحيح أو لط  مح يص ي  :  17التؤاهلل      الخط  ؟ض 
  :الج اب

(  لط )الصحيح أضلف   جي   ه أبح هريرو مه  المتي  واية ال هر   ه سلين به 

.✔التلن مه أ ل    جي    
ألرجهي ( لط )األص هلل يف ألرجهي الىخي    ه ثيبد الىليم  سلمة واية امي  به 

✔متلن  
(صحيح) .ييمةإلا  يهد المعيبلة للشيخ مه أوهلل  التلن فهح   

(صحيح)   .تيصروإلا  يهد المعيبلة للشيخ  أثليء التلن فهح   

              المري ؟ال ر  أتتيى :14التؤاهلل 

المطلق،المري  : الج اب  

  .اللتىحالمري                   
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 التقط مه ايث الظه   والخفيء  ل  ه  يه مي همي؟: 16التؤاهلل

   .الكشفمي ه  سه  : الج اب

.مي يك ن لفيي و  جة الخفيء  ىيرو جنا   و مي  يحعي  إل  يل  و يلقي  و يفعيش                   



الحمن  م  ب الليلميه وصل  ام وسلن  ل  هىيلدي الكدرين و لد   لد  وأصدحيب  أجملديه، فحيدي ام المشدعمليه بديلللن 

 ..للك   اسة ومنا سة، يقيينا وسؤاال إل  نير 

إّن هذن هلمة  ظم  أن يمه ام سىحيه  ويليل   ل   ىن مه  ىينن بمحىة الللن اع  يك ن شم  ل  يف هذا الد مه الدذ  

اهصددرف فيدد   ايددر مدده اللدديس إلدد  أمدد   ال يددلفلهن فربمددي وام إّهمددي يةددرهن،  فدد ت هلل هليئددي لكدده، وام ام يف الم اصددلة 

 .واالسعمرا  فاّن الللن ال يلنل  شحء، فيلللن ميراا األهىييء

 .هت هلل ام سىحيه  ويليل  أن يجلللي وإيي ه ممي يرث هي اظي وافرا مه هذن الك ة اللظيمة
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 يددف هجمددح بدديه تدد هلل اللىددح صددل  ام  ليدد  : 1التددؤاهلل 

وبيه تد هلل  “ال ص و لمه لن يقرأ بفييحة الكعيب”وسلن 

 ”وأهصع ا وإلا ترئ القر ن فيسعمل ا ل   ”يليل  ام 
 :الج اب 

هددذن المتدد لة متدد لة  ىيددرو لهددي ليدد هلل ويفريلددي   ايددرو 

 :الج ابولكه أت هلل ل صة 

ليتددد ب اجىددة  لدد   الجهرّيددةتددراءو الفييحددة يف الصدد و 

الم م ن فيكعفح بقراءو إميم  لمي  و   ه اللىح صل  ام 

مدح  “تراءو اإلميى تدراءو لمده للفد  ”تيهلل  لي  وسلن أّه  

إلا ترئ القر ن فيسعمل ا  ”المذ   و ت ل  يليل  يف اآلية 

وهذا الذ   جحلدين يف الدن س وهد  الدذ   ”وأهصع ا ل  
وأيةدي يدنهلل  ليد  اللظدر فداّن  .اللصد صينهلل  لي  نديهر 

مد م   بيالسدعميع  الجهرّيدةالمصلح مح إميم  يف الصد و 

 بدانّ واإلميى إّهمي يقرأ ل ، فالا  لد يقرأ واإلميى يقدرأ لدك 

وأمي ت هلل اللىح صل   .اإلميىهذا يةيح الحكمة مه تراءو 

 “ال ص و لمه لن يقدرأ بفييحدة الكعديب ”وسلن ام  لي  
فاّن هذا الحنيث انيث  يى يحم   ل  الص و التدرّية 

أو  ل  ص و اإلميى ألّه  مطيل  بقراءهتدي أو  لد  صد و 

 الجهرّيدةالملفر  ومي نا هؤالء وه  المد م ن يف الصد و 

وهذا في   ااة المكّلف ألّه  يشك   بيالهصي فاّه  م م   

  اير مه اللّيس إلا  ين يقرأ وإميم  يقرأ فاّه  يجن مشقة

شدحء  مده القلدق وال س سدة هد  يجد ئ  بد و بمي ألحق 

 .هذن أو ال يج ئ ب  يقرأهي  ل  وج  ال يرييح إلي 

والمت لة ط يلة ولكه هذن ل صدة يعليسد  إن شديء ام 

 .مح التؤاهلل

 

يف أ   نتدد  نتدد  هجيسددة الكلدد  سددىلة : 2التددؤاهلل 

 بيلكاب ؟يك ن  نتلة

 :الج اب

 جحلي أن الكاب يك ن بيألول  بحيث ي ضح الكاب ثن 

 المتدلةيمت  ويص   لي  الميء اع  ي وهلل الكاب فهذن 

األولدد  ولدديس بدديل يى أن يفددر  فدديلفر  لددن يددر  يف لفددظ 

الحددنيث، لكدده وام أ لددن إلا وضددح يف األولدد  وليلطدد  

 .إال الكاب الي يل إيالة مي  ب الميء فيحص  

 الميين؟وبقيد الميء يتك  يف الح ع أو يف  و و 

الراجح أن هذا الميء لديس بدلجس فلد  طدي  شدحء ملد  أو 

 .ص  يف مكين  لر فاّن المكين ال يعلجس

 

ال ضد ء الخدي   مده التدىيليه،  هد اتضمده : 3التؤاهلل 

 اللتيء؟المهىلّية  لن  االفرايا فميلا  ه 

المهىلّيددة  لددن اللتدديء  االفددرايا المددرجح أن : الجدد اب 

 الطىيلّية العح ال يخل  ملهي امرأو أّههي طيهرو وليتد 
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ملد  ومخرجد  لديس  العحدريهيتةة لل ض ء ألّه  يصدل  

 .اليةرمه مخر  الى هلل فلل  هذا  جحلي أّه  طيهر 

 

إلا  لدددد ال أسدددعطيح نتددد  بلدددض أ ةددديء : 4التدددؤاهلل 

ال ض ء فه  يكفح العيمن أو أّه  يمت  مي يتعطيح ويعيمن 

 يتعطيح؟ مي ال 

 :الج اب

 اليتدعطيحهلن هد  هدذا، يمتد  مدي يتدعطيح ويعديمن  مدي 

 اليتعطيحإلا  ين  “ايق ا ام مي اسعطلعن”يليل  لق هلل ام 
نت  اان  يني  أو اان   جلي  فيمتد  بقيدة األ ةديء 

ثن يعيمن  ه الىيتح بحيث يك ن وض ءن مجعمح  ل  مدي 

 .اليتعطيل يتعطيح والعيمن بيلكاب  مي 

 

إلا  يهدد م جد  و  الحىيرو يفّية المتح  ل  : 5التؤاهلل 

أ  الجىيرو  لد  القدنى مدح ) وييي و؟ ل   ة  ال ض ء 

 (التيق إل  الر ىة

 :الج اب 

المتح يك ن  ل  القنى فقط،  ل  اللةد  الدذ  يمتد  

ويتمح الجىيرو مه    الجهي  مه األ ل  إل  األسف  

وينير يني   لد  الجىيدرو مده  د  اللد ااح إلد  الكلىديه 

ومي يا   ل  الكلىيه مه التيق ومدي ف تد  هدذا ال يمتدح 

 .ألّه  ال يمت  والمتح يك ن بنهلل المت 

 

ه  األفة  للمدرأو أن يصدلح يف المتدجن أو : 6التؤاهلل 

إلا  يهددد الصدد و يف المتددجن أاةددر  الىيددد؟يصددلح يف 

 .لقلىهي

 :الج اب

إمدديء ام  اليمللدد ا ”تدديهلل اللىددح صددل  ام  ليدد  وسددلن 

تدديهلل هددذن الجملددة وهدد   “متدديجن ام وبيدد هتّه ليددر لهددهّ 
 ليدد  الصدد و والتدد ى يف المنيلددة، فددنهلّل للددك أن صدد و 

المرأو يف بيعهي يف المنيلة أفة  مه لهيهبي للحرى و ذلك 

فصد و المدرأو يف بيعهدي أفةد   لد   د   .مكدةالحكدن يف 

ادديهلل ألّهدد  ابلددن لهددي  دده مخيلطددة الرجدديهلل وهدد  مليسدد  

، بقح مي تيلع  يف التؤاهلل أّههدي يكد ن ب للقرا  الذ  أمر  

ين ب هفتهي ويجيهنهي : يف المتجن أاةر لقلىهي ف ت هلل

 ل  اة   تلىهدي يف بيعهدي فدالا يلد     لد  للدك فاّهد  

يته   ليهي وممدي يليلهدي  لد  اةد   تلىهدي يف بيعهدي أن 

يلعقن أّههي اآلن يف مكين أفة  ممدي إلا لهىدد للمتدجن، 

فهذا يجلد   يف تلىهدي اتىديال واةد  ا لصد هتي والقةدّية 

تةية يّنبر ويل   وهكذا  يهد الصدحيبيي   دّه يصدليه 

يف بي هتّه مح أّن ملهّه مه يشهن الص و يف المتجن لكلد  

 .ليس ب فة  مه الىيد بمي سىق يف الحنيث

مددي اكددن الددنل هلل لددنو ا  الميددين بصددحىعلي : 7التددؤاهلل 

أو اق فيهي ل ر ام، ليصة إلا  لد يف مكين  ديى ألشد  

 الخي  ؟مه ضيي هي  لن وضلهي يف 

 :الج اب

ال اشدددكيهلل يف للدددك مي امدددد األو اق يف الجيددد  أو يف 

اقيىة مح األلد أو نيرهي و للدد  و و الميدين فهدذا ال 

يةر، فكمدي تيلدد   ادي يخرجهدي ويخشد  مده ضديي هي 

هددح مملفددة وم ضدد  ة يف  ملروضددةنوأيةددي هددح نيددر 

الجيدد  أو الحقيىددة فدد  اشددكيهلل يف للددك بدد  أن مشددييخلي 

أفع ا أن مه مل  مصحفي ولشدح  ليد  التدرتة ولدن يجدن 

مه يحفظ  ل  وااعي  إل  النل هلل إل   و ا  الميين فاّه  

يةل  يف جيى  ويتكن يف ثييب  ثدن يدنل  بمقدنا  الحيجدة 

وهذا  ذ  شدر ح ولديس فيد  اشدي و لإلهيهدة للمصدحف 

 .وال لألو اق العح فيهي ل ر ام

 

الخف الذ  ال يص  إل  الكل ، هد  يجد ي : 8التؤاهلل 

  لي  ؟المتح 

 :الج اب

الللمدديء ل ددروا أّهدد  البددّن أن يكدد ن الخددف ممطيددي لمحدد  

المت  وبيلعيلح البّن أن يص  الخف إل  الكلد ، ولكده 

أه  العحقيدق ال يدرون للدك بمللد  يجد ي المتدح  لد  

إلد  الكلد  مددي اى يتدم  لّفددي  اليصدد الخدف وإن  دين 

القنى ف  ب س أن يمتح األلد أو نيرهي  ل   ب ويتعك 

الخّف الذ  ال يص  إل  الكل  لكه إلا لن يكه للخف 

نهر  ل  القنى فاّن يف هذا الحيهلل ال يمتح  لي  ال ي جن 

وهددذا ي جددن يف بلددض الخفدديف أو  . ليدد شددحء يمتددح 

ش ا ب العح ال يص  إل  الكلد  و دذلك ال يكد ن لهدي 

الرج  ويمكه أن يمتح  لي  فهذا أشدى   ب نهر يتعنفئ 

 .أن يك ن بيللل  ف  يمتح  لي 

 

 ال؟الجي  و أى  ميععةالحل ون ه  ه  مه : 9التؤاهلل 

 :الج اب

الحلدد ون هحدده ال هلرفدد ، لكدده بتددؤاهلل ومراجلددة مدده 

 :ه  يهيلرف ه ، ل روا أّه   ل  

الىحر  ميععةإل  ين بحرّيي فهذا ال إشكيهلل في  ألّه  يلع  مه 

األصد  فيهدي الحدّ ، وأمدي إلا  دين الحلد ون  ال ح وميععة

برّيي ففي  ل ف ولن يذ ر المحرم ن  لي   ل  يحريمد  

فللي  يىق   ل  األص  وه  الحّ ، فيج ي أ   الحل ون 

 .بل  ي  ال   والىحر 

 

ال ض ء يف اللديتض  ه اتضل رين يف   س : 10التؤاهلل 

 أّه  ال يلقض مس المرأو ”بيلمرأو الخيمس مي يعللق 
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 أ ار ؟أ ج  الع ضيح  “بشه و أو بمير شه و
 :الج اب

 هدد اتضهلددن هدد   ددذلك، فدداّن مددس المددرأو ال يلعدد  مدده 

ال ضدد ء ال بشدده و وال بميرهدددي ولكدده إلا اصدد  مدددس 

أو نيدرن فاّهد   مذ بشه و واص  لي   مه اإلهتين مه 

يلددعقض ال ضدد ء هبددذا الخددي   أمددي مجددر  المددس فلدديس 

إلا المتددعن  ”يلدديل  بلدديتض إن شدديء ام وأمددي تدد هلل ام 

فيلعفتددير الصددحيح يف ملليهددي هدد   لييددة  دده  ”اللتدديء 
 .الجميع وليس فيهي مس مجر  هذا ه  الملعمن

 

 ل  الجلن ه  يلعد  مديهح مده  الملي يربقح : 11التؤاهلل 

 لل ض ء؟وص هلل الميء 

 :الج اب

هلن، هح يشك  طىقة  لد  الجلدن و لد  األنديفر فعملدح 

وص هلل الميء، لكه إلا  ين هقط يتيرو جّنا، لدن يلعىد  لهدي 

األلددد وتددن اجعهددن  يف إيالعهددي ويلظيددف المكددين ثددن 

ب ج   هقدط يتديرو ال يكدي  يدر  فيقديهلل أييليهدي   يفيج  

ومي سىق مه الطهي و فهح ييمة إن شيء ام يلديل  و دذلك 

 .الصل ا 

 

العدديمن يرفددح الحددنا ولدديس  ”تدد هلل شددرح : 12التددؤاهلل 

 “الفقهيءمىيحي  مي ل رن 
 :الج اب

فان لن يجنوا ميء ”تيهلل  منو هذا الق هلل ه  أّن ام يليل  

فجلدد  العدديمن بددنهلل المدديء والىددنهلل ي لددذ اكددن  “فعيممد ا
المىنهلل فلل  هذا يك ن ييمن  افح للحنا ومىيحدي لكد  

مي يتعىيح  اإلهتين يف ال ض ء وهذا ه  الذ  يدنهلل  ليد  

الددنلي  و ليدد  يجدد ي أن يعدديمن تىدد   لدد هلل ال تددد وإلا 

لددر  ال تددد وهدد  لددن يحددنا فهدد   لدد  ييممدد  و لدد  

طهي ي  هذا مقعة  اللص ص وملهي اآلية العح ل در  يف 

 .الج اب وهح مذ   و يف يقرير الن س

 

 :13التؤاهلل 

 الل ع؟المتح  ه لمي  المرأو اع  وإن  يهد سهلة 

 :الج اب

الخمي  الذ  يشنن     أسهي إلا  ين مشدنو ا بمدي يشدى  

فهدذا يمتدح  ليد  وإلا ( في   لفة هتىية يف للل )اللميمة 

 . ليد  ين م ض  ي وضلي وه    بته لة فهذا ال يمتدح 

القةية مرب طة ه  يلحق اللميمة مه ايدث ايجعد  إلد  

 .فك ومليلجة فيقيهلل في   لصة ويمتح  لي 

 

 الحي ض العح ال يجن ميء لعمعت  وهذا : 14التؤاهلل 

يحص  يف المنن الملك بة، ه  يج ي أن يتعلم  الكاب 

بن االنعتيهلل  مي أن الرج  يعيمن بيلكاب بنهلل االنعتديهلل 

 الميء؟مه الجليبة إلا  ج   ه اسعلميهلل 

 :الج اب

هلددن العدديمن بددنهلل ال ضدد ء والمتدد  واجدد  يف الحدديض 

بيللتىة للمرأو والجليبة بيللتىة للمرأو والرج   ّل  يعيمن 

 ل  بيلكاب، إلا لن يتعطح أن يمعت   مي تيهلل ام سىحيه  

 “طيىيفان لن يجنوا ميء فعيمم ا صلينا  ”ويليل  
 

بيللتدىة للمديء الدذ  الدعلط بديلكاب ويمّيدر : 15التؤاهلل 

 مل  ؟ل ه  وطلم ، ه  يج ي ال ض ء 

 :الج اب

الددكاب طدديهر فددالا الددعلط بيلمدديء وبقددح المدديء يمكدده أن 

المدديء  أ اددرمهملدد  فدد  مدديهح، وإن  ددين فيدد  يددراب  هع ضددي

ف صىح طيلدي ولديس هلدي  مديء مطلقدي فهلدي ال يع ضد  ملد   

 .ألّن ال ض ء بيلميء وهذا نلى  الكاب اّع  أصىح طيلي

 

ه  ييمن بيلكاب اصرا أو يج ي العيمن مه : 16التؤاهلل 

 القنيمة؟للىي    الطيلىةالحيطين 

 :الج اب

هلن، فديلعيمن بديلكاب وبديلطيه وبكدّ  مك هدي  األ ع 

و ذلك الحيطين الطيلّية أصلهي مه األ ع، فلل  هذا ال 

ميهح أن يعيمن األلد  ل  جنا  طيلح يةرب  ليد  ويف 

 لد   أّههةدربالحنيث  ه اللىح صل  ام  ليد  وسدلن 

 .الجنا  وييمن  لي 

 

ه  يج ي يدر  ال ضد ء يف الملديطق الىدي  و : 17التؤاهلل 

 جّنا ؟

 :الج اب

هلددن، العدديمن يكدد ن  لددن فقددن المدديء أو  لددن المشددقة يف 

اسدعلميل ، فداّن  يهدد الملطقدة بدي  و وال يمكده يتددخيه 

الميء ويخشد  اإلهتدين  لد  هفتد  المدرع ان اسدعلمل  

يعديمن اعد   “وال يلق ا ب ينيكن إل  العهلكدة”يعيمن فاّه  
يتعطيح أن يدنفئ المديء أو يتدخه الجدّ  فيتدعلم  المديء 

 .ايلئذ

إلا  نى الميء أو وجن الميء لكه : يىّيه أن العيمن ل  سىىين

الجّ  بي   جّنا ويخشد  ضدر ا بيسدعلميل  فد  ضدر  بد ن 

 .يعيمن

 

هت هلل ام أن يك ن هذن مه الدن وس الليفلدة العدح يىقد  ”

 “.الللنأثرهي ويق   إل  اللم  اّلذ  ه  ثمرو 
 النهشالشيخ  ىن الرامه                                                  
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