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 ِّربِّ أعن ويس 

ــا  ــوال أن هدان ــدي ل ــا لنهت ــا كنّ ــذا وم ــا هل ــذي هدان ــد هلل ال احلم
اهلل، احلمــد هلل الــذي أســبل نَِعمــه عــى عبــاده، فانرشحــت صدورهــم 
ــم  ــة جيزهي ــوم القيام ــم ي ــه، ث ــم يف عبادت ــت جوارحه ــه، وأقبل لطاعت

ــكوًرا. ــعيهم مش ــل س ــوًرا، وجيع ــزاًء موف ج
نعمِة كل  عىل  رّب  يا  احلمد  احلمُد لك  اإلنعام قويل لك   ومن مجلة 

ــاَل: »إَِذا  ــِه ، َق ــْن َربِّ ــِه َع ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرِوي ــِن النَّبِ ــٍس�، َع ــْن َأَن َع
ــا  ــي ِذَراًع َب ِمنِّ ــرَّ ــا، َوإَِذا َتَق ــِه ِذَراًع ــُت إَِلْي ْب ا َتَقرَّ ــْرً ــُد إيَِلَّ ِش َب الَعْب ــرَّ َتَق
ــم  ــن أعظ ــًة«)1)، وإن ِم ــُه َهْرَوَل ــًيا َأَتْيُت ــاِن َمْش ــا، َوإَِذا َأَت ــُه َباًع ــُت ِمنْ ْب َتَقرَّ
مــا يتقــرب بــه العبــد إىل ربــه طلــَب العلــم الرشعــي، فبــه تعلــو األمــم، 
وفيــه تســمو اهلمــم، وبــه تزكــو النفــوس وترتفــع. ومــن هــذا املنطلــق 
رأينــا أن نجمــع لطالــب التحفيــظ خمتــًرا يف علــوٍم متنوعــة، راجــن اهللَ 
أن ينفــع بــه اإلســام واملســلمن، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه، ونســأل 
اهلل أن جيعلــه خالًصــا لوجهــه، صواًبــا عــى هنجــه، مقبــواًل عنــده، آمــن.

)1) رواه البخاري )7536(.
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َب فيه ستة أبواب: وقد ُبوِّ

١- باٌب يف فضائل القرآن:

ــاب  ــَج ب ــا َوَل ــظ رب ــب التحفي ــاب: أن طال ــار الب ــبب اختي س
ــم  ــه، وعظي ــذي حيفظ ــكام ال ــدر ال ــن إدراك ق ــه ع ــغل ب ــظ وُش احلف
ــاب  ــذ الكت ــه ليأخ ــرَّ في ــا أن ُيَب ــكان لزاًم ــه، ف ــذي حيصل ــرشف ال ال

ــذل«)1) ــا يب ــه كلُّ م ــان علي ــب ه ــا يطل ــرف م ــن ع ــوة، »فم بق

والعمل يف هذا الباب )القراءة مع التعليق(.

٢- باٌب يف االعتقاد:

ــول  ــرآن أص ــارئ الق ــي ق ــاب: رضورَة أن يع ــار الب ــبب اختي س
دينــه وعقيدتــه، مــن كتــاب اهلل وســنة نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص ففيهــا العصمــة ممــا قــد 

ــراض الشــبهات. يعــرض مــن أم

ــم بصيغــة  ــد ُرِق ــٌر ملعتقــد أهــل الســنة واجلاعــة، وق ــه خمت وفي
ــظ. ــا للحف ــم، وتقريًب ــهيًا للفه ــواب تس ــؤال واجل الس

وروجــَع مــن قبــل علــاَء أفاضــل -حفظهــم اهلل ورعاهــم- ومنهــم: 
فضيلــة الشــيخ عبــد اهلل بــن حممــد الغنيــان، وفضيلــة الشــيخ عبــد الرمحن 

)1)  لطائف املعارف )285/1(.
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الشمســان، وفضيلــة الشــيخ صالــح بــن عبــد الرمحــن اخلضريي.

والعمل يف هذا الباب )االستظهار، مع رشٍح ميّس(.

٣- باٌب يف رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتا:

ســبب اختيــار البــاب: ملــا نــرى مــن األخطــاء الشــائعة يف صــاة 
شــبابنا ومــن حتــت أيدينــا وربــا كانــت بعــض هــذه األخطــاء تبطــل 

الصــاة، واهلل املســتعان.

وقــد تــم اعتــاد متــن رشوط الصــاة وأركاهنــا وواجباهتــا لإلمــام 
ــاب : ــن عبد الوه حممد ب

والعمل يف هذا الباب )احلفظ إن تيّس، مع رشٍح ميّس(.

4- باٌب يف األحاديث واألذكار:

ــاس  ــه أوىل الن ــرآن وحافظ ــارئ الق ــاب: أنَّ ق ــار الب ــبب اختي س
باإلكثــار مــن ذكــر اهلل، واملحافظــة عــى األذكار الــواردة؛ فبهــا حيفظــه 

ــدده. ــه ويس اهلل ويعين

ــن  ــث يف الصحيح ــاب: إن كان احلدي ــذا الب ــج يف ه ــج التخري ومنه
ــول  ــى قب ــًا ع ــك دلي ــر ذل ــه، ونعت ــزو إلي ــي بالع ــا نكتف ــا فإنن أو أحدمه
احلديــث )صحيًحــا كان أو حســنًا(؛ ألن األمــة تلقــت ما يف هذيــن الكتابن 
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بالقبــول، فهــا أصــح الكتــب بعــد كتــاب اهلل تعــاىل، ومــا ســوى أحاديــث 
ــم الرتمــذي،  ــع )أيب داود، ث ــا نخرجــه مــن الســنن األرب الصحيحــن فإنن
ثــم النســائي، ثــم ابــن ماجــه( ثــم مــن مســند اإلمــام أمحــد، وقــد يقــدم 
ــار أحاديــث هــذا  ــا يف اختي مــا حقــه التأخــري ملصلحــة راجحــة. واعتمدن
القســم عــى مــا صححــه أو حســنه فضيلــة الشــيخ نــارص الديــن األلبــاين.

وقــد روجــع مــن قبــل مشــايَخ فضــاء -حفظهــم اهلل ورعاهــم- 
منهــم فضيلــة الشــيخ املحــدث عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الســعد.

والعمــل يف هــذا البــاب )احلفــظ، مــع رشٍح ملشــكِل األلفــاظ، وذكر 
األذكار(. لفضائل 

5- باٌب يف مبادئ علم التجويد:

ســبب اختيــار البــاب: ألن قــارئ القــرآن وحافظــه ُيَعــدُّ مــن أحــوج 
النــاس هلــذا البــاب لتســتقيم قراءتــه فيقــرأ القــرآن غضـًـا طريـًـا كــا أنــزل.

ــٍب وأســلوٍب يعــن  ــب برتتي ــد ُرّت ــه خاصــُة اخلاصــِة، وق وفي
ــاىل. ــه إن شــاء اهلل تع ــه وحفظ ــى فهم ــب ع الطال

ــم:  ــم- منه ــم اهلل ورعاه ــل -حفظه ــن أفاض ــل مقرئ ــن قب ــع م ــد روج وق
ــني. ــن حس ــد عبد الرمح ــرئ حمم ــعيد، واملق ــد س ــامح أمح ــرئ س ــيخ املق ــة الش فضيل
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والعمل يف هذا الباب )االستظهار، مع رشٍح ميّس(.

6- باٌب يف آداب طالب العلم:

ســبب اختيــار البــاب: أن قــارئ القــرآن وحافظــه مــن أوىل النــاس 
ــة  ــم؛ صيان ــب العل ــاق طال ــق بأخ ــرآن، والتخل ــآداب الق ــأدب ب بالت

للعلــم وعمــًا بــه.

وقــد ُجِعــت فيــه آداب خمتــرة، واْعُتِمــد كتــاُب تذكــرة الســامع 
واملتكلــم البــن جاعــة أصــًا، وأضيــف عليــه مــن كتــاب أدب املعلــم 

واملتعلــم للشــيخ عبــد اهلل املخــايف، وغريمهــا.

ثــم ُختــم هــذا البــاب بـ)بأربعــن نــداًء لطالــب التحفيــظ للشــيخ 
ســلطان العمــري(.

والعمل يف هذا الباب )القراءة، مع التعليق(.

هــذا ونســأل اهلل الســداد، والتوفيــق إىل ســبيل الرشــاد، وأن يغيث 
قلوبنــا ويطّهــر رسائرنــا، وخيلــص نّياتنــا، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه، 
هــذا مــا أعــان اهلل عــى جعــه وترتيبــه، فــا كان فيــه مــن صــواٍب فمــن 
اهلل ومــا كان فيــه مــن زلــٍل فمــن أنفســنا والشــيطان واهلل ورســوله منــه 

بريئــان، واحلمــد هلل رب العاملــن.
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إعداد: الفريق العلمي يف برنامج القالئد

-جممع البرش بريدة-

١4٣8هـ

ثمَّ يسَّ اهلل لنا أن نعيد مراجعته وتنقيحه يف 

عام ١4٣9هـ، حتى خرج هبذه الصورة.

فجزى اهلل الباذلني خري اجلزاء، وغفر اهلل ملن عاون أو راجع، أو قرأ، أو نرش. 

تواصلك وَتنويرنا بأرائك ومالحيظك وساُم رشٍف لنا:

albshr010@gmail.com :الريد اإللكرتون

@ albshr010 :تويرت

مجيع احلقوق حمفوظة
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اخلطة التشغيلية 

املقرتحة
الفصل األول

التاريخالتنفيذالباباألسبوع
آداب طالب العلماألول
آداب طالب العلمالثان

آداب طالب العلمالثالث
حفظ األحاديث واألذكارالرابع

حفظ األحاديث واألذكاراخلامس
حفظ األحاديث واألذكارالسادس
حفظ األحاديث واألذكارالسابع
حفظ األحاديث واألذكارالثامن
إجازة منتصف الفصلالتاسع
حفظ األحاديث واألذكارالعارش

مراجعة األحاديث واألذكاراحلادي عرش
االعتقاد الثان عرش

االعتقادالثالث عرش
االعتقادالرابع عرش

مراجعة ما سبقاخلامس عرش
مراجعة ما سبق السادس عرش
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الفصل الثان
التاريخالتنفيذالباباألسبوع

فضائل القرآناألول
فضائل القرآنالثان

فضائل القرآنالثالث
مراجعة فضائل القرآنالرابع

رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتااخلامس
رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتاالسادس
رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتاالسابع
مراجعة رشوط الصالةالثامن
إجازة منتصف الفصلالتاسع
مبادئ علم التجويدالعارش

مبادئ علم التجويداحلادي عرش
مبادئ علم التجويدالثان عرش

مبادئ علم التجويدالثالث عرش
مراجعة علم التجويدالرابع عرش

مراجعة ما سبقاخلامس عرش
مراجعة ما سبقالسادس عرش





 باٌب يف 

فضائل القرآن
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 الفصل األول

يف فضل القرآن من القرآن

القــرآن الكريــم كام اهلل ســبحانه وتعــاىل، وُنــوره املبــن ورصاطه 
املســتقيم، وهــو أفضــل الــكام عــى اإلطــاق، وهــو اهلــدى والــروح 
ــبحانه  ــال س ــه، ق ــل جال ــُه ج ُل ــه ُمنَزِّ ــا وصف ــة، ك ــفاء واملوعظ والش

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  وتعــاىل: 
»ودواء   :: جريــر  ابــن  قــال  ]يونــس: 57[.  ک﴾  ک  ڑ 
ــه  ــِرُئ ب ــال َفُي ــل اجلهَّ ــه اهلل جه ــفي ب ــل يش ــن اجله ــدور م ــا يف الص مل
داءهــم وهيــدي بــه ِمــن خلِقــه مــن أراد هدايَتــه بــه«.)1) وقــال ســبحانه 

وتعــاىل ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]الشــورى: 52[. وقــد وصفــه اهلل جــل وعــا بالعظمــة، كــا قــال تعــاىل: 

]احلجــر: 87[. ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ٴۇ 

َر ُنزوُلــه عــى جبــٍل مــن اجلبــال  ومــن دالئــل عظمتــه أنــه لــو ُقــدِّ
الشــديدة القاســية خلشــعت لــه وتصدعــت، كــا قــال تعــاىل: ﴿ڈ ژ 
ژ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ 

)1)  تفسري ابن جرير الطري )124/11(.
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ــري ::  ــن كث ــول اب ــرش: 21[)1)، يق ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]احل
ــه ينبغــي  ــا علــوَّ قــدره، وأن »يقــول تعــاىل معظــًا ألمــر القــرآن، ومبينً
ــد  ــن الوع ــه م ــا في ــاعه مل ــد س ــدع عن ــوب، وتتص ــه القل ــع ل أن ختش

والوعيــد األكيــد: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گگ﴾ أي: فــإن كان اجلبــل يف غلظتــه وقســاوته، لــو َفِهــَم هــذا 
ــه، خلشــع وتصــدع مــن خــوف اهلل ، فكيــف  ــر مــا في القــرآَن وتدب
يليــق بكــم أهيــا الَبــرَش أالَّ َتِلــَن قلوبكــم وختشــع وتتصــدع مــن خشــية 
ــاىل:  ــال تع ــذا ق ــه؟! وهل ــم كتاب ــَره وتدبرت ــن اهلل أم ــم ع ــد فهمت اهلل وق

.(2( ڱ﴾«  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ﴿ڳ 

اء القــرآن أجًرا عظيــًا فقــال: ﴿ائ ائ ەئ  وقــد وعــد اهلل ُقــرَّ
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ــذه  ــد اهلل: »ه ــن عب ــال مطرف ب ــر: 29-30[. ق مئ ىئ ﴾)3) ]فاط

ــراء«)4). ــة الق آي

)1)  انظر: »جال القراء« )ص 57(.
)2)  تفسري ابن كثري )78/8(.

)3)  قال ابن جرير: لن تبور: يعني لن تكُسد ولن هتلك. )132/22(.
)4)  تفسري ابن جرير )133/22(.
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ــرآن: ﴿ڄ  ــن الق ــرض ع ــن أع ــارة م ــا خس ــاىل مبينً ــال تع وق
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ــريه  ــرآن وتأث ــَة الق ــا عظم ــاىل واصًف ــال تع ــرة: 121[، وق ڍ﴾ ]البق

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  الصادقــن:  العبــاد  بقلــوب  املهيــب 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]الزمــر: 23[ فالذيــن خيشــون رهبــم هــم املؤمنــون حًقــا، 
ــال تعــاىل:  ــت هلــم هــذه النتيجــة ق ــاُن يف قلوهبــم كان ــا حتقــق اإلي لّم

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

ــُل  ــم، وهَتِْم ــع قلوهب ــال 2[ ختش ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]األنف
ُدُمُوُعُهــم، وَتقَشــِعرُّ ُجلودهــم، أبداهنــم يف األرض، وقلوهبــم تطــري يف 
ــَل  ــذي إذا ذكــر اهلل وِج ــر:: »املؤمــن هــو ال ــن جري ــال اب الســاء. ق
قلبــه وانقــاد ألمــره وخضــع لذكــره خوًفــا منــه وفزًعــا مــن عقابــه« )1).

ــاٌل وخســاٌر  ــاهلل، ووب ــه رمحــة ملــن آمــن ب ومــن عظمــة القــرآن أن
ــاهلل - ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ــاذ ب ــه - والعي ــر ب ــن كف ــى م ع
ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]اإلرساء82[، قــال قتــادة: »إذا 

ــاىل: ﴿ٺ ٺ  ــال تع ــاه«)2)،  وق ــه ووع ــه وحفظ ــع ب ــن انتف ــمعه املؤم س
)1)  تفسري ابن جرير الطري )178/9(.

)2)  تفسري ابن جرير الطري )153/15(.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
]اإلرساء10[. ڦ﴾ 

وقــد أنزلــه اهلل تبــارك وتعــاىل لينقــاَد لــه النــاس فيتدبــروه ويعملوا 
بــا فيــه قــال تعــاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ــي  ــَج اهللِ الت ــروا ُحَج ــر :: »ليتدب ــن جري ــال اب چ﴾ ]ص: 29[. ق
َع فيــه مــن رشاِئِعــه َفَيتَِّعُظــوا وَيعملــوا بــه« )1). وقــد يــر  فيــه ومــا رَشَ

اهلل تبــارك وتعــاىل حفَظــُه ملــن َصــَدَق يف طلبــه قــال تعــاىل: ﴿ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]القمــر: 17[، عــن ابــن شــوذب عــن مطــر 

قــال: »هــل مــن طالــب علــم فُيعــان عليــه؟« )2). وقــال ﴿گ گ گ 
ــوت: 49[. ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴾ ]العنكب



)1)  تفسري ابن جرير الطري )153/32(.
)2)  تفسري ابن جرير الطري )97/27(.



18

 الفصل الثاين يف فضل

القرآن من السنة النبوية

مــن تأمــل كام النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف القــرآن َعِلــَم يقينـًـا أن اإلقبــال عــى كتاب 
ــن اهلل  ــرم م ــم، وك ــًة، رشٌف عظي ــا ومدارس ــًا، وحفًظ ــًا وتعلي اهلل  َتَعلُّ
ــَفَرِة  جليــل فعــن عائشــة ڤ قالــت:  قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »امْلَاِهــُر بِاْلُقــْرآِن َمــَع    السَّ
ــُه  ــِه َشــاقٌّ َل ــَو َعَلْي ــِه َوُه ــُع   فِي ــْرآَن  َوَيَتَتْعَت ــَرُأ اْلُق ــِذي َيْق َرِة، َوالَّ ــَرَ ــَراِم اْل    اْلكِ
ــَد  ــال: »الَ َحَس ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــر � أنَّ النب ــن عم ــث اب ــاء يف حدي ــَراِن«)1)، وج َأْج
ْيــِل َوآنـَـاَء النََّهــاِر،  : َرُجــٍل آتـَـاهُ اهللَُّ اْلُقــْرآَن َفُهــَو َيْتُلــوُه آنـَـاَء اللَّ إاِلَّ يِف اْثنََتــنْيِ

ْيــِل َوآنـَـاَء النََّهــاِر«)2). َوَرُجــٍل آتـَـاهُ اهللَُّ َمــااًل َفُهــَو ُينِْفُقــُه آنـَـاءَ اللَّ

الُقرآنـا َأْكَرُمـوا  بقـوٍم  واألَْبـَدانـا َأْكـِرْم  األرواَح  َلـُه   َوَهُبـوا 
ـْم قلوهَبُ اإللـُه  اختـاَر  قد  ُبْسَتانـا قوٌم  اهُلـدى  َغْرِس  ِمْن   لَِتِصرَي 

ــَرُأ  ــِذي َيْق ــِن الَّ ــُل امْلُْؤِم ــم: »َمَث ــي ملسو هيلع هللا ىلص عنه ــال النب ــن ق ــم الذي ه
ــٌب، َوَمَثــُل امْلُْؤِمــِن  ــٌب َوَطْعُمَهــا َطيِّ ــِة ِرحُيَهــا َطيِّ اْلُقــْرآَن َكَمَثــِل األُْتُرجَّ
ــِذي اَل َيْقــَرُأ اْلُقــْرآَن َكَمَثــِل التَّْمــَرِة اَل ِريــَح هَلـَـا َوَطْعُمَهــا ُحْلــٌو، َوَمَثُل  الَّ
 ، ــٌب َوَطْعُمَهــا ُمــرٌّ اَنــِة ِرحُيَهــا َطيِّ حْيَ ــِذي َيْقــَرُأ اْلُقــْرآَن َمَثــُل الرَّ امْلُنَافِــِق الَّ

)1)  رواه البخــاري )4937( ومســلم )798(. املاهــر: احلــاذق. الســفرة: املائكــة. )النهايــة البــن 
.)374/4 األثري 

)2)  رواه البخــاري )7529( ومســلم )815(. املــراد باحلســد هــا هنــا: الغبطــة، وهــي: أن يتمنــى 
اإلنســان مثــل مــا لإلنســان. )غريــب احلديــث البــن اجلــوزي 212/1(.
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ــٌح  ــا ِري ــَس هَلَ ــِة َلْي ــِل احْلَنَْظَل ــْرآَن َكَمَث ــَرُأ اْلُق ــِذي اَل َيْق ــِق الَّ ــُل امْلُنَافِ َوَمَث
.(1(» ــرٌّ ــا ُم َوَطْعُمَه

ــل: مــن  ــاِس« فقي ــْن النَّ ــنَي ِم ــال ملسو هيلع هللا ىلص عنهــم أيًضــا: »إِنَّ هللَِِّ َأْهلِ وق
ــُه« )2)،  ُت ــُل اهللَِّ َوَخاصَّ ــْرآِن، َأْه ــُل اْلُق ــْم َأْه ــال: »ُه ــم؟ ق ــل اهلل منه أه
َمــُه«)3) فــأيُّ مقــاٍم أرشف  ــَم الُقــْرآَن َوَعلَّ ُكــْم َمــْن َتَعلَّ وقــال أيًضــا: »َخرْيُ

ــٍة أســا مــن هــذه املنزلــة؟! مــن هــذا املقــام؟! وأيُّ منزل
الَثَرى يف  ِرجلُه  ــاًل  رج )4( َفُكن  ــا  ــريَّ الــثُّ يف  ــِه  ــتِ ِهَّ ــُة  ــاَم  وه

)4)ومــن نــذر وقتــه لكتــاب اهلل حفًظــا، وتدبــًرا، وتفّهًمــا، فدونــه 

ــُه  ــاِب اهلل َفَل ــا ِمــْن ِكَت ــَرَأ َحْرًف البشــائر اجلليلــة، قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »َمــْن َق
ــٌف  ــْن َألِ ــْرٌف، َوَلِك ــوُل آمل َح ــا اَل َأُق ــرْشِ َأْمَثاهِلَ ــنَُة بَِع ــنٌَة َواحْلََس ــِه َحَس بِ

ــْرٌف«)5). ــٌم َح ــْرٌف َومي ــْرٌف والٌم َح َح

وجــاء عنــد مســلٍم: أن ُعْقَبَة ْبــِن َعاِمــٍر � َقــاَل: َخــَرَج َرُســوُل اهللِ 
ُكــْم ُيِــبُّ َأْن َيْغــُدَو ُكلَّ َيــْوٍم إَِل  ــِة، َفَقــاَل: »َأيُّ فَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْحــُن يِف الصُّ
ُبْطَحــاَن، َأْو إَِل اْلَعِقيــِق، َفَيــْأِتَ ِمنْــُه بِنَاَقَتــنْيِ َكْوَماَوْيــِن يِف َغــرْيِ إِْثــٍم، وال 

)1)  رواه البخاري )5020( ومسلم )797( واللفظ له.
)2)  رواه النسائي )8031(. وابن ماجه )215( وصححه املنذري يف »الرتغيب« )231/2(.

)3)  رواه البخاري )5027(.
)4) ينسب أليب احلسن النعيمي، "تتمة يتيمية الدهر" للثعالبي )78/5(.

)5)  رواه الرتمذي يف سننه )2910(، وصححه األلباين يف »صحيح اجلامع« )6469(.
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َقْطــِع َرِحــٍم؟«، َفُقْلنَــا: َيــا َرُســوَل اهللِ ُنِحــبُّ َذلِــَك، َقــاَل: »أفــال َيْغــُدو 
َأَحُدُكــْم إَِل امْلَْســِجِد َفَيْعَلــُم، َأْو َيْقــَرُأ آَيَتــنْيِ ِمــْن كَِتــاِب اهللِ ، َخــرْيٌ َلــُه 
، َوَثــالٌث َخــرْيٌ َلــُه ِمــْن َثــاَلٍث، َوَأْرَبــٌع َخــرْيٌ َلــُه ِمــْن َأْرَبــٍع،  ِمــْن َناَقَتــنْيِ

َوِمــْن َأْعَداِدِهــنَّ ِمــَن اإلبــل«)1).

ــا فهــذا  ــل، وليطــب نفًس ــأ حافــظ القــرآن هبــذه الفضائ أال فليهن
ــْيَبِة  طريــق الرفعــة، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِمــْن إِْجــاَلِل اهللَِّ: إِْكــَراَم ِذي الشَّ
ــَراَم ِذي  ــُه، َوإِْك ــايِف َعنْ ــِه َواجْلَ ــايِل فِي ــرْيِ اْلَغ ــْرآِن َغ ــِل اْلُق ــلِِم، َوَحاِم امْلُْس
ــارث  ــن عبد احل ــح أن نافع ب ــت يف الصحي ــِط«)2). وثب ــْلَطاِن امْلُْقِس السُّ
لقــي عمر بــن اخلطــاب � بُعْســَفاَن، وكان عمــر يســتعمله عــى مكــة 
فقــال: مــن اســتعملَت عــى أهــل الــوادي؟ فقــال: ابــن أبــزى. قــال: 
ومــن ابــن أبــزى؟ قــال: مــوىل مــن موالينــا. قــال: فاســتخلفَت عليهــم 
مــوىل؟! قــال: إنــه قــارئ لكتــاب اهلل ، وإنــه عــامل بالفرائــض. َقــاَل 
ــَذا اْلكَِتــاِب َأْقَواًمــا،  عمــر �: َأَمــا إِنَّ َنبِيَُّكــْم ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »إِنَّ اهللََّ َيْرَفــُع هِبَ

ــِه آَخِريــَن«)3). َوَيَضــُع بِ

)1)  )803(. كومــاء: وهــي الضخمــة الســنام. )لســان العــرب 529/12(. بطحــان والعقيــق: 
واٍد مــن أوديــة املدينــة. )النهايــة البــن األثــري 278/3(.

)2) رواه أبــو داود )4843( وحســنه األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود )918/3(. قــال املنــاوي 
ــه،  ــل ب ــد يف العم ــاوز احل ــري املتج ــه(؛ أي: غ ــايل في ــري الغ ــر« )529/2(: )غ ــح القدي يف »فت
ــري:  ــن األث ــال اب ــه. وق ــا في ــل ب ــه والعم ــن تاوت ــد ع ــه البعي ــارك ل ــه(؛ أي: الت ــايف عن )واجل

ــادل. )60/4(. ــط: أي الع املقس
)3)  رواه مسلم )817(.
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ــا  ــاِس يف الدني ــِة الن ــرآن يف إمام ــارئ الق ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق َم النب ــدَّ ــد َق ولق
فقــال: »َيــُؤمُّ اْلَقــْوَم َأْقَرُؤُهــْم لِكَِتــاِب اهللِ، َفــإِْن َكاُنــوا يِف اْلِقــَراَءِة َســَواًء، 
ــنَِّة َســَواًء، َفَأْقَدُمُهــْم ِهْجــَرًة، َفــإِْن  ــنَِّة، َفــإِْن َكاُنــوا يِف السُّ َفَأْعَلُمُهــْم بِالسُّ
ــد  ــك بع ــه كذل م ــنًّا...«)1). وقدَّ ــْم ِس ــَواًء، َفَأْقَدُمُه ــَرِة َس ْج ــوا يِف اهْلِ َكاُن
املــات، ويــدل عليــه فعُلــه ملسو هيلع هللا ىلص بشــهداء أحــد، فَعــْن َجابِِر ْبــِن َعْبــِد اهللَِّ 
ُجَلــْنِ ِمــْن َقْتــَى ُأُحــٍد يِف َثــْوٍب  َمــُع َبــْنَ الرَّ � َقــاَل: َكاَن النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جَيْ
ا  ــْم َأْكَثــُر َأْخــًذا لِْلُقــْرآِن َفــإَِذا ُأِشــرَي َلــُه إَِل َأَحِدِهَ ُ َواِحــٍد ُثــمَّ َيُقــوُل: »َأيُّ

ْحــِد«)2). ــُه يِف اللَّ َم َقدَّ

ــواىل البشــائر لصاحــب القــرآن بعــد املــات، بشــارًة بعــد  ــم تت ث
بشــارة، حتــى إن القلــوب الصافيــة الطاهــرة لتطــرُي شــوًقا إىل أن 
ــم  ــًدا لتنع ــذل جه ــا، وتب ــَي وقًت ــرآن، وتفن ــل الق ــلك أه ــَم يف ِس ُتنظ
ــول اهلل  ــايص �: أن رس ــن الع ــن عمرو ب ــن عبد اهلل ب ــات، فع باملكرم
ــُل  ــْل َكــَا ُكنْــَت ُتَرتِّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »ُيَقــاُل لَِصاِحــِب اْلُقــْرآِن اْقــَرْأ َواْرَتــِق َوَرتِّ

ــا«)3). ــٍة َتْقَرُؤَه ــِر آي ــَد آِخ ــَك ِعنْ ــإِنَّ َمنِْزَل ــا ف ْنَي يف الدُّ

: »اخلــر املذكــور خــاص بمــن حيفظــه  قــال ابــن حجــٍر اهليتمــيُّ
ــراءة يف  ــرد الق ــف؛ ألن جم ــرأ باملصح ــن يق ــب، ال بم ــر قل ــن ظه ع

)1)  رواه مسلم )673( من حديث أيب مسعود.
)2)  رواه البخاري )1343(.

)3)  رواه أبوداود )1464(، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )275/1(.
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اخلــط ال خيتلــف النــاس فيهــا وال يتفاوتــوَن قلــًة وكثــرًة، وإنــا الــذي 
ــب«)1). ــر قل ــن ظه ــظ ع ــو احلف ــك ه ــه كذل ــون في يتفاوت

ــوم  ــم ي ــفيًعا هل ــأيت ش ــرآن ي ــرآن: أن الق ــل الق ــل أه ــن فضائ وم
القيامــة كــا يف حديــث أيب ُأَماَمــَة اْلَباِهــِيِّ � َقــاَل َســِمْعُت َرُســوَل اهللَِّ 
ــُه َيــْأِت َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َشــِفيًعا ألَْصَحابِِه«)2). ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: »اْقــَرُءوا اْلُقــْرآَن َفإِنَّ

ــْمَعاَن  ــَن َس اِس ْب ــث النَّوَّ ــاب اهلل مــن حدي ــن امُلقــّر عــن كت فأي
اْلــِكَايِب �؟! حيــث َيُقــوُل: َســِمْعُت النَّبـِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: »ُيْؤَتــى بِاْلُقْرآِن 
ــَرِة  ــُه ُســوَرُة اْلَبَق ــِه، َتْقُدُم ــوَن بِ ــوا َيْعَمُل ــَن َكاُن ــِه الَِّذي ــِة َوَأْهلِ ــْوَم اْلِقَياَم َي
ــيُتُهنَّ  ــا َنِس ــاٍل َم ــَة َأْمَث ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َثَاَث ــَا َرُس َب هَلُ ــَراَن«. َورَضَ َوآُل ِعْم
َُا  ٌق، َأْو َكَأهنَّ َتــاِن َســْوَداَواِن َبْينَُهــَا رَشْ ـُـَا َغَاَمَتــاِن َأْو ُظلَّ َبْعــُد، َقــاَل: »َكَأهنَّ
ــاِن َعــْن َصاِحبِِهــَا«)3). وأيــن هــو مــن  اجَّ ِحْزَقــاِن ِمــْن َطــرْيٍ َصــَوافَّ ُتَ
ــَم اْلُقــْرآَن  ُكــْم َمــْن َتَعلَّ حديــث ُعْثــَاَن �؟! َعــِن النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: »َخرْيُ

َمــُه«)4). َوَعلَّ

)1)  الفتاوى احلديثية )113/1(.
)2)  رواه مسلم )804(.

ــان( أي:  ــان أو ُظلت ــح« )190/7( )كأهنــا غامت ــاة املفاتي ــال يف »مرق )3)  رواه مســلم )805(. ق
ســحابتان )ســوداوان( لكثافتهــا وارتــكام البعــض منهــا عــى بعــض وذلــك مــن املطلــوب يف 
ق( أي ضــوء، ونــور الــرشق هــو الشــمس تنبيًهــا عــى أهنــا مــع الكثافــة  الظــال )بينهــا رَشْ

ال يســرتان الضــوء. )احلــزق واحلزيقــة(: اجلاعــة مــن كل يشء.
)4)  رواه البخاري )5027(. 
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َقــاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُســوَل اهللَِّ  َأنَّ   � َعْمــٍرو  َعْبُد اهللِ ْبــُن  رواه  وحديــٍث   
ــاُم: َأْي َربِّ  َي ــوُل الصِّ ــِة، َيُق ــْوَم اْلِقَياَم ــِد َي ــَفَعاِن لِْلَعْب ــْرآُن َيْش ــاُم َواْلُق َي »الصِّ
ــُه  ــْرآُن َمنَْعُت ــوُل اْلُق ــِه َوَيُق ْعنِي فِي ــفِّ ــاِر َفَش ــَهَواِت بِالنََّه ــاَم َوالشَّ ــُه الطََّع َمنَْعُت
ــاَل  ــدة � َق ــث بري َعاِن«)1). وحدي ــفَّ ــاَل: َفُيَش ــِه َق ْعنِي فِي ــفِّ ــِل َفَش ْي ــْوَم بِاللَّ النَّ
ُمــوا ُســوَرَة اْلَبَقــَرِة؛ َفــإِنَّ  ُكنـْـُت َجالًِســا ِعنـْـَد النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَســِمْعُتُه َيُقــوُل: »َتَعلَّ
ٌة، َواَل َيْســَتطِيُعَها اْلَبَطَلــُة«. َقــاَل: ُثــمَّ َســَكَت  َأْخَذَهــا َبَرَكــٌة، َوَتْرَكَهــا َحــْسَ
ــَراَواِن،  ْه ــَا الزَّ ُ ــَراَن؛ َفإهِنَّ ــَرِة َوآِل ِعْم ُمــوا ُســوَرَة اْلَبَق ــاَل: »َتَعلَّ ــمَّ َق َســاَعًة، ُث
ُــَا َغَاَمَتــاِن، َأْو َغَياَيَتــاِن، َأْو فِْرَقــاِن ِمــْن  ــْوَم اْلِقَياَمــِة َكَأهنَّ ِن َصاِحَبُهــَا َي ُيظِــالَّ
ــُه  ــقُّ َعنْ ــنَي َينَْش ــِة ِح ــْوَم اْلِقَياَم ــُه َي ــى َصاِحَب ــْرآَن َيْلَق ، َوإِنَّ اْلُق ــَوافَّ ــرْيٍ َص َط
ــاِحِب، َفَيُقــوُل َلــُه: َهــْل َتْعِرُفنـِـي؟ َفَيُقــوُل: َمــا َأْعِرُفــَك.  ُجــِل الشَّ ُه َكالرَّ َقــْرُ
ــَهْرُت  ــِر، َوَأْس َواِج ــَك يِف اهْلَ ــِذي َأْظَمْأُت ــْرآُن، الَّ ــَك اْلُق ــا َصاِحُب ــوُل: َأَن َفَيُق
ــاَرٍة.  ــَك اْلَيــْوَم ِمــْن َوَراِء ُكلِّ ِتَ اَرتـِـِه، َوإِنَّ َلْيَلــَك، َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجــٍر ِمــْن َوَراِء ِتَ
ْلــَد بِِشــَالِِه، َوُيوَضــُع َعــىَل َرْأِســِه َتــاُج اْلَوَقــاِر،  َفُيْعَطــى امْلُْلــَك بَِيِمينـِـِه، َواخْلُ
ــينَا  ــَم ُكِس ــواَلِن: بِ ــا، َفَيُق ْنَي ــُل الدُّ ــَا َأْه ُم هَلُ ــوَّ ــنْيِ اَل ُيَق َت ــَداُه ُحلَّ ــى َوالِ َوُيْكَس
ــُه: اْقــَرْأ َواْصَعــْد يِف َدَرِج  َهــِذِه؟ َفُيَقــاُل: بَِأْخــِذ َوَلِدُكــَا اْلُقــْرآَن. ُثــمَّ ُيَقــاُل َل

ــاًل«)2).  ا َكاَن َأْو َتْرتِي ــذًّ ــَرُأ، َه ــا َداَم َيْق ــوٍد َم ــَو يِف ُصُع ــا. َفُه ــِة َوُغَرفَِه نَّ اجْلَ

)1)  رواه اإلمام أمحد يف مسنده )6626(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )2882(.
ــة: )2829)  ــلة الصحيح ــاين يف السلس ــره األلب ــند )22950(، ذك ــد يف املس ــام أمح )2)  رواه اإلم
وقــال: »فيــه بشــري بــن املهاجــر وهــو صــدوق لــن احلديــث كــا يف »التقريــب« قلت-األلبــاين-: 
فمثلــه حيتمــل حديثــه التحســن، أمــا التصحيــح -كــا فعــل احلاكــم- فهــو بعيــد« )794/6(.
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ــزم  ــق، واع ــك اهلل انطل ــل، رمح ــذا إال العم ــد ه ــس بع واهللِ لي
ــرَي فلقــد وىلَّ زمــن  املســألة وال تــرتدد، فــا وقــت للــرتدد، وِجــدَّ السَّ
الغفلــة، انطلــق فالطريــق أولــه َنَصــٌب، وأوســطه لــذة، وآخــره تكريــٌم 

ــم. ــرب الكري مــن ال

ــاِب اهلل فقــد قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كــا  ــا مــن أقبلــَت عــى كت وأبــرش ي
ــٍت  ــْوٌم يف َبْي ــَع َق ــا اْجَتَم ــَرَة �: »... َوَم ــى ُهَرْي ــث َأبِ ــن حدي ــت م ثب
ِمــْن ُبُيــوِت اهللَِّ َيْتُلــوَن كَِتــاَب اهللَِّ َوَيَتَداَرُســوَنُه َبْينَُهــْم إاِلَّ َنَزَلــْت َعَلْيِهــُم 
ــْن  ــُم اهللَُّ فِيَم ــُة َوَذَكَرُه ــُم امْلَاَلئَِك ْتُه ــُة َوَحفَّ ْحَ ــَيْتُهُم الرَّ ــكِينَُة َوَغِش السَّ
ــَدُه«)1). وأبــرش ثــم أبــرش فعــن َعْبِد اهللَِّ ْبــِن َمْســُعوٍد �، َقــاَل: َقــاَل  ِعنْ
ــمَّ إِنِّ  ُه ــمٌّ َوَحــَزٌن اللَّ ــُه َه ــطُّ إَِذا َأَصاَب ــٌد َق ــاَل َعْب ــا َق َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َم
ــَك  ــاٍض يِفَّ ُحْكُم ــِدَك َم ــي بَِي ــَك َناِصَيتِ ــُن َأَمتِ ــِدَك َواْب ــُن َعْب ــُدَك َواْب َعْب
ْيَت بِــِه َنْفَســَك َأْو  َعــْدٌل يِفَّ َقَضــاُؤَك َأْســَأُلَك بِــُكلِّ اْســٍم ُهــَو َلــَك َســمَّ
ْمَتــُه َأَحــًدا ِمــْن َخْلِقــَك َأْو اْســَتْأَثْرَت بـِـِه يِف ِعْلــِم  َأْنَزْلَتــُه يِف كَِتابـِـَك َأْو َعلَّ
ــاَلَء  ــْدِري َوِج ــوَر َص ــي َوُن ــَع َقْلبِ ــْرآَن َربِي ــَل اْلُق َع ــَدَك َأْن َتْ ــِب ِعنْ اْلَغْي
ــِه  ــَكاَن ُحْزنِ ــُه َم ــُه َوَأْبَدَل ــَب اهللَُّ  َهَّ ــي، إاِلَّ َأْذَه ــاَب َهِّ ــْزِن َوَذَه ُح
ــَم َهــُؤاَلِء اْلَكِلــَاِت؟  َفَرًحــا«، َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اهللَِّ َينَْبِغــي َلنَــا َأْن َنَتَعلَّ

.(2(» ــنَّ َمُه ــِمَعُهنَّ َأْن َيَتَعلَّ ــْن َس ــي ملَِ ــْل َينَْبِغ ــاَل: »َأَج َق

)1)  رواه مسلم )2699(.
)2)  رواه اإلمام أمحد يف املسند )4381( وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )199(.
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ــرة  ــاىل كث ــاب اهلل تع ــدك يف كت ــاك أن يزه ــم إي ــي ث ــا أخ ــاك ي »إي
ــه،  ــو إلي ــه ويدع ــل ب ــن يعم ــن مل ــرة املحتقري ــه، وال كث ــن في الزاهدي
واعلــم أن العاقــل، الكيــس، احلكيــم، ال يكــرتث بانتقــاد املجانــن« )1).

فأقبــل يــا رعــاك اهلل عــى كتــاب اهلل فهــو القائــُد إىل اجلنــِة وهــو 
ــْرآن َشــافِع  َحبــُل اهلل املتــن، فعــن جابــر � عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »اْلُق
نَّــِة َوَمــْن َجَعَلــُه  ٌق َمــْن َجَعَلــُه إَِماَمــُه َقــاَدُه إَِل اجْلَ ع َوَماِحــل ُمَصــدَّ ُمَشــفَّ

ــاِر«)2).)3) ــِرِه َســاَقُه إَِل النَّ َخْلــَف َظْه
َشافٍِع َأْوَثـــُق  اهللِ  ــاَب  ــَت كِ اَل َوإِنَّ  ُمَتَفضِّ َواِهــًبــا  َغنَاًء   َوَأْغــنــى 
َحِديُثُه ُيَملُّ  الَ  َجلِيٍس  ــرْيُ  اًل َوَخ مُّ َتَ فِيِه  ــْزَداُد  ــ َي ــْرَداُدُه  ــ  َوَتـ
ُظُلَاتِِه يِف  َيْرَتاُع  اْلَفتى  اًل َوَحْيُث  ُمَتَهلِّ َسنًا  َيْلَقاُه  ْالَقِر   ِمــَن 
َوَرْوَضــًة َمِقياًل  نِيِه  َيْ جيُتىَل ُهنَالَِك  اْلِعّز  ِذْرَوِة  يِف  َأْجلِِه   َوِمْن 
حلبِيِبِِه ــِه  ــائِ إْرَض يف  ــاِشــُده  ــنَ اَل ُي ُمَوصَّ إَلْيِه  ُســْؤاًل  بِِه  ــِدْر   َوَأْج
ًكا ُمَتَمسِّ بِــِه  اْلــَقــاِري  ــا  َ َأيُّ ال َفَيا  ُمَبجِّ ــاٍل  َح ــلِّ  ُك يِف  ــُه  َل ــالًّ   جُمِ
َعَلْيِها َوالِـــَداَك  َمِريًئا  َواحُلال َهنِيًئا  التَّاِج  ِمَن  ــَواٍر  َأْن  َماَلبُِس 
َجَزائِِه ِعنَْد  بالنَّْجِل  َظنُُّكْم  امَلاَل َفا  َفَوُة  والصَّ اهللِ  َأْهُل   ُأولئَِك 
َوالتَُّقى ْرِ  َوالصَّ ْحَساِن  َواإْلِ اْلِرِّ  )٣( ُأوُلو  اَل  ُمَفصَّ اْلُقَراُن  َجاَء  ا  هِبَ  ُحاَلُهُم 

)1)  »أضواء البيان« )5/1(.
)2)  رواه ابــن حبــان يف صحيحــه )124(، وصححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة )2019(. 

ماحــل: أي خصــم جمــادل مصــدق. )النهايــة البــن األثــري 303/4(.
)3) مقدمة متن الشاطبية.
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  الفصل الثالث يف أقوال

السلف وأحواهلم مع القرآن

* يف ذكر أقواهلم عن القرآن وأهله:

ــا  ــوُل َي ــِة َفَيُق ــْوَم اْلِقَياَم ــْرآُن َي ــيُء اْلُق ــرة �: »جَيِ ــو هري ــال أب *  ق
ــَة  ــُس ُحلَّ ــا َربِّ ِزْدُه َفُيْلَب ــوُل َي ــمَّ َيُق ــِة ُث ــاَج اْلَكَراَم ــُس َت ــِه َفُيْلَب َربِّ َحلِّ
ــَرْأ  ــُه اْق ــاُل َل ــُه َفُيَق َض َعنْ ــرَيْ ــُه َف ــا َربِّ اْرَض َعنْ ــوُل َي ــمَّ َيُق ــِة ُث اْلَكَراَم

ــنًَة«)1) ــٍة َحَس ــُكلِّ آَي ــَزاُد بِ َواْرَق َوُت

*  قــال ابــُن َمْســُعود �: »َينَْبِغــي حِلَاِمــِل اْلُقــْرآِن َأْن ُيْعــَرَف 
ــِه إَذا  ــُروَن، َوبُِحْزنِ ــاُس ُمْفطِ ــاِرِه إَذا النَّ ــوَن، َوبِنََه ــاُس َناِئُم ــِه إَذا النَّ بَِلْيِل
النَّــاُس َيْفَرُحــوَن، َوبُِبَكاِئــِه إَذا النَّــاُس َيْضَحُكــوَن، َوبَِصْمتـِـِه إَذا النَّــاُس 
ــا  ــوَن َباِكًي ــي َأْن َيُك ــوَن. َوَينَْبِغ َتاُل ــاُس خَيْ ــوِعِه إَذا النَّ ــوَن، َوبُِخُش ِلُط خَيْ
حَمُْزوًنــا َحِكيــًا َعِليــًا َســِكينًا، َواَل َيُكــوُن َجافًِيــا َواَل َغافِــًا َواَل َصِخًبــا 

ــًدا«)2). ــا َواَل َحِدي َواَل َصيَّاًح

ــن  ــا –أي م ــح عندن ــذا أص ــال ه ــا وق ــث موقوًف ــند احلدي ــم أس ــذي )2915( ث )1)  رواه الرتم
ــوع-. املرف

ــه،  ــًدا: المتناعــه وصابت ــد حدي ــة القــرآن« لآلجــري ص )75(. ســمي احلدي )2)  »أخــاق محل
وشــدته. )مقاييــس اللغــة 4/2(.
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ــًة  ــنَا ُبْرَه ــْد ِعْش ــاب �: »َلَق ــن اخَلطَّ ــن عمر ب ــال َعبُد اهللِ ب * وق
ــوَرُة َعــَى  يــَاَن َقْبــَل اْلُقــْرآِن، َوَتنْــِزُل السُّ ِمــْن َدْهرنــا َوَأَحُدَنــا ُيؤتــى اإْلِ
ــُم َحَاهَلـَـا َوَحَراَمَهــا، َوآِمَرَهــا َوَزاِجَرَهــا، َوَمــا َينَْبِغي َأْن  ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص َفنََتَعلَّ حُمَمَّ
ــْوَم اْلُقــْرآَن، ُثــمَّ َلَقــْد َرَأْيــُت  ُمــوَن َأْنُتــُم اْلَي ــَدُه ِمنَْهــا، َكــَا َتَعلَّ يقــف ِعنْ
ــْنَ  ــا َب ــَرُأ َم ــَاِن، َفَيْق ي ــَل اإْلِ ــْرآَن َقْب ــُم اْلُق ــى َأَحُدُه ــااًل ُيْؤَت ــْوَم ِرَج اْلَي
ــِه، َواَل َيــْدِري َمــا آِمــُرُه َواَل َزاِجــُرُه، َواَل َمــا َينَْبِغــي َأْن  ــِه إىَِل َخاِتَتِ تِ َفاحِتَ

قــِل!«)1). ــَر الدَّ ــُرُه َنْث ــُه فَينُْث ــَدُه ِمنْ َيِقــَف ِعنْ

ــْن َنْفِســِه إاِل  ــُن َمْســُعودٍ �: »ال َيْســَأُل َأَحــٌد َع * وقــال َعْبُد اهللَِّ ْب
ــُه حُيِــبُّ اهللََّ َوَرُســوَلُه«)2). اْلُقــْرآَن، َفــإِْن َكاَن حُيِــبُّ اْلُقــْرآَن، َفإِنَّ

ُب بِالنَّاِر  * وقــال أبــو أمامــة �: »اْحَفُظــوا اْلُقــْرآَن َفــإِنَّ اهللََّ اَل ُيَعــذِّ
ــْرآَن«)3). ــا َوَعى اْلُق َقْلًب

ــَتَطْعَت  ــا اْس ب إىَِل اهللَِّ  َم ــرَّ ــُن األَرّت �: »َتَق ــال خباُب ب * وق
ــي  ــِه، -َيْعنِ ــْن َكاِم ــِه ِم ــبَّ إَِلْي ٍء َأَح ــَيْ ــِه بِ َب إَِلْي ــرَّ ــْن َتَتَق ــَك َل َفإِنَّ

اْلُقــْرآَن-«)4).

ــن  ــة الب ــر »النهاي ــه. انظ ــر ويابس ــل: رديء التم ــي )5290(. الدق ــرى للبيهق ــنن الك )1)  الس
األثــري« )127/2(.

)2)  مسند ابن اجلعد )774/2(.
)3)  رشح السنة للبغوي )437/4(.

)4)  رواه اإلمام أمحد يف املسند )133/1(، والدارمي يف الرد عى اجلهمية )310(.
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ر أهل اهلمم، أال فْليتسابق أصحاب العزائم.)1) أال فْلُيَشمِّ

الَعزائُِم تأت  الَعْزم  أْهِل  َقْدِر  امَلكارُم  َعىل  ــراِم  الــكِ َقــْدِر  عــىَل  ــأت   َوت
صغاُرها الّصغرِي  َعنِي  يف  الَعظائُِم)١( َوَتْعُظُم  الَعظيِم  َعني  يف   َوَتْصُغُر 

أين طاب اجلنة؟! أين أهل الدرجات الُعى والنَِّعيم املقيم؟!

تــاهللِ مــا كانــت األيــاُم إال مناًمــا؛ فاســتيقظوا وقــد حصلــوا عــى 
الظفــر)2).

ــْرآِن  ــَدَد آِي اْلُق ــِر َأنَّ َع ــاَء يِف اأْلََث ــايب: »َج ــليان اخلطَّ ــو س ــال أب * وق
َرِج َعــَى َقــْدِر  َعــَى َقــْدِر َدَرِج اجْلَنَّــِة يِف اْلِخــَرِة، َفُيَقــاُل لِْلَقــاِرِئ اْرَق يِف الــدَّ
َمــا ُكنـْـَت َتْقــَرُأ ِمــْن آِي اْلُقــْرآِن، َفَمــِن اْســَتْوَف ِقــَراَءَة َجِيــِع اْلُقــْرآِن اْســَتْوىَل 
َرِج  َعــَى َأْقــَى َدَرِج اجْلَنَّــِة يِف اْلِخــَرِة، َوَمــْن َقَرَأ ُجــْزًءا ِمنـْـُه َكاَن ُرِقيُّــُه يِف الدَّ

َعــَى َقــْدِر َذلـِـَك، َفَيُكــوُن ُمنَْتَهــى الثَّــَواِب ِعنـْـَد ُمنَْتَهــى اْلِقــَراَءِة«)3).

ــْرآُن  ــاَذا َزْرَع اْلُق ــْرآِن، َم ــَة اْلُق ــا مَحََل ــاٍر: »َي ــُن دِينَ ــال َمالُِك ْب * وق
ــُع األَْرِض،  ــُع امْلُْؤِمــِن َكــَا َأنَّ اْلَغْيــَث َربِي يِف ُقُلوبُِكــْم؟ َفــإِنَّ اْلُقــْرآَن َربِي
ــَاِء إىَِل األَْرِض َفُيِصيــُب احْلُــشَّ َفَتُكــوُن  ُل اْلَغْيــَث ِمــَن السَّ َفــإِنَّ اهللََّ ُينَــزِّ
ــا  ُســن، َفَي ــَرَّ َوحَتْ ــزَّ َوخَتْ َت ــا َأْن هَتْ ــُن َمْوِضِعَه ــا َنَت ــا َيْمنَُعَه ــُة َف ــِه احْلَبَّ فِي

)1)  "ديوان املتنبي" )138/2(.
)2)  »الفوائد« البن القيم )ص 64(.

)3)  »رشح السنة« للبغوي )ج4 ص435(.
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ــوَرٍة؟  ــاُب ُس ــَن َأْصَح ــْم؟ َأْي ــْرآُن يِف ُقُلوبُِك ــاَذا َزْرَع اْلُق ــْرآِن َم ــَة اْلُق مَحََل
ــَا؟«)1). ــْم فِيِه ــاَذا َعِمْلُت ؟ َم ــوَرَتْنِ ــاُب ُس ــَن َأْصَح َأْي

* وقــال الفضيُل بــُن عيــاٍض: »َحاِمــُل اْلُقــْرآِن َحاِمــُل َراَيــِة 
ْســَاِم، اَل َينَْبِغــي َلــُه َأْن َيْلُغــَو َمــَع َمــْن َيْلُغــو، َواَل َأْن َيْلُهــَو َمــَع َمــْن  اإْلِ
َيْلُهــو، َواَل َيْســُهو َمــَع َمــْن َيْســُهو، َوَينَْبِغــي حِلَاِمــِل اْلُقــْرآِن َأْن اَل َيُكــوَن 
َلــُه إىَِل اخْلَْلــِق َحاَجــٌة -اَل إىَِل اخْلَُلَفــاِء َفَمــْن ُدوهَنـُـْم-، َوَينَْبِغــي َأْن َيُكــوَن 

ــِه«)2). ــِق إَِلْي َحَوائــُج اخْلَْل

ــُه:  ُت ــه، مِهَّ ــه نفَس ــؤدَب ب ــرآَن لي ــُح الق ــري: »َيتصف ــال اآلج * وق
متــى أكــوُن مــَن املتقــَن؟ متــى أكــوُن مــَن اخلاشــعَن؟ متــى أكــوُن مــن 
الصابريــن؟ متــى أزهــُد يف الُدنيــا؟ متــى أهنــى نفــْي عــِن اهلـَـوى؟«)3).

ــوُل:  ــِة، َيُق ــا اْلَعالَِي ــِمْعُت َأَب ــاَل: »َس ــاٍر َق ــِن دِينَ ــن َخالِِد ْب * وع
ــاُم  ــمَّ َينَ ــْرآَن ُث ــُل اْلُق ُج ــَم الرَّ ــوِب َأْن َيَتَعلَّ ُن ــِم الذُّ ــْن َأْعَظ ــدُّ ِم ــا َنُع »ُكنَّ

ــاُه«)4). ــى َينَْس ــُه، َحتَّ َعنْ

)1)  »حليــة األوليــاء« )358/2(. احلــش: موضــع قضــاء احلاجــة. )النهايــة البــن األثــري 
.)390 /1

)2)  ]احللية )هتذيبه( )3 / 12([ والجري يف »أخاق محلة القرآن« )ص76(.
)3)  »أخاق محلة القرآن« لآلجري.

)4)  »صفوة الصفوة« )148/3(.
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ــول اهلل : ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ  ــة يف ق ــفيان بن عيين ــال س * وق
چ چ چ چ ڇ﴾ ]األعــراف: 146[. »أْحِرمُهــم َفْهــم القــرآن«)1).

ــَذا  ــاَل: »إِنَّ َه ــري َق ــِن الب ــِن احْلََس ــاِر َع ــِن امْلُْخَت ــْن َيَْيى ْب * وَع
ُلــوا األْمــَر  اْلُقــْرآَن َقــْد َقــَرَأُه َعبِيــٌد َوِصْبَيــاٌن ال ِعْلــَم هَلـُـْم بَِتْأِويِلــِه، َومَلْ َيَتَأوَّ

لِِه، َوَقــاَل اهللَُّ ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاىَل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ِمــْن ِقَبــِل َأوَّ
ــِه  ــِظ ُحُروفِ ــَو بِِحْف ــا ُه ــِه، وَم َباِع ــِه إال باتِّ ــُر آَياتِ ــا َتَدبُّ ڃ﴾ ]ص: 29[ َوَم
ــُه  ــْرآَن ُكلَّ ــَرْأُت اْلُق ــْد َق ــوُل: َلَق ــْم، َلَيُق ــى إِنَّ َأَحَدُه ــِة ُحــُدوِدِه، َحتَّ َوإَِضاَع
ــُه، َمــا ُيــَرى َلــُه اْلُقــْرآُن يِف  َفــَا َأْســَقْطُت ِمنْــُه َحْرًفــا، َوَقــْد َواهللَِّ َأْســَقَطُه ُكلَّ
ــوَرَة يِف َنَفــٍس،  ُخلــٍق، َوال َعَمــٍل، َحتَّــى إِنَّ َأَحَدُهــْم َلَيُقــوُل: إيِنِّ ألَْقــَرُأ السُّ
ــى  ــِة، َمَت ــَاِء، َوال اْلَوَرَع ــَاِء، َوال احْلَُك اِء، َوال اْلُعَل ــرَّ ــُؤالِء بِاْلُق ــا َه َواهللَِّ َم

ــَل َهــُؤالِء!«)2). ــاِس ِمْث ــَر اهللَُّ يِف النَّ ــَل َهــَذا؟! ال َكثَّ اُء ِمْث ــرَّ ــِت اْلُق َكاَن

* يف ذكر أحواهلم مع القرآن:

ــا  ــَح ُيَرِدُده ــى َأصَب ــٍة َحتَّ ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بآي ــاَم النب ــو ذٍر �: »ق ــال أب * ق
ىئ﴾  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  واليــُة 

]املائــدة: 118[«)3).

)1)  »الرهان يف علوم القرآن« للزركي )ص 6(.
)2)  »الزهد« البن املبارك )274/1(، والجري يف »أخاق محلة القرآن« )ص74(.

)3)  رواه ابن ماجه )1350(.
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ــِت  ــَاَء بِنْ ــِه َأْس تِ ــْن َجدَّ ، َع ــرْيِ َب ــِن الزُّ ــِن ُعْرَوَة ب ــن َعْبِد اهللّ ْب * وع
َأيِب َبْكــٍر� َقــاَل: ُقْلــُت هَلَــا: َكْيــَف َكاَن َأْصَحــاُب َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ــُم اهللُ،  ــَا َنَعَتُه ــوا َك ــْت: »َكاُن ــْرآُن؟ َقاَل ــُم اْلُق ــِرَئ َعَلْيِه ــوَن إَِذا ُق َيْفَعُل

ــْم«)1). ــِعرُّ ُجُلوُدُه ــْم، َوَتْقَش ــُع َأْعُينُُه َتْدَم

ــْن  ــْم رأوا القــرآَن رســائَل ِم ــْن كان َقْبَلُك ــال احلســُن: »إنَّ َم * وق
ــار«)2). ــا يف النه ُدوهَن ــل، وَيَتَفقَّ ــا باللي ــوا يتدبَّروهن ــْم، فكان ِ رهبِّ

ــَزَة: »َدَخْلــُت َعــَى َأْســَاَء ڤ َوِهــَي َتْقــَرُأ:  ــُن َحْ * وقــال َعبَّاُد ْب
﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ ]الطــور: 27[. َقــاَل: َفَوَقَفــْت 

ــوِق،  ــُت إىَِل السُّ ــاُد: َفَذَهْب ــاَل َعبَّ ــو، َق ــَتِعيُذ َوَتْدُع ــْت َتْس ــا، َفَجَعَل َعَلْيَه
َفَقَضْيــُت َحاَجتِــي، ُثــمَّ َرَجْعــُت َوِهــَي فِيَهــا َبْعــُد َتْســَتِعيُذ َوَتْدُعــو«)3).

ــاُم  ــَذا ُمَق ــَة: »َه ــِل َمكَّ ــْن َأْه ــٌل ِم ــاَل يِل َرُج وٌق: َق ــْسُ ــال َم * وق
ــًة  ــَرُأ آَي ــَح، أو كاد، َيْق ــى َأْصَب ــًة َحتَّ ــىَّ َلْيَل ، َص اِريِّ ــدَّ ــٍم ال ــِك َتِي َأِخي

.(4( ]اجلاثيــة:21[«  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  َوَيْبِكــي:  ُدَهــا  ُيَردِّ

َحــاِدي يا  َحِديثُهْم  عيلَّ  ر  ــرِّ ادي َك الصَّ الُفؤاد  جَيُْلو   َفَحِدْيُثهْم 

)1)  »الزهد والرقائق« البن املبارك )359/1(.
)2)  »التبيان« للنووي )ص 61( والجري يف أخاق محلة القرآن )ص 51(.

)3)  مصنف ابن أيب شيبة )6037(.
)4)  »السنن الكرى« للنسائي )11833(.
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ــِل  ْي ــَن اللَّ ــْرآِن ِم اُء اْلُق ــرَّ ــُر َوُق ــَا َكاَن امْلََط ــقي: »ُربَّ ــال الدمش * وق
ــْرآِن«)1). ــَراَءُة اْلُق ــُر، َأْو ِق ــُع: امْلََط ــْنِ َأْرَف ْوَت ــْدُروَن َأيُّ الصَّ ــا َي َف

ــَة:  * وعــن الصلت بــن حكيــم قــال: »َقــَرَأ َلنَــا َقــاِرٌئ بَِمكَّ
﴿ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]ق: 19[ وَنْحــُن عــى َبــاِب الُفَضْيِل بــن 

ــو«)2). ــن الُعُل ــيَجه م ــَمُع َنِش ــا َنْس ــاض : َفَجَعْلنَ ِعَي

* وقــال أحــد أيب احلــواري: »إينِّ أَلقــرُأ الُقــرآَن وأنُظــر يف آِيــِه، َفَيحري 
ــاظ القــرآِن كيــَف هُينيهــم النــوُم، وَيَســُعهم  َعْقــي هبــا، وَأْعَجــُب مــن ُحفَّ
أْن َيشــَتِغلوا بـِـيٍء مــن الُدنيــا وُهــْم َيتلــوَن َكاَم اهللِ، أَمــا إهنــم لــو َفِهُمــوا 
ذوا بــه واســَتْحَلوا املناَجــاة، َلَذَهــَب َعنهــم  ــه َفتلــذَّ مــا َيْتُلــوَن َوَعَرُفــوا َحقَّ

النــوُم فرًحــا بــا َقــد ُرِزقــوا«. وأنشــد ذو النــون املــري:

ــِده ــي ــِدِه َوَوِع ــوْع ــرآُن ب ــق ــَع ال َجُع َمــنَ هَتْ ال  بَِليلِها  الُعُيوِن   ُمَقَل 
كالَمُه الَعظيِم  امَللِك  عن  ــَضــُع)٣( َفِهموا  وَتْ الرقاُب  لُه  ــِذلُّ  َت  َفْهًا 

ــَلِمّي ُيقــرئ  ــو عبد الرمحــن الُس ــو إســحاق: »كان أب ــال أب )3)* وق

النــاَس يف املســجِد األعظــِم أربعــَن ســنة«)4).

)1)  ]موسوعة ابن أيب الدنيا )310/1([.
ــة  ــا )534/5([. نشــيجه: النشــيج صــوٌت معــه توّجــٌع وبــكاء. )النهاي )2)  ]موســوعة ابــن أيب الدني

ــن األثــري 53/5(.  الب
)3) "لطائف املعارف" البن رجب )ص 203(.

)4)  »سري أعام النباء« ص )268/4(.
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* وقــال الشــيخ عطيــة ســامل عــن شــيخه الشــنقيطي: »وكان : 
ال يــرتك ورده مــن الليــل صيًفــا أو شــتاًء«)1).

نفســه:  عــن   : الــدورسي  عبد الرحــن  الشــيخ  وقــال   *
»أوجعتنــي عيــوين يف يــوم مــن األيــام، فأصابتني حالــة نفســية واكتئاب 
وقلــت يف نفــي: إن أصابنــي عمــى وأنــا مل أحفــظ القــرآن، وقــد كنــت 
ــا( ال أخــرج إال  أحفــظ منــه ســبعة أجــزاء، فحبســت نفــي )21 يوًم
ألداء الصــاة جاعــًة يف املســجد، أو قضــاء احلاجــة، فحفظــت القــرآن 

كلــه بفضــل اهلل«)2).

ومــن أقبــل عــى اهلل صادًقــا ُيريــد مــا عنــَده فتــَح عليــه وأعطــاه 
زت  رت  يب  ىب  نب  ــاىل: ﴿مب  ــال تع ــم، ق ــا أعطاه ك
يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

ىق﴾ ]ســورة األنفــال:29[.  يف  ىف 

حئ  جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري  وقال: ﴿ٰى 
خئ﴾ ]ســورة العنكبــوت:69[. فلــم خُيــصَّ أقواًمــا دوَن آخريــن، 

. َلــَب الطَّلــب، واجِلــدَّ اجِلــدَّ وإنــا فضــل اهلل واســع، فالطَّ

)1)  »تتمة أضواء البيان« )478/8(.
)2)  »سرية الشيخ العامة عبد الرمحن الدورسي« )ص92(.
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ــرٍئ ام ــاُل  ــَص ِخ أعَجبتَك  ُيْعِجُبك إذا  ما  ِمنَْك  َيكْن   فُكنُْه 
وامَلْكُرما ــوِد  اجُلـ عىل  ْيُجُبك َفَلْيَس  حاِجٌب  ِجْئَتها  إذا   ت 





 باٌب يف

االعتقاد
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 فصل يف

عقيدة أهل السنة واجلامعة

* ما هي العقيدة؟

قه العمل. هي: ما انعقد عليه القلب واستقر با ريب وصدَّ

* ما أمهية علم العقيدة؟

- هو أول دعوة الرسل.

- أن قبول األعال ال يكون إال بالتوحيد.

- أن حصول النجاة يف الخرة ال حتصل إال بالتوحيد.

* ما مصادر التلقي عند أهل السنة واجلاعة للعقيدة؟

يأخذ أهل السنة واجلاعة عقيدهتم من ثاثة مصادر هي:

١- القرآن الكريم.

٢- السنة النبوية الصحيحة

٣- اإلجاع )1).

)1)  انظر: رسائل يف العقيدة )ص 16(.



37

* بَِفهم َمْن يأخذون هبذين املصدرين؟

َفهم السلف الصالح من الصحابة، والتابعن، وأتباعهم.

* ما معنى اإليان باهلل تعاىل؟

التصديــق اجلــازم بوجــود اهلل تعــاىل، وتوحيــده بربوبيتــه وألوهيته 
يت عقيدة. وأســائه وصفاتــه. فــإذا انعقــدت يف القلــب ُســمِّ

ــاهلل يتضمــن أربعــة  ــا أن اإليــان ب ومن خال مــا مــى يتبــن لن
: ر مو أ

1- اإلقرار بوجود اهلل-تعاىل-.

2- اإلقرار بربوبيته.

3- اإلقرار بألوهيته.

4- اإلقرار بأسائه وصفاته.

باع ُرُسِله. وقبول ذلك والعمل به واتِّ
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 فصل يف 

بيان أنواع التوحيد

* ما هو التوحيد؟

لغة: جعل اليء واحًدا.

اصطاًحــا: إفــراد اهلل تعــاىل بــا خيتــص بــه مــن الربوبيــة، 
.(1( والصفــات  واألســاء  واأللوهيــة، 

* ما أنواع التوحيد الثاثة إجااًل؟ مع التمثيل.
ــه  ــراده بأن ــل: إف ــه مث ــراد اهلل  بأفعال ــو إف ــة: وه 1- توحيد الربوبي

ــر. ــرازق املدّب ــق ال ــو اخلال ه
ــادة(  ــاد )بالعب ــال العب ــراد اهلل  بأفع ــو إف ــة: وه 2- توحيد األلوهي
ــن  ــا م ــاء وغريه ــوف والرج ــح واخل ــاء والذب ــراده بالدع ــل: إف مث

ــادة. ــواع العب أن
3- توحيد األســاء والصفات: إثبــات مــا أثبتــه اهلل لنفســه أو أثبتــه لــه 
رســوله ملسو هيلع هللا ىلص مــن األســاء والصفــات عــى مــا يليــق بجالــه وعظمته 

مــن غــري حتريــف وال تعطيــل ومــن غــري تكييــف وال تثيــل.



)1)  انظر: جمموع الفتاوى البن عثيمن )1/9(.
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أنواع التوحيد تفصيًل

 أواًل: توحيد الربوبية 

* ما توحيد الربوبية؟

هو: وهو إفراد اهلل  بأفعاله )إفراده باخللق وامللك والتدبري(.

. وقــال 
(1(

ۡمــُرۗ ﴾ ]األعــراف: 54[ 
َ
َل َلُ ٱۡلَۡلــُق َوٱۡل

َ
قال تعــال: ﴿أ

يل﴾ ]ســورة امللــك:1[.  ىل  مل  ﴿خل 

والتدبري: اسم عاٌم لكل أفعال اهلل املتعلقة باملخلوقات.

واخللق: هو إجياد هذه املخلوقات من العدم.

ــه  ــوق، وأنَّ ل ــه خمل ــرار بأن ــى اإلق ــه ع ــر قلب ــد ُفط ــان ق وكل إنس
ــا أوجــده مــن العــدم. رًب

وامللــك: هــو اختصاصــه بملــك جيــع األشــياء وحــده ال يشــاركه 
يف ملكــه أحــد مــن خملوقاتــه.

فمــن زعــم مدبــًرا مــع اهلل، أو خالًقــا معــه، أو مالــًكا لــيٍء ملــًكا 
مســتقًا فقــد أرشك يف الربوبيــة.

)1)  انظر: جمموع الفتاوى البن عثيمن )1/9(.
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 ثانًيا: توحيد األلوهية 

* ما توحيد األلوهية؟

هــو: وهــو إفــراد اهلل  بأفعــال العبــاد )بالعبــادة(. قــال تعــاىل: 
﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]البينــة: 5[.

من  ــال تعــاىل: ﴿خن  ــوكل هلل وحــده. ق مثــل: الدعــاء والت
خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 

هل  ٰذ﴾ ]ســورة غافــر:60[. وقــال: ﴿مل  يي  ىي  مي 

ممجن﴾ ]ســورة املائــدة:23[.  خم  حم  جم 

* ما أمهية توحيد األلوهية؟

أنــه حــق هلل  أوجبــه عــى عبــاده بــا أوحــاه إىل رســوله فمــن 
ــلت  ــه أرس ــار، وألجل ــل الن ــه دخ ــن خالف ــة وم ــل اجلن ــه دخ حقق

ــن. ــن والكافري ــن املؤمن ق ب ــرِّ ــب، وُف ــت الكت ــل، وأنزل الرس

* هل يكفي توحيد الربوبية دون توحيد األلوهية؟

ــت املتــرف يف  ــي املمي ــأن اهلل هــو اخلالق الرازق املحي ــان ب اإلي
الكــون بــا يشــاء ال يكفــي يف إيان اإلنســان ونجاتــه؛ بــل جيب أن يفرده 
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ــاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ  ــك له)1)، قال تع ــده ال رشي ــادة وح بالعب
ڃ ڃ﴾ ]الذاريــات: 56[ أي: يوحــدون. قــال ابــن عبــاس �: »كل 

مــا يف القــرآن مــن العبــادة فمعناهــا التوحيــد«)2).

وأقســام التوحيــد كلهــا متازمــة فمــن أتــى بنــوٍع ومل يــأت بآخــر 
مل يكــن موحــًدا.

* ما هي العبادة؟

لغــة: الطاعــة مــع اخلضــوع والتذلــل والتعظيــم للمطــاع، ومنــه 
ــد أي ٌمذلــٌل باألقــدام. طريــق ُمعّب

اصطاًحــا: اســٌم جامــٌع لــكل مــا حيبــه اهلل ويرضــاه مــن األقــوال 
واألفعــال الظاهــرة والباطنــة )3). مثــل: الســجود، والركــوع، والدعــاء، وغريها.

* ما أركان العبادة؟

ّل والتعظيــم. ٢- رجــاؤه.  ١- احلــب هلل الــذي يتضمــن الــذُّ
٣- اخلــوف منــه)4).

)1)  انظر: »رسائل يف العقيدة« للدكتور حممد احلمد )ص 127(.
)2)  تفسري البغوي )71/1(.

)3)  »العبودية« لشيخ اإلسام )ص 38(، وانظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 161(. 
)4)  انظر: "رسائل يف العقيدة" )ص 169(.
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* ما رشوط صحة العبادة؟

١- اإلخــاص هلل تعــاىل. واعلــم أن اإلخــاص ينافيــه ويناقضــه 
ــرشك. ال

٢- املتابعة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. واعلم أن املتابعة ينافيها البدعة.

﴿يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ  تعــاىل:  قــال 
ــه  ــع في ــا اجتم ــو م ــح ه ــل الصال ــف: 110[)1). والعم مخ جس﴾ ]الكه

ــة. ــاص واملتابع ــا اإلخ رشط



)1)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 165(. 
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  ثالًثا: توحيد األسامء والصفات 

* ما توحيد األساء والصفات؟

إثبــات مــا أثبتــه اهلل لنفســه أو أثبتــه لــه رســوله ملسو هيلع هللا ىلص مــن األســاء 
ــف وال  ــري حتري ــن غ ــه م ــه وعظمت ــق بجالت ــا يلي ــى م ــات ع والصف

ــاىل: ﴿ٺ ٿ  ــال تع ــل. ق ــف وال تثي ــري تكيي ــن غ ــل وم تعطي
]الشــورى: 11[. ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿٿ 

ــال  ــة ق ــد الثاث ــواع التوحي ــم أن ــورة مري ــٌة يف س ــْت آي ــد َجََع وق
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعــاىل: 

]مريــم: 65[)1). ڀ﴾ 



)1)  انظر: جمموع الفتاوى البن عثيمن )1/9(.
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 مبحث

يف كلمة التوحيد

* ما كلمة  التوحيد؟

هي: ال إله إال اهلل.

* اذكر بعًضا من أساء كلمة التوحيد.

ــى.  ــروة الوثق ــة. ٣- الع ــة الطيب ــوى. ٢- الكلم ــة التق ١-كلم
ــة)1). ــاح اجلن 4- مفت

* ما معنى ال إله إال اهلل؟

ال معبود بحقٍّ إال اهلل )2).

* ما أمهية كلمة التوحيد؟

لكلمــة التوحيــد مكانــة عظيمــة يف اإلســام، فهــي مفتــاح 
الدخــول فيــه وهــي العاصمــة التــي حتقــن دم الكافــر املبــاح الــدم إذا 
قاهلــا وعمــل بمقتضاهــا، فُيحفــظ دمــه ومالــه، ويصــان عرضــه، ثــم 
ــىَل  َم َع ــرَّ ــْد َح ــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللََّ َق ــم ق ــم املقي ــة النعي ــوم القيام ــده ي موع

)1)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 90( وما بعدها.
)2)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 85(.
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ــْن  ــَك َوْجــَه اهللَِّ«)1)، وقــال: »َم ــَه إاِلَّ اهللَُّ َيْبَتِغــي بَِذلِ ــاَل اَل إَِل ــْن َق ــاِر َم النَّ
نَّــَة«)2). ومــن اســتكر عنها  ــُه اَل إِٰلــَه إاِلَّ اهلل َدَخــَل اجْلَ َمــاَت َوُهــَو َيْعَلــُم َأنَّ

ىل  مل  يك  ىك  دخــل النــار قــال تعــاىل عــن أهــل النــار: ﴿مك 
زن﴾ ]ســورة الصافــات:35[. وهلــذا كان العلــم  رن  مم  ام  يل 

ــلم. ــى املس ــض ع ــد الفرائ ــن آك ــا م ــل بمقتضاه ــا والعم بمعناه

* ما أركان كلمة التوحيد؟

١- النفي: ال إله: نافًيا جيع ما ُيعبد من دون اهلل.

٢- اإلثبات: إال اهلل: مثبًتا العبادة هلل وحده ال رشيك له )3).

قــال تعــاىل: ﴿يب جت حت خت مت ىت يت 
جث مث﴾ ]البقــرة: 256[. واجلمــع بــن النفــي واإلثبــات أبلــغ صيــغ 

. حلر ا

* ما رشوط كلمة التوحيد؟

ــن  ــتلزمه م ــا تس ــا وم ــم معناه ــل: أي أن يعل ــايف للجه ــم املن ١- العل
عمــل، قــال تعــاىل: ﴿يب جت حت خت مت ىت﴾ ]حممــد: 19[.

)1)  رواه البخاري )425( ومسلم )33(.
)2)  رواه مسلم )26(.

)3)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 86(.
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ــه  ــن إلي ــن يطمئ ــن يق ــا ع ــق هب ــك: أي أن ينط ــايف للش ــني املن ٢-اليق
قلبــه، قــال تعــاىل: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

]احلجــرات: 15[. ڭ﴾ 

ــانه  ــه ولس ــه بقلب ــت علي ــا دل ــل م ــرد: أي أن يقب ــايف لل ــول املن ٣-القب
وعملــه، قــال تعــاىل: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ 

ــات: 35[. ]الصاف

ــلم  ــه، فيستس ــت علي ــا دل ــاد مل ــرتك: أي أن ينق ــايف لل ــاد املن 4-االنقي
تعــاىل: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾  قــال  ويذعــن ويعمــل، 

.]54 ]الزمــر: 

5- الصــدق املنــايف للكــذب: أي أن يقوهلــا وهــو صــادق فيطابــق قلبــه 
ــًدا  لســانه. قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــا ِمــْن َأَحــٍد َيْشــَهُد َأْن اَل إَِلــَه إاِلَّ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَمَّ

َمــُه اهللَُّ َعــىَل النَّــاِر«)1). َرُســوُل اهللَِّ، ِصْدًقــا ِمــْن َقْلبـِـِه، إاِلَّ َحرَّ

6- اإلخــالص املنــايف للــرشك: أي أن خيلــص العبــد لربــه جيــع 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعــاىل:  قــال  العبــادات، 

]البينــة: 5[. ڻ﴾ 

)1)  رواه البخاري )128(.
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7- املحبــة املنافيــة للبغــض: أي أن حيــب هــذه الكلمــة العظيمــة ومــا 
دلــت عليــه واقتضتــه، قــال تعــاىل: ﴿ې ې ى ى ائ ائ 

]حممــد: 9[. ەئ﴾  ەئ 

وهي جمموعة يف قول الشيخ حافظ احلكمي:)1)

ُل لَقُبو ا و لَيِقـنُي  ا و لِعلُم  ُل ا قو أ ما  ِر  ْد َفا ُد  نِقَيا ال ا  و
ملحبَّة ا و ُص  خال إل ا و ُق  لِصْد ا ( و ١ ( َحبَّه َأ لما  للُه  ا َقَك  فَّ  و

)1)  انظر: "رسائل يف العقيدة" )108- 114(.
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 مبحث يف

الوالء والرباء

* ما تعريف الوالء والراء؟

: وهو القرب والدنو. الوالء لغًة: مأخوذ من الَويْلُ

الــوالء رشًعــا: ُحــبُّ اهلل تعــاىل ورســوله وديــن اإلســام وأتباِعــه 
املســلمن، وُنــْرُة اهلل تعــاىل ورســولِه وديــِن اإلســام وأتباِعه املســلمن. 

قــال تعــاىل: ﴿ک گ گ گ گڳ﴾ ]املائــدة: 51[.

الراء لغًة: مأخوذ من التباعد.

والــراء رشًعــا: ُبْغــُض الطواغيــت التــي ُتعَبــُد مــن دون اهلل تعاىل، 
ــه.  وُبْغــُض الكفــر بجميــع ِمَلِلــه وأتباِعــه الكافريــن، ومعــاداة ذلــك ُكلِّ

ــاىل: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې  ــال تع ق
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴾ ]العمــران: 28[.

* ما أمهية الوالء والراء؟

قــال الشــيخ حممد بــن عبد الوهــاب: »إن اإلنســان ال يســتقيم لــه 
إســاٌم ولــو وّحــد اهلل وتــرك الــرشك إال بعــداوة املرشكــن والتريــح 
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ــاء«)1). ــداوة والبغض هلم بالع

* ما حكم مواالة الكفار؟

ــات  ــن واجب ــا م ــرك واجًب ــد ت ــن فق ــن واىل الكافري ــوز؛ فم ال جت
اإليــان، واســتحق أن ُينفــى عنــه اإليــان)2)، قــال تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 
]املجادلــة: 22[  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

وقــال -ســبحانه وتعــاىل-: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ ]املائــدة: 51[، وأمــا املؤمــن 

ــه وفســقه)3). ــه ويبغــض بقــدر معصيت ــواىل بقــدر طاعت العــايص َفُي

* اذكر بعًضا من مظاهر مواالة الكفار؟

- التشبه هبم يف عاداهتم، وأخاقهم، وتقاليدهم.

- معاونتهم ومنارصهتم.

- استعارة قوانينهم ومناهجهم يف حكم األمة وتربية أبنائها.

- مشاركتهم يف أعيادهم ولو بالتهنئة )4). 

ــامية  ــدة والداب اإلس ــم األول- العقي ــد الوهاب-القس ــن عب ــد ب ــيخ حمم ــات الش )1)  مؤلف
ــة« )154/8(. ــة النجدي ــنية يف األجوب ــدرر الس ــر »ال )ص 355(، وانظ

)2)  انظر: »حاشية كتاب التوحيد« )31/1(.
)3)  انظر: »املختر يف العقيدة« )ص 148، 157(. 

)4)  انظر: »حصول املأمول« )ص 44(.
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* ما الفرق بن املواالة واملداراة؟

املــواالة كــا تقــّدم، وأمــا املــداراة فهــي: ماينــة النــاس، 
ــن  ــة م ــن أي جه ــن م ــٍم يف الدي ــري ثل ــن غ ــنى، م ــم باحلس ومعارشهت

.(1( اجلهــات 

)1)  انظر: »حصول املأمول« )ص 47(.
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 فصل يف

الرشك

* ما الرشك؟

هو: رصف يشء من العبادة لغري اهلل )1).

مل  ىكيك  مك  لك  اك  ﴿يق  تعــال:  قــال 
زي  ري  ٰى  ين  ىن  مننن  زن  رن  مم  ىليلام 

حئ﴾ ]ســورة الشــعراء: 94- 98[.  جئ  يي  ىي  ميني 

بأنواعها حــقٌّ خــاصٌّ هلل ، فمــن  العبــادة  رشح التعريــف: 
رصف شــيًئا منهــا لغــري اهلل فقــد أرشك؛ ألنــه أعطــى خالــص حــقِّ اهلل 
لغريه، كمــن صــى أو ســجد لغــري اهلل، أو ذبــح لغــري اهلل، أو دعــا غــري 
اهلل جللب نفع أو استغاث به لكشــف رُضٍّ ال يقــدر عليــه إال اهلل فقــد 
ســاواُه بالــرب يف اســتحقاق العبادة وهــذا رشك-والعيــاذ بــاهلل-. وإن 
ــه قــال  ــه ال ُيغفــر ل مــات اإلنســان عــى الــرشك فقــد أخــر اهلل  أن

تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
]النســاء: 48[. ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ 

)1)  ُفر بالرشك يف األلوهية ألن األلوهية متضمن للربوبية واألساء والصفات.
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* ما أنواع الرشك؟

١- رشك أكر. ٢- رشك أصغر.

* ما الرشك األكر وما حكمه؟

هو: دعوة غري اهلل مع اهلل )1).

األعــال  جيــَع  وحُيبِــُط  خُيِرج صاحَبه من امللــة،  وحكمــه: 
الصاحلــة، وخُيلِّــد صاحبــه يف النــار إذا مــات عليــه )2).

ــتغاثة  ــوات واالس ــاء األم ــور، ودع ــجود للقب ــه: الس ــن أمثلت وم
ــك. ــو ذل ــم ونح هب

* ما الرشك األصغر وما حكمه؟

هو: ما ساه الشارع رشًكا ومل يصل إىل حد الرشك األكر )3).

ــر  ــك أك ــع ذل ــو م ــة، وه ــه ال خُيِرج من املل ــه: رشك، لكن وحكم
مــن جيــع الكبائــر -مــع عظمهــا- كالربــا والزنــا وغريهــا.

)1)  انظر: »األصول الثاثة«. 
)2)  انظر: »املختر يف العقيدة« )ص 20(.

)3)  حاشية كتاب التوحيد )ص 50(.
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* الرشك األصغر قسان ما مها؟

ــرياه  ــه ل ــد عمل ــار العب ــو: إظه ــاء ه ــاء. والري ــري الري ١- خفي كيس
ــه. ــدوه علي ــاس فيحم الن

٢- ظاهر وهو نوعان:

ــي؛  ــي، وذمت ــل: والنب ــري اهلل مث ــوال، كاحللف بغ - ظاهر يف األق
ألن هــذا مــن رشك األلفــاظ.

- ظاهر يف األفعــال، كلبس احلْلقة واخليــط؛ ألن مــن اختــذ مــا 
ــا ســبًبا فقــد أرشك. ــا وال قدرًي ليــس ســبًبا رشعًي

* ما الفرق بن الرشك األكر والرشك األصغر؟)1)

الرشك األصغرالرشك األكر

١-  ال خُيرج صاحبه من امللة. ١- خُيرُج صاحبه من املّلة. 

2-ال خُيلد صاحبه يف النار إن دخلها. 2- خُيّلد صاحبه يف النار إذا مات عليه. 

3- ال حُيبط جيع األعال، بل ما خالطه. 3- حُيبط جيع األعال. 

4- ال ُيبيح الدم واملال )١(. 4- ُيبيح الدم واملال. 

)1)  انظر: "رسائل يف العقيدة" )456(.
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* كيف ظهر الرشك يف البرشية؟

يف صحيــح البخــاري عــن ابن عبــاس � يف قــول اهلل تعاىل: ﴿ۀ 
ــال:  ــوح: 23[ ق ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]ن
ــْيَطاُن  ــَن ِمــْن َقــْوِم ُنــوٍح َفَلــاَّ َهَلُكــوا َأْوَحــى الشَّ »أســاُء ِرَجــاٍل َصاحِلِ
ِلُســوَن َأْنَصاًبــا  تِــي َكاُنــوا جَيْ إىَِل َقْوِمِهــْم َأْن اْنِصُبــوا إىَِل جَمَالِِســِهْم الَّ
ــَخ  وَها بَِأْســَاِئِهْم َفَفَعُلــوا َفَلــْم ُتْعَبــْد َحتَّــى إَِذا َهَلــَك ُأوَلِئــَك َوَتنَسَّ َوَســمُّ

اْلِعْلــُم ُعبِــَدْت«)1).

ــوا  ــا مات ــلف: مل ــن الس ــد م ــري واح ــال غ ــم: »ق ــن القي ــال اب وق
عكفــوا عــى قبورهــم، ثــم صــوروا تاثيلهــم ثــم طــال عليهــم األمــد 
فعبدوهــم« )2). ثــم ظهــر بعــد ذلــك يف جزيــرة العــرب؛ إذ إن عمرو بــن 
حُلــّي اخلزاعــي رأى أصناًمــا يف الشــام فجــاء هبــا إىل مكــة ورغبهــم يف 
ــن أيب  ــار فع ــاءه يف الن ــّر أمع ــي ملسو هيلع هللا ىلص جي ــد رآه النب ــا، وق ــا فعبدوه عبادهت
ــا  ــُم َبْعُضَه ــَم َيْطِ ــُت َجَهنَّ ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرَأْي ــال رس ــال: ق ــرة � ق هري
ــْن  ُل َم ــَو َأوَّ ــاءه-، َوْه ــُه-أي: أمع ــرُّ ُقْصَب ــًرا جَيُ ــُت َعْم ــا، َوَرَأْي َبْعًض

ــم. ــن إبراهي ــري دي ــو أول مــن غ ــَوائَِب«)3). وه ــيََّب السَّ َس


)1)  رواه البخاري )4920(.

)2)  »إغاثة اللهفان« )184/1(.
)3)  رواه البخاري )4624( واللفظ له، ومسلم )2856(. 
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 مبحث يف

معنى الطاغوت

* ما معنى الطاغوت؟

هو ما جتاوز به العبد حّده من معبود أو متبوع أو مطاع )1).

* ما هي رؤوُس الطواغيِت اخلمسة؟

١- الشيطان. 

٢- َمن ُعبد وهو راٍض.

٣- َمن ادعى شيًئا من علم الغيب.

4- َمن دعا الناس إىل عبادة نفسه.

5- َمن حكم بغري ما أنزل اهلل )2).



)1)  »إعام املوقعن« )50/1(. 
)2)  انظر: »األصول الثاثة« ملحمد بن عبد الوهاب.
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 مبحث يف

 السحر

أدخــل العلــاء الســحر يف علــم التوحيــد؛ ألن كثــرًيا مــن أقســامه 
ال حتصــل إال بالــرشك بــاهلل وملــا فيــه مــن ادعــاء علــم الغيــب )1).

* ما تعريف السحر؟

اصطاًحــا: عبــارة عــن عزائم ورقــى وُعقــد، وأدويــة وتدخينات 
تؤثــر يف القلــوب واألبــدان حقيقًة ال ختييــًا )2).

* ما حكم السحر؟ وما حد الساحر؟

حكم السحر خمرج من امللة لعموم األدلة يف ذلك.

ــاِحِر  ــدُّ السَّ ــال »َح ــَدب � ق ــن جن ــل، فع ــاحر القت ــد الس وح
ــْيِف«)3))4). َبــٌة بِالسَّ رَضْ

)1)  انظر: »القول السديد« البن سعدي )ص 181- 182(.
)2)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )472(.

)3)  أخرجــه الرتمــذي )1460( قــال الرتمــذي: )ال نعرفــه مرفوًعــا إال مــن هــذا الوجــه، 
وإســاعيل بن مســلم املكــي يضعــف يف احلديــث والصحيــح عــن جنــدب موقوًفــا(.

)4)  انظر: »املختر يف العقيدة« )ص 133- 134(.
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* ما حكم َحلِّ السحِر عن املسحور )أو ما ُيعرُف بالنُّرْشة(؟

تنقسم النرُْشة إىل قسمن:

األول: أن تكــون بالقــرآن، واألدويــة الرشعيــة، واألدويــة املباحــة 
فهــذه ال بــأس هبــا.

ــم أو  ــظ بالطاس ــرم، كالتلف ــيء حم ــرشة ب ــت الن ــان: إذا كان الث
ــة )1). ــي حمرم ــان؛ فه ــحرة والكه ــان الس ــم أو إتي ــياء ال تفه أش

* ما عامات الساحر؟

1- أن يسأل عن أم املريض وبعض أقربائه.

2- أن يطلــب منــه أشــياء غريبــة، كذبــح حيــوان لــه صفــات معينــة يف 
مــكان معــن -فــأًرا أعــور مثــًا-.

ــري  ــة، أو غ ــاء أجنبي ــا أس ــا عليه ــياَء مكتوًب ــَض أش ــَي املري 3- أن يعط
ــم-. ــى -طاس ــة املعن مفهوم

4- أن يطلــب منــه أن يذبــح ذبيحــة وال يذكــر اســم اهلل عليهــا ونحــو 
ذلــك.

ــاب  ــدة« )ص 134(، و»كت ــر يف العقي ــدة« )ص 515(، و»املخت ــائل يف العقي ــر: »رس )1)  انظ
ــاب مــا جــاء يف النــرشة. ــد«: ب التوحي
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* ما حكم إتيان الساحر؟

إتيان الساحر له ثاث حاالت:

احلالــة األول: إن أتــاه فســأله ومل يصدقــه فكبــرية مــن كبائــر 
ــة. ــن ليل ــاة أربع ــه ص ــل ل ــوب، ومل ُتقب الذن

ــُه َصــاَلٌة  ــْل َل ٍء، مَلْ ُتْقَب ــْن َشْ ــَأَلُه َع ــا َفَس اًف ــى َعرَّ ــْن َأَت قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »َم
ــًة«)1). ــنَي َلْيَل َأْرَبِع

احلالة الثانية: إن أتاه فصّدقه با يقول فقد كفر.

َقــه بــا َيُقــوُل َفَقــْد َكَفــَر بــا ُأنــِزَل  قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن َأَتــى َكاِهنًــا َفَصدَّ
ــٍد«)2). عىل حُمَمَّ

ــه ويكشــف أمــره ويفضحــه  ــاه ليعــرف حال ــة: إن أت ــة الثالث احلال
ــا )3). ــا كان مرشوًع ــل رب ــز ب فهــذا جائ



)1)  رواه مسلم )2230(.
)2)  رواه أمحد يف املسند )9536( وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح )4599(.

)3)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 499- 500(، و»املختر يف العقيدة« )ص 138(.
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 فصل يف

مراتب دين اإلسلم

* ما مراتُب دين اإلسام؟

١- اإلسام: وهي مرتبة األعال الظاهرة.

٢- اإليان: وهي مرتبة األعال الباطنة.

٣- اإلحسان: وهي مرتبة إتقاهنا.

* ما اإلسام؟

ــراءة  ــه بالطاعــة، وال ــاد ل ــد، واالنقي هــو االستســام هلل بالتوحي
مــن الــرشك وأهلــه)1).

قال تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]ال عمران: 85[.

* ما أركان اإلسام؟

١- شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــًدا رســول اهلل. ٢- إقــام الصــاة. 
٣- إيتــاء الــزكاة. 4- صــوم رمضــان. 5- حــج البيــت ملن اســتطاع 

إليه ســبيًا.

)1)  »األصول الثاثة«. 
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* ما اإليان؟

هــو قــول باللســان، واعتقــاٌد باجلنــان، وعمــل بــاألركان، يزيــد 
بالطاعــة وينقــص بالعصيــان.  قــال تعــاىل: ﴿ڱ ڱ ں ںڻ﴾ 

]املدثــر: 31[ )1).

* ما أركان اإليان؟

أن تؤمن:

 ١- باهلل.
 ٢- ومائكته.

 ٣- وكتبه.
 4- ورسله.

 5- واليوم الخر.
6- وبالقدر خريه ورشه.

* ما اإلحسان؟

هو: إتقان االعتقادات الباطنة واألعال الظاهرة.

)1)  انظر: »رسائل يف العقيدة« )ص 625(.
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* ما أركان اإلحسان؟

ــراه  ــن ت ــإن مل تك ــراه ف ــك ت ــد اهلل كأن ــو: أن تعب ــد وه ــن واح رك
ــراك)1). ــه ي فإن

ــال تعــاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ق
گگ﴾ ]لقــان: 22[.



)1)  »األصول الثاثة«.





 باٌب يف

 رشوط الصلة

وأركاهنا وواجباهتا

لإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب :

)١١١5- ١٢06 هـ(
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 باٌب يف

 رشوط الصلة

وأركاهنا وواجباهتا

قال: اإلمام حممد بن عبد الوهاب : 

b
اَلةِ تِْسَعٌة: وُط الصَّ رُشُ

ــِة،  ــُة النََّجاَس ــَدِث، َوإَِزاَل ــُع احَل ــُز، َوَرْف ــُل، َوالَتْميي ــاَلُم، َوالَعْق اإلْس
ــُة. ــِة، َوالنَِّي ــتِْقَباُل الِقْبَل ــِت، َواْس ــوُل الَوْق ــْوَرةِ، َوُدُخ ــرْتُ الَع َوَس

ــُه َمــْرُدوٌد  ــُر َعَمُل ُه الُكْفــر، َوالَكافِ ُل: اإِلْســَاُم َوِضــدُّ ُط األَوَّ الــرَشْ
ــاىل: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ  ــُه َتَع ــُل َقْوُل لِي ــٍل، َوالدَّ ــَل َأيَّ َعَم ــْو َعِم َوَل
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ــاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  ــه َتَع گ گ گ ڳ ڳ﴾، وَقول

چ﴾. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــُه  ــوٌع َعنْ ــوُن َمْرُف ــون، َوامَلْجنُ ُه اجلُنُ ــُل َوِضــدُّ ــاِن: الَعْق ُط الثَّ ْ ــرشَّ ال
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لِيــُل احلَِديــُث: »ُرفـِـَع الَقَلــُم َعــْن َثاَلَثــٍة: النَائـِـُم  الَقَلــُم َحتَّــى َيِفيــَق، َوالدَّ
َحَتــى َيْســَتْيِقَظ، َوامَلْجنُــوُن َحَتــى َيِفيــَق، َوالَصِغــرُي َحتَّــى َيْبُلــَغ«.

ُه َســْبُع ِســنَِن ُثــمَّ  َغــُر، َوَحــدُّ ُه الصِّ الــرشط الثَّالـِـُث: التَّْمييــُز َوِضــدُّ
ُبوُهْم  ــاَلِة لَِســْبٍع، َواْضِ ــَاِة لَِقْولـِـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمــُروا َأْبنَاَءُكــْم بِالصَّ ُيْؤَمــُر بِالصَّ

ُقــوا َبْينَُهــْم يِف امَلَضاِجــع«. َعَلْيَهــا لَِعــرْشٍ َوَفرِّ

ابـِـُع: َرْفــُع احلَــَدِث، َوُهــَو الُوُضــوُء املْعــُروف، َوُموِجُبُه  ُط الرَّ ْ الــرشَّ
احلََدُث.

َوالنِيَّــُة،  َوالتَّْمييــُز،  َوالَعْقــُل،  اإِلْســاُم،  ٌة:  َعــرَشَ وُطــُه  َورُشُ
ــاَرُة،  َه ــَم الطَّ ــى َتتِ ــا َحتَّ ــِوَي َقْطَعَه ــَأن اَل َينْ ــا بِ ــتِْصَحاُب ُحْكِمَه َواْس
ــاٍء،  ــُة َم ــُه، َوُطُهوِريَّ ــتِْجَاٌر َقْبَل ــتِنَْجاٌء َأو اْس ــٍب، َواْس ــاُع ُموِج َواْنِقَط
ِة، َوُدُخــوُل َوْقــٍت َعــى  ــرَشَ ــه إىِل الَب ــُع ُوُصوَل ــُة َمــا َيْمنَ ــُه، َوإَِزاَل َوإَِباَحُت

ــِه. ــٌم لَِفْرِض ــُه َداِئ ــْن َحَدُث َم

ــا ُفُروُضُه َفِســتٌَّة: َغْســُل الَوْجــِه، َوِمنـْـُه امَلْضَمَضُة َواالْستِنَْشــاق،  َوَأمَّ
ْقــِن، َوَعْرًضــا إىِل  ْأِس إىِل الذَّ ُه ُطــواًل ِمــْن َمنَابِــِت َشــْعِر الــرَّ َوَحــدُّ
ْأِس  ــرَّ ــِع ال ــُح َجِي ، َوَمْس ــْنِ ــِن إىِل املِْرَفَق ــُل الَيَدْي ، َوَغْس ــْنِ ــُروِع األُُذَن ُف
ــَوااَلُة،  ــُب َوامُل تِي ْ ، َوالرتَّ ــْنِ ــْنِ إىِل الَكْعَب ْجَل ــُل الرِّ ــان، َوَغْس ــُه األُُذن َوِمنْ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  َتَعــاىل:  َقْوُلــُه  لِيــُل  َوالدَّ
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ــة. ٺ ٺٿ﴾ الي

تِيِب احلَِديُث: »اْبَدُؤوا بَِا َبَدَأ اهلل بِِه«. ْ َوَدلِيُل الرتَّ

ــُه ملــا  َوَدلِيــُل امُلــَوااَلِة َحِديــُث َصاِحــِب الُلْمَعــِة َعــِن النَّبِــّي ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ
ْرَهــِم مَلْ ُيِصْبَهــا امَلــاُء َفَأَمــَرُه بِاإِلَعــاَدِة. َرَأى َرُجــًا يف َقَدِمــِه مُلَْعــًة َقــْدَر الدِّ

َوَواِجُبُه: التَّْسِمَيُة َمَع الُذْكِر.

ــُش  ــاِرُج الَفاِح ، َواخلَ ــبِيَلْنِ ــَن السَّ ــاِرُج ِم ــٌة: اخلَ ــُه َثَانِي َوَنَواِقُض
ــسُّ  ــْهَوٍة، َوَم ــْرَأِة بَِش ــسُّ امَل ــِل، َوَم ــِد، َوَزَواُل الَعْق ــَن اجلََس ــُس ِم النَِّج
الَفــْرِج بِالَيــِد ُقُبــًا َكاَن َأْو ُدُبــًرا، َوَأْكُل حَلْــِم اجلَــُزوِر، َوَتْغِســيِل امَليِّــِت، 

ــَك. ــْن َذلِ ــا اهلل ِم ــَاِم َأَعاَذَن ــِن اإِلْس ُة َع دَّ ــرِّ َوال

ــَدِن،  ــَن الَب ــَاٍث: ِم ــْن َث ــِة ِم ــُة النََّجاَس ــُس: إَِزاَل ُط اخَلاِم ْ ــرشَّ ال
﴿ڭ ۇ﴾. َتَعــاىل:  َقْوُلــُه  لِيــُل  َوالدَّ َوالُبْقَعــِة،  َوالثَّــْوِب، 

ــاِد  ــَى َفَس ــِم َع ــُل الِعْل ــَع َأْه ــْوَرِة: َأْجَ ــرْتُ الَع ــادُِس: َس ُط الَس ْ الــرشَّ
ِة  َّ ُجــِل ِمــَن الــرُّ َصــَاِة َمــْن َصــىَّ ُعْرَياًنــا َوْهــَو َيْقــِدُر، َوَحــدُّ َعــْوَرِة الرَّ
لِيــُل  َهــا َعــْوَرٌة إاِلَّ َوْجُهَهــا، َوالدَّ ُة ُكلُّ إىِل الُرْكَبــِة، َواألََمــِة َكَذلـِـَك، َواحلُــرَّ
ُكلِّ  ِعنْــَد  َأْي:  پ﴾،  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  َتَعــاىل:  َقْوُلــُه 
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َصــَاٍة.

ــُث  ــنَِّة َحِدي ــَن السُّ ــُل ِم لِي ــِت، َوالدَّ ــوُل الَوْق ــابُِع: ُدُخ ُط السَّ ْ ــرشَّ ال
ــِرِه،  ــِت َويِف آِخ ِل الَوْق ــي ملسو هيلع هللا ىلص يف أوَّ ــُه َأمَّ النَبِ ــام َأنَّ ــه الس ــل َعلي ي ِجْرِ

.» ــنْيِ ــِن الَوْقَت ــنْيَ َهَذْي ــاَلُة َب ــُد الصَّ ــا حُمَمَّ ــاَل: »َي َفَق

َوَقْوُلــُه َتَعــاىل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾. 
َأْي: َمْفُروًضــا يِف األَْوَقــاِت، َوَدلِيــُل األَْوَقــاِت َقْوُلــُه َتَعــاىل: ﴿ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

. چ﴾

ــاىل: ﴿ڱ  ــُه َتَع ــُل َقْوُل لِي ــِة، َوالدَّ ــتِْقَباُل الِقْبَل ــُن: اْس ُط الثَّاِم ْ ــرشَّ ال
ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ڭڭ﴾. ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 

ــٌة،  ــا بِْدَع ــُظ هِبَ ــُب، َوالتََّلفُّ ــا الَقْل َه ــُة، َوحَمَلُّ ــُع: النِّيَّ ُط التَّاِس ْ ــرشَّ ال
ــَا لـِـُكلِّ اْمــِرٍئ َمــا َنَوى«. ــَا األَْعــَاُل بِالنِّيَّــاِت، َوإِنَّ لِيــُل َحِديــُث: »إِنَّ َوالدَّ

ــاَلةِ َأْرَبَعــَة َعــرَش: الِقَيــاُم َمَع الُقــْدَرةِ، َوَتْكبـِـريُة اإِلْحَراِم،  َوَأْرَكاُن الصَّ
ــاِء  ــىل األَْعَض ــُجوُد َع ــُه، َوالسُّ ــُع ِمنْ ْف ــوُع، َوالرَّ ُك ــِة، َوالرُّ ــَراَءُة الَفاِتَ َوِق
، َوالُطَمأْنِينَــُة يِف مَجِيِع  ــْجَدّتنْيِ ــْبَعِة، َواالْعتـِـَداُل ِمنْــُه، َواجَلْلَســُة َبــنْيَ السَّ السَّ
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ــىَل  ــاَلُة َع ــُه، َوالصَّ ــوُس َل ــرُي، َواجُلُل ــُهُد األَِخ ــُب، َوالتََّش تِي ْ األَْرَكاِن، َوالرتَّ
النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالتَّْســلِيَمَتاِن.

لِيــُل َقْوُلــُه َتَعاىل: ﴿ٱ  ُل: الِقَيــاُم َمــَع الُقــْدَرِة، َوالدَّ ْكــُن األَوَّ الرُّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾.

ــرُي،  ــا التَّْكبِ ِريُمَه ــُث: »َتْ ــُل َحِدي لِي ــَراِم، َوالدَّ ــرَيُة اإِلْح ــاِن: َتْكبِ الثَّ
َقــْوُل:  ُســنٌَّة-  -َوُهــَو  االْســتِْفَتاح  َوَبْعَدَهــا  التَّْســلِيُم«.  لِيُلَهــا  َوَتْ
ــُدَك، َواَل  ــاَل َج ــُمَك، َوَتَع ــاَرَك اْس ــِدَك، َوَتَب ــمَّ َوبَِحْم ُه ــْبَحاَنَك اللَّ »ُس
ــق  ــه الائ ــى »ســبحانك اللَّهــم« أي: أنزهــك التنزي ــرْيك«، ومعن ــَه َغ إَِل
بجالــك. »وبحمــدك« أي: ثنــاء عليــك. »وتبــارك اســمك« أي: الركة 
تنــال بذكــرك. »وتعــال جــدك« أي: جّلــت عظمتــك. »وال إلــه غــريك« 

ــا اهلل. ــواك ي ــق س ــاء بح ــود يف األرض وال يف الس أي: ال معب

ــوُذ،  ــوُذ«: َأُل ــى »َأُع ــِم«، َمْعنَ ِجي ــْيَطاِن الرَّ ــَن الشَّ ــاهلل ِم ــوُذ بِ »َأُع
ــُروِد،  ــِم«: امَلْط ِجي ــْيَطاِن الرَّ ــَن الشَّ ــا اهلل »ِم ــَك َي ــُم بِ ــُئ، َوَأْعَتِص َوَأْلَتِج

ــاَي. ــي، َواَل يِف ُدْنَي يِن يِف ِدينِ ــُرُّ ــِة اهلل، اَل َي ــْن َرمْحَ ــِد َع امُلْبَع

ــاَلَة  ــِث: »اَل َص ــَا يِف َحِدي ــٍة، َك ــٌن يِف ُكلِّ َرْكَع ــِة ُرْك ــَراَءُة الَفاِتَ َوِق
ــْرآِن. ــَي ُأمُّ الُق ــاِب«، َوِه ــِة الكَِت ــَرْأ بَِفاِتَ ــْن مَلْ َيْق ملَِ
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾: َبَرَكٌة، َواْستَِعاَنٌة.

ــِع  ــتِْغَراِق َجِي ــاَُّم اِلْس ــُف َوال ــاٌء، َواألَلِ ــُد: َثنَ ﴿پ پ﴾احلَْم

ــَاِل َوَنْحــِوِه،  ــِه ِمْثــُل اجلَ ــَع َلــُه فِي ــا اجلَِميــُل الــِذي اَل ُصنْ امَلَحاِمــِد، َوَأمَّ
ــًدا. ــا اَل مَحْ ى َمْدًح ــمَّ ــِه ُيَس ــاُء بِ َفالثَّنَ

اِزُق،  الــرَّ امَلْعُبــوُد، اخلَالِــُق،  ُهــَو   : بُّ الــرَّ ﴿پ پ﴾، 

ــِم. ــِق بِالنَِّع ــِع اخلَْل ــَريِب َجِي ُف، ُم ــَرِّ ــُك، امُلَت امَلالِ

﴿پ﴾: ُكُل َما ِسَوى اهلل َعامَلٌ، َوُهَو َربُّ اجلَِميِع.

ٌة ]لِـ[ ـَجِميِع امَلْخُلوَقاِت. ﴿ٻ﴾: َرمْحٌَة َعامَّ

َتَعــاىَل:  َقْوُلــُه  لِيــُل  َوالدَّ بِامُلْؤِمنِــَن،  ــٌة  َخاصَّ َرمْحَــٌة  ﴿ٻ﴾: 

ىث﴾. مث  ﴿جث 

﴿ٺ ٺ ٺ﴾: َيــْوُم اجلَــَزاِء َواحِلَســاِب، َيــْوَم ُكلٌّ جُيَــاَزى 

لِيــُل َقْوُلــُه َتَعــاىل:  ، َوالدَّ ا َفــرَشٌّ ، َوإِْن رَشًّ ا َفَخــرْيٌ بَِعَمِلــِه، إِْن َخــرْيً
﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

ۓ ڭ ڭ ﴾، َواحلَِديــُث َعنـْـُه ملسو هيلع هللا ىلص: »الَكيِّــُس َمــْن َداَن َنْفَســُه، َوَعِمــَل 
ــىَل اهلل  ــى َع ــا، َوَتَنَّ ــُه َهَواَه ــَع َنْفَس ــْن َأْتَب ــُز َم ــْوِت، َوالَعاِج ــَد امَل ــا َبْع ملَِ

ــاِن«. األََم



70

ــِه َأن  ــْنَ َربِّ ــِد َوَب ــْنَ الَعْب َك، َعْهــٌد َب ــُد َغــرْيَ ﴿ٿ ٿ﴾ َأي: اَل َنْعُب

ــاُه. ــَد إاِلَّ إِيَّ اَل َيْعُب

ــَتِعَن  ــِه َأن اَل َيْس ــْنَ َربِّ ــِد َوَب ــْنَ الَعْب ــٌد َب ﴿ٿ ٿ﴾: َعْه

ــرْيَ اهلل. ــٍد َغ بَِأَح

نـَـا، َوَأْرِشــْدَنا، َوَثبِّْتنَا،  ﴿ٹ ٹ ٹ﴾ َمْعنـَـى: ﴿ٹ﴾: ُدلَّ

ُســوُل، َوِقيــَل: الُقــْرآُن، َوالــُكلُّ َحٌق. َو﴿ٹ﴾: اإِلْســَاُم، َوِقيــَل: الرَّ

َو﴿ٹ﴾: الِذي اَل ِعَوَج فِيِه.

ــُه  ــُل َقْوُل لِي ــْم، َوالدَّ ــِم َعَلْيِه ــُق املنَْع ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾: َطِري

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  َتَعــاىل: 
ژ﴾. ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 

ــوا  ــٌم َومَلْ َيْعَمُل ــْم ِعْل ــوُد، َمَعُه ــُم الَيُه ﴿ڦ ڦ ڦ﴾: َوُه

ــْم. ــَك َطِريَقُه نَِّب ــَأُل اهلل َأْن جُيَ ــِه، َتْس بِ

َجْهــٍل  َعــَى  اهلل  َيْعُبــُدوَن  النََّصــاَرى،  َوُهــُم  ڄ﴾:  ﴿ڄ 

ــَن َقْوُلــُه َتَعــاىَل:  الِّ نَِّبــَك َطِريَقُهــْم، َوَدلِيــُل الضَّ َوَضــَاٍل، َتْســَأُل اهلل َأْن جُيَ
ڻ  ڻ  ں ں  ڱ ڱ  ڳ ڱ ڱ  ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ــْم  ــن َقْبَلُك ــنََن ْم ــنَّ َس ــُه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَتتَّبُِع ــُث َعنْ ڻ ڻ ۀ﴾، َواحلَِدي
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ــى َلــْو َدَخُلــوا ُجْحــَر َضــبٍّ َلَدَخْلُتُمــوُه؛ َقاُلــوا  ِة َحتَّ ِة بِالُقــذَّ َحــْذَو الُقــذَّ
ــاُه. ــن؟!« َأْخَرَج ــاَل: َفَم ــاَرى؟ َق ــوُد َوالنََّص ــوَل اهلل: اْلَيُه ــا َرُس َي

َقــِت الَيُهــوُد َعــىَل إِْحــَدى َوَســْبِعنَي فِْرَقــٍة،  واحلَِديــُث الثَّــايِن: »اْفرَتَ
ــُة  ُق َهــِذِه األُمَّ َقــِت النََّصــاَرى َعــىَل اثنتــني َوَســْبِعنَي فِْرَقــًة، َوَســَتْفرَتِ َواْفرَتَ
َهــا يِف النَّــاِر إاِلَّ َواِحــَدٌة«، ُقْلنـَـا: َمــْن ِهــَي  َعــىَل َثــاَلٍث َوَســْبِعنَي فِْرَقــًة، ُكلُّ

َيــا َرُســوَل اهلل؟ َقــاَل: »َمــْن َكاَن َعــىَل ِمْثــِل َمــا َأَنــا َعَلْيــِه َوَأْصَحــايِب«.

ــْبَعِة،  ــُجوُد َعــىَل األَْعَضــاِء السَّ ْفــُع ِمنْــُه، َوالسُّ ُكــوُع، َوالرَّ َوالرُّ
ــاىل:  ــُه َتَع ــُل َقْوُل لِي ، َوالدَّ ــْجَدَتنْيِ ــنْيَ السَّ ــُة َب ــُه، َواجَلْلَس ــَداُل ِمنْ َواالْعتِ
ملسو هيلع هللا ىلص:  َعنْــُه  َواحلَِديــُث  ڳ﴾،  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 

ــاِل  ــِع األَْفَع ــُة يِف مَجِي ــٍم«، َوالطَُّمأْنِينَ ــْبَعِة َأْعُظ ــىَل َس ــُجَد َع ــْرُت َأْن َأْس »ُأِم
ــْن َأيِب  ــُه َع ــِيِء صاَت ــُث امُل ــُل: َحِدي لِي ــنْيَ األَْرَكاِن، َوالدَّ ــُب َب تِي ْ َوالرتَّ
ــَد النَّبِــي ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َدَخــَل َرُجــٌل  ــَا َنْحــُن ُجُلــوٌس ِعنْ ــَرَة � َقــاَل: »َبْينَ ُهَرْي
ــَك  ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »اْرِجــع َفَصــلِّ َفإِنَّ َم َعــَى النَّبِ ، ]فقــام[، َفَســلَّ َفَصــىَّ
ــا اَل ُأْحِســُن  ي َبَعَثــَك بِاحلَــقِّ َنبِيًّ «، َفَعَلَهــا َثَاًثــا ُثــَم َقــاَل: َوالــذِّ مَلْ ُتَصــلِّ
 ، ْ ــاَلِة َفَكــرِّ َغــرْيَ َهــَذا، َفَعلِّْمنـِـي، َفَقــاَل َلــُه النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا ُقْمــَت إِل الصَّ
َ َمَعــَك ِمــَن الُقــْرآِن، ُثــمَّ اْرَكــْع َحتَّــى َتْطَمئـِـنَّ َراكًِعــا،  ُثــْم اْقــَرْأ َمــا َتَيــسَّ
ــنَّ َســاِجًدا، ُثــمَّ  ــى َتْطَمئِ ــًا، ُثــمَّ اْســُجْد َحتَّ ــى َتْعَتــِدَل َقائِ ُثــمَّ اْرَفــْع َحتَّ

ــا«. َه ــَك ُكلِّ ــَك يِف َصاَلتِ ــْل َذلِ ــمَّ اْفَع ــا، ُث ــنَّ َجالًِس ــى َتْطَمئِ ــْع َحتَّ اْرَف
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ــِن  ــِن اْب ــِث َع ــَا يِف احلَِدي ــُروٌض، َك ــٌن َمْف ــرُي ُرْك ــُهُد األَِخ َوالتََّش
ــَاُم  ُد، السَّ ــا التََّشــهُّ ــَل َأْن ُيْفــَرَض َعَلْينَ ــا َنُقــوُل َقْب َمْســُعوٍد � َقــاَل: ُكنَّ
يــَل، َوِميَكاِئيــَل، وقــال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ــَاُم َعــَى ِجْرِ َعــَى اهلل ِمــْن ِعَبــاِدِه، السَّ
ــاَلُم، َوَلكِــْن  ــاَلُم َعــىَل اهلل ِمــْن ِعَبــاِدِه، َفــإِنَّ اهلل ُهــَو السَّ »اَل َتُقوُلــوا: السَّ
ــا النَّبـِـيُّ  َ ــاَلُم َعَلْيــَك َأيُّ َلــَواُت َوالطَّيَِبــاُت، السَّ ُقوُلــوا: التَِّحيَّــاُت هلل َوالصَّ
ــنَي، َأْشــَهُد  احِلِ ــاِد اهلل الصَّ ــا َوَعــىَل ِعَب ــاَلُم َعَلْينَ ــُه، السَّ ــُة اهلل َوَبَرَكاُت َوَرْحَ

ــُدُه وَرُســوُلُه«. ــًدا َعْب ــَه إاِلَّ اهلل، َوَأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ َأن اَل إَِل

ــتِْحَقاًقا،  ــًكا َواْس ــَاِت هلل، ُمْل ــُع التَّْعظِي ــات«: َجِي ــى »التَِّحيَّ َوَمْعنَ
ــُع َمــا  َواِم، َوَجِي ــُجوِد، َوالَبَقــاِء، َوالــدَّ ُكــوِع َوالسُّ ــاِء، َوالرُّ ِمْثــُل: االْنِحنَ
َف ِمنْــه َشــْيًئا لَِغــرْيِ اهلل َفْهــَو  ــُم بِــِه َربُّ الَعامَلِــن َفْهــَو هلل، َفَمــْن رَصَ ُيَعظَّ

ــٌر. ٌك َكافِ ــرْشِ ُم

َلــَواُت  َعــَواِت. َوِقيــَل الصَّ َلــَواُت« َمْعنَاَهــا: َجِيــُع الدَّ »َوالصَّ
اخلَْمــُس.

»َوالطَّيَِّبــاُت هلل«: اهلل َطِيــٌب، َواَل َيْقَبــُل ِمــَن األَْقــَواِل َواألَْعــَاِل إاِلَّ 
َطيَِّبَهــا.

ــُة اهلل َوَبَرَكاُتــُه«: َتْدُعــو لِْلنَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــا النَّبـِـّي َوَرْحَ َ ــاَلُم َعَلْيــَك َأيُّ »السَّ
ــِذي ُيْدَعــى َلــُه، َمــا ُيْدَعــى َمــَع اهلل. َكــِة، َوالَّ مْحَــِة، َوالَرَ ــَاَمِة، َوالرَّ بالسَّ
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َعــَى  ُم  ُتَســلِّ ــَن«:  احِلِ الصَّ اهلل  ِعَبــاِد  َوَعــَى  َعَلْينَــا  ــَاُم  »السَّ
ــاٌء،  ــَاُم ُدَع ــَاِء َواألَْرِض، َوالسَّ ــٍح يِف السَّ ــٍد َصالِ ــَى ُكلِّ َعْب ــَك َوَع َنْفِس

احِلُــوَن ُيْدَعــى هَلُــْم َواَل ُيْدَعــْوَن َمــَع اهلل. َوالصَّ

ــَهاَدَة  ــَهُد َش ــُه«: َتْش ــَك َل ي ــَدُه اَل رَشِ ــَه إاِلَّ اهلل َوْح ــَهُد َأن اَل إَِل »َأْش
ــَهاَدُة َأنَّ  ــٍق إاِلَّ اهلل، َوَش ــَاِء بَِح ــُد يِف اأِلْرِض َواَل يِف السَّ ــِن َأْن اَل ُيْعَب الَيِق
ُب، َبــْل ُيَطــاُع  ــُه َعْبــٌد اَل ُيْعَبــُد، َوَرُســوٌل اَل ُيَكــذَّ ــًدا َرُســوُل اهلل، بَِأنَّ حُمَمَّ

ــاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ  ــُه َتَع ــُل َقْوُل لِي ــِة، َوالدَّ ــُه اهلل بِاْلُعُبوِديَّ َف ــُع، رَشَّ َوُيَتَب
ۈ﴾. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ــىَل  ــَت َع ْي ــَا َصلَّ ــٍد[، َك ــىَل آِل حُمَمَّ ــٍد، ]َوَع ــىَل حُمَمَّ ــلِّ َع ــمَّ َص ُه »اللَّ
ــَن اهلل:  ــَاُة ِم ــٌد«. الصَّ ي ــٌد جَمِ ــَك َحِي ــم[ إِنَّ ــىل آل إبراهي ــَم ]وع إِْبَراِهي
: يِف َصِحيِحــِه  ــاُؤُه َعــَى َعْبــِدِه يِف امَلــِأ األَْعــَى، َكــَا َحَكــى الُبَخــاِريُّ َثنَ
ــَى،  ــِأ األَْع ــِدِه يِف امَل ــَى َعْب ــاُؤُه َع ــَاُة اهلل َثنَ ــاَل: َص ــِة َق ــْن َأيِب الَعالَِي َع
ــَن  ــتِْغَفاُر، َوِم ــِة: االْس ــَن امَلَاِئَك ُل، َوِم ــَواُب األَوَّ ــُة، َوالصَّ مْحَ ــَل الرَّ َوِقي

ــاٍل. ــَواٍل َوَأْفَع ــنَُن َأْق ــا ُس ــا َبْعَدَه ــاِرْك« َوَم ــاُء، »َوَب َع ــَن: الدُّ الَدِمي

ــَراِم،  ــرَيِة اإِلْح ــرَي َتْكبِ ــرَياَت َغ ــُع التَّْكبِ ــٌة: َجِي ــاُت َثَانِي َوالَواِجَب
ــْن َمِحــَدُه  ُكــوِع، َوَقــْوُل: َســِمَع اهلل ملَِ َوَقــْوُل: ُســْبَحاَن َريِبَ الَعظِيــِم يِف الرُّ
، َوَقــْوُل: ُســْبَحاَن َريِبَ  لإِِلَمــاِم َوامُلنَْفــِرِد، َوَقــْوُل َرَبنـَـا َوَلــَك احلَْمــُد لِْلُكلِّ
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ُد  ، َوالتََّشــهُّ ــْجَدَتْنِ ــْنَ السَّ ــْر يِل َب ــْوُل: َربِّ اْغِف ــُجوِد، َوَق األَْعــَى يِف السُّ
ــُه. ــوُس َل ُل َواجلُُل األَوَّ

ــَاُة  ــِت الصَّ ــًدا َبَطَل ــْهًوا، َأْو َعْم ــا َس ــَقَط ِمنَْه ــا َس ــاألَْرَكاُن َم َف
ــِه،  ِك ــَاُة برَِتْ ــِت الصَّ ــًدا، َبَطَل ــا َعْم ــَقَط ِمنَْه ــا َس ــاُت َم ــِه، َوالَواِجَب ِك برَِتْ
ــْهِو. َواهلل َأْعَلــُم. ]وصــى اهلل عــى ســيدنا  ــُجوُد لِْلسَّ ُه السُّ َوَســْهًوا َجــَرَ

ــرًيا[. ــليًا كث ــّلم تس ــه، وس ــه وصحب ــى آل ــد، وع حمم





 باٌب يف

األحاديث واألذكار
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فصل يف األحاديث

 صفة الوضوء 

ــا  ــَان َ �، َدَع ــه َرأى ُعْث ــاَن �، أن ــِن َعفَّ ــْوىَل ُعْثَاَن ْب ــراَن َم ــن مُحْ * ع
بَِوضــوٍء، َفأفــَرغ َعــَى َيَدْيــِه ِمــْن إَناِئــِه، َفَغَســلُهَا َثــاَث َمــراٍت، ُثــمَّ 
ــم  ــق واســتنثر، ُث ــُه يف الَوُضــوِء، ثــم تْضَمــَض َواسَتنَْش أْدَخــَل َيمِينَ
ــَم َمَســَح بَِرأِســِه،  ــِه إىَلِ امْلِْرَفَقــْنِ َثاًثــا، ثُّ ــا، َوَيَدْي َغَســَل َوجَهــُه َثاًث
ــُأ  ــُت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يتَوضَّ ــاَل: َرأي ــَم َق ــا، ُث ــِه َثاًث ــا رْجَلْي ــم َغَســل ِكْلَت ُث
ــمَّ  ــأ َنْحــَو ُوُضوئــي هــَذا ُث ــاَل: »مــن َتَوضَّ نْحــَو ُوُضوئــي هــَذا، َوَق
َم ِمــْن َذْنبـِـِه«.  ُث فِيِهــَا َنْفَســُه ُغِفــَر َلــُه َمــا َتَقــدَّ ــدِّ َصــىلَّ َرْكَعَتــني ال ُيَ

)رواه البخــاري واللفــظ لــه، ومســلم(.

َقــاَل اْبــُن ِشــَهاٍب: »َوَكاَن ُعَلَاُؤَنــا َيُقوُلــوَن: َهــَذا اْلُوُضــوُء َأْســَبُغ 
ــَاِة«. )رواه مســلم(. ــُأ بـِـِه َأَحــٌد لِلصَّ َمــا َيَتَوضَّ

* عــن ُعَمَر بــِن اخلطــاِب � أنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »َمــا ِمنُْكــْم 
ــُأ َفُيْبلـِـُغ -َأْو َفُيْســبُِغ- اْلُوُضــوَء ُثــمَّ َيُقــوُل: َأْشــَهُد َأْن ال  ِمــْن َأَحــٍد َيَتَوضَّ
ــِة  نَّ ــَواُب اجْلَ ــُه َأْب ــُد اهللِ َوَرُســوُلُه، إاِل ُفتَِحــْت َل ــًدا َعْب ــَه إاِل اهللَُّ وَأنَّ حُمَمَّ إَِل

ــا َشــاَء«. )رواه مســلم(.  َ الثََّانَِيــُة َيْدُخــُل ِمــْن َأيِّ
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 صفة الُغسل 

* َعــْن َعاِئَشــَة ڤ َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْغَتَســَل 
ِمــَن اجْلَنَاَبــِة َيْبــَدُأ َفَيْغِســُل َيَدْيــِه، ُثــمَّ ُيْفــِرُغ بَِيِمينـِـِه َعــَى ِشــَالِِه َفَيْغِســُل 
ــَاِة، ُثــمَّ َيْأُخــُذ امْلَــاَء َفُيْدِخــُل َأَصابَِعــُه  ــُأ ُوُضــوَءُه لِلصَّ َفْرَجــُه، ُثــمَّ َيَتَوضَّ
ــِه  ــَى َرْأِس ــَن َع َأ َحَف ــَتْرَ ــْد اْس ــى إَِذا َرَأى َأْن َق ــْعِر، َحتَّ ــوِل الشَّ يِف ُأُص
ــاٍت، ُثــمَّ َأَفــاَض َعــَى َســاِئِر َجَســِدِه، ُثــمَّ َغَســَل ِرْجَلْيــه«.  َثــَاَث َحَفنَ

)متفــق عليــه، واللفــظ ملســلم(.

 صفة الصلة 

ــاَلِة  ــَت إَِل الصَّ ــاَل: »إَِذا ُقْم ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َق ــَرَة � َأنَّ النَّبِ ــْن َأيِب ُهَرْي * َع
َ َمَعــَك  ، ُثــمَّ اْقــَرْأ بـِـَا َتَيــسَّ ْ َفَأْســبِِغ الُوُضــوَء، ُثــمَّ اْســَتْقبِِل الِقْبَلــَة َفَكــرِّ
ِمــَن الُقــْرآِن، ُثــمَّ اْرَكــْع َحتَّــى َتْطَمئـِـنَّ َراكًِعــا، ُثــمَّ اْرَفــْع َحتَّــى َتْســَتِوَي 
ــنَّ  ــى َتْطَمئِ ــْع َحتَّ ــمَّ اْرَف ــاِجًدا، ُث ــنَّ َس ــى َتْطَمئِ ــُجْد َحتَّ ــمَّ اْس ــًا، ُث َقائِ
ــنَّ  ــى َتْطَمئِ ــْع َحتَّ ــمَّ اْرَف ــاِجًدا، ُث ــنَّ َس ــى َتْطَمئِ ــُجْد َحتَّ ــمَّ اْس ــا، ُث َجالًِس
َهــا«. )رواه البخــاري واللفظ له، ومســلم(. َجالًِســا، ُثــمَّ اْفَعــْل َذلـِـَك يِف َصاَلتـِـَك ُكلِّ





78

 فصل يف

األذكار

 دعاء دخول اخللء واخلروج منه 

ــمَّ إِنِّ  ــول: »الّلُه ــرى ويق ــه الي ُم رجل ــدِّ ــاَء ُيق ــَل اخل * إذا دخ
ــه(. ــق علي ــث)1)«. )متف بائِ ــِث َواخْلَ ُب ــَن اخْلُ ــَك ِم ــوُذ بِ َأع

ُم رجلــه اليمنــى ويقــول: »ُغْفراَنــك)2)«. )رواه أبــو  * وإذا َخــَرَج ُيقــدِّ
داود، وصححــه األلبــاين(.

 دعاء دخول املنزل واخلروج منه 

* إذا دخل املنزل »َيْذُكُر اهلل«. )رواه مسلم(، ُثمَّ ُيَسلِّم )3).

ْلــُت َعــَى اهللِ، ال حــْوَل وال  * وإذا خــرج يقــول: »بِاْســم ِاهلل، توكَّ
ُقــوَة إالَّ بِــاهللَِّ«. )رواه أبــو داود، وصححــه األلبــاين(.

ــة  ــد ذكــور الشــياطن وإناثهــم. )النهاي ــة، يري ــث: جــع خبيــث. واخلبائــث: جــع خبيث )1)  اخُلُب
البــن األثــري: 6/2(. وتقديــم  الرجــل اليــرى مل يــرد يف احلديــث وإنــا لــه شــواهد أخــرى 

وتقديــم الرجــل اليمنــى مل يــرد يف احلديــث وإنــا  لــه شــواهد أخــرى.
)2)  أسألك غفرانك. »معاين األذكار« ملحمد املنجد )ص128(.

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  )3)  قال تعاىل: ﴿مخ 
مضخف﴾ ]ســورة النور:61[.
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 دعاء دخول املسجد واخلروج منه 

ُم رجلــه اليمنــى ويقــول: »اللُهــمَّ اْفَتــْح  * إذا دخــل املســجد ُيقــدِّ
تِــَك«. )رواه مســلم(. يِل َأْبــَواَب َرْحَ

ُم رجلــه اليــرى ويقــول: »اللُهــمَّ إِنِّ َأْســأَُلَك  * وإذا خــرج ُيقــدِّ
ِمــْن َفْضلِــَك«. )رواه مســلم(.)1)

 األذكار املتعلقة باألذان 

* يقــول مثــل مــا يقــول املــؤذن)2)إال يف »َحــيَّ عــىل الصــالةِ، وَحيَّ 
عــىل الَفــالِح« فيقــول: »ال حــْوَل وال ُقــوَة إالَّ بـِـاهللَِّ«. )رواه مســلم(.

ــَه إاِلَّ اهللَُّ  ــَهُد َأْن اَل إَِل ــا َأْش ــؤذن: »َوَأَن ــهد امل ــب تش ــول عق * ويق
ــا،  ــاهللَِّ َربًّ ــُت بِ ــوُلُه، َرِضي ــُدُه َوَرُس ــًدا َعْب ــُه َوَأنَّ حُمَمَّ ــَك َل ي ــَدُه اَل رَشِ َوْح

ــلم(.  ــا«. )رواه مس ــاَلِم دِينً ْس ــواًل، َوبِاإْلِ ــٍد َرُس َوبُِمَحمَّ

ِن«. )رواه  ــَؤذِّ ــِة امْلُ ــْن إَِجاَب ــِه ِم ــَد َفَراِغ ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْع ــىَل النَّبِ ــيلِّ َع * »ُيَص
ــلم(. مس

ــِة،  ــاَلةِ اْلَقائَِم ــِة، َوالصَّ ــَوةِ التَّامَّ ْع ــِذِه الدَّ ــمَّ َربَّ َه ُه * ويقــول: »اللَّ
)1)  تقديم الرجل اليمنى وتقديم اليرى مل يرد يف حديث مسلم وإنا له شواهد أخرى.

)2)  يقول مثل ما يقول املؤذن حتى يف قوله )الصاة خري من النوم(.
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ــُه«.  ــِذي َوَعْدَت ــُه َمَقاًمــا حَمُمــوًدا الَّ ــًدا الَوِســيَلَة)1)َواْلَفِضيَلَة، َواْبَعْث آِت حُمَمَّ
ــاري(. )رواه البخ

«. )رواه أبو  َعــاَء ِحينَئـِـٍذ اَل ُيــَردُّ * »َيْدُعــو َبــنْيَ اأْلََذاِن َواإِلَقاَمــِة َفــإِنَّ الدُّ
ــه األلباين(. داود، وصحح

 دعاء االستفتاح 

ــنْيَ  ــْدَت َب ــَا َباَع ــاَي َك ــنْيَ َخَطاَي ــي َوَب ــْد َبْينِ ــمَّ َباِع ُه ــول: »اللَّ * يق
ــى الثَّــْوُب األَْبَيُض  نـِـي ِمــَن َخَطاَيــاي َكــَا ُينَقَّ ُهــمَّ َنقِّ ِق َوامَلْغــِرِب، اللَّ امَلــرْشِ
دِ«.  ــَرَ ــاء َوال ــاَي بِاْلثلــج َوامل ــْلني مــن َخَطاَي ــمَّ اْغِس ُه ــِس)2)، اللَّ َن ــَن الدَّ ِم

)متفــق عليــه(.

ُهــمَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتَبــاَرَك اْســُمَك، َوَتَعاَل  * أو يقــول: »ُســْبَحاَنَك اللَّ
َك«. )رواه مســلم( -موقوًفــا عــى عمر-. َك)3)، َوالَ إَِلــَه َغــرْيُ َجــدُّ

)1)  فرهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: "فإهنــا منزلــة يف اجلنــة ال تنبغــي إال لعبــد مــن عبــاد اهلل". رواه مســلم 
.)384(

)2)  الدنس: الوسخ. )النهاية البن األثري: 137/2(.
)3)  تعاىل جدك: أي: عا جالك وعظمتك. )النهاية البن األثري: 244/1(.
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 دعاء الركوع 

* »ُسْبَحاَن)1) َريبَِّ اْلَعظِيِم«.  )رواه أبو داود، وصححه األلباين(.

ُهمَّ اْغِفْر يِل«. )متفق عليه(. نَا َوبَِحْمِدَك اللَّ ُهمَّ َربَّ * »ُسْبَحاَنَك اللَّ

وِح«. )رواه مسلم(. وٌس)2)، َربُّ امْلَالَئَِكِة َوالرُّ * »ُسبُّوٌح ُقدُّ

ــِة«. )رواه  ــاِء َواْلَعَظَم َي وِت َوامْلََلُكــوِت َواْلكِْرِ ــَرُ ــْبَحاَن ذِي اجْلَ * »ُس
ــاين(. ــو داود، وصححــه األلب أب

 دعاء الرفع من الركوع 

* يقــوُل اإلمــاُم واملنفــرُد حــال َرفِعهــا: »َســِمَع اهللَُّ ملَِــْن َحـِـَدُه« ثــم يقــوُل 
ــًدا َكثــرًيا َطيًِّبا ُمبــاَرًكا فِيــِه«. )رواه البخــاري(. ْمــُد َحْ نَــا َوَلــَك احْلَ اجلميــع: »َربَّ

ــَاَواِت َوِمــْلَء اأْلَْرِض، َوَمــا َبْينَُهــَا، َوِمْلَء  * ثــم يقــول: »ِمــْلَء السَّ
ٍء َبْعــُد، َأْهــَل الثَّنـَـاِء َوامْلَْجــِد، اَل َمانـِـَع ملَِــا َأْعَطْيــَت، َواَل  َمــا ِشــْئَت ِمــْن َشْ

)3)«. )رواه مســلم(. ــدُّ ــدِّ ِمنْــَك اجْلَ ُمْعطـِـَي ملَِــا َمنَْعــَت، َواَل َينَْفــُع َذا اجْلَ

)1)  تنزيه اهلل أي: أبرئ اهلل من السوء براءًة. )النهاية البن األثري: 331/2(.
)2)  سبوح: برأ من النقائص. رشح النووي عى مسلم )194/4(.

قدوس: مطهر من كل ما ال يليق باخلالق. رشح النووي عى مسلم )205/4(.
)3)  ال ينفع ذا الغنى منك غناه وإنا ينفعه اإليان والطاعة. )النهاية البن األثري: 244/1(.



82

 دعاء السجود 

َ اأْلَْعىَل«.  )رواه أبو داود، وصححه األلباين(. * »ُسْبَحاَن َريبِّ

ُهمَّ اْغِفْر يِل«. )متفق عليه(. نَا َوبَِحْمِدَك اللَّ ُهمَّ َربَّ * »ُسْبَحاَنَك اللَّ

وِح«. )رواه مسلم(. وٌس، َربُّ امْلَاَلئَِكِة َوالرُّ * »ُسبُّوٌح ُقدُّ

ــِة«. )رواه  ــاِء َواْلَعَظَم َي وِت َوامْلََلُكــوِت َواْلكِْرِ ــَرُ ــْبَحاَن ذِي اجْلَ * »ُس
ــاين(. ــو داود، وصححــه األلب أب

َلــُه َوآِخــَرُه، َوَعاَلنَِيَتُه  ــُه، َوَأوَّ ُه َوِجلَّ ــُه، دِقَّ ُهــمَّ اْغِفــْر يِل َذْنبـِـي ُكلَّ * »اللَّ
ه«. )رواه مسلم(. ورَِسَّ

* »اللُهــمَّ َأُعــوُذ بِِرَضــاَك ِمــْن َســَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمــْن ُعُقوَبتَِك، 
َوَأُعــوُذ بـِـَك ِمنْــَك اَل ُأْحــِي َثنـَـاًء َعَلْيــَك َأْنَت َكــَا َأْثنَْيــَت َعىَل َنْفِســَك«. 

مسلم(. )رواه 
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 دعاء اجللسة بني السجدتني 

* »َربِّ اْغِفْر يِل، َربِّ اْغِفْر يِل«. )رواه أبو داود، وصححه األلباين(.

 دعاء سجود التلوة 

الةِ. * َيقوُل ِمثَل ما يقوُل يف ُسُجودِ الصَّ

 التشهد 

ــا  ــَك َأيَُّ ــالَُم َعَلْي ــاُت، السَّ ــواُت، َوالطَّيِّب َل ــاُت)1)هللَِِّ، َوالصَّ * »التَِّحيَّ
ــنَي.  احِلِ ــادِ اهللَِّ الصَّ ــىَل ِعَب ــا َوَع ــاَلُم َعَلْينَ ــُه، السَّ ــُة اهللَِّ َوَبَرَكاُت ــيُّ َوَرْحَ النَّبِ
ــُدُه َوَرســوُلُه«. )متفــق عليــه(. ــًدا َعْب ــَه إاِلَّ اهللَُّ َوَأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ َأْشــَهُد َأْن اَل إَِل

ــة  ــاء. )النهاي ــك والبق ــام واملل ــى الس ــدل ع ــي ت ــاظ الت ــي األلف ــة وه ــع حتي ــات: ج )1)  التحي
ــري: 183/1(. ــن األث الب
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 الصلة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ــىَل  ــَت َع ي ــَا َصلَّ ــٍد، َك ــىَل آِل حُمَمَّ ــٍد، َوَع ــىَل حُمَمَّ ــمَّ َصــلِّ َع ُه * »اللَّ
ــٍد  ُهــمَّ َبــاِرْك َعــىَل حُمَمَّ يــٌد، اللَّ ــَك َحِيــٌد جَمِ إِْبَراِهيــَم، َوَعــىَل آِل إِْبَراِهيــَم، إِنَّ
ــَك  ــَم، إِنَّ ــىَل آِل إِْبَراِهي ــَم َوَع ــىَل إِْبَراِهي ــَت َع ــَا َباَرْك ــٍد، َك ــىَل آِل حُمَمَّ َوَع

ــٌد«. )رواه البخــاري(. ي ــٌد جَمِ َحِي

 الدعاء بعد التشهد األخري وقبل السلم 

 ، ُهــمَّ إِنِّ َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َعــَذاِب َجَهنَّــَم، َوِمــْن َعــَذاِب اْلَقــْرِ * »اللَّ
ــاِل«. )رواه مســلم(. جَّ َوِمــْن فِْتنَــِة امْلَْحَيــا َوامْلَــَاِت، َوِمــْن رَشِّ فِْتنَــِة امْلَِســيِح الدَّ

ــوَب  ن ــُر الذُّ ــرًيا، َواَل َيْغِف ــًا َكثِ ــِي ُظْل ــُت َنْف ــمَّ إِنِّ َظَلْم ُه * »اللَّ
ــوُر  ــَت الَغف ــَك َأْن ــي، إِنَّ نِ ــِدَك َواْرَحْ ــْن ِعنْ ــَرًة ِم ــْر يِل َمْغِف ــَت، َفاْغِف إاِلَّ َأْن

ــه(. ــق علي ــُم«. )متف حي الرَّ

ــا  ْرُت، َوَم ــا َأرْسَ ــْرُت، َوَم ــا َأخَّ ــُت، َوَم ْم ــا َقدَّ ــْر يِل َم ــمَّ اْغِف ُه * »اللَّ
ُم، َوَأْنــَت  ْفــُت، َوَمــا َأْنــَت َأْعَلــُم بـِـِه ِمنِّــي؛ َأْنــَت امْلَُقــدِّ َأْعَلنْــُت، َوَمــا َأرْسَ

ــَت«. )رواه مســلم(. ــَه إاِلَّ َأْن ــُر، اَل إَِل امْلَُؤخِّ
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 األذكار بعد السلم من الصلة 

ــاَلُم،  ــَك السَّ ــاَلُم، َوِمنْ ــَت السَّ ــمَّ َأْن ُه ــا »اللَّ ــتغفر اهلل« ثالًث * »أس
اَلِل)1)َواإِلْكــَراِم«. )رواه مســلم(. َتَباَرْكــَت يــا َذا اجْلَ

ْمــُد، َوُهَو  يــَك َلــُه، َلــُه امْلُْلــُك، َوَلــُه احْلَ * »اَل إَِلــَه إاِلَّ اهللَُّ َوْحــَدُه اَل رَشِ
ُهــمَّ اَل َمانـِـَع ملَِــا َأْعَطْيــَت، َواَل ُمْعطـِـَي ملَِــا َمنَْعــَت،  ٍء َقِديــٌر اللَّ َعــىَل ُكلِّ َشْ

«. )متفــق عليــه(. ــدُّ ــدِّ ِمنْــَك اجْلَ َواَل َينَْفــُع َذا اجْلَ

ــُد،  ْم ــُه احْلَ ــُك، َوَل ــُه امْلُْل ــُه، َل ــَك َل ي ــَدُه اَل رَشِ ــَه إاِلَّ اهللَُّ َوْح * »اَل إَِل
َة إاِلَّ بـِـاهللَِّ، اَل إَِلــَه إاِلَّ اهللَُّ، َواَل  ٍء َقِديــٌر، اَل َحــْوَل َواَل ُقــوَّ َوُهــَو َعــىَل ُكلِّ َشْ
َســُن، اَل إَِلــَه إاِلَّ  ــاُء احْلَ ــاُه، َلــُه النِّْعَمــُة، َوَلــُه اْلَفْضــُل، َوَلــُه الثَّنَ َنْعُبــُد إاِلَّ إِيَّ

ــُروَن«. )رواه مســلم(. ــِرَه اْلَكافِ ــْو َك ــَن، َوَل ي ــُه الدِّ ــنَي َل اهللَُّ، ُمْلِِص

ــرة،  ــَرُ ٣٣م ــرة، اهللُ َأْك ــُد هللِ ٣٣م ــرة، احَلْم ــبَحاَن اهللِ ٣٣م * »ُس
ــُه  ــُه امُلْلــُك، َوَل ــُه، َل يــَك َل ــَه إاِلَّ اهللُ َوْحــَدُه اَل رَشِ ويقــول تــام املائــة: ال إَِل
ٍء َقِديــٌر«. )رواه مســلم( -جيــوز اإلفــراد واجلمــع،  ْمــُد، َوُهــَو َعــىَل ُكلِّ َشْ احْلَ
واإلفــراد أحســن-. أو يقــول : »ُســبَحاَن اهللِ ١0مــرات، احَلْمــُد هللِ 

ــاري()2) ــرات« )رواه البخ ــَرُ ١0م ــرات، اهللُ َأْك ١0م

)1)  اجلال: العظمة. )النهاية البن األثري: 287/1(.
)2)  وهناك صفات أخرى أعرضنا عن ذكرها طلًبا لاختصار.



86

ــَك«. )رواه  ــِن ِعَباَدتِ ــْكِرَك َوُحْس ــِرَك َوُش ــىَل ذِْك ــي َع ــمَّ َأِعنِّ ُه * »اللَّ
ــاين(. ــه األلب ــوداود، وصحح أب

َمُع- ِعَباَدَك«. )رواه مسلم(. * »َربِّ ِقنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث -َأْو َتْ

ــو داود،  ــالةٍ«. )رواه أب ــَد كلِّ َص ــاِس بع ــِق والن ــورةِ  الفل ــراءُة »س * ق
ــاين(. ــه األلب وصحح

ــالة ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ــب كل ص ــريس عق ــة الك ــراءُة آي * ق
ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ﴾ 

)رواه النســائي، وصححــه األلبــاين(.

ْكــِر  ــْوِت بِالذِّ ــَع الصَّ * فائــدة: عــن عبِد اهلل بــِن عبــاٍس �: »َأنَّ َرْف
ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«. )متفــق  ــِد النَّبِ ــىَل َعْه ــِة َكاَن َع ــْن امْلَْكُتوَب ــاُس ِم ــرُف النَّ ــنَي َينْ ِح

عليــه(.
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بــاِح فيــا بــَن ُطُلــوِع الَفجــِر الثــاين إىل  ُتســتحبُّ ِقــراءُة أذكاِر الصَّ
ــروِب  ــِر إىل غ ــاِة الع ــَن ص ــا ب ــاِء في ــمِس، وأذكاِر املس ــوِع الش ُطل

الشــمِس، ومــْن َنِســَيها فليْقَرأهــا إذا َذَكَرَهــا.

* قراءة »املعوذتني«. )مرة واحدة( )رواه أبو داود، وحسنه األلباين(.

ــا  ــُدك، َوَأن ــا َعْب ــي َوَأن ــَت، َخَلْقَتن ــَه إالّ َأْن ــَت َريبِّ ال إل ــمَّ َأْن * »الّله
ــْن رَشِ مــا َصنَْعــت،  ــَك ِم َعــىل َعْهــِدَك َوَوْعــِدَك مــا اْســَتَطْعت، َأعــوُذ بِ
ــُر  ــُه ال َيْغِف ــْر يل، َفإِنَّ ــي، َفاْغف ــوُء بَِذْنب ، َوَأب ــيَلَّ ــَك َع ــَك بِنِْعَمتِ َأبوُء)1)َل

ــاري(. ــَت«. )رواه البخ ــوَب إاِلّ َأْن ن الذُّ

* »ُسْبحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه«. )100مرة( )رواه مسلم()2).

* »بِاْســِم اهللِ الــذي ال َيــُرُّ َمــَع اســِمِه َشٌء يف األْرِض َوال يف 
ــه  ــوداود، وصحح ــرات( )رواه أب ــاث م ــم«. )ث ــميُع الَعلي ــَو الّس ــاِء، َوه الّس

ــاين(. األلب

)1)  أبوء: أعرتف لك بإنعامك عي. »جامع الرسائل واملسائل« )159162/1( باختصار.
)2)  )فضلــه: مل يــأت أحــٌد يــوم القيامــِة بأفضــَل ممــا جــاء بــه، إال أحــٌد قــال مثــل مــا قــال أو زاد 

عليــه. وأيًضــا: حطــت عنــه خطايــاه وإن كانــت مثــل زبــد البحــر(.
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ــا«.  ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص َنبِّي ــا، َوبُِمَحمَّ ــالِم دينً ــا، َوبِاإلْس ــاهللِ َربًّ ــُت بِ * »َرضي
)ثــاث مــرات( )رواه أبــو داود، وصححــه األلبــاين(.

ُهمَّ إِنِّ َأْســأَُلَك  ْنَيــا َواآْلِخــَرةِ، اللَّ ُهــمَّ إِنِّ َأْســأَُلَك اْلَعافَِيــَة يِف الدُّ * »اللَّ
ُهــمَّ اْســرُتْ َعــْوَراِت،  اْلَعْفــَو َواْلَعافَِيــَة يِف دِينـِـي َوُدْنَيــاَي، َوَأْهــيِل َوَمــايِل، اللَّ
ــْن  ــي، َوَع ــْن َخْلِف ــَديَّ َوِم ــنْيِ َي ــْن َب ــي ِم ــمَّ اْحَفْظنِ ُه ــاِت، اللَّ ــْن َرْوَع َوآِم
ــْن  ــاَل ِم ــَك َأْن ُأْغَت ــوُذ بَِعَظَمتِ ــي، َوَأُع ــْن َفْوِق ــَايِل، َوِم ــْن ِش ــي، َوَع َيِمينِ

ــاين(. ــه األلب ــوداود، وصحح ــي«. )رواه أب تت

ــَهاَدةِ، َربَّ  ْرِض، َعالـِـَم اْلَغْيِب َوالشَّ ــَاَواِت َواألَْ ُهــمَّ َفاطَِر)1)السَّ * »اللَّ
ٍء َوَملِيَكــُه، َأْشــَهُد َأْن اَل إَِلــَه إاِلَّ َأْنــَت، َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن رَشِّ َنْفــِي  ُكلِّ َشْ

كـِـِه)2)«. )رواه أبــوداود، وصححــه األلبــاين(. ــْيَطاِن َورِشْ َورَشِّ الشَّ

ــه َوال  * »يــا َحــيُّ يــا َقّيــوُم بَِرْحَتـِـك َأْسَتغـــيث، َأْصلـِـْح يل َشــأْن ُكلَّ
َتكِلنــي إِل َنْفــِي َطْرَفــَة َعــني«. )رواه النســائي، وحســنه األلبــاين(.

ــَح )أمســينا وأمســى( امُلْلــُك هلل، َواحَلمــُد هلل، ال  * »َأْصَبْحنــا َوَأْصَب
إلــَه إالّ اهللُّ َوحــَدُه ال رَشيــَك لــُه، لــُه امُللــُك ولــُه احَلْمــد، وُهــَو عــىل كّل 
َشٍء قديــر، َربِّ أْســأَُلَك َخــرَي مــا يف هــذا اليــوم )هــذه الليلــة( َوَخــرَي مــا 

)1)  فاطر: االبتداء واالخرتاع. )النهاية البن األثري: 457/3(.
)2)  رشكــه: أي مــا يدعــو إليــه ويوســوس بــه مــن اإلرشاك بــاهلل تعــاىل. )النهايــة البــن األثــري: 

.)467/2
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َبْعــَده، )مــا بعدهــا( َوَأعــوُذ بـِـَك ِمــْن رَشِّ مــا يف هــذا اليــوم )هــذه الليلــة( 
َورَشِّ مــا َبْعــَده، )مــا بعدهــا( َربِّ َأعــوُذ بـِـَك ِمــَن اْلَكَســِل َوســوِء اْلكـِـَر، 

َربِّ َأعــوُذ بـِـَك ِمــْن َعــذاٍب يف النّــاِر، َوَعــذاٍب يف الَقــْر«. )رواه مســلم(.

* يف الصبــاح يقــول: »ُســْبحاَن اهللِ َوبَِحْمــِدِه، َعــَدَد َخْلِقــِه، َوِرضــا 
َنْفِســِه، َوِزَنــَة َعْرِشــِه)1)،َوِمداَد َكلِاتـِـه«. )ثــاث مــرات( )رواه مســلم(.

ْســاَلِم، َوَعىَل َكلَِمــِة اإْلِْخاَلِص،  * ويقــول: »َأْصَبْحنـَـا َعىَل فِْطــَرةِ اإْلِ
ــِة َأبِينَــا إِْبَراِهيــَم َحنِيًفا)2)ُمْســلًِا َوَمــا  ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعــىَل ِملَّ َوَعــىَل دِيــِن َنبِيِّنَــا حُمَمَّ

كـِـنَي«. )رواه اإلمــام أمحد، وصححــه األلباين(. َكاَن ِمــَن امْلُرْشِ

ــا،  ــَك َنْحي ــينا، َوبِ ــَك َأْمَس ــا، َوبِ ــَك َأْصَبْحن ــمَّ بِ ــول: »الّلُه * ويق
ــاين(. ــه األلب ــذي، وصحح ــور«. )رواه الرتم ــَك النُُّش ــوُت، َوإَِلْي ــَك َنُم َوبِ

ــَك  ــا، َوبِ ــَك َأْصَبْحن ــينا، َوبِ ــَك َأْمَس ــمَّ بِ * يف املســاء يقــول: »الّلُه
ــاين(. ــَك امْلَِصــرُي«. )رواه الرتمــذي، وصححــه األلب ــوُت، َوإَِلْي ــَك َنُم ــا، َوبِ َنْحي

ــق«. )رواه  ــْن رَشِّ مــا َخَل ــاِت ِم ــاِت اهللِّ الّتاّم * ويقــول: »َأعــوُذ بَِكلِ
مســلم(.

)1)  أي: بوزن عرشه يف عظم قدره. )النهاية البن األثري: 316/2(.
ــعادة:  ــاح دار الس ــواه. )مفت ــا س ــه ع ــى ميل ــذا املعن ــزم ه ــى اهلل ويل ــل ع ــف: املقب )2)  احلني

.)499 /1
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* يف اليــوم يقــول: »ال إلــَه إاّل اهللُّ وْحــَدُه ال رَشيــَك لــُه، لــُه امُلْلــُك، 
ولــُه احَلْمــُد، وُهــَو عــىل ُكِل َشٍء َقديــر«. )100مــرة( )متفــق عليــه()1) .

* يف الليــل يقــرأ: »اليتــن مــن آخــر ســورة البقــرة ﴿ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 

ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ 

ــق  ــاه)2)«. )متف ــٍة َكَفَت ــا يف ليل ــن قرأمه يب جت حت خت﴾ م

عليــه(.

ــة ســيئة،  ــه مئ ــة حســنة، وحميــت عن ــه مئ ــه عــدل عــرش رقــاب، وكتبــت ل )1)  فضلــه: كانــت ل
وكانــت لــه حــرًزا مــن الشــيطان يوَمــه ذلــك حتــى يمــي، ومل يــأِت أحــد بأفضــل ممــا جــاء 

بــه إال رجــل عمــل أكثــر منــه.
)2)  قيل: تكفيان الرش وتقيان من املكروه. )النهاية البن األثري: 193/4(.
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ْيــِه ُثــمَّ َينُْفُث)1)فِيِهــَا َفَيْقــَرُأ فِيِهــَا: ســورة اإلخــالص  َمــُع َكفَّ * »جَيْ
ــَا  ــَدُأ هِبِ ــِدِه َيْب ــْن َجَس ــَتَطاَع ِم ــا اْس ــَا َم ــُح هِبِ ــمَّ َيْمَس ــاس، ُث والفلــق والن
ــاث  ــك ث ــل ذل ــِدِه«. )يفع ــْن َجَس ــَل ِم ــا َأقَب ــِه َوَم ــِه َوَوْجِه ــىَل َرْأِس َع

ــاري(. ــرات( )رواه البخ م

* قراءة »آية الكريس«. )رواه البخاري( )2).

* »بِاْســِمَك َريبِّ َوَضْعــُت َجنْبِــي َوبِــَك َأْرَفُعــُه إِْن َأْمَســْكَت َنْفــي 
ــنَي«. )متفق  احِلِ َفــُظ بـِـِه ِعَبــاَدَك الصَّ َهــا، َوإِْن َأْرَســْلَتَها َفاْحَفْظَهــا بـِـَا َتْ َفاْرَحْ

.) عليه

ــا َوحَمَْياَهــا، إِْن  ــَك َمَاهُتَ اَهــا، َل ــَت َتَوفَّ ُهــمَّ َخَلْقــَت َنْفــِي َوَأْن * »اللَّ
ــَة«.  ُهــمَّ إِنِّ َأْســأَُلَك اْلَعافَِي ــا، اللَّ َأْحَيْيَتَهــا َفاْحَفْظَهــا، َوإِْن َأَمتََّهــا َفاْغِفــْر هَلَ

)رواه مســلم(.

ُهــمَّ ِقنـِـي َعَذاَبــَك َيــْوَم َتْبَعــُث ِعَبــاَدَك«. )رواه أبــو داود، وصححــه  * »اللَّ
األلبــاين(.

)1)  هــو أقــل مــن التفــل ألن التفــل ال يكــون إال ومعــه يشء مــن الريــق. )النهايــة البــن األثــري: 
.)88/5

)2)  )فضلها: لن يزال عليك من اهلل حافظ وال يقربك شيطان حتى تصبح(.
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ُهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا«. )رواه البخاري(. * »بِاْسِمَك اللَّ

ــرة«.  ــَرُ ٣4م ــرة، اهللُ َأْك ــُد هللِ ٣٣م ــرة، احَلْم ــبَحاَن اهللِ ٣٣م * »ُس
ــه(. ــق علي )متف

َّــْن اَل  ْمــُد هللِّ الَّــِذي َأْطَعَمنَــا َوَســَقاَنا، وَكَفاَنــا َوآَواَنــا، َفَكــْم ِم * »احْلَ
َكايِفَ َلــُه َواَل ُمــْؤِوي«. )رواه مســلم(.

ُثــمَّ  ــَاِة،  لِلصَّ ُوُضــوَءَك  ــْأ  َفَتَوضَّ َمْضَجَعــَك  َأَخــْذَت  »إَِذا   *
ــي  ــَلْمُت َوْجِه ــمَّ إِنِّ َأْس ُه ــِل: اللَّ ــمَّ ُق ــِن، ُث َك اأْلَْيَم ــقِّ ــَى ِش ــْع َع اْضَطِج
ــأُْت َظْهــِري إَِلْيــَك؛ َرْغَبــًة َوَرْهَبــًة  ْضــُت َأْمــِري إَِلْيــَك، َوَأجْلَ إَِلْيــَك، َوَفوَّ
ــِذي  ــَك الَّ ــُت بِكَِتابِ ــَك، آَمنْ ــَك إاِلَّ إَِلْي ــى ِمنْ ــأَ َواَل َمنَْج ــَك، اَل َمْلَج إَِلْي
ــإِْن  ــَك، َف ــْن آِخــِر َكاَلِم ــنَّ ِم ــِذي َأْرَســْلَت. َواْجَعْلُه ــَك الَّ ــَت، َوبِنَبِيِّ َأْنَزْل

ــاري(. ــَرةِ«. )رواه البخ ــىَل اْلِفْط ــَت َع ــتَّ َوَأْن ــَك ُم ــْن َلْيَلتِ ــتَّ ِم ُم

 الذكر عند االستيقاظ من النوم 

ــق  ــور«. )متف ــِه النَُش ــا أَماَتنَا، وإَلْي ــا َبْعَد َم ــِذي أْحَيان ــُد هلل ال * »احَلْم
.) عليه
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 الذكر عند االنتباه من نوم الليل 

ــَه إاِلَّ  ــاَل: الَ إَِل ــِل َفَق ْي ــْن اللَّ )1)ِم ــْن َتَعارَّ ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »َم ــال رس * ق
ٍء  ــىَل ُكلِّ َشْ ــَو َع ــُد، َوُه ْم ــُه احْلَ ــُك َوَل ــُه امْلُْل ــُه، َل ــَك َل ي اهللَُّ َوْحــَدُه اَل رَشِ
، َواَل َحــْوَل  ــَه إاِلَّ اهللُ، َواهللُ َأْكــَرُ ْمــُد هللَِِّ، َوُســْبَحاَن اهللَِّ، َواَل إَِل َقِديــٌر، احْلَ
ُهــمَّ اْغِفــْر يِل َأْو َدَعــا اْســُتِجيَب َلــُه، َفــإِْن  َة إاِلَّ بـِـاهللَِّ، ُثــمَّ َقــاَل: اللَّ َواَل ُقــوَّ

ــُه«. )رواه البخــاري(. ــْت َصاَلُت ــَأ وصــىّل ُقبَِل َتَوضَّ

 دعاء صلة االستخارة 

ُمنَــا  ُيَعلِّ ملسو هيلع هللا ىلص  رســول اهلل  كان   :� عبــد اهلل  جابر بــن  قــال   *
ــوَرَة ِمــَن اْلُقــْرآِن، َيُقــوُل:  ُمنَــا السُّ َهــا َكــَا ُيَعلِّ ااْلْســتَِخاَرَة يِف اأْلُُمــوِر ُكلِّ
ــمَّ  ــِة، ُث ــرْيِ اْلَفِريَض ــْن َغ ــنْيِ ِم ــْع َرْكَعَت َك ــِر، َفْلرَيْ ــْم بِاأْلَْم ــمَّ َأَحُدُك إَِذا َه
ُهــمَّ إِنِّ َأْســَتِخرُيَك بِِعْلِمَك، َوَأْســَتْقِدُرَك)2)بُِقْدَرتَِك، َوَأْســَأُلَك  ْلَيُقــْل: »اللَّ
ــُم،  ــُم َواَل َأْعَل ــِدُر، َوَتْعَل ــِدُر َواَل َأْق ــَك َتْق ــِم؛ َفإِنَّ ــَك الَعظِي ــْن َفْضلِ ِم
ي  ُهــمَّ إِْن ُكنْــَت َتْعَلــُم َأنَّ َهــَذا األْمــَر -َوُيَســمِّ َوَأْنــَت َعــالَُّم الُغُيــوِب، اللَّ
ــِه  ــاَل: َعاِجلِ ــِة َأْمــِري -َأْو َق ــُه- َخــرْيٌ يِل يِف ِدينِــي َوَمَعــاِش َوَعاِقَب َحاَجَت
ُه يِل، ثــمَّ َبــاِرْك يِل فِيــِه، َوإِْن ُكنْــَت َتْعَلــُم َأنَّ  ْ َوآِجلِــِه- َفاْقــُدْرُه يِل، َوَيــسِّ

)1)  تعار: أي إذا استيقظ. )النهاية البن األثري: 204/3(.
)2)  أستقدرك: اطلب منك أن جتعل يل عليه قدره. )النهاية البن األثري: 23/4(.
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ــِه  ــاَل: َعاِجلِ ــِة َأْمــِري -َأْو َق ــَر رَشٌّ يِل يِف ِدينِــي َوَمَعــاِش َوَعاِقَب َهــَذا اأْلَْم
ــُث َكاَن،  ــرْيَ َحْي ــُدْر يِلَ اخْلَ ــُه، َواْق ْفنِــي َعنْ ــي َواْصِ ــُه َعنِّ ْف ــِه- َفاْصِ َوآِجلِ

ُثــمَّ َأْرِضنـِـي بِــِه«. )رواه البخــاري(.

 دعاء السفر 

، ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ، اهللَُّ َأْكــَرُ ، اهللَُّ َأْكــَرُ * »اهللَُّ َأْكــَرُ
ُهــمَّ إِّنــا َنْســأَُلَك يِف َســَفِرَنا  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ اللَّ
ْن َعَلْينَــا َســَفَرَنا  ُهــمَّ َهــوِّ َهــَذا الــِرَّ َوالتَّْقــَوى، َوِمــَن اْلَعَمــِل َمــا َتــْرَض، اللَّ
ليَفــُة يِف  ــَفِر، َواخْلَ اِحــُب يِف السَّ ُهــمَّ َأْنــَت الصَّ ــا ُبْعــَدُه، اللَّ َهــَذا، َواْطــِو َعنَّ
ــَفِر، َوَكآَبــِة امْلَنَْظــِر، َوُســوِء  ُهــمَّ إِنِّ َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َوْعَثاِء)1)السَّ اأْلَْهــِل، اللَّ
: »آيُِبــوَن، تائُِبوَن،  ــنَّ َوَزاَد فِيِهــنَّ امْلُنَْقَلــِب يِف امْلَــاِل َواأْلَْهــِل« وإذا َرَجــَع َقاهَلُ

ــا َحاِمــُدوَن«. )رواه مســلم(. نَ َعابِــُدوَن، لَِربِّ

)1)  وعثاء السفر: أي شدته ومشقته. )النهاية البن األثري: 206/5(.
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 الدعاء للميت يف الصلة عليه 

ــُه،  ــُه، َوَأْكــِرْم ُنُزَل ــِه، َواْعــُف َعنْ ــُه، َوَعافِ ــُه َواْرَحْ ــْر َل ُهــمَّ اْغِف * »اللَّ
َطاَيــا َكــَا  ــِه ِمــَن اخْلَ دِ، َوَنقِّ ــْع ُمْدَخَلــُه، َواْغِســْلُه بِامْلَــاِء َوالثَّْلــِج َواْلــَرَ َوَوسِّ
ا ِمــْن َداِرِه، َوَأْهــاًل  َنــِس، َوَأْبِدْلــُه َداًرا َخــرْيً ْيــَت الثَّــْوَب األَْبَيــَض ِمــَن الدَّ َنقَّ
نَّــَة، َوَأِعــْذُه ِمــْن  ا ِمــْن َزْوِجــِه، َوَأْدِخْلــُه اجْلَ ا ِمــْن َأْهلـِـِه، َوَزْوًجــا َخــرْيً َخــرْيً

َعــَذاِب الَقــْرِ أو مــن َعــَذاِب النَّــاِر«. )رواه مســلم(.

يِّنـَـا َوَميِّتِنـَـا، َوَصِغرِيَنــا َوَكبرِِيَنــا، َوَذَكِرَنــا َوُأْنَثاَنــا،  ُهــمَّ اْغِفــْر حِلَ * »اللَّ
ــْن  ــَاِن، َوَم ي ــىَل اإْلِ ــِه َع ــا َفأَْحيِ ــُه ِمنَّ ــْن َأْحَيْيَت ــمَّ َم ُه ــا، اللَّ َوَشــاِهِدَنا َوَغائِبِنَ
ــا  نَ ــَرُه، َواَل ُتِضلَّ ــا َأْج ِرْمنَ ــمَّ اَل َتْ ُه ــاَلِم، اللَّ ْس ــىَل اإْلِ ــُه َع ــا َفَتَوفَّ ــُه ِمنَّ ْيَت َتَوفَّ

ــاين(. ــه األلب ــو داود، وصحح ــَدُه«. )رواه أب َبْع

 دعاء دخول املقربة 

ــا إِْن  َيــاِر ِمــَن امْلُْؤِمنـِـنَي َوامْلُْســلِِمنَي، َوإِنَّ ــاَلُم َعَلْيُكــْم َأْهــَل الدِّ * »السَّ
ــَة«. )رواه مســلم(. ــا َوَلُكــُم اْلَعافَِي َشــاَء اهللَُّ َلالِحُقــوَن، َأْســأَُل اهللََّ َلنَ





 باٌب يف

مبادئ علم التجويد
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 فصٌل يف

علم التجويد

التجويد لغة: التحسن.

ُه من الصفات. ه من خمرِجه وُمستحقَّ اصطالًحا: إعطاُء كلِّ حرٍف حقَّ

حكمه: فرُض كفاية.

فائدته: جتنُب اللحِن يف القراءة.

ــن  ــم إىل: )حل ــراءة، وينقس ــواِب يف الق ــن الص ــُل ع ــن: املي واللح
ــي(. ــن خف ــي، وحل ج

ــِة  ــى الكلم ــلُّ بمبن ــظ فُيِخ ــى اللف ــرأ ع ــأ يط : خط ــيلُّ ــُن اجل ١- اللح
ــة  ــا؛ ألن اخلاصــة والعام ــمى جلًي ســواًء أخــلَّ بمعناهــا أم ال، وس

ــه. ــده صاحب ــًة إذا تعم ــرم، خاص ــه: حم ــه. وحكم تعرف

ــراءة  ــرف الق ــلُّ بع ــظ فيخ ــى اللف ــرأ ع ــأ يط ــي: خط ــن اخلف ٢- اللح
وال خيــل باملعنــى، كقــِر املمــدود وإظهــار املدغــم، وُســمي خفًيــا 

ــه. وحكمــه: مكــروه. الختصــاص أهــل الفــن بمعرفت
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 فصٌل يف

أحكام النون الساكنة والتنوين

النــون الســاكنة: هــي النــون اخلاليــة مــن احلركــة )َ    ُ   ٍ( مثــل )مــن 
– يكــن – إن – كــن(.

ــا،  ــا ال َخطًّ ــوٌن ســاكنٌة تلحــُق بآخــِر االســم لفًظ التنويــن: هــو ن
ــا. ــًا ال وقًف ووص

ــن(  ــن، أو كرت ــن، أو ضمت ــود )فتحت ــن وج ــة التنوي وعام
عــى احلــرف األخــري مــن األســاء، مثــل: ﴿حف﴾، ﴿مل﴾، 

﴿جم﴾. 

وأحكامها أربعة: اإلظهار - اإلدغام - اإلقاب – اإلخفاء.

١- اإلظهــار: هــو إخــراج احلــرف املظهــر مــن خمرجــه مــن غــري غنــة 
كاملــة.

وحروفه ستة: )اهلمزُة واهلاء، والعُن واحلاء، والغُن واخلاء(.

فــإذا وقــع أحــُد هــذه األحــرف بعــد النــون الســاكنة أو التنويــن، 
َوَجــَب اإلظهــار ســواًء كان يف كلمــة أو كلمتــن.
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أمثلة اإلظهار:

من كلمتنيمن كلمة

﴾﴿حن﴾ َخِيَ ْن  ﴿مَّ

ين﴾﴿ٰى﴾ ﴿ىن 

قال اجلمزوري ::

ُل اإلْظـَهاُر َقـْبَل َأْحـــُرِف بـَْت َفْلَتْعـــِرِف َفاألَوَّ  لِْلَحْلِق ِسـتٍّ ُرتِّ

ُثـمَّ َعـْيـٌن َحـــاُء َفـَهاٌء  ــاُء َهـْمٌز   ُمـْهـَمـَلـَتــاِن ُثـمَّ َغـْيـٌن َخـ

٢- اإلدغام: هو النطق باحلرفن حرًفا واحًدا مشدًدا.

وحروفــه ســتة: )اليــاء، والــراء، وامليــم، والــام، والــواو، والنون( 
وجتمــع يف كلمــة )يرملون(.

فــإذا وقــع أحــُد هــذه األحــرف بعــد النــون الســاكنة أو التنويــن 
ــأيت إدغــاٌم يف  ــن فقــط، فــا ي ــَب اإلدغــام وال يكــون إال يف كلمت َوَج
ــل: ﴿جب﴾،  ــى فيكــون حكمــه اإلظهــار، مث ــدة، وإذا أت كلمــة واح

﴿مث﴾. ﴿جغ﴾،  ﴿جئ﴾، 
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واإلدغام ينقسم إل قسمني:

ــواو(  ــم، وال ــون، واملي ــاء، والن ــة: )الي ــه أربع ــة: وحروف ــاٌم بغن أ- إدغ
ــو(. ــة )ينم ــع يف كلم وجتم

أمثلة اإلدغام بغنة:

طريقة القراءةاملثال
ني﴾ فميَّعمل﴿مي 

مئ﴾ طهرة﴿خئ  ُصحَفمُّ

ب- إدغام بغري غنة: وحروفه: )الراء والام(.

وأمثلة اإلدغام بغري الغنة:
طريقة القراءةاملثال

مئ﴾ ِحيق﴿خئ  ِمرَّ

يق﴾ ويُللِّكل﴿ىق 

قال اجلمزوري ::
ــْت َأَت بِِستَّـٍة  إِْدَغـــاٌم  ــاِن  ــثَّ َثَبَتْت وال َقْد  ِعنَْدُهْم  )َيْرَمُلوَن(   يِف 
ُيْدَغَمـا ِقْسـٌم  ِقْسَاِن  ُعلَِمـا َلكِنََّها  )بَِينُْمو(  بُِغنَّـٍة   فِيـِه 
َفــاَل بِكِْلَمـٍة  ــا  ــاَن َك إَِذا  َتاَل إاِلَّ  ِصــنْــَواٍن  ُثــمَّ  َكُدْنَيا   ُتْدِغْم 
ُغنَّـْه بَِغْيـِر  إِْدَغـــاٌم  ــاِن  ــثَّ ــْه َوال َرنَّ ــرِّ َك ــمَّ  ُث ا  َوالـــرَّ ــالَِّم  الـ  يِف 
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3- اإلقــاب: هــو قلــُب النــون الســاكنة أو التنويــن ميــًا خمفــاًة بغنــة، 
ولــه حــرف واحــد وهــو: )البــاء(.

فــإذا وقــع حــرف البــاء بعــد النــون الســاكنة أو التنويــن َوَجــب 
ــًا ســاكنة مــع الغنــة واإلخفــاء ســواء يف كلمــة أو كلمتــن. قلبهــا مي

أمثلة اإلقاب:

من كلمتنمن كلمة

﴿حف خف﴾﴿اك﴾

مت﴾﴿مي﴾ ﴿خت 

قال اجلمزوري ::
ِء َوالثَّالُث اإِلْقاَلُب ِعنَْد اْلَبــاِء ْخَفــــا إِل ا َمَع  بُِغنَّـٍة   ِميًا 

4- اإلخفــاء احلقيقــي: هــو نطــُق احلــرِف بصفــٍة بــن اإلظهــار واإلدغــام 
خالًيــا مــن التشــديد مــع بقــاء الغنــة فيــه، وحروفــه مخســة عــرش حرًفا 
وهــي: الباقيــة مــن حــروف اهلجــاء والتــي يف أوائــل كلــات البيــت 

الــذي أشــار إليــه الشــيخ اجلمــزوري : يف متــن حتفــة األطفــال:
َسَا َقْد  َشْخٌص  َجــاَد  َكْم  َثنَا  َذا  َظــاملًِــا ِصْف  ــْع  َض ُتــقــًى  يف  ِزْد  َطيًِّبا   ُدْم 
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فــإذا وقــع أحــُد هــذه األحــرف بعــد النــون الســاكنة أو التنويــن، 
َوَجــَب اإلخفــاء ســواًء كان يف كلمــة أو كلمتــن.

أمثلة اإلخفاء:

من كلمتنمن كلمة
﴿لك مك﴾﴿خص﴾

﴿رئ زئ﴾﴿مف﴾

قال اجلمزوري ::
اْلَفاِضِل ِعنَْد  اإِلْخــَفــاُء  ابِــُع  لِْلَفاِضِل َوالــرَّ َواِجــٌب  احُلـــُروِف  ــَن   ِم

َرْمُزَها ــرْشٍ  َع َبْعِد  ِمــْن  َسٍة  َخْ نُْتَها يِف  مَّ ضَّ َقد  الَبْيِت  َهــَذا  كِْلِم   يِف 

َظاملَِا ِصْف َذا َثنَا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسَا َضــْع  ُتًقى  يِف  ِزْد  َطيًِّبا   ُدْم 
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 فصٌل يف

أحكام امليم والنون املشددتني

حكمها: وجوُب الغنة، ومقدارها حركتان.

ــٌب يف جســم النــون وامليــم خيــرُج مــن  والغنــة: صــوٌت لذيــٌذ ُمَركَّ
اخليشــوم.

ومثال ذلك: ﴿مم﴾، ﴿ىق﴾، ﴿جت﴾.

قال اجلمزوري ::
َدا ــا ُشـــدِّ ــوًن ــمَّ ُن ــنَّ ِمــيــًا ُث ــَدا َوُغـ ــٍة َب ــْرَف ُغــنَّ ــاًل َحـ ــمِّ ُك  َوَسـ
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 فصٌل يف

أحكام امليم الساكنة

امليــم الســاكنة: هــي امليــُم اخلاليــُة مــن احلركــة، وأحكامهــا ثاثــة 
ــف  ــدم تعري ــد تق ــار( وق ــام، اإلظه ــفوي، اإلدغ ــاء الش ــي: )اإلخف ه

ــة. األحــكام الثاث

١- اإلخفــاء: وحرفــه )البــاء( فــإذا وقــع حــرف الباء بعــد امليم الســاكنة 
خن﴾. وجــب اإلخفاء، ومثالــه: ﴿حن 

٢- اإلدغام: وحرفه: )امليم( فإذا وقع حرف امليم بعد امليم الساكنة وجب 
ممجن﴾. خم  اإلدغام، ومثاله: ﴿حم 

٣- اإلظهار: وحروفه: الباقي من أحرف اهلجاء، مثل: 
ين﴾ ىن  ﴿يثىف﴾، ﴿من 

قال اجلمزوري ::

َجا اهْلِ َقْبَل  َتِي  َتْسُكْن  إِْن  َجـا َواملِيُم  احْلِ ــِذي  لِـ ــٍة  ــنَ ــيِّ َل َألِـــٍف   اَل 
َضَبـْط ملَِـــــْن  ــٌة  ــاَلَث َث َفَقـْط َأْحَكاُمَها  ــاٌر  ــَه َوإِْظ ــاٌم  اْدَغـ ــاٌء  ــَف  إِْخ
اْلَبـاِء ِعنْـَد  ــاُء  ــَف اإِلْخ ُل  ــاألَوَّ اِء َفـ لِْلـُقرَّ ــْفـــــِويَّ  الــشَّ ـــــِه   َوَســمِّ
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ــى َأَت بِِمْثلَِهـا  ــاٌم  ــ إِْدَغ ــاِن  ــثَّ َفَتى َوال ــا  َي ــرًيا  َصــِغ ــا  ــاًم إْدَغ  َوَســـمِّ 
اْلَبِقيَّـْه يِف  ــاُر  ــَه اإِلْظ ــالِــُث  ْه َوالــثَّ َشْفِويَّ ــَهــا  َوَســمِّ َأْحـــُرٍف  ــْن   ِم

مالحظــة مهمــة: جيــب إظهــار امليــم الســاكنة إذا أتــى بعدهــا واٌو 
يم﴾. مخ﴾، ﴿ىم  ــل: ﴿جخ  ــاء، مث أو ف

قال اجلمزوري ::

َتِفي َتْ َأْن  َوَفا  َواٍو  َلَدى  ــِرِف َواْحَذْر  ــاْع َف ــاِد  ـــ َ َوالتِّ ـا   لُِقْرهِبَ

وهنــاك آيــة جعــت كل أحــكام امليــم الســاكنة وهــي قولــه تعــاىل: 
﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]يــس:19[.
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 فصل يف

صفات احلروف

تعريــف الصفــة: كيفيــٌة ثابتــٌة أو عارضــٌة للحــرف عنــد النطــق بــه 
فيتميــز هبــا عــن غــريه.

وتنقسم صفات احلروف إىل قسمن: 

١- صفاٌت هلا ضّد .

٢- صفاٌت ليس هلا ضّد، وهلا أنواع كثرية نقتر عى ذكر ثاثة منها:

الصفــة األول: اهلمــس: وهــو جريــان النََفــس عنــد النطــق 
باحلــرف، وحروفــه عــرشة جمموعــة يف قوهلــم: )َفَحثَُّه َشــْخٌص َســَكت(، 

﴿مت﴾. ﴿حئ﴾،   ،﴾ ﴿ مثــل: 

الصفــة الثانيــة: اجلهــر: وهــو ضــد اهلمــس وهــو انحبــاس النََفــس 
عنــد النطــق باحلــرف، وحروفــه مــا تبقــى بعــد حــروف اهلمــس.

ــه  ــد خروج ــرف عن ــزاز احل ــي اهت ــة: وه ــة: القلقل ــة الثالث الصف
ســاكنًا حتــى يســمع لــه نــرة قويــة، وهــي مــن الصفــات التــي ليــس 

هلــا ضــد.
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وحروفها جمموعة يف قولك )قطب جد( 

مثل: ﴿مع﴾، ﴿خم﴾.
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 فصٌل يف 

التفخيم والرتقيق

ــة أقســام  ــة تنقســم إىل ثاث اعلــم رمحــك اهلل أن احلــروف اهلجائي
مــن حيــث التفخيــم والرتقيــق:

القسم األول: حروٌف مفخمة دائًا.

والتفخيــم هــو: ِســَمٌن يدخــل عــى صــوت احلــرف عنــد النطــق 
بــه. وحروفــه )خــص ضغــط قــظ( مثــل: ﴿رئ﴾، ﴿لك﴾.

القسم الثان: حروٌف مرققة دائًا.

ــروف  ــن ح ــي م ــه: الباق ــم وحروف ــد التفخي ــو: ض ــق ه والرتقي
ــه:  ــراء، والــام مــن كلمــة اهلل. ومثال ــة، وال اهلجــاء عــدا األلــف املدي

﴿ني﴾. ﴿يل﴾، 

ــم تــارة وترقــق تــارة، وهــي األلــف  القســم الثالــث: حــروٌف ُتَفخَّ
املّدّيــة، والــام مــن اســم ﴿مل﴾، والــراء.
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 األلف املدية
تتبع ما قبلها ترقيًقا وتفخيًا مثل: 

}لك{، }خل{. 

التفخيم والرتقيق

 مفخمة دائًا
وحروفه: 

خص ضغط قظ.

الراء

 مرققة دائًا
وحروفه: باقي حروف 

اهلجاء عدا القسم الثالث.

تفخم تارة 
وترقق تارة.

الالم
من كلمة }مل{.

 ترقق إذا
سبقها كر، 

 مثل:

}خل 

مل{.

ترقق إذا:
1- كانت مكسورة، 

مثل: }هب{
2- كانت ساكنة 

وقبلها كر، مثل: 
}مظ{

3- ساكنة وقبلها 
ياء، مثل: }مغ{.

تفخم إذا 
سبقها فتح 

أو ضم مثل: 
يي{–  }ىي 
ىف{. }يث 

تفخم إذا:
1- كانت مفتوحة أو 

مضمومة، مثل: }مث{
2- كانت ساكنة وقبلها فتح 

أو ضم، مثل: }جس{
3- ساكنة وقبلها ألف 

وصل، مثل: }   َّ{
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 فصٌل يف

املدود

كلمي:
مثل: )احلاقة(

حريف:
مثل: )ق، امل(

املد  البدل
أن   تكون   اهلمزة 

قبل حرف  
املد   يف  كلمة 

واحدة.
مثل: )ءامنوا(.
ويمد  حركتن.

املد  املنفصل
أن يأيت حرف 
املد  يف  كلمة 

وبعده  مهزة  يف 
الكلمة   الثانية.
مثل: )يا أهيا(.
ويمد 2 – 4 - 

5 حركات.

املد  املتصل
أن يأيت حرف املد 

وبعده مهزة  يف 
كلمة  واحدة.

مثل:  )الساء(.
ويمد 4 – 5 - 6 

حركات.
وقًفا  و5-4 

وصًا.

سببه اهلمز

املد  العارض 
للسكون

أن يأيت حرف املد 
قبل آخر حرٍف يف 

الكلمة )وقًفا(.
مثل: )املؤمنون(
ويمد 6-4-2 

حركات

املد  الالزم
أن يأيت بعد 
حرف املد 

حرٌف مشدٌد 
أو ساكن. 
ويمد 6 
حركات.

سببه السكون

 1- األلف املفتوح ما قبلها، مثل: قال.
2- الياء املكسور ما قبلها، مثل: قيل.

3- الواو املضموم ما قبلها، مثل: يقول. 

فرعيطبيعي
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علمات الوقف

ــة، أو  ــذه الكلم ــد ه ــِف عن ــواز الوق ــى ج ــدل ع ــة ت ج: عام
ــف. ــل والوق ــتوي الوص ــا ويس ــي تليه ــة الت ــا بالكلم وصله

صىل: عامة تدل عى أن الوصل أوىل من الوقف مع جواز الوقف.

ــن  ــى م ــم للمعن ــف أوىل وأت ــى أن الوق ــدل ع ــة ت ــىل: عام ق
ــل. ــواز الوص ــع ج ــل م الوص

ــدل عــى الوقــف الــازم أي: جيــب الوقــف عــى  مـــ: عامــة ت
ــة. ــذه الكلم ه

؞: عامــة تعانــق تــدل عــى أنــه إذا وقفــت عــى أحــد املوضعــن 
ــا مــاًرا  )العامتــن( ال تقــف عنــد األخــرى مــع جــواز الوصــل جيًع

بالعامتــن، مثــل اليــة الثانيــة مــن ســورة البقــرة.

ال: عامــة تــدل عــى عــدم جــواز الوقــف، مــع عــدم نيــة 
القــراءة. اســتئناف 





 باٌب يف

آداِب طالِب العلِم
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منزلة األدب

ــتعاُل  ــُة األدِب اس ــف األدب: »حقيق ــِم يف تعري ــن القيِّ ــال اب ق
ــُد  ــا حُيم ــتعاُل م ــٍر: »اس ــُن حج ــُظ اب ــال احلاف ــل«)1)، وق ــِق اجلمي اخلُُل
قــواًل وفعــًا«)2). وقــال ابــن القيــم: »أدُب املــرِء ُعنــواُن ســعادتِه 
ــواِره)3)، فــا اســُتجلَب خــرُي  ــواُن شــقاوتِه وب ــه ُعن ــُة أدبِ وفاِحــه، وقّل
ــة  ــل ِقلَّ ــا بمثِ ــُتجلَب حرماهنُ ــِل األدب، وال اس ــرِة بمث ــا والخ الدني

األدب«)4).

األدِب بغرِي  يسمو  ال  وَنَسِب واملــرُء  َحَسٍب  ذا  يكْن   وإن 

قال يوسف بن احلسن: »باألدب َتْفَهُم العلم«)5).

، فجلس  وســأل رجــل الُبقاعــيَّ أن يقــرأ عليــه، فــأذن لــه الُبقاعــيُّ
الرجــل مرتبًعــا، فامتنــع الُبقاعــيُّ مــن إقرائــه وقــال لــه: »أنــت أحــوج 
ــن  ــال خمَلد ب ــه«)6) وق ــت تطُلُب ــذي جئ ــم ال ــك إىل العل إىل األدب من

)1)  » مدارج السالكن« )375/2(.
)2)  »فتح الباري« )400/10(.

)3)  البوار: اهلاك. )النهاية البن األثري: 14/1(.
)4)  »مدارج السالكن« )402/2(.

)5)  »سري أعام النباء« )154/11(.
)6)  »فيض القدير رشح اجلامع الصغري« )224/1(.
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ــا  احلســن البــن املبــارك يوًمــا: »نحــن إىل كثــرٍي مــن األدِب أحــوج منّ
إىل كثــرٍي مــن العلــم«)1). 

وقال ابن املبارك: »كاد األدب يكون ُثُلَثي العلم«)2).

ــب إىل  ــول يل: اذه ــي، وتق ُمن ــي ُتعمِّ ــت أم ــك: »كان ــال مال وق
ــه«)3). ــل علم ــه قب ــن أدب ــم م ــَة فتعّل ربيع

وإنــا ُحــِرَم كثــرٌي مــن طلبــِة هــذا العــِر العلــَم بتضييــع األدب، 
فــرتى أحدهــم متَّكًئــا بحــرة شــيخه؛ بــل يمــد إليــه رجليــه، ويرفــع 
ــأيُّ  ــريه، ف ــوال أو غ ــه اجل ــة هاتف ــن إجاب ــع ع ــده، وال يمتن ــه عن صوت

أدب عنــد هــؤالء ينالــون بــه العلــم؟!)4)

ــم  ــرأى منه ــث، ف ــاب احلدي ــى أصح ــعٍد ع ــُن س ــَع اللَّيُث ب اطَّل
ــن األدب،  ــري م ــم إىل يس ــذا؟! أنت ــا ه ــال: »م ــه؛ فق ــه كره ــيًئا كأن ش
أحــوج إىل كثــرٍي مــن العلــم«)5). فــاذا يقــول الليــث لــو رأى حــال كثــري 

مــن طــاب العلــم يف هــذا العــر؟)6)

)1)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي« )80/1(.
)2)  »صفة الصفوة« البن اجلوزي )120/4(.

)3)  »ترتيب املدارك« )130/1(.
)4)  املعقد العارش من كتاب »تعظيم العلم« للشيخ صالح العصيمي.

)5)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع« )ص52(.
)6)  املعقد العارش من كتاب »تعظيم العلم« للشيخ صالح العصيمي.
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ــم  وقــال مالك بــن أنــس لِفًتــى مــن قريــش: »يــا ابــن أخــي؛ َتعلَّ
ِاألدب قبــل أن تتعلــم العلــم«)1).

ــَة آالٍف،  ــَد مخس ــاِم أمح ــَس اإلم ــُر جمل : »كان حي ــيُّ ــال الذهب وق
مخســائة يكتبــون، والباقــون يســتمدون مــن َســْمتِه وخلِقــه وأدبــه«)2).

ــم  وأعظــم علــم يطلبــه املــرء حفــظ كتــاب اهلل  ، وتدبــره، وتفهُّ
. نيه معا



)1)  »احللية« )هتذيبه( )359/2(.
)2)  »سري أعام النباء« )316/11(.
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آداب املتعلم مع نفسه

* يف ذكر تزكيته لنفسه ظاهًرا وباطنًا:

ــَر َقلَبــُه مــن كل ِغــشٍّ ودَنــٍس وغــلٍّ  األول: أن يزكــيَّ نفَســه ويطهِّ
وحســٍد وســوِء ُخلــٍق، وأن يــازم خشــيَة اهللِ ويتحــىَّ بعــارِة ظاهــرِه 
وباطنــِه بخشــيِة اهلل، وإذا ُطيِّــَب القلــُب للعلــِم ظهــرْت بركُتــه ونمــت، 
َســِد ُمْضَغــًة إَذا َصَلَحــْت  ويف احلديــث املتفــق عليــه: »َأاَل َوإِنَّ يِف اجْلَ
َســِد َأاَل َوِهــَي  ــا َســائُِر اجْلَ َســِد َوإَِذا َفَســَدْت َفَســَد هَلَ ــا َســائُِر اجْلَ َصَلــَح هَلَ
ــه  ــوُر وفي ــه الن ــٍب أن يدخَل ــى قل ــراٌم ع ــهل: »ح ــال س ــُب«)1)، وق اْلَقْل

.(2(» ُــره اهلل ــا يك يشٌء مم

ــم ليــس  ــان الدارمــي: »إن العل ــه لعث ــد ترجت ــي عن ــال الذهب وق
بكثــرة الروايــة، ولكنــه نــور يقذفــه اهلل يف القلــب، ورشطــه: االتبــاع، 

ــداع«)3). والفــرار مــن اهلــوى واالبت

وطهــارة القلــب ترجــع إىل أصلــن عظيمــن: أحدمهــا: طهارتــه 

)1)  أخرجه البخاري )52( ومسلم )1599(.
)2)  » ذم اهلوى«. )ص 77(.

)3)  »سري أعام النباء« )323/13(.
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مــن نجاســِة الشــبهاِت، والخــُر: طهارتــه مــن نجاســِة الشــهواِت)1).

 الثــان: أن حيســَن نيتــه يف طلــِب العلــِم بــأن يقصــد بــه وجــه اهلل 
ــاَء  تعــاىل فينــوي رفــَع اجلهــِل عــن نفِســه وعــن غــرِيه وأْن ينــوَي إحي

العلــِم والعمــَل بــه، قــال تعــاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
]البينــة: 5[ ويف  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ 
الصحيحــن عــن عمر بــن اخلطــاب � قــال: ســمعُت رســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ــَوى«)2). ــا َن ــِرٍئ َم ــُكلِّ اْم ــَا لِ ــاِت َوإِنَّ ــَاُل بِالنِّيَّ ــَا األْع يقــول: »إِنَّ

ويف صحيــح مســلم عــن أيب هريــرة � قــال: ســمعت رســول اهلل 
َل النَّــاِس ُيْقــَى َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َعَلْيــِه َرُجــٌل اْسُتْشــِهَد،  ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »إِنَّ َأوَّ
َفــُه نَِعَمــُه َفَعَرَفَهــا، َقــاَل: َفــَا َعِمْلــَت فِيَهــا؟ َقــاَل: َقاَتْلــُت  َفــُأِتَ بِــِه َفَعرَّ
ــاَل:  ــَت أِلَْن ُيَق ــَك َقاَتْل ــَت، َوَلكِنَّ ــاَل: َكَذْب ــِهْدُت، َق ــى اْسُتْش ــَك َحتَّ فِي
ــَي  ــى ُأْلِق ــِه َحتَّ ــىَل َوْجِه ــِحَب َع ــِه َفُس ــَر بِ ــمَّ ُأِم ــَل، ُث ــْد ِقي ــِريٌء، َفَق َج
َفــُه  َمــُه َوَقــَرَأ اْلُقــْرآَن، َفــُأِتَ بِــِه َفَعرَّ ــَم اْلِعْلــَم، َوَعلَّ ــاِر، َوَرُجــٌل َتَعلَّ يِف النَّ
ْمُتــُه  ْمــُت اْلِعْلــَم، َوَعلَّ نَِعَمــُه َفَعَرَفَهــا، َقــاَل: َفــَا َعِمْلــَت فِيَهــا؟ َقــاَل: َتَعلَّ
ْمــَت اْلِعْلــَم لُِيَقــاَل:  َوَقــَرْأُت فِيــَك اْلُقــْرآَن، َقــاَل: َكَذْبــَت، َوَلكِنَّــَك َتَعلَّ
ــِه  ــَر بِ ــمَّ ُأِم ــَل، ُث ــْد ِقي ــاِرٌئ، َفَق ــَو َق ــاَل: ُه ــْرآَن لُِيَق ــَرْأَت اْلُق ــامِلٌ، َوَق َع

)1)  املعقد األول من كتاب »تعظيم العلم« للشيخ صالح العصيمي.
)2)  أخرجه البخاري )1( ومسلم )1907(.
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ــِه،  ــَع اهللُ َعَلْي ــٌل َوسَّ ــاِر، َوَرُج ــَي يِف النَّ ــى ُأْلِق ــِه َحتَّ ــىَل َوْجِه ــِحَب َع َفُس
َفــُه نَِعَمــُه َفَعَرَفَهــا، َقــاَل:  ــِه، َفــُأِتَ بـِـِه َفَعرَّ َوَأْعَطــاُه ِمــْن َأْصنَــاِف امْلَــاِل ُكلِّ
َفــَا َعِمْلــَت فِيَهــا؟ َقــاَل: َمــا َتَرْكــُت ِمــْن َســبِيٍل ُتِــبُّ َأْن ُينَْفــَق فِيَهــا إاِلَّ 
َأْنَفْقــُت فِيَهــا َلــَك، َقــاَل: َكَذْبــَت، َوَلكِنَّــَك َفَعْلــَت لُِيَقــاَل: ُهــَو َجــَواٌد، 
َفَقــْد ِقيــَل، ُثــمَّ ُأِمــَر بِِه َفُســِحَب َعــىَل َوْجِهــِه، ُثــمَّ ُأْلِقــَي يِف النَّاِر«)1)نســأل 

اهلل الســامة والعافيــة.

ــي  قــال ســفيان الثــوري: »مــا عاجلــُت شــيًئا أشــد عــّي مــن نيت
 .(2(» ــيَّ ــُب ع ــا تتقل ألهن

ويــروى عــن ابــن عبــاس � أنــه قــال: »إنــا حَيَفــُظ الرجــُل عــى 
قــدِر نيَّتِــه«)3). 

ــإين مل  ــاىل ف ــم اهللَ تع ــدوا بعلِمُك ــوم َأِري ــا ق ــف: »ي ــو يوس ــال أب ق
أجلــْس جملًســا قــطُّ أنــوي فيــه أن أتواضــَع إال مل أقــْم حتــى أعلَوُهم، ومل 
أجلــس جملًســا قــط أنــوي فيــه أن أعلَوُهــم إال مل أقــْم حتــى أفَتِضــح«)4). 

)1)  أخرجه مسلم )1905(.
)2)  »تذكرة السامع واملتكلم« البن جاعة )ص 68(.

)3)  أخرجــه اخلطيــب البغــدادي يف »اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع« )1843(، 
والنــووي يف »التبيــان« )ص 50(.

)4)  »تذكرة السامع واملتكلم« البن جاعة )ص 69(.
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ــداهلل  ــول أليب عب ــًا يق ــمعت رج : س وذيُّ ــرُّ ــر امَل ــو بك ــال أب وق
ــدق واإلخــاص؛ فقــال أبــو  -يعنــي أمحد بــن حنبــل- وذكــر لــه الصِّ

ــداهلل: »هبــذا ارتفــع القــوم«)1). عب

 والعلــم عبــادة مــن العبــادات وقربــة مــن الُقــَرِب فــإن َخُلَصــت 
فيــه النيــة ُقبـِـَل وزكا ونمــت بركتــه، وإن ُقصــد بــه غــري وجــه اهلل تعــاىل 

حبــط وضــاع، وخــرت صفقتــه.

وقال ابن اجلوزي: »إنَّا يتعثَُّر من مل خيلص«)2).

لــه، قــال ُســفيان الثــوري:  الثالــث: أن يعمــل بالعلــم الــذي حصَّ
ــو  ــه ول ــُت ب ــطُّ إال عمل ــٌث َق ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حدي ــن رس ــي ع ــا بلغن »م

ة«)3).  ــرَّ َم

وقال أيًضا: »هَيتف العلم بالعمل فإن أجابه وإالّ ارحتل«)4).

الرابــع: أن يبتعــد عــن املعــايص، قــال تعــاىل: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ںڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾ ]الطــاق: 2[.

)1)  »الداب الرشعية واملنح املرعية« )54/2(.
)2)  »صيد اخلاطر« )ص355(.
)3)  السري )هتذيبه( )696/2(.

)4)  »عيون األخبار« )523/2( ورواه عن عي � ابن عبد الر يف »اجلامع« )11/2(.
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  ســبحانه:  وقــال 
ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

]األنفــال: 29[.

قال اإلمام الشافعي رحه اهلل تعال:

املَعايص َشَكْوُت إَل َوكِيٍع ُسوَء ِحْفظِي َتــْرِك   َفــأْرَشــَدِن إَل 

ُنــوٌر الِعلَم  ــَأنَّ  ب ِن  لعايص َوأْخـــَرَ يــدى  ال  اهلل  ــوُر   ون

وقال الخر:)1)

صغريها الـــذنـــوَب  ـتـقــى َخـــلِّ  ا ، ذاك ال ـَرهـ ـي  وكـب
ــوَق أر ــاٍش فـ ــْع كـ ــن يرى واص مــا  ــذُر  ي الــشــوِك   ِض 
ــريًة ــغـ صـ تــــقــــرنَّ  احَلـــَى)١( ال  ــن  ِم ــاَل  ــب اجِل  إّن 

قــال بــال بــن ســعد: »ال تنظــْر إىل ِصَغــِر املعصيــة، ولكــْن اْنظــر 
إىل مــْن عصيــت«)2).

ــَع يف  ــرٍح َوَق ــاٌت، وربَّ ج ــوُب ِجَراح ــم: »الذن ــن القي ــال اب وق
ــٍل«)3). مْقت

)1)  "ديوان ابن املعتز" )ص321(.

)2)  »طبقات احلنابلة« )321/1(.
)3)  »الفوائد البن القيم« )ص54(.
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وخاّصــًة ذنــوب اخللــوات فعــن ثوبــان � عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 
تـِـي َيْأُتــوَن َيــْوَم اْلِقَياَمــِة بَِحَســنَاٍت َأْمَثــاِل ِجَباِل  »أَلَْعَلَمــنَّ َأْقَواًمــا ِمــْن ُأمَّ
ــا  ــاًء َمنُْثــوًرا«، َقــاَل َثْوَبــاُن: َي اَمــَة بِيًضــا، َفَيْجَعُلَهــا اهللَُّ َعــزَّ َوَجــلَّ َهَب هِتَ
ِهــْم َلنـَـا َأْن اَل َنُكــوَن ِمنُْهــْم، َوَنْحــُن اَل َنْعَلُم،  َرُســوَل اهللَِّ ِصْفُهــْم َلنـَـا، َجلِّ
ْيــِل َكــَا  ـُـْم إِْخَواُنُكــْم، َوِمــْن ِجْلَدتُِكــْم، َوَيْأُخــُذوَن ِمــَن اللَّ َقــاَل: »َأَمــا إهِنَّ

َتْأُخــُذوَن، َوَلكِنَُّهــْم َأْقــَواٌم إَِذا َخَلــْوا بَِمَحــاِرِم اهللَِّ اْنَتَهُكوَهــا« )1).

َتُقْل َفال  َيْوًما  ْهَر  الدَّ َخَلْوَت  َما  َرِقْيُب إَِذا  ــيَلَّ  َع ُقــْل  َوَلــكِــْن   َخــَلــْوُت 
َساَعًة َيْغَفُل  اهللَ  ــَســَبــنَّ  َتْ َيِغْيُب َواَل  َعَلْيِه  ُتفي  ــا  َم َأنَّ   َوال 

وقال الخر:

فتًى من  أمجُل  عيناَي  أبرْت  ــواِت وما  ــَل اخَل يف  اهللِ  ــاَم  ــق م  خيـــاُف 

كان احلســن البــري إذا ذكــر أهــل املعــايص يقــول: »هاُنــوا عليه 
وا عليه لعصمهــم«)2). فَعَصــْوه، ولــو عــزُّ

ــَد  ــة، وأال حيس ــدِم األناني ــاِر وع ــِق اإليث ــىَّ بخل ــس: أن يتح اخلام
أحــًدا مــن رفقتــه عــى فضيلــٍة وهبهــا اهلل تعــاىل لــه، بــل ينبغــي أن ُيوقَن 
أن حكمــَة اهلل تعــاىل اقتضــْت جعــَل هــذه الفضيلــِة يف هــذا الشــخص، 

فبهــذا تســلُم نفُســه مــن احلســد بــإذن اهلل.

اِمع )7174(. )1)  رواه ابن ماجه )4245( وصححه األلباين يف َصِحيح اجلَْ
)2)  »ذم اهلوى« )ص484(.
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اَســُدوا، َواَل َتَداَبــُروا، َوُكوُنــوا ِعَبــاَد  قــال ملسو هيلع هللا ىلص »اَل َتَباَغُضــوا، َواَل َتَ
ُجــَر َأَخــاُه َفــْوَق َثــاَلِث َلَيــاٍل«)1). اهللَِّ إِْخَواًنــا، َواَل َيِــلُّ لُِمْســلٍِم َأْن َيْ

حــاســًدا يل  بــات  ــن  مل قــْل  األدْب أال  ــأت  أس ــن  َم عىل   أتــدري 
حكمِه يف  اهللِ  ــىل  ع ــْب أســــأَت  وه ــا  م يل  ــْرَض  ــ َت مل  ــَك   ألنـ

الســادس: إذا كان ممــن فتــح اهلل عليــه بقــوة احلافظــة، وكان متميًزا 
يف احللقــة مــن ناحيــة احلفــظ أو جــال الصــوت أو حســن األداء فعليــه 
ــه أن  ــل علي ــه؛ ب ــه ومعلم ــى إخوان ــر ع ــه، وأال يتك ــب بنفس أال ُيعج
ــزداد النعــم،  يتواضــع هلل  ويشــكره عــى هــذه النعمــة؛ فبالشــكر ت
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعــاىل:  اهلل  قــال 

ــا. ــم منه ــَم اهللِ ألزيدنك ــكرتم نَِع ــن ش ــم: 7[ أي: لئ ]إبراهي

لناظٍر الَح  كالنجِم  تكن  رفيُع تواضْع  ــو  وه املـــاِء  صفحاِت   عــىل 
بنفسه يعلو  كالدخاِن  تــُك  وضيُع وال  ــو  وه اجلــوِّ  طبقاِت   إل 

ــِه  الســابع: أن يعتنــَي بنظافــِة بدنــه وملبِســه مــع عــدِم الرتفُّ
الزينــة. واملبالغــِة يف 

* يف ذكــر مــا ينبغــي أن يكــوَن عليــه مــن اهلمــِة العاليــِة وحفــِظ الوقــِت 
والصــِر عى ذلــك وااللتجــاء إىل اهلل:

)1)  رواه البخاري )6076( ومسلم )2559(.



124

الثامــن: أن يكــوَن ذا مهــٍة عاليــٍة وجيتهــَد يف تعّلــم القــرآِن 
ــن  ــه ع ــلم يف صحيح ــه مس ــا أخرج ــَر م ــم وأن يتذك ــِل العل وحتصي
ــَفَرِة  عائشــة ڤ قالــت: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »امْلَاِهــُر بِاْلُقــْرآِن َمــَع    السَّ
ــِه  ــا َيْبَتِغــي فِي ــْن َســَلَك َطِريًق َرِة«)1). ويتذكــر قولــه ملسو هيلع هللا ىلص »َم ــَرَ ــَراِم اْل    اْلكِ
ــا  ــُع َأْجنَِحَتَه ــَة َلَتَض ــِة، َوإِنَّ امَلاَلئَِك ــا إَِل اجَلنَّ ــِه َطِريًق ــَلَك اهللَُّ بِ ــًا َس ِعْل
ــَمَواِت َوَمــْن  ِرَضــاًء لَِطالـِـِب الِعْلــِم، َوإِنَّ الَعــامِلَ َلَيْســَتْغِفُر َلــُه َمــْن يِف السَّ
يِف األَْرِض َحتَّــى احِليَتــاُن يِف امَلــاِء، َوَفْضــُل الَعــامِلِ َعــىَل الَعابِــِد، َكَفْضــِل 
ــاَء مَلْ  ــاِء، إِنَّ األَْنبَِي ــُة األَْنبَِي ــَاَء َوَرَث ــِب، إِنَّ الُعَل الَقَمــِر َعــىَل َســائِِر الَكَواكِ
ُثــوا الِعْلــَم، َفَمــْن َأَخــَذ بـِـِه َأَخــَذ بَِحــظٍّ  ــَا َورَّ ــا إِنَّ ُثــوا ِدينَــاًرا َواَل ِدْرَهً ُيَورِّ
ــٍر«)2) قــال عمــر الفــاروق �: »ال َتصُغــرنَّ مهُتــك فــإين مل أر أقعــد  َوافِ

ــه«)3). بالرجــِل مــن ســقوط مهت

يــه وعلٍم  ُه وُتَرقِّ ُ ــٍة ُتَســريِّ وقــال ابــن القيــم: »ال ُبــدَّ للســالِك مــن مهَّ
ــِة يف ظــاِم ليــِل  ه وهَيِديــه«)4). وقــال أيًضــا: »إذا طلــَع نجــُم اهِلمَّ ُ يبــرِّ
ــوِر رهبــا«)5). وإن  ــُه الَعزيمــة، أرشقــت أرُض القلــِب بن ــِة، وَرِدَف الَبَطاَل
ــذا  ــبق، فه ــن س ــال م ــُر يف ح ــس النظ ــمو بالنف ــة ويس ــي اهلم ــا يع مم

)1)  رواه البخاري )4937( ومسلم )798(.
)2)  رواه الرتمذي )2682(. وصححه األلباين.

)3)  حمارضات األدباء )445/1(.
)4)  »الدرر الكامنة« )21/4(.

)5)  »الفوائد« البن القيم )51/1(.
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ــر إىل  ــل الفج ــروج قب ــا أراد اخل ــا ربَّ ب ــو يف الصِّ ــل وه ــن حنب أمحد ب
ــه بثيابــه وتقوُل-رمحــًة بــه-: »حتــى ُيــَؤذِّن  ِحَلــق الشــيوخ، فتأخــذه أمُّ

ــوا«)1).  ــاس أو يصبح الن

ــَة  ــإن مِهَّ ــة؛ ف ــيَب اهلّم ــدِن أش ــابَّ الب ــك اهلل ش ــن رمح ــا تك ف
الصــادق ال تشــيب)2). 

وكان ابن عقيل ينشد وهو يف الثانَن من عمره:

خلقْي وال  حزمْي  وال  عزمْي  شاَب  والكرمْي ما  دينْي  وال  والئــْي   وال 

وقال املتنبي:

الَعزائُِم َتأت  الَعزِم  َأهِل  َقدِر  امَلكاِرُم َعىل  الــكـِـراِم  ــدِر  َق َعىل  ــأت   َوَت
ِصغاُرها الَصغرِي  َعنِي  يف  الَعظائُِم َوَتعُظُم  الَعظيِم  َعنِي  يف   َوَتصُغُر 

وقال اآلخر:

نشأوا قد  ــّي  احْلَ شباب  ــَت  َرَأْي والَوَرقا إِذا  احِلــر  ــالِل  ِق ينُقُلون   اَل 
حلق يِف  اأْلَْشَياخ  َلَدى  تراهم  َسَقا َواَل  اتَّ َما  اأْلَْخَبار  َصالِح  ِمن   َيُعوَن 
هج َأهنــم  َواْعــَلــم  َعنْك  احُلُمَقا فذرهم  اهلمة  بعلوِّ  ــوا  ــدُل ب  قــد 

ــوا يف صدوركــم مهــًا  ــا آمــال األمــة امحل ــة اإلســام، وي ــا فتي في
ــاب. ــاد إىل اهلض ــن الوه ــمو ع ــحاب، وتس ــح الس تناط

)1)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع« )151/1(.
)2)  املعقد الثالث من كتاب »تعظيم العلم« للشيخ صالح العصيمي.
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الَثَرى يف  ِرجُله  َرُجاًل  ــا َفُكْن  الــثُّــَريَّ ــِه يف  ــتِ ِهَّ ــُة  ــاَم  وَه

التاســع: أن يصــَر عــى حتصيــِل العلــم، إذ كلُّ جليــٍل مــن األمــوِر 
ال يــدرُك إال بالصــِر قال تعــاىل: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ 
اإلمــام  روى  عمــران: 200[  ]ال  ۆئ﴾  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ــَتَطاُع  ــال: »اَل ُيْس ــه ق ــرٍي أن ــن أيب كث ــن حييى ب ــه ع ــلٌم يف صحيح مس
ْســِم«)1). اْلِعْلــُم بَِراَحــِة اجْلِ

ــًا دائ ــازوا  ــف ف قلياًل  لإلنساِن صـــروا  الــتــوفــيــِق  ــزَة  عـ ــا   ي

وقال الخر:

بلغوا قد  والساعوَن  للمجِد  األُزرا دببَت  ُدوَنه  وألقوا  النفوِس   ُجهَد 
أكثُرُهم ملَّ  حتى  املجَد  صرا وكابدوا  ومن  أوىف  من  املجَد   وعانَق 
آكله أنــت  ــًرا  ت املجَد  تسَبنَّ  ا ال  الَصِرَ َتْلَعَق  حتى  املجَد  تبُلَغ   لْن 

ــو أن كلَّ يشٍء  ــا، وه ــُت عجًب ــول: »تأمل ــوزي يق ــن اجل ــذا اب وه
نفيــٍس خطــرٍي يطــوُل طريُقــه، ويكثــُر التعــُب يف حتصيِلــه، فــإنَّ العلــَم 
ملــا كاَن أرشَف األشــياِء مل حيصــْل إال بالتعــِب والســهِر والتكــرار، 

ــة...«)2). ــذاِت والراح ــِر الل وهج

)1)  أخرجه يف صحيحه يف أوقات الصاة رقم )612(.
)2)  »صيد اخلاطر« )281/1(.
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َتَرها فلم  الُكرى  بالراحِة  َت  الّتَعِب َبُرْ من  ِجــْسٍ  َعىَل  إال   ُتناُل 

وملــا رأى أحــُد أصحــاِب اإلمــاِم أمحَد بــن حنبــل ُجهــَده ومَثاَبَرَتــه 
ســأله قائــًا: إىل متــى تســتمرُّ يف طلــِب العلــِم، وقــد أصبحــَت إماًمــا 

للمســلمن وعامًلــا كبــرًيا؟! فقــال لــه: »مــع املحــرة إىل املقــرة«)1).

بنيلِه يظفْر  للعلم  يصطْر  البذِل ومن  عىل  يصْر  احلسناَء  خَيُْطِب   ومن 

العــارش: أن يســتغل وقــت َشــباَبه بالتحصيــِل واحلفــِظ وال يغــرتَّ 
ــَدَل هلــا وال  ــِرِه ال ب بُخــَدِع التســويِف؛ فــإن كلَّ ســاعٍة تــي مــن ُعُم
عــوَض عنهــا، وكذلــك يقــال: »العلــُم ال يعطيــَك بعَضــه حتــى ُتعطِيــه 

كّلــك«.

َفتى يا  الشباِب  ِسنَّ  اغتنْم  الُسى أال  القوُم  َيَمُد  املشيِب   عنَد 

ــن  ــاعًة م ــُت س ــا ضّيع ــزاز: »م ــي الب ــن عبد الباق ــال حممد ب ق
ــلُّ  ُعُمــِري يف هلــٍو أو لعــب«)2) وقــال أبــو الوفــاء ابــن عقيــل: »إين ال حَيِ

ــَع ســاعًة مــن عمــري«)3). يل أن أضي

ألعُب عــرشَة  خَس  ُبلوغي  وأطــرُب َأَبْعَد  حويل  الالهنَي  مع   وأهلــو 
أبــيــٌة ونــفـــــٌس  ــاٍل  عـ ــظــٌر  ن َتْطُلُب ويل  ِة  ــرَّ ــَج امَل ــاِم  َه عىل   ُمقاًما 

)1)  »مناقب اإلمام أمحد« البن اجلوزي )ص 37(.
)2)  »سري أعام النباء« )26/20(.

)3)  »ذيل طبقات احلنابلة« )121/3(.
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ــال  ــٍة ق ــاء حاج ــاء لقض ــل اخل ــدُّ إذا دخ ــة اجلَ ــن تيمي وكان اب
ــك«)1). ــع صوت ــاب، وارف ــذا الكت ــرأ يف ه ــه: »اق ــن حول ــض م لبع

وكان النــووي يقــرأ كل يــوم اثنــي عــرش درًســا عــى مشــاخيه)2)، 
ٍة)3).  ــرَّ ــبَعائِة م ــاريِّ س ــَح البخ ــن صحي ــن عبد الرمح ــرر غالب ب وك

ــد)4). وابــن اجلــوزي طالــع وهــو بعــُد يف الطلــب عرشيــن ألــف جملَّ

بحفظه عنيَت  ما  أنفُس  يضيُع والوقت  عليك  ما  أسهل   وُأراه 

قــال  للحفــِظ  املناســبَة  األوقــاَت  أن خيتــاَر  احلــادي عــرش: 
ــم  ــم وســط النهــار، ث ــاِت احلفــِظ األســحار، ث اخلطيــب: »أجــوُد أوق
ــت  ــار، ووق ــظ النه ــن حف ــُع م ــل أنف ــُظ اللي ــال: »وحف ــداة«)5) وق الغ
ــظ  ــن احلف ــود أماك ــال: »وأج ــَبع«. وق ــت الشِّ ــن وق ــُع م ــوِع أنف اجل
الغــرُف وكلُّ موضــٍع بعيــٍد عــن امللهيــات« وقــال: »وليــس بمحمــوٍد 
احلفــُظ بحــرِة النبــاِت واخلــرِة واألهنــاِر وقــوارِع الطريــِق وضجيِج 

ــا«)6). ــِب غالًب ــوِّ القل ــن ُخُل ــع م ــا تن ــواِت ألهن األص

)1)  »روضة املحبن« البن القيم )ص 51(.
)2)  »طبقات علاء احلديث« )ص255(.

)3)  »سري أعام النباء« )587/19(.
)4)  »صيد اخلاطر« )ص 358(.

)5)  وخيتلف هذا باختاف األشخاص واألحوال.
)6)  »الفقيه واملتفقه« )103/2(.
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الثــان عــرش: أن يقنــع بــا أعطــاه اهللُ وإن كان يســرًيا، فيقنــع مــن 
ــُه وإن كان َخِلًقــا، فبالصــر عــى ضيــق العيــش  اللبــاس بــا يســرت ِمْثَل

ــع احِلْكمــة. ــه ينابي ــَعَة العلــِم وجيمــُع شــتاته فتتفجــر في ــاُل َس َين

الثالــث عــرش: أن يــأكَل القــدَر اليســرَي مــن احلــاِل، قــال 
ــُت  ة، فأدخل ــرَّ ــنٍة إالَّ م ــرشَة س ــتَّ ع ــُذ س ــبعُت من ــا ش ــافعي: »م الش
ــل  ــَب وُيزي ــيِّ القل ــدَن، وُيق ــُل الب ــَبع ُيثِق ــا، ألنَّ الِش ــدي فتقيَّأهُت ي

الفطنــة، وجيِلــُب النــوَم، وُيْضِعــُف عــن العبــادة«)1).

ــراُه ــ ــر مــا َت ــث ــإن الـــــداَء أك ــرشاِب فـ ال أو  الطعاِم  ــَن  ِم  يكوُن 

الرابــع عــرش: أن يلتجــأ إىل اهلل ويفــزع إليــه يف حتصيــل مطلوبــه، 
ــازاِت  ــاِت واإلنج ــن الفتوح ــل ع ــا َتَس ــارك ف ــق وب إذ أن اهلل إذا وفَّ
الِعَظــام، فحينهــا عليــك أن تكــر احلاســبة؛ فليــس هلــا قيمــٌة إذا نــزل 
التوفيــق اإلهلــي. قــال تعــاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾ 
]غافــر: 60[، وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َســأْلَت َفاســَأِل اهلل، وإَِذا اْســَتَعنَْت َفاْســَتِعْن 

ــاهللِ«)2). ب

لِلَفتى اهللِ  ِمَن  َعــوٌن  َيُكْن  مل  اجتَِهاُدُه إَِذا  َعَليِه  جَينِي  َما  ُل   َفـــَأوَّ

)1)  »آداب الشافعي ومناقبه« للرازي )ص78(.
)2)  رواه الرتمذي )2516( وقال حديٌث حسٌن صحيٌح.
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يف ذكر معارشته للخلق:

ا بوالديــه مقدًمــا شــأهنا عــى شــأِن  اخلامــس عــرش: أن يكــوَن بــارًّ
ــاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴾  ــال تع ــا ق غريمه
ــَرَة �  ــث َأيِب ُهَرْي ــن حدي ــه م ــلٌم يف صحيح ]اإلرساء: 23[، وروى مس

َعــْن النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »َرِغــَم َأْنــُف)1)، ُثــمَّ َرِغــَم َأْنــُف، ُثــمَّ َرِغــَم َأْنــُف«، 
ــا  ، َأَحَدُهَ ِقيــَل: َمــْن َيــا َرُســوَل اهللِ؟ َقــاَل: »َمــْن َأْدَرَك َأَبَوْيــِه ِعنْــَد اْلكـِـَرِ

ــَة«)2). نَّ َأْو كَِلْيِهــَا َفَلــْم َيْدُخــِل اجْلَ

ــو  ــريين وه ــن س ــد اب ــى حمم ــٌل ع ــل َرج ــون: »دخ ــْن ع ــال اب ق
عنــد أمــه، فقــال: مــا شــأُن حممــد أيشــتكي شــْيًئا؟ فقالــوا: ال، ولكنــه 

ــه«)3). ــد أمِّ ــون إذا كان عن ــذا يك هك

ــا  ــان، ف ــة واإلحس ــه بالصلِّ ــَد أقارَب ــرش: أن يتعاه ــادس ع الس
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعــاىل:  قــال  قطعــوه  وإن  َرمِحَــه  يقطــع 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]حممــد: 23-22[. ک﴾  ک 

)1)  رغم أنف: لصق بالرتاب. »غريب احلديث« البن اجلوزي )403/1(.
)2)  رواه مسلم )2251(.

)3)  »الر والصلة« البن اجلوزي )ص86(.
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الســابع عــرش: أن يــرتَك كثــرَة خمالطــة النــاس، فــإن احتــاَج إىل أن 
ــري  ــرَي اخل ــا كث ــا ذكًي ــا ورًع ــا تقًي ــا دينً ــا صاحلً ــْن صاحًب ــب فليك يصح
ــَر أعانــه، وإن احتــاج واســاه وإن  ــره وإن َذَك قليــل الــرش، إن نــي َذكَّ
ه، وإن ابتــي بصحبــٍة يضيعــون الُعُمــَر والوقــَت فليتلطــْف  َضجــَر صــرَّ
ــه  ــا يعينون ــه أن جيعــل لنفســه أصحاًب ــة، وعلي ــِة بحكم ــِع العاق يف قط
عــى مــا هــو فيــه، ويكونــون أنشــَط منــه-إن وجــد ذلــك-، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ــول  ــُل«)1)، يق الِ ــْن خُيَ ــْم َم ــْر َأَحُدُك ــِه َفْلَينُْظ ــِن َخلِيلِ ــىَل ِدي ــُل َع ُج »الرَّ
ــط؛  ــه فق ــِه بَِمَقالِ ــِس جلليِس ــداُء اجللي ــَس إع ــاين: »لي ــب األصفه الراغ

بــل بالنظــِر إليــه«)2).)3)

حاالته يف  الكسالن  تصحب  يفُسُد ال  آخر  بفساِد  صالٍح   كم 
رسيعٌة اجلليِد)٣(  إل  البليِد  فيخُمُد عدوى  الرماد  يف  يوضع   كاجلمر 

ــا  ــب؛ فإن ــن ُيَصاِح ــَل م ــِروا الرج ــعود �: »اعَت ــن مس ــال اب ق
ــه«)4). ــو مثُل ــن ه ــَل م ــُب الرج ُيصاح

)1)  رواه أبوداود )4833(.
)2)  »فيض القدير« للمناوي )506/5(.

)3)  واجلليد هو: احلازم.
)4)  »شعب اإليان« للبيهقي )45/12(.
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ومما يروى عن عي �:

اجلهِل ــا  أخ تصحْب   وإيـــــــــــاَك وإيــــــــاُه فــال 
أردى ــٍل  ــاه َج ِمـــْن   حــلــيــًا حـــني واخـــــاُه فــكــْم 
ــاُس املـــــرُء بــاملــرِء ــقـ ــاُه يـ ــاشـ مـ هـــو  مـــا   إذا 

ولبعضهم:

لينفعك إنَّ أخاَك الصدق من كاَن َمَعك َنفَسه  َيـــُرُّ  ــن   وم
َصَدَعك َزماٍن  َرَيُب  إذا  ليجمعك ومن  َشمَله  فِيَك   َشتََّت 

وقال الخر:

تساؤٌل الفؤاِد  ُعمِق  يف  اإلخواِن؟ ويظلُّ  صالَح  نلقى  أين   من 
ِصْدُقها َق  قَّ َتَ كقاعدٍة  القرآن ُخذها  رفــَقــَة  يعدُل  شَء   ال 

الثامــن عــرش: أال يطلــَق لســاَنُه باإليــذاِء، فــا يغتــاب أحــًدا مــن 
زمائــه ويســخر منــه، وال يرفــع صوتــه عليــه.

ــع  ــل م ــا يف التعام ــنِّ أساًس ــن الظ ــَذ حس ــرش: أن يتخ ــع ع التاس
ــه، ومعلمــه، قــال تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  زمائ

]احلجــرات: 12[. ڀڀ﴾  ڀ  پ 

العــرشون: أن حيــرتَم أخــاه ويتــأدَب معــه، ويتواضَع لــه، ويصُدَق 
معــه يف كاِمــه ووعــوِده، ويعامَلــه معاملــَة األِخ املســلِم، وحيبَّــه يف اهلل، 
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وُيْظِهــُر ذلــَك لــه، رغبــًة يف املنزلــة الرفيعــِة للمتحابــَن يف اهلل فعــن َأيب 
ــَن  ــِة: َأْي ــْوَم اْلِقَياَم ــوُل َي ــال: »إنَّ اهللََّ َيُق ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ق ــَرَة � أن َرُس ُهَرْي
 ،(1(» ــيلِّ ــلَّ إاِلَّ ظِ ــْوَم اَل ظِ ــيلِّ َي ــْم يِف ظِ ُه ــْوَم ُأظِلُّ ــاَليِل اْلَي ــوَن بَِج امْلَُتَحابُّ
وْلَيْحــَذْر مــن التشــاحن مــع إخوانــه، وإن تشــاحنوا فعليــه أن ُيصلــَح 
بينهــم تطبيًقــا لقولــه تعــاىل ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 
ــول اهلل  ــال رس ــق ق ــه َطْل ــاه بوج ــى أخ ــه أن يلق ــرات: 10[ وعلي ]احلج

ِقــَرنَّ ِمــَن  ــُمَك يِف َوْجِه َأِخيــَك َلــَك َصَدَقــٌة«)2)، وقــال:  »الَ َتْ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَبسُّ
ــٍق«.)3) ــٍه َطْل ــى َأَخــاَك بَِوْج ــْو َأْن َتْلَق ــْيًئا، َوَل ــُروِف َش امْلَْع

ــَر لســاَنه مــن كلِّ كاٍم يشــن، فينتقي  احلــادي والعــرشون: أن ُيطهِّ
ــاىل: ﴿ڇ ڇ  ــال تع ــر ق ــب الثم ــي أطاي ــا ينتق ــب ك ــكام الطي ال
ــعود  ــن مس ــن اب ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]اإلرساء: 53[، وع
ــاِن، َواَل  عَّ ــاِن، َواَل اللَّ ــُن بِالطَّعَّ ــَس امْلُْؤِم ــال: »َلْي ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ق � أن َرُس

ــٌة«)5). ــُة َصَدَق ــُة الطَّيَِّب اْلَفاِحــِش، َواَل اْلَبِذيِء«)4)وقــال: »َواْلَكلَِم

اإلنسان ــا  أي لسانَك  ُثــعــبــان احــفــْظ  ــه  إنـ ــَك  ــنَّ ــَدَغ ــل ي  ال 


)1)  رواه مسلم )2566(.

)2)  رواه الرتمذي )1956(.
)3)  رواه مسلم )2626)

)4)  رواه الرتمذي )1977(.
)5)  رواه البخاري )2989( ومسلم )1009(.
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 فصٌل يف 

آدابه مع شيخه ومعلمه

ــرُي يف  ــه، ويستش ــراءَة علي ــوُد الق ــذي َي ــَم ال ــاَر املعلِّ األول: أن خيت
ذلــك، وْلَيكــْن ممــن حيســبه ذا ُتقــى، وخلــٍق حســٍن ومــروءٍة، وْليْخــرَت 
ــذا  ــريين: »إنَّ ه ــن س ــال حممُد ب ــًا. ق ــوَد تفهي ــًا واألج ــَن تعلي األحس
ــن تأخــذوَن دينَكــم«)1) وْلَيْجتهْد عــى أن يكوَن  العلــَم ِديــٌن فانظــروا عمَّ

ــل العلــوم الرشعيــة. الشــيُخ ممــن حصَّ

الثــان: أن جُيــلَّ شــيَخه وحيرتَمــه وينقــاَد لــه، ويســتأذَنه فيــا يريــُد 
فِعَلــه، وعليــه أن يطبِّــَق مــا يقولــه لــه، فقــد أخــذ ابــن عبــاس � -مــع 
جالتـِـه ومرتبتـِـه- بــِرَكاِب زيد بــن ثابــت األنصــاري � وقــال: »َهَكذا 
ُأِمرنــا أن َنفَعــَل بُِعَلاِئنــا«)2). وكان أصحــاُب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا َجلســوا إليــه 
ــع: »واهللِ مــا  ــري ال يتحركــون)3). وقــال الربي ــا عــى رؤوســهم الطَّ كأن

اجــرتأُت أن أرشَب املــاَء والشــافعي ينظــُر إيلَّ هيبــة لــه«)4).

وقــال أمحُد بــُن حنبــل خللــف األمحــر: »ال أقعــُد إال بــن يديــك، 

)1)  أخرجه مسلم يف مقدمته )14/1(.
)2)  أخرجه احلاكم )423/3( وقال: صحيح اإلسناد عى رشط مسلم ومل خيرجاه.

)3)  رواه أبوداود )23855(.
)4)  أخرجه البيهقي يف املدخل )684(.
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ــاج: »كلُّ  ُأمرنــا أن نتواضــع ملــن نتعلــم منــه«)1)، وقــال ُشــعبُة بن احَلجَّ
ت لــه عبــًدا«)2)، ونقــَل ابــُن حــزٍم اإلجاَع  مــن ســمعت منــه حديًثــا رِصْ
عــى توقــري العلــاء وإكراِمهــم، وقــال الشــافعي: »كنــُت َأْصَفــُح الورقَة 

بــن يــدي مالــك صفًحــا رفيًقــا هيبــًة لــه لئــا يســمَع وْقَعهــا«)3).

ــّرٍة وكان  ــرَي م ــس غ ــَن أن ــُت مالَك ب ــّي: »رأي ــى املْوِص ــال حيي وق
ــه  ــم صوت ــع أحده ــه، وإذا رف ــري ل ــه والتوق ــاِم ل ــن اإلعظ ــه م بأصحاب

ــه«)4). صاحــوا ب

وقــال ســعيد بــن ُجُبــري: »كان ابــن عبــاٍس حيدثنــي باحلديــِث فلــو 
يــأذُن يل أن ُأقبِّــل رأَســُه لقبلتــه«)5).

ــه، ومــن ذلــك  ــه فضَل ــه وال ينســى ل ــه حَق الثالــث: أن يعــرَف ل
ــَم ُحرَمتــه ويــردَّ ِغيبتــه ويغضــَب هلــا وينبغــي أن يدعــو لــه مــدة  أن يعظِّ
حياتـِـه وبعــد وفاتـِـه. قــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل: »مــا صليــُت صــاًة 
منــذ أربعــَن ســنٍة إال وأنــا أدعــو للشــافعي«)6). وليــس معنــى هــذا أن 

)1)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع« )198/1(.
)2)  »سري أعام النباء« )208/7(.

)3)  املجموع رشح املهذب )66/1(.
)4)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع« )335/1(.

)5)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع« )126(.
)6)  رواه البيهقي يف »مناقب الشافعي« )254/2(.
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ــه  ــع إجال ــه م ــق بغيت ــون احل ــل يك ــه، ب ــب ل ــيخه ويتعص ــو يف ش يغل
لشــيخه واعتــذاره لــه.

ة وَحــْزٍم  الرابــع: أن يصــَر عــى َجْفــوٍة تصــدُر مــن شــيِخه أو شــدَّ
وال يُصــّده ذلــك عــن مازمتـِـه، وعليــه أن يبــدَأ هــو عنــد جفوِة الشــيِخ 
باالعتــذاِر ممــا وقــع واالســتغفار، وينســَب اخلطــأ إىل نفســه فــإن ذلــك 
أبقــى ملــودة شــيخه، وأحفــظ لقلبــه، وأنفــع للطالــب يف دنيــاه وآخرتــه. 
وعــن بعــض الســلف: »مــن مل َيصــِر عــى ُذلِّ التعليــم بقــَي عمــره يف 
َعَايــة اجلََهالــِة، ومــن َصــَرَ عليــه آل أمــره إىل عــزِّ الُدنيــا والِخــرة«)1) 

: لبعضهم و

َطبِيَبُه َأَهنْت  إْن  لَِدائِك  َا َفاْصِرْ  ُمَعلِّ َجَفْوت  إْن  ْهلِك  جِلَ  َواْصِرْ 

وعن ابن عباس � قال: »َذللُت طالًبا َفَعَزْزُت مطلوًبا«)2).

وقال الشافعي:

معلٍم من  اجلفا  ُمــرِّ  عىل  نفراتِه اصــْر  يف  العلِم  ــوَب  ُرُس  فــإنَّ 

ساعًة التعلِم  مرَّ  يذق  مل  حياته ومْن  طــوَل  اجلهل  ذلَّ  َع  ــرَّ  ت
شبابِه وقَت  التَّعليُم  فاتُه  لوفاته ومن  ــا  ــًع أرب عليه   فــكــرِّ 
َوالتَُّقى باْلِعْلِم  واهللَِّ  اْلَفَتى  لذاتِه َوَذاُت  اعتبار  ال  يكونا  مل   إذا 

)1)  »التبيان يف آداب محلة القرآن« )50/1(.
)2)  »جامع بيان العلم« )507/1(.
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ــِم  ــَب العل ــَة طال ــيخ جلس ــدي الش ــن ي ــَس ب ــس: أن جيل اخلام
املــؤدب يف جلســته بتواضــٍع وســكوٍن، ولنــا يف حديِث جريَل املشــهور 
القــدوة احلســنة، فقــد جــاء جريــل عليــه الســام إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليســأله؛ 
ــه  ــم، فأســنَد ركبَتْي ــم األمــة فجلــس أمــام النبــي ملسو هيلع هللا ىلص جلســة املتعّل ليعّل
إىل ركبتيــه ووضــع كفيــه عــى فخذيــه، ثــم ســأله. فينبغــي للطالــب أن 
ــًا لقولــه بحيــث  َيتـِـِه عليــِه متعقِّ يصغــَي للشــيخ ناظــًرا إليــه ويقبــَل بكلِّ
ال حُيِْوَجــه إىل إعــادة الــكاِم مــرًة ثانيــًة، وال يلتفــت مــن غــري رضورة، 
ــه،  ْي ــض ُكمَّ ــا وال ينف ــت إليه ــمُعها أو يلتف ــٍة يس ــرب لضج وال يضط
ــن  ــا م ــه أو غريمه ــه أو رجلي ــث بيدي ــه، وال يعب ــن ذراعي ــر ع وال حي
ــدة، وال  ــط أو خم ــيخ إىل حائ ــرة الش ــره بح ــند ظه ــه، وال ُيس أعضائ
يعطــي الشــيخ جنبــه أو ظهــره، وال يكثــر كامــه مــن غــري حاجــة، وال 
مــا فيــه ســوء خماطبــة أو ســوء أدب، فقــد كان عبد الرمحن بــن مهــدي 
إذا حتــدث أحــٌد يف جملســه أو ُبــِرَي قلــم، صــاح وَلَبــَس نعليــه ودخل)1).

ــى  ــلَِّم ع ــَك أن ُتَس ــاملِ علي ــقِّ الع ــن ح ــال: »م ــي � ق ــن ع  وع
ــت  ــه، وإن زل قبل ــن عثرت ــة، وال تطلب ــه بالتحي ــة وختص ــوِم عام الق
معذرتــه، وعليــك أن توقــره هلل تعــاىل، وإن كانــت لــه حاجــة ســبقت 
ــِة  ــو كالنخل ــا ه ــه فإن ــوِل صحبتِ ــن ط ــبع م ــه وال تش ــوم إىل خدمت الق

)1)  »اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع« )193/1(.
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ــا يشء«)1). ــك منه ــقط علي ــى يس ــر مت تنتظ

ــه وال  ــس إىل جانب ــيخ أال جيل ــِم الش ــن تعظي ــم: »وم ــال بعضه ق
عــى مصــاه أو وســادته، وإن أمــره الشــيخ بذلــك فــا يفعلــه إال إذا 
جــزم عليــه جزًمــا يشــق عليــه خمالفتــه فــا بــأس بامتثــال أمــره يف تلــك 

احلــال ثــم يعــود إىل مــا يقتضيــه األدب«)2).

ــيخ، وأالَّ  ــع الش ــدِث م ــاَل التح ــزَم األدب ح ــادس: أن يلت الس
يرفــع صوَتــه عليــه، وال يقاطَِعــه يف احلديــث، وعليــه أالَّ خياطــب املعلم 
ــف، فيناديــه بقولــه: يــا أســتاذي، أو  ا، بــل يتــأدَّب ويتلطَّ باســمه جمــردًّ

يــا شــيخ، أو يــا شــيخي.

الســابع: إذا أعطــاُه شــيُخه شــيًئا أخــَذه باليمــن وإن أعطى الشــيخ 
شــيًئا أعطــاه باليمن.

الثامــن: أن يســأل شــيَخه عــا أشــكل عليــه، وأالَّ يســأل الطــاب 
يف حــرة الشــيخ.

التاســع: أن يشــكَر معلمــه عــى توجيهــه إىل مــا فيــه فضيلــة، وعى 
توبيخــه عــى مــا فيــه نقيصــة ورذيلــة وقصــور وكســل أو غــري ذلــك مما 

)1)  أخرجه اخلطيب البغدادي يف »الفقيه واملتفقه« )856(.
)2)  »تذكرة السامع واملتكلم البن جاعة« )ص 105(.
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يف توجيهــه إليــه وتوبيخــه إرشــاد وصــاح للطالــب، فــإن مــن نعــم اهلل 
تعــاىل عليــه أن يعتنــَي املعلــم بــه ويعينــه عــى صاح نفســه.

ــه  ــه وأفعال ــمته وأدب ــلوكه وس ــيخه يف س ــدَي بش ــارش: أن يقت الع
ــنة. احلس

ــن  ــه م ــدر من ــا يص ــم في ــنَّ باملعل ــَن الظ ــرش: أن حُيِس ــادي ع احل
ــات. ترف

الثــان عــرش: أن َيِفــي بوعــوِده معــه، فــا يتخلــف عنهــا أبــًدا، إال 
ــه أن  ــول، وعلي ــذٍر مقب ــيخه بع ــن ش ــتأذن م ــف فيس ــرَّ للتخل أن يضط

ُيَبــنِّ للشــيخ عــذَره.
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 فصٌل يف 

آدابه يف حلقته

ــول:  ــجِد ويق ــوِل املس ــد دخ ــى عن ــَل اليمن َم الرج ــدِّ األول: أن يق
ــروج  ــد اخل ــرى عن ــدم الي ــَك« ويق ــَواَب َرمْحَتِ ــْح يِل َأْب ــمَّ اْفَت »اللُه

ــَك«)1). ــْن َفْضِل ــَأُلَك ِم ــمَّ إيِنِّ َأْس ــول: »اللُه ويق

الثــان: إذا حــَر جملــَس الــدرس وكان يف املســجد فليصــلِّ 
ركعتــن امتثــااًل ملــا جــاء عــن أيب قتــادة الســلمي � أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لِــَس«)2)  َكــْع َرْكَعَتــنْيِ َقْبــَل َأْن جَيْ قــال: »إَِذا َدَخــَل َأَحُدُكــْم امْلَْســِجَد َفْلرَيْ

ــاىل. ــه اهلل تع ــك وج ــًدا بذل ــن، قاص ــٍة وأداٍء حس ــن بطمأنين ولتك

ــواك وتطيَّــَب مــن  الثالــث: أن حيــَر إىل احللقــة وقــد اســَتاَك بالسِّ
طِيبــه، وإذا وجــد يف فمــه رائحــة كرهيــة فعليــه أن يزيلهــا.

الرابــع: أن حيــر مبكــًرا قبــَل حضــوِر الشــيخ، وينبغــي أن 
يتــأدََّب يف حضــور الــدرس بــأن حيــَره عــى أحســِن اهليئــات وأكمــِل 
الطهــارات، ويراعــي الداَب فــا َينـَـْم أو يضحــْك أو يشــتغْل باجلــوال، 

ــِر الــكام، وغــري ذلــك. أو يكث

)1)  رواه مسلم )713(.
)2)  رواه البخاري )444( ومسلم )714(.
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اخلامــس: إذا حــَر جملــَس الشــيخ ســلَّم عــى احلارضيــن بصوٍت 
خافــٍت يســمعه اجلميــع وخيــصَّ الشــيَخ بزيــادة حتيــة وإكــرام، وكذلــك 
يســلِّم إذا انــرف، وجيلــُس حيــث انتهــى بــه املجلــس، وال يقيــم أحًدا 
مــن جملســه أو يزامحــه قصــًدا، وال جيلــس وســط احللقــة، وينبغــي أن 
حيــرص عــى الُقــْرِب مــن الشــيخ، وينبغــي للحارضيــن إذا جــاء القادم 

ُبــوا بــه ويفســحوا لــه. أن يرحِّ

ــه أدٌب  ــيِخ فإن ــِس الش ي جمل ــارِضِ ــع ح ــأدَب م ــادس: أن يت الس
ــر أصحابــه وحيــرتم أقرانــه، وإن أســاء أحــٌد أدَبــه مــع الشــيخ  معــه فيوقِّ
ه، وال يشــارُك أحــٌد مــن اجلاعــة أحــًدا  تعــنَّ عــى اجلاعــة انتهــاُره وردُّ

يف حديثــه فيقطــع عليــه احلديــث وال ســيا الشــيخ.

وأنشد اخلطيُب يف هذا املكان:

أهَله احلديِث  يف  ُتــَشــاِرْك  وأصله وال  ــُه  ــرَع َف ــَت  ــَرف َع  وإن 

الســابع: إذا نــاداه املعلــم فعليــه أن جييبــه بــأدب كأن يقــوَل: )نعــم 
– ســم(، فــإذا خاطبــه اســتمع إليــه، وأقبــل عليــه بوجهــه، وإذا نــاداه 

قــام ومشــى إليــه، وال حيبــو عــى ركبتيــه إليــه.

الثامن: أال خيجَل من سؤال ما أشكل عليه بتلطٍُّف وأدب. 
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قــال جماهــد: »ال يتعلــم العلــَم مســتٍح وال مســتكر«)1)، وال يســأُل 
عــن يشء يف غــرِي موضعــه إال حلاجــة.

التاســع: إذا َحــَرَ َدْوُرُه يف القــراءة اســتأذن الشــيخ، فــإذا أذن لــه 
ي اهلل تعــاىل -إذا ابتــدأ  اســتعاذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم، ثــم يســمِّ
ــإن أخطــأ وردَّ  ــؤدِة، ف ــاِة وت ــم يقــرأ بَأن ــراءة-، ث ــرأس ســورٍة عــدا ب ب

ه. عليــه الشــيخ انتظــر حتــى يفــرغ الشــيخ مــن ردِّ

العــارش: أال يرفــَع الصــوت يف القــراءة رفًعــا يرتتَّــُب عليــه 
التشــويُش عــى زمائــه.

ًة  احلــادي عــرش: أن يعطــَي املــكاَن الــذي جيلــس فيــه حرَمَتــه خاصَّ
ــودة  ــات املوج ــث باملحتوي ــدم العب ــه ع ــب علي ــجًدا، فيج إذا كان مس

فيــه، وعليــه املحافظــُة عــى نظافــة املــكان وطهارتــه.

ب بقيَة الطلبة يف احلضور واحلفظ واالنضباط. الثان عرش: أن ُيرغِّ

ــم  ــرآن الكري ــِم الق ــى َتَعلُّ ــاق ع ــَل باإلنف ــرش: أال يبخ ــث ع الثال
فينفــَق الوقــَت واملــال واجلهــد، وْليعلــْم أن مــا ينفقــه مــن مالــه ألجــل 
تعلــم كتــاب اهلل مــا هــو إال قــرٌض َحســٌن يقدمــه بــن يــدي اهلل تعــاىل.

)1)  »رشح السنة« للبغوي )173/13(.
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الرابــع عــرش: أال يتدافــَع عنــد االنــراف مــن جملــس الــدرس، 
وال يــرِمِ املصاحــَف عنــد االنــراف؛ ألجــل التســابق للخــروج، بــل 
ــام وإعــادة املصحــف إىل مكانــه  الواجــب توديــع معلــم احللقــة بالسَّ

واالنــراف هبــدوء.

ــر األجــر العظيــم والــرشف اجلليــل ملــن  اخلامــس عــرش: أن يتذكَّ
كــر وجمالــس العلــم، فَعــْن َأيِب ُهَرْيــَرة َ � َقــاَل: َقــاَل  وفــد إىل ِحَلــق الذِّ
ــوَن  ــوِت اهللِ، َيْتُل ــْن ُبُي ــٍت ِم ــْوٌم يِف َبْي ــَع َق ــا اْجَتَم ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَم َرُس
ــكِينَُة، َوَغِشــَيْتُهُم  كَِتــاَب اهللِ، َوَيَتَداَرُســوَنُه َبْينَُهــْم، إاِلَّ َنَزَلــْت َعَلْيِهــِم السَّ
ْتُهــُم امْلَاَلئَِكــُة، َوَذَكَرُهــُم اهللُ فِيَمــْن ِعنْــَدُه«)1) وعــن ُمَعاِوَيــَة  ــُة َوَحفَّ ْحَ الرَّ
ــا  ــاَل: »َم ــِه، َفَق ــْن َأْصَحابِ ــٍة ِم ــَى َحْلَق ــَرَج َع ــوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخ � أنَّ َرُس
َأْجَلَســُكْم؟«. َقاُلــوا: َجَلْســنَا َنْذُكــُر اهللَ َوَنْحَمــُدُه َعــَى َمــا َهَداَنــا 
ــوا:  ــا َأْجَلَســُكْم إاِلَّ َذاَك؟« َقاُل ــاَل: »آهللَِّ َم ــا، َق ــِه َعَلْينَ لإِْلِْســَاِم، َوَمــنَّ بِ
ــْم،  ــًة َلُك َم ــَتْحلِْفُكْم هُتْ ــا إِنِّ مَلْ َأْس ــاَل: »َأَم ــنَا إاِلَّ َذاَك، َق ــا َأْجَلَس َواهللِ َم

ــَة«)2).  ــُم امْلَاَلئَِك ــي بُِك ِن، َأنَّ اهللَ  ُيَباِه ــَرَ ــُل َفَأْخ ي ــاِن ِجْرِ ــُه َأَت َوَلكِنَّ

أال طِْبُتْم وطابْت أيامكم هبذا الرشف، رفع اهلل قدَركم وأعى شأنكم.
وسؤدًدا وجوًدا  جمًدا  السا  مظهًرابلغوا  ذلك  فوَق  لريجون   وإهنم 


)1)  رواه مسلم )2699(.
)2)  رواه مسلم )2701(.
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 مبحٌث يف 

آداب قارئ القرآن

األول: أالَّ يمسَّ املصحَف إال عى َطهارة.

الثان: أالَّ يضَع املصحَف عى األرض مما يؤدي اىل امتهانه.

الثالــث: أالَّ يضــَع شــيًئا فــوَق املصحــف، بــل يكــوُن املصحــُف 
هــو األعــى دائــًا.

ــاء  ــه األخط ــُد علي ــا، يقيِّ ًص ــا خمصَّ ــه مصحًف ــل ل ــع: أن جيع الراب
ــس  ــٍف لي ــرف يف مصح ــوز أن يت ــه ال جي ــه أن ــات، وليتنبَّ واملاحظ

ــوف. ــه كاملوق ــًكا ل مل

ــت  ــملِة إن كان ــم البس ــتعاذِة ث ــراءَة باالس ــدأ الق ــس: أن يب اخلام
ــل  ــملٌة ب ــا بس ــس يف ابتدائه ــة فلي ــورة التوب ــورة، إالَّ يف س ــَة الس بداي

ــورة. ل السَّ ــرُأ أوَّ ــمَّ يق ــط ث ــتعيُذ فق يس

ــه كام  ــٍر وخشــوع، ويستشــعَر أنَّ الســادس: أن يقــرَأ القــرآَن بتدبُّ
اهلل -جــلَّ وعــا-.
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ــم  ــى معلِّ ــا ع ــه، إم ــل حفظ ــرُأه قب ــا يق ــَح م ــابع: أن يصحِّ الس
احللقــة أو عــى غــرِيه ممــن ُيَعيِّنــه املعلــم، ثــم حيفظــه بعــد ذلــك حفًظــا 

ــًا. حُمَْك

ــَن الصــوَت بــه قــال ملسو هيلع هللا ىلص:  ــل القــرآَن الكريــَم وحيسِّ الثامــن: أن ُيَرتِّ
نُــوا الُقــرآَن بِأْصَواتُِكــم«)1). »َزيِّ

التاسع: أن يسجَد هلل تعاىل إذا مرَّ بآيٍة فيها سجدة.

العــارش: إذا ســمَع املــؤذَن قطــع القــراءَة عى مــكاٍن يصــحُّ الوقُف 
عــاء الــوارد، ثــم  عليــه، وأجابــه بمتابعتــه يف ألفــاظ األذان ويقــول الدُّ

يعــود إىل قراءتــه.

ــي  ــى ينق ــراءة حت ــن الق ــَك ع ــاءَب أمس ــرش: إذا تث ــادي ع احل
ــراءة. ــود إىل الق ــم يع ــاؤب ث التَّث



)1)  رواه أبوداود )1468( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )1320(.
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 مبحٌث

يف آداب حافظ القرآن

َلــه عــى غــريه  األول: ينبغــي ملــن علَّمــه اهللُ القــرآَن الكريــَم وَفضَّ
ُب  أن جيعــل القــرآن ربيًعــا لقلبــه َيعُمــَر بــه مــا خــرب مــن قلبــه، يتــأدَّ
ــُق بأخاقــه، وعليــه أن يتحــىَّ بالوقــار والتواضــع، ولــن  بأدبــه ويتخلَّ

اجلانــب، وتقــوى اهلل ومراقبتــه وخشــيته ســبحانه.

ــيان، وأن  ــه للنِّس ــن تعريِض ــَذَر م ــرآَن وحَيْ ــَد الق ــان: أن يتعاه الث
ــُدوا  ــال: »َتَعاَه ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــن النب ــى � ع ــن أيب موس ــًا، فع ــه دائ يراجَع
بِــِل يِف ُعُقلَِهــا«)2). ًيا)1) ِمَن اإلِْ ــَو َأَشــدُّ َتَفصِّ ــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه هَلُ اْلُقــْرآَن َفَوالَّ

الثالث: أن يتعلََّم أحكاَم التجويد ويقرَأ هبا.

ــام  ــاىل إذا ن ــبحانه وتع ــه س ــاة رب ــَل ملناج ــوَم اللي ــع: أن يق الراب
النــاس، وعليــه أال يــرتَك قيــاَم الليــل وباألخــصِّ الوتــَر فَعــْن َعــِيٍّ �، 
قــال: َأْوَتــَر َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثــمَّ َقــاَل: »َيــا َأْهــَل اْلُقــْرآِن َأْوتـِـُروا، َفــإِنَّ اهللََّ 

 ِوْتــٌر ُيـِـبُّ اْلِوْتــَر«)3).

)1)  تفّصًيا: أي أشد تفلًتا وخروًجا. )لسان العرب: 156/15(.
)2)  أخرجه البخاري )5033( ومسلم )790(.

)3)  رواه أبوداود )1416( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )1274(.
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اخلامــس: أن هيَتــمَّ بتعليــِم القــرآِن ألهِلــه وأقاربـِـه وحثِّهــْم عليــه، 
ونــرِشه بــن النــاس لينالــوا بركــَة القــرآِن العظيــم.

ــَه فيــه ِوفــَق  ــَر القــرآن، ويــدرَس تفســرَيه ويتفقَّ الســادس: أن يتَدبَّ
منهــٍج مــدروس.

الســابع: ينبغــي حلامــِل القــرآِن أن خيتَمــه كلَّ أســبوع إن اســتطاع، 
وإن مل يســتطع فــاألْوىل أال يتجــاوز الشــهر.
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 فصٌل يف 

ختام اآلداب

ونختــم بُخاصــة آداٍب لتكــون أقــرب للمراجعــة وأســهل 
ــلطان  ــيخ: س ــظ للش ــِب التحفي ــداًء لطال ــون ن ــي أربع ــتذكار وه لاس

ــري. العم

١- ارفْع يديَك إىل ربك واسأله الثَّبات عى طريق القرآن.

٢- أصلح نيتك واعلم أهنا مقياُس التوفيق الرباينِّ لك.

3- اقرأ القرآن عى معلٍم متقن.

4- التزم بأحسن األخاق مع أْستاذك.

5- اضبط من أمور التجويد ما يرتقي بطريقة القراءِة لديك.

6- الزم حلقاِت القرآِن وال تعتذْر عنها إال يف أقسى الظُّروف.

7- ابحــث عــن احللقــاِت التــي فيهــا اإلعــداُد املناســُب واإلدارُة 
ــدة. الرائ

8- راجْع ما حتفُظ باستمرار؛ ألن القرآن رسيُع التفلُّت.
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9- من أجود أسباِب احلفِظ: القراءُة باملحفوِظ يف الّصاة.

١0- َقلِِّل املحفوظاِت ليثبَت احلفظ)1).

ــك أنــت األول  ــًزا بأنَّ ١١- احــرص عــى التبكــري للحلقــة وكــْن متمي
دائــًا.

١٢- ُنوُر القرآن هو اخلشوُع والتأثر عند تاوته فتخلق هبا.

نوُب تحُق بركَة احلفظ فاحذْر منها. ١٣- الذُّ

ــه يف أوقــات  ١4- ليكــن معــك مصحــٌف يف جيبــك لكــي تراجــع في
ــا. ــة وغريه ــراغ يف املدرس الف

١5- ليكــن لديــك مصحــف عــى نســخة واحــدٍة مــن التنســيق حتــى 
تضبــط أمــور املراجعــة لديــك.

١6- قلل طعاَمك، فبالتجربة يقوى بذلك حفظك.

١7- اعمــل بــا تتعلــُم مــن آيــات األوامــر والداب واحــذر مــن آيــات 
.(2 املنهيات)

)1)  أي قلِّل مقدار احلفظ اليومي. ومعناه: أن حتفظ مقداًرا تستطيع اإلتقان معه.
)2)  أي احذر أن تقَع فيا هنت عنه الية.
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ــُر القــرآن  ــَك وليظهــْر أث ١8- كــن قــدوًة حســنًة يف ســلوِكَك وأخاِق
عليــك.

١9- الزم الطالب املجدَّ الذي تنتفُع برؤيته قبل كامه.

٢0- التزم بآداب األخوِة اإليانيِة مع أصدقاِء احللقِة وغريهم.

٢١- حافــظ عــى دروســك وال تكــن احللقــُة ســبًبا لضعــف مســتواك 
الــدرايس.

َق أهدافك. ٢٢- رتِّب براجَمََك وأعالك حتى ُحَتقِّ

٢٣- كن متوازًنا بن ما تطلبه احللقُة منك وما تطلبه املدرسة.

ــن  ــا ولتك ــا مذموًم ــدرِس تعلًق ــباِب أو بامل ــٍد الش ــق بأح ٢4- ال تتعل
ــم هلل ويف اهلل. ــك هب عاقُت

ــلْك  ــاب فاس ــد الط ــد أح ــة أو عن ــٍة يف احللق ــة خمالف ــد رؤي ٢5- عن
ــك. ــن ذل ــك ع ــأل مدرس ــا أو اس ــرق يف عاجه ــَن الط أحس

٢6- قبــل اخلــروج مــع الطــاب للنزهــة تأكــد مــن حقــوِق والديــك 
وأمــورك الدراســية.

٢7- اعتن بلباسَك ورائحتَك، واعلم أن اهلل جيل حيب اجلال.
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٢8- احــرص عــى الرامــج اجلــادة املصاحبــِة للحلقــِة مــن الــدروس 
العلميــة وغريهــا.

٢9- والداك بحاجٍة إليك فاحرص عى برمها.

٣0- التحــْق بالــدوراِت التــي فيهــا تطويــُر ملســتواك العلمــي أو الذهني 
واإلبداعي.

٣١- اقرأ يف تفسرٍي خمتٍر ليفيدك يف ضبِط معاين القرآن.

ْف عــى أســباب النــزول واملعــاين املشــكلة يف اليــات التــي  ٣٢- َتَعــرَّ
حتفظهــا.

٣٣- َتَعلَّْم األحكاَم الفقهيَة املتعلقة بالقرآن.

ــه  ــل ادُع ل ــٍق ب ــٍظ أو خل ــك بحف ــز علي ــن يتمي ــَد مل ــاك واحلس ٣4- إي
ــه. ــاق ب ــى اللح ــك ع ــْد نفس وجاه

ن صوَتك بالقرآن ورتله ترتيًا. ٣5- حسِّ

ْف عى بعِض األحاديث الضعيفة املتعلقة بالسور واليات. ٣6- َتَعرَّ

ــوَن  ــى تك ــاِت حت ــور والي ــة للسُّ ــَل الصحيح ــِط الفضائ ٣7- اْضبِ
ــد. ــا أش ــك هب عنايُت



152

٣8- تــدرْب عــى تدبــِر القــرآن واكتشــاِف كنــوِزِه وابــدأ بكتابــِة يشء 
مــن ذلــك يف دفــرتك اخلــاصِّ ثــم اعــرض ذلــك عــى بعــض أهــل 

العلــم.

٣9- عندمــا يكــون لديــك مصحــف قديــم أو ممــزق فتعامــل معــه إمــا 
باإلحــراق أو دفنــه يف موضــٍع طاهــٍر )1).

40- إذا ختمــَت القــرآَن: اعلــم أنــك حصلــَت عــى كنــٍز كبــرٍي، فاتــق 
اهلل دوًمــا وأبــًدا، واحــرص عــى املراجعــة الدائمــة، وابــدأ بتعليــم 
ــي أو  ــدم العلم ــرٍق يف التق ــرى وط ــون أخ ــه لفن ــن، أو اجت الخري

ــوي. الدع

وختاًمــا: اعلــم أن القــرآَن حجــٌة لــك أو عليــك فاتــق اهلل وراِقْبــُه 
وكــن خــرَي دليــٍل عــى القــرآن بســلوكَك وتقــواك. 

واحلمــد هلل أواًل وآخــًرا وظاهــًرا وباطنًــا، عــى مــا وفــق وأعــان، 
فــا بنــا مــن نعمــة فمــن اهلل ال بحولنــا وال بقوتنــا، ونســأله العفــو عــن 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبين ــى اهلل ع ــري، وص ــل والتقص الزل

ــن. أجع

)1)  وهنــاك قســم العنايــة باملصحــف يف املســتودعات اخلرييــة وغريهــا فــا عليــك إال أن توصلــه 
إليهــم.
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