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وخغئ ا�غعم: تثغ� ح�غش:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:
اَرُة ِلَما َبْيَنُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر، َلْيَس َلُه َجَزاٌء، ِإالَّ اْلَجنَُّة». «اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة، َكفَّ

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:
اَرُة ِلَما َبْيَنُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر، َلْيَس َلُه َجَزاٌء، ِإالَّ اْلَجنَُّة». «اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة، َكفَّ

لن تســعد بالنوم وال باألكل وال بالشرب وال بالنكاح، وإنما تسعد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:
بالعمل وهو الذي أوجد للعظماء مكاًنا تحت الشمس.

طد�س�ئ اف�� طّ�َ�ْغظ

ص�رئ ا�ص�آن وعع غحاث سطغ� وغاسا� شغ�

فالقــرآن الكريم هــو كالم اهللا الــذي تعّبد األمة 
بتالوته وقراءته وحسن تالوته، وجعل اهللا لتالوته 
وِحْفِظِه وتعهده بالقراءة من الفضل ما ال يخفى، 
ِ َوَأقاُموا  قال تعالــى: "ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكتــاَب اهللاَّ
وِحْفِظِه وتعهده بالقراءة من الفضل ما ال يخفى، 
ِ َوَأقاُموا  قال تعالــى: "ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكتــاَب اهللاَّ
وِحْفِظِه وتعهده بالقراءة من الفضل ما ال يخفى، 

ا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َوَعالِنَيًة َيْرُجوَن  الَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ الصَّ
ِ َوَأقاُموا  قال تعالــى: "ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكتــاَب اهللاَّ
ا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َوَعالِنَيًة َيْرُجوَن  الَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ الصَّ
ِ َوَأقاُموا  قال تعالــى: "ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكتــاَب اهللاَّ

ِتجاَرًة َلْن َتُبــوَر (29) ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم 
ا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َوَعالِنَيًة َيْرُجوَن  الَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ الصَّ
ِتجاَرًة َلْن َتُبــوَر (29) ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم 
ا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َوَعالِنَيًة َيْرُجوَن  الَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ الصَّ

ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر"(فاطر: ٢٩-٣٠).
ِتجاَرًة َلْن َتُبــوَر (29) ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم 

ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر"(فاطر: ٢٩-٣٠).
ِتجاَرًة َلْن َتُبــوَر (29) ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم 

وكان مطــّرف بن عبد اهللا رضــي اهللا عنه, إذا قرأ 
هــذه اآلية يقول: "هــذه آية القــّراء"؛ "وذلك لما 
أثبتتــه لهم من األجر العظيم والّثواب المضاعف، 
فهــم ال ينعمون باألجر وافًيــا، وإّنما يزيدهم اهللا 
إكراًما وفضًال"، قال القرطبــّي: "هذه الّزيادة هي 

الّشفاعة في اآلخرة".   
إكراًما وفضًال"، قال القرطبــّي: "هذه الّزيادة هي 

الّشفاعة في اآلخرة".   
إكراًما وفضًال"، قال القرطبــّي: "هذه الّزيادة هي 

ومن جملة عناية الشريعة بالقرآن: ترغيب الناس 
فــي قراءتــه بمضاعفة األجور لقارئــه، حتى جعل 
لمن لم يحســن القراءة وتشّق عليه أجرْين. فعن 
فــي قراءتــه بمضاعفة األجور لقارئــه، حتى جعل 
لمن لم يحســن القراءة وتشّق عليه أجرْين. فعن 
فــي قراءتــه بمضاعفة األجور لقارئــه، حتى جعل 

عائشــة رضي اهللا عنها أّن النبــي صلى اهللا عليه 
ــَفَرِة اْلِكَراِم  وســلم قال: "الَماِهــُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ
عائشــة رضي اهللا عنها أّن النبــي صلى اهللا عليه 
ــَفَرِة اْلِكَراِم  وســلم قال: "الَماِهــُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ
عائشــة رضي اهللا عنها أّن النبــي صلى اهللا عليه 

اْلَبــَرَرِة، َوالَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه 
ــَفَرِة اْلِكَراِم  وســلم قال: "الَماِهــُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ
اْلَبــَرَرِة، َوالَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه 
ــَفَرِة اْلِكَراِم  وســلم قال: "الَماِهــُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ

، َلُه َأْجــَراِن". وقال القاضي عيــاض: معنى  َشــاقٌّ
اْلَبــَرَرِة، َوالَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه 
، َلُه َأْجــَراِن". وقال القاضي عيــاض: معنى  َشــاقٌّ
اْلَبــَرَرِة، َوالَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه 

الماهــر بالقــرآن أنه مع الســفرة الكــرام البررة 

يحتمل أمرين:
1. أن يكــون معنى كونه مــع المالئكة أن له في 
اآلخرة منازل يكون فيها رفيًقا للمالئكة الســفرة 
1. أن يكــون معنى كونه مــع المالئكة أن له في 
اآلخرة منازل يكون فيها رفيًقا للمالئكة الســفرة 
1. أن يكــون معنى كونه مــع المالئكة أن له في 

التصافه بوصفهم ِبَحْمِل كتاب اهللا تعالى.
وســالك  ــَفرة  السَّ بعمــل  عامــل  أنــه  يــراد   .2

التصافه بوصفهم ِبَحْمِل كتاب اهللا تعالى.
وســالك  ــَفرة  السَّ بعمــل  عامــل  أنــه  يــراد   .2

التصافه بوصفهم ِبَحْمِل كتاب اهللا تعالى.

مسلكهم.
قال القاضي البيضاوي: "الماهر بالقرآن: من حيث 
إنه حامل للقرآن، حافٌظ لــه، أميٌن عليه, ويؤّديه 
قال القاضي البيضاوي: "الماهر بالقرآن: من حيث 
إنه حامل للقرآن، حافٌظ لــه، أميٌن عليه, ويؤّديه 
قال القاضي البيضاوي: "الماهر بالقرآن: من حيث 

إلى المؤمنين, ويكشف لهم ما يلتبس عليهم، مع 
ــَفرة, ومعدوٌد من عدادهم, فإنهم الحاملون  السَّ
ألصله، الحافظون له, ينزلــون به على أنبياء اهللا 
ورسله, ويؤدون إليهم ألفاظه, ويكشفون عليهم 

معاتبه".
وأما معنــى التعتعة: فقد قال النــووي: "هو الذي 

يترّدد في تالوته؛ لضعف حفظه".
أما الذي يتعتع فيــه فله أجران: أجٌر بالقراءة وأجٌر 

بتعتعته في تالوته ومشّقته. 
وقد ُيشكل على البعض أن الذي يتعتع في القرآن 
وهو عليه شــاقٌّ أكثــر أجًرا من الماهــر فيه، وقد 
وقد ُيشكل على البعض أن الذي يتعتع في القرآن 
وهو عليه شــاقٌّ أكثــر أجًرا من الماهــر فيه، وقد 
وقد ُيشكل على البعض أن الذي يتعتع في القرآن 

أجاب على هذا اإلمام إســحاق بن راهويه بقوله: 
"أجــران: يعني نفــس الحروف، أي: أجــُر كّل حرٍف 

ُيضاعف له حتى يصير له أجــران، والماهر به هو 
فوقــه". وقال القاضي عيــاض: "ليس معناه الذي 
َيَتَتْعَتــُع عليه له من األجر أكثر من الماهر به، بل 
الماهر به أفضل وأكثر أجًرا؛ ألنه مع الّسَفرة، وله 
أجــوٌر كثيرٌة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف 
يلحق به من لم يعتــِن بكتاب اهللا تعالى وِحفظه 
وإتقانه وكثرة تالوته وروايته كاعتنائه حتى مهر 
فيــه واهللا أعلم". وقال ابن الجــوزي: "ربما توّهم 
الســامع من ِذْكر األجرْين أنهما يزيدان على أجر 
فيــه واهللا أعلم". وقال ابن الجــوزي: "ربما توّهم 
الســامع من ِذْكر األجرْين أنهما يزيدان على أجر 
فيــه واهللا أعلم". وقال ابن الجــوزي: "ربما توّهم 

الماهــر، وليَس كذلــك؛ ألنَّ المضاعفة للماهر ال 
تحصى، فإنَّ الحســنة قد تضاعف إلى ســبعمائة 
ٌر فالحســنة لهــا ثواب  وأكثــر، واألجر شــيء مقدَّ
معلــوٌم ففاعلها يعطى ذلك الثــواب مضاعًفا إلى 
ٌر فالحســنة لهــا ثواب  وأكثــر، واألجر شــيء مقدَّ
معلــوٌم ففاعلها يعطى ذلك الثــواب مضاعًفا إلى 
ٌر فالحســنة لهــا ثواب  وأكثــر، واألجر شــيء مقدَّ

عشر مرَّات، ولهذا المقّصر منه أجران".
وعليه؛ فــإّن الحديث فيه تحريــٌض على تحصيل 
القــراءة واالجتهــاد فيها، وال يلزم منــه أّن الذي 
يتتعتــع فيه لــه من األجــر أكثر مــن الماهر، بل 
الماهــر أفضل وأكثــر أجًرا مع الســفرة، وله أجوٌر 
كثيرٌة حيث اندرج في ســلك المالئكة المقّربين، 

أو األنبياء والمرسلين، أو الصحابة المقّربين.
للموضوع تتمة والحمد هللا رب العالمين.

�غظ ا��خطتئ 
ا�س�طئ وا�ث�خئ

س��د حت�دة خغ�م

غياب فقه الموازنات علمًا وعمًال يوقع كثيرًا من الناس في اشتباه 
واختــالف, فتختلــط الحســنات بالســيئات والمصالح بالمفاســد 
ومصلحــة الفــرد الخاصة ومصالح الناس عامــة، فمن الناس من 
ُيرّجــح مصلحــة الفرد رغــم الضــرر الكبير الذي يصيــب مجموع 
الناس، لذا فقد أرســى ُعلماء األصول فقه الموازنات والذي يعتمد 
على تقديم المصلحة الكبرى علــى المصلحة الصغرى, ومصلحة 
العامة على مصلحة الخاصة, ومصلحة الكثرة على مصلحة القلة, 
ويعتمد أيًضا تقديم الضروريات على الحاجيات, وتقديم الحاجيات 
على التحسينيات, وذلك مما فهموه وفقهوه من أدلة عديدة من 

القرآن والُسنة.
وليتم توضيح األمر تعالوا بنا نضرب بعض األمثلة والســلوكيات 
لبعض الناس.. فقد يقوم شــخص بوضع "بســطة" له في طريق 
الناس ليقتات منها هو وأسرته، فكيف نحكم على هذا التصرف؟!, 
العاطفــة تميل فورًا مع هذا المســكين، وخاصــة في ظل الحصار 
الخانــق الذي يفرضــه األعداء وعمالؤهم. لكن الشــرع والمنطق 
الســليم ينظر لألمر بشــمولية وتــوازن، فماذا ســيحدث لو ُترك 
الخانــق الذي يفرضــه األعداء وعمالؤهم. لكن الشــرع والمنطق 
الســليم ينظر لألمر بشــمولية وتــوازن، فماذا ســيحدث لو ُترك 
الخانــق الذي يفرضــه األعداء وعمالؤهم. لكن الشــرع والمنطق 

المجــال لجميــع الباعة بوضع "بســطاتهم" في مــكان أو طريق 
عام؟!, أال يضر ذلك بمجموع الناس؟!, قال رســول اهللا (صّلى اهللا 
المجــال لجميــع الباعة بوضع "بســطاتهم" في مــكان أو طريق 
عام؟!, أال يضر ذلك بمجموع الناس؟!, قال رســول اهللا (صّلى اهللا 
المجــال لجميــع الباعة بوضع "بســطاتهم" في مــكان أو طريق 

عليه وســّلم): "ال ضرر وال ضــرار", فكل ضرر يلحــق بالناس وإن 
تحقــق منه مصلحة فرديــة فهو ُمحّرم، فال يجوز مثًال أن ُيشــّغل 
أحد الناس مولد كهرباء ذا الصوت المزعج طوال الليل ليتمتع هو 
بمنافعه ويمنع كل الناس حوله من النوم، وال يجوز إقامة حفالت 
في الشــوارع تمنع الطلبة من الدراسة أو عامة الناس من الراحة، 
وال يجــوز إغالق شــارع بحجة الفرح أو حتى العــزاء، وال يجوز ألحد 
أن يقوم بنفســه بقص األســفلت ليمد خط مياه مســروق يشوه 
الطريق ويحدث حفًرا فيها تضر بالناس، كما ال يجوز له أن يعبث 
بمحابس المياه لتصل إليه المياه ويمنع اآلخرين بحجة أن المياه 

ال تصل إليه.
فرح الناس بشــارع البحــر الواســع و"الكورنيــش" الجميل وهذا 
اإلنجــاز الكبير رغم الحصــار ألهميته في الترويــح عن الناس في 
ظــل انقطاع التيار الكهربي والحر الشــديد وقلــة أماكن الترفيه 
المناســبة لعامة النــاس وخاصة "الغالبة" منهــم، ولو ترك لكل 
الباعة إشغال هذا "الكورنيش" بالبسطات والكراسي لما استطاع 

أحد أن يسير عليه!.
القاعــدة الفقهية تقــول: إذا التقــت المصلحة العامــة والخاصة 
وكانتــا على نفــس الدرجة من األهمية فالمصلحــة العامة ُتّقدم 
علــى الخاصة فما بالكــم إذا كانت المصلحة العامــة أكثر أهمية 

من الخاصة؟!.
ربما يحتج البعــض فيقول: "نحن في حصار وال يوجد فرص عمل 
فماذا يفعل الناس؟", صحيح نحن في حصار لكن النظام والترتيب 
ال يمنع الرزق مطلقًا، هذا الرزق الذي كفله اهللا (تعالى) لكل خلقه 
فماذا يفعل الناس؟", صحيح نحن في حصار لكن النظام والترتيب 
ال يمنع الرزق مطلقًا، هذا الرزق الذي كفله اهللا (تعالى) لكل خلقه 
فماذا يفعل الناس؟", صحيح نحن في حصار لكن النظام والترتيب 

مســلم وكافر ولكل الخالئق، قال اهللا (تعالى): {َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي 
َها َوُمْسَتْوَدَعَها � ُكلٌّ ِفي  َقرَّ اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اهللاَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْســتَ
مســلم وكافر ولكل الخالئق، قال اهللا (تعالى): {َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي 
َها َوُمْسَتْوَدَعَها � ُكلٌّ ِفي  َقرَّ اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اهللاَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْســتَ
مســلم وكافر ولكل الخالئق، قال اهللا (تعالى): {َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي 

ــَماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن *  ِبيٍن}. وقال عّز وجّل: {َوِفي السَّ ِكَتاٍب مُّ
َها َوُمْسَتْوَدَعَها � ُكلٌّ ِفي  َقرَّ اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اهللاَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْســتَ
ــَماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن *  ِبيٍن}. وقال عّز وجّل: {َوِفي السَّ ِكَتاٍب مُّ
َها َوُمْسَتْوَدَعَها � ُكلٌّ ِفي  َقرَّ اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اهللاَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْســتَ

ْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقوَن}. َماء َواْألَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّ َفَوَربِّ السَّ
ــَماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن *  ِبيٍن}. وقال عّز وجّل: {َوِفي السَّ ِكَتاٍب مُّ

ْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقوَن}. َماء َواْألَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّ َفَوَربِّ السَّ
ــَماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن *  ِبيٍن}. وقال عّز وجّل: {َوِفي السَّ ِكَتاٍب مُّ

الحارث بن هشــام بن المغيرة بن عبد اهللا القرشــي المخزومــي، يكنى أبو عبد 
الرحمن.

شهد بدًرا كافًرا مع أخيه (شقيقه) أبي جهل، وفرَّ حينئذ، وُقتل أخوه، وُعيِّر الحارث 
ا قيل فيه قول حسان بن ثابت (َرِضَي اهللا َعْنُه): بن هشام لفراره ذلك، فممَّ

شهد بدًرا كافًرا مع أخيه (شقيقه) أبي جهل، وفرَّ حينئذ، وُقتل أخوه، وُعيِّر الحارث 
ا قيل فيه قول حسان بن ثابت (َرِضَي اهللا َعْنُه): بن هشام لفراره ذلك، فممَّ

شهد بدًرا كافًرا مع أخيه (شقيقه) أبي جهل، وفرَّ حينئذ، وُقتل أخوه، وُعيِّر الحارث 

ثتني ...  فنجوت منَجى الحارث بن هشام إن كنِت كاذبًة بما حدَّ
ا قيل فيه قول حسان بن ثابت (َرِضَي اهللا َعْنُه): بن هشام لفراره ذلك، فممَّ

ثتني ...  فنجوت منَجى الحارث بن هشام إن كنِت كاذبًة بما حدَّ
ا قيل فيه قول حسان بن ثابت (َرِضَي اهللا َعْنُه): بن هشام لفراره ذلك، فممَّ

طمـــــــــــــرٍَّة  بــرأس  ونجـــــــــــا   ... دونهــْم  يقاتــل  أن  األحبــة  َتــَرَك 
ثتني ...  فنجوت منَجى الحارث بن هشام إن كنِت كاذبًة بما حدَّ

طمـــــــــــــرٍَّة  بــرأس  ونجـــــــــــا   ... دونهــْم  يقاتــل  أن  األحبــة  َتــَرَك 
ثتني ...  فنجوت منَجى الحارث بن هشام إن كنِت كاذبًة بما حدَّ

وِلَجــــــــــــــــاِم
فاعتذر، وقال: 

اهللا يعلــــــــم ما تركـــــــُت ِقتاَلهم ... حتى رمــــوا فرسي بأشَقــــــر ُمْزبِد
ِد ووجدُت ريح الموِت من تلقاِئهم ... في مــــــازٍن والخيــــُل لم تتبدَّ

اهللا يعلــــــــم ما تركـــــــُت ِقتاَلهم ... حتى رمــــوا فرسي بأشَقــــــر ُمْزبِد
ِد ووجدُت ريح الموِت من تلقاِئهم ... في مــــــازٍن والخيــــُل لم تتبدَّ

اهللا يعلــــــــم ما تركـــــــُت ِقتاَلهم ... حتى رمــــوا فرسي بأشَقــــــر ُمْزبِد

فعِلمُت أني إن أقاتل واحًدا ... ُأقتل وال َيْضُرر عُدوِّي مشهـــدي
ِد ووجدُت ريح الموِت من تلقاِئهم ... في مــــــازٍن والخيــــُل لم تتبدَّ

فعِلمُت أني إن أقاتل واحًدا ... ُأقتل وال َيْضُرر عُدوِّي مشهـــدي
ِد ووجدُت ريح الموِت من تلقاِئهم ... في مــــــازٍن والخيــــُل لم تتبدَّ

َفصدفُت عنهم واألحبُة دونهم ... طمًعا لهم بعقاب يوم ُمفِســـــــِد
فعِلمُت أني إن أقاتل واحًدا ... ُأقتل وال َيْضُرر عُدوِّي مشهـــدي

َفصدفُت عنهم واألحبُة دونهم ... طمًعا لهم بعقاب يوم ُمفِســـــــِد
فعِلمُت أني إن أقاتل واحًدا ... ُأقتل وال َيْضُرر عُدوِّي مشهـــدي

ثم غزا أحًدا مع المشركين أيًضا.
ثم أســلم (َرِضَي اهللا َعْنُه) يوم الفتح وحســن إسالمه، وكان من فضالء الصحابة 

وخيارهم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حســن إســالمه منهم، ولم ُيَر منه 
في إسالمه شيء ُيكره، وقد شهد مع النبي (َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم) حنيًنا فأعطاه 
وخيارهم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حســن إســالمه منهم، ولم ُيَر منه 
في إسالمه شيء ُيكره، وقد شهد مع النبي (َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم) حنيًنا فأعطاه 
وخيارهم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حســن إســالمه منهم، ولم ُيَر منه 

مائة من اإلبل كما أعطى المؤلفة قلوبهم.
خرج (َرِضَي اهللا َعْنُه) إلى الشــام في زمــن عمر بن الخطاب (َرِضَي اهللا َعْنُه) راغًبا 
في الربــاط والجهاد، فتبعه أهل مكة يبكون لفراقه، فقال: "إّنها النقلة إلى اهللا، 
خرج (َرِضَي اهللا َعْنُه) إلى الشــام في زمــن عمر بن الخطاب (َرِضَي اهللا َعْنُه) راغًبا 
في الربــاط والجهاد، فتبعه أهل مكة يبكون لفراقه، فقال: "إّنها النقلة إلى اهللا، 
خرج (َرِضَي اهللا َعْنُه) إلى الشــام في زمــن عمر بن الخطاب (َرِضَي اهللا َعْنُه) راغًبا 

ومــا كنت ألوثر عليكم أحًدا"، فلم يزل بالشــام مجاهًدا حتى مات، قيل: مات في 
طاعون عمواس ســنة ثماني عشــرة هجرية، وقيل: قتل يوم اليرموك وذلك في 

رجب سنة خمس عشرة هجرية.
وفي الحارث بن هشام (َرِضَي اهللا َعْنُه)، يقول الشاعر:

أَحِسبَت أنَّ أباك يوم تُسبُّني ... في المجِد كان الَحاِرث بن هشام
وفي الحارث بن هشام (َرِضَي اهللا َعْنُه)، يقول الشاعر:

أَحِسبَت أنَّ أباك يوم تُسبُّني ... في المجِد كان الَحاِرث بن هشام
وفي الحارث بن هشام (َرِضَي اهللا َعْنُه)، يقول الشاعر:

كــــــان  الجاهلــــــــــــــيــِة  فــي   ... كلِّهــا  بالمكـــــــــــارم  قريــٍش  َأولــى 
أَحِسبَت أنَّ أباك يوم تُسبُّني ... في المجِد كان الَحاِرث بن هشام

كــــــان  الجاهلــــــــــــــيــِة  فــي   ... كلِّهــا  بالمكـــــــــــارم  قريــٍش  َأولــى 
أَحِسبَت أنَّ أباك يوم تُسبُّني ... في المجِد كان الَحاِرث بن هشام

واإلســـــــــــالِم
َرِضــَي اهللا (َتَعاَلــى) عن الحــارث وعن َصَحاِبــة النَِّبّي (َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم) 

واإلســـــــــــالِم
َرِضــَي اهللا (َتَعاَلــى) عن الحــارث وعن َصَحاِبــة النَِّبّي (َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم) 

واإلســـــــــــالِم

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا (َتَعاَلــى) عن الحــارث وعن َصَحاِبــة النَِّبّي (َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم) 

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا (َتَعاَلــى) عن الحــارث وعن َصَحاِبــة النَِّبّي (َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم) 

َت�ِ�غُّ ا�ت�رث �ظ  ا�خَّ
عح�م َرِ�َغ ا� َسْظُ�
َت�ِ�غُّ ا�ت�رث �ظ  ا�خَّ
عح�م َرِ�َغ ا� َسْظُ�
َت�ِ�غُّ ا�ت�رث �ظ  ا�خَّ

د. أت�ث إدرغج سعدة
أجا�ذ ا�تثغ� ا�ح�غش

وسطعط� ا����سث

ئ َأَطَظئ اُفطَّ

ا�ت�ث � رب ا�س���غظ، وا�خقة وا��ـــقم سط� 
أحـــ�ف افظئغ�ء وا���جطغظ جـــغثظ� طت�ث خط� 
ا� سطغ� وجـــطط وسط� آ�ـــ� وختئ� وطظ �ئ� 

عثاعط ��ت��ن إ�� غعم ا�ثغظ أط� �سث:

�صطط افجا�ذ ا�ثضاعر ظسغط أجسث ا�خ�ثي


