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 مقدمــــــــــــة

 

 

  سيئات   ومن  أنفسنا   رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده   هلل  احلمد  إن  

  وحده   اهلل  إال  إهل  ال  أن  وأشهد  ،له  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،

 :  وبعد، ورسوله  عبده  احممد   أن وأشهد له رشيك ال

  من   وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  كتاب  خلقه،  عل   اهلل  حجة  كريمال  القرآن  فإن

  أقوم،   هي  للتي  هيدي  كتاب  ،عليم  حكيم  لدن   من  فصلت  ثم  آياته  أحكمت  كتاب  خلفه،

ْيب   ال   ِكت اب  }ذلك ال ى هِ يفِ  ر  د  تَِّقني   ه  ْلم     (2)البقرة: {لِّ

 إعجاز  من  حيتوى  وفيام  لفظه،  ويف  بالغته،  ويف  هدايته،  يف  املعجز  الكتاب  القرآنو

 . نعلم مل وما  علمنا  مما  احلياة أمور  خمتلف يف علمي

ا   فتزداد  القلوب  يأخذ  الذي  الكريم   القرآن   يدي   بني   قدميه  صاحبه  ينصب   إليه،  شوق 

 .املطمئنة  القلوب أصحاب إال جيدها   أن قل وسعادة ةشيوخ بكاء بني اهلل

 السعادة  ووجد  وارتفع  ارتقي  منه  سقي   قلب  فأيام  للقلوب،   احلياة  ماء  الكريم   القرآن

 .القيوم احلي عن يغفل ومل منها   حظه فأخذ ومقدارها، الدينا  قدر  علم و ئنينة،والطام والراحة

القرآنو وت  صحبة  اإليامن  زيادة  وسائل  أعظم  العيوبطه من  وإصالح  القلوب    ، ري 

  من   وحيذره  احلالل  إىل  املؤمن  ويرشد  املعياد،  ليوم  والتزود  الكريمة،  باألخالق  والتحيل

  وإن   باحلق،  التزموا   إليه   عادوا  فكلام  والدولة،  واجلامعة  واألرسة  للفرد  دستور  أنه  ،احلرام

 . واألهواء دئاملكا  وفرقتهم الشياطني مهزات أصابتهم عنه  بعدوا

قال تعاىل }شهر رمضان الذي   ،القرآننزول  وهو شهر    ،شهر رمضانأقبل علينا    دقو

 هذا الكتاب   جاء  (185)البقرة:  هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان{أنزل فيه القرآن  
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ا كريام    رمضان يف  »وقد سميته    ،عل امتداد أيامه ولياليهولإلرسة  للدعاة واخلطباء  ليكون زاد 

القرآن وجل ن  أل  ؛«رحاب  عز  اهلل  بكتاب  املسلم  صلة  تقوية  حول  تدور  الكتاب    ، فكرة 

ا   وعمال بأحكامه. وحفظ ا  قراءة وفهام  وتدبر 

  

املوضوعاتيف  جعلت  و من  متنوعة  باقة  أيامه  من  يوم  نية    ،كل  قرآ خاطرة  بني  ما 

واجب   هنايتها  ويف  رمضان،  ألحداث  مناسب  وبعضها  اليومي،  للجزء  مناسب  بعضها 

اللطائف ت  ، وحاولعميل أرقها، ومن  املواعظ  األحاديث أصحها، ومن  فيها من  أن أمجع 

ونصيحة    ،أفضلها  القرآن،  علوم  من  ميرسة  سهلة  وفقرة  جتويد،  درس  حلفظ يومية  ثم 

 ومن ثم احتوى الكتاب عل ما ييل:   القرآن،

نية تنتهي بواجب عميل.ث -1  الثني خاطرة قرآ

 ثالثني درس جتويد.  -2

 رآن سهلة وميرسة.لقثالثني فقرة من علوم ا -3

 ثالثني نصيحة حلفظ القرآن.   -4

، وما كان غري ذلك فمن  وحده  وبعد  فهذا جهد املقل، فام كان فيه من صواب فمن اهلل

 نفيس والشيطان، وأسأل اهلل العفو والصفح. 

ذخرا يل يوم  و  الكريم،  خالصا لوجههأن جيعله  و  ،واهلل أسأل أن يتقبل عميل، وأن يغفر زليل

 . الغيبل قارئنا الكريم دعوة بظهرسأوأ ،القيامة

 . واحلمد هلل رب العاملني

 الفقريإىل عفو ربه

 مجعةحممد فهيم عصام أبوزياد/ 

esamgomha73@gmail.com  
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 اليوم األول

 

 لصوم واإلخالصا

وا اهلل  ﴿قال تعاىل:  وا إاِلَّ لِي ْعب د  ا أ ِمر  م  ْؤت وا  و  ي  ة  و  ال  وا الصَّ ي ِقيم  اء  و  ن ف  ين  ح  ه  الدِّ ِصني  ل 
لِ ْ خم 

ةِ  يِّم  لِك  ِدين  الق  ذ  اة  و  ك   [.5]البينة: ﴾الزَّ

عرف العلامء اإلخالص بأنه رس بنينيني العبنينيد وربنينيه، ال يعلمنينيه ملنينيك فيكتبنينيه، وال شنينييطان   -

 فيفسده، وال إنسان فينرشه.

 هلل تعاىل البد من توافر رشطني:ا ولكي يكون العمل متقبال  عند -

ا هلل.  -1   أن يكون صاحل ا عل منهج رسول اهلل. -2  أن يكون خالص 

 أقول العلماء يف اإلخالص: 

يصنينينيدر اإلمنينينيام أدنينينيو حامنينينيد الغنينينيزايل كتنينينياب النينينينية واإلخنينينيالص يف اإلحينينينياء  نينينيذه الكلنينينيامت:  -

ر القنينينيرآن أن ال وصنينينيول إىل السنينينيعادة إال  »قنينينيد انكشنينينيف ألربنينينياب القلنينينيوب ببصنينينيرية اإلينينينيامن وأننينينيوا

بنينينينيالعلم والعبنينينينيادة؛ فالننينينينياس كلهنينينينيم هلكنينينينين إال العنينينينياملني، والعنينينينياملون كلهنينينينيم هلكنينينينين إال العنينينينياملني، 

فالعمل بغري نية عننينياء،  ،والعاملون كلهم هلكن إال املخلصني، واملخلصون عل خطر عظيم

عنينياىل يف كنينيل ت والنية بغري إخالص رياء، وهو للنفاق كفاء، ومنينيع العصنينييان سنينيواء، وقنينيد قنينيال اهلل

ا ﴿ تعاىل اهللوجه غري   يراد بهعمل كان  نث ور  اء  مَّ ب  ْلن اه  ه  ع  ٍل ف ج  م  ِمل وا ِمْن ع  ا ع  ِدْمن ا إىِل  م  ق   ﴾ و 

 [.23]الفرقان:

 ويقول ابن مبارك: »رب عمل صغري تعظمه النية، ورب عمل كبري حتقره النية«. -

تتخل  ويقول مطرف بن عبد اهلل: »يا نفس -  أي أخلص هلل تتخلص من عذابه.  «يص أخليص 

 صدق النية مع اهلل تعاىل«.»اإلخالص ويقول إبراهيم بن أدهم:  -

 .«قال عثامن: »اإلخالص نسيان رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق -
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وهنينيو أحنينيد السنينيلف الصنينيالح:  -ومنينين أعجنينيب األقنينيوال يف اإلخنينيالص قنينيول )السنينيوس(  -

اإلخنينينينينيالص فقنينينينينيد احتنينينينينيا   هد يف إخالصنينينينينيها شنينينينيني فنينينينينيإن منينينينينين  ؛»اإلخنينينينينيالص فقنينينينينيد رؤينينينينينية اإلخنينينينينيالص

قد يغرت بإخالصه هلل يف عملنينيه، فمنينين رأى يف نفسنينيه « ويقصد أن البعض إخالصه إىل إخالص

ا، حيتا  إىل إخالص غري خملوط بعجب.  خملص 

: متنينين يكنينيون الرجنينيل مسنينييئ ا  فقالنينيت: إذا  نينين أننينيه ▲وقنينيد سنينيئلت السنينييدة عائشنينية  -

 حمسن.

 عالقة الصوم باإلخالص

أدو حامنينيد الغنينيزايل هنينيذه العالقنينية وسنينيبب نسنينيبة فضنينيل الصنينييام إىل اهلل؛ حينينيث  موضح اإلما ي

إن الصنينينييام العبنينينيادة الوحينينينيدة التنينينيي اخنينينيتص اهلل سنينينيبحانه وتعنينينياىل ثوا نينينيا لنفسنينينيه؛ وذلنينينيك لتحقينينينيق 

ا يف الصيام قهر لعدو اهلل إبليس، وإليك رشح هذين األمرين:  ركن اإلخالص، وأيض 

 سنينينينينيائرعمنينينينينيال يشنينينينينياهد بنينينينينيني الننينينينينياس، و سيأن الصنينينينينيوم كنينينينينيف وتنينينينينيرك، وهنينينينينيو رس ولنينينينيني األول: 

ئر النينيذي حنينيذر  العبنينيادات والطاعنينيات تكنينيون بمشنينيهد منينين اخللنينيق، وقنينيد يترسنينيب إليهنينيا رشك الرسنينيا

ئر، حينينيث قنينيال:  ملسو هيلع هللا ىلص مننينيه النبنينيي ئر ينينيا »ينيا أهينينيا الننياس إينينياكم ورشك الرسنيا قنينيال: ومنينيا رشك الرسنينيا

ا رنينيا ينينيرى منينين نظنينير الرسنينيول اهلل  قنينيال:  س إلينينيه، اننينييقنينيوم الرجنينيل فيصنينييل فينينيزين صنينيالته جاهنينيد 

ئر«.  فذاك رشك الرسا

نينينيا :  ني أن يف الصنينينينينينيوم قهنينينينينينير لعنينينينينينيدو اهلل إبلنينينينينينييس لعننينينينينينيه اهلل، وألن وسنينينينينينييلة الشنينينينينينييطان هنينينينينينيي الثني

الشهوات، وإنام تقوى الشهوات وجتمع باألكل والرشنينيب، فكنينيان الصنينييام جلامهنينيا، يقنينيول النبنينيي 

 ، هفكلام شبع اإلنسان مجحت شهوت .(1)»إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم«:  ملسو هيلع هللا ىلص

ا لنينينيه؛ فقنينينيد روى اإلمنينينيام أ نينينيد عنينينين أ  هرينينينيرة أن النبنينينيي   ملسو هيلع هللا ىلصومتكنينينين إبلنينينييس مننينينيه، وأصنينينيبح أسنينينيري 

 .(2)»لوال أن الشياطني حيومون عل قلوب بني آدم لنظروا إىل ملكوت السموات«قال: 

 
 .(5632(، ومسلم )2014رواه البخاري ) (1) 

 .1/27تفسري الفخر الرازي  (2) 
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 كيف ُتحقق اإلخالص؟

 جنينياء، عزوجنينيل أن هتتم بنظر اخلالق ال بنظر املخلوقني، وأن يكون هدفك رضا اهلل  -1

نْ ث: »يداحل خ  ِ  اّللَّ   أ ْرض   م  اه   الننينيَّاسِ  بِسنيني  فنيني  ، ك  نْ  اّللَّ  منيني  خ     و  اِس، بنينيِِرض   اّللَّ   أسنينيْ ه   الننينيَّ لنيني  ك   اّللَّ   و 

 «. لسان حالك هيتف النَّاسِ  إىل

 وليتك ترض واألنام غضاب اة مريرةنيواحلي ك حتلونيليت 

 إذا صح منك الود فالكل هني 

 

 رابنيوكل الذي فوق الرتاب ت  

أن يسنينينيتوي عننينينيدك املنينينيدح والنينينيذم: منينينياذا يفينينينيد منينينيدح الننينينياس وذمهنينينيم منينينيا دام رب الننينينياس  -2 

يقنينيول )ابنينين عطنينياء اهلل(:  وذمنينيه شنينيني هنينيو اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل،  عنك راض ! فالذي مدحه زين

ا لنفسك؛ را تعلمه منها، وأجهل الناس من  »الناس يمدحوك را يظنونه فيك، فكن أنت ذامًّ

 ما عند الناس«. نترك يقني ما عنده لظ

 »فمنينين تنينيزين للننينياس بنينيام لنينييس فينينيه سنينيق  منينين عنينيني اهلل« أن يسنينيتوي  نينياهرك وباطننينيك؛ -3

كنينين كأصنينيحاب الغنينيار الثالثنينية النينيذين آواهنينيم املبينينيت إىل الغنينيار،  ،فنينيال تظهنينير احلسنينين وقفنينيي القبنينييح

ال صاحلة كانت سبب ا يف نجاهتم.  أخفوا أعام 

 يف جنينينياء وأخرهنينينيا  الصنينينيفوف أول يف ةينينيني اجلند أو القينينينيادة يف عننينينيدك العمنينينيل يسنينينيتوي أن -4 

 مل وإن رض أعطنينينيي إن اخلميصنينينية وعبنينينيد النينينيدرهم وعبنينينيد النينينيدنيا  عبنينينيد تعنينينيس» الصنينينيحيح احلنينينيديث

 اهلل سنينيبيل يف فرسنينيه بعننينيان أخنينيذ لعبنينيد طنينيو  اننينيتق  فنينيال شنينييك وإذا واننينيتكس تعنينيس سنينيخ  يعنيني 

 يف نكنينينينيا  السنينينينياقة يف كنينينينيان وإن احلراسنينينية يف كنينينينيان احلراسنينينينية يف كنينينينيان إن قنينينيدماه مغنينينيني ة رأسنينينينيه أشنينينيعث

 [. البخاري رواه] له« يشفع مل تشفع وأن له يؤذن لن استأذن إن الساقة

 بنينيك أعنينيوذ إ  وهنينيو»م العمنينيل قبنينيل للصنينيحابة^  النبي علمه الذي  بالدعاء  عليك -5

 .أعلمه« ال را  واستغفرك أعلمه شيئ ا  بك أرشك أن من

 عملي واجب

لغب اى غغن ال غا  هغ  ا   .ال تشغل  اا لغغي ه كمغب   غغا اا  يغب ق غغ  و .  جغغ ا ال 

أغأرو :  لغ عاء ا لغم  ن غ  ك  عم   مع تىاي  ا كغيعلا أعلمغ أ»ال اغب  كغىك  اغب أأ أ   عغو  

 هتلفىك أا ال أعلم «.أو
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 التجويد 

ا إذا  معنىىا اجوجو ىىة ج ىى   * دت الإنينيء جتوينينيد  التحسنينيني واإلتقنينيان واجلنينيودة: يقنينيال جنينيوو

 أحسنته حتسين ا وأتقنته إتقان ا.

نية، من حينينيث إعطنينياء احلنينيروف حقهنينيا  ثحعلم يب معناه اصطالًحا   * يف الكلامت القرآ

منينين الصنينيفات الالزمنينينية التنينيي ال تفارقهنينينيا؛ كاالسنينيتعالء واالسنينيتيفال، أو مسنينينيتحقها منينين األحكنينينيام 

الناشنينيئة عنينين تلنينيك الصنينيفات؛ كنينيالتفخيم والرتقينينيق واإلدغنينيام واإل هنينيار، وغنينيري ذلنينيك، وإىل هنينيذا 

 يشري اإلمام ابن اجلزري بقوله: 

 هنينينينينينينينينينينينينينينينيا قحوهنينينينينينينينينينينينينينينينيو إعطنينينينينينينينينينينينينينينينياء احلنينينينينينينينينينينينينينينينيروف 

 

 منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين صنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيفٍة هلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ومسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتحقها  

 
 * فضله: هو أرشف العلوم؛ لتعلقه بكتاب اهلل تعاىل.

* غايته: متكنينيني القنينيار  منينين جنينيودة القنينيرآن، وحسنينين األداء، وصنينيون اللسنينيان منينين اخلطنينيأ يف 

 القرآن.

ا واجب عل من يريد قراءة يشء من القرآن.  * حكمه: تالوة القرآن جمود 

 مية فلها حكامن:لعأما معرفة قواعده وأحكامه ال

بالنسنينينينيبة لعامنينينينينية الننينينينينياس: تعلمنينينينيه بالنسنينينينينيبة هلنينينينينيم مننينينينينيدوب، وبالنسنينينينيبة خلاصنينينينينية الننينينينينياس النينينينينيذين  

يتصدون للقراءة أو اإلقراء، فتعلمه بالنسبة هلم واجنينيب؛ ليكوننينيوا قنينيدوة لغنينيريهم منينين العامنينية يف 

 التالوة. 

 مراوب اجقراءة  -

 للقىاءة رالث مىاتب ك : 

 در.حلا -3  التدوير.  -2  الرتتيل.  -1
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: عنينينينياة أحكنينينينيام  أوال  الرتتينينينينيل: هنينينينيو قنينينينيراءة القنينينينيرآن بتنينينينيؤدة وطمأنيننينينينية، منينينينيع تنينينينيدبر املعنينينينيا ، ومرا

تنينينينيب النينينينيثالث؛ حينينينينيث ننينينينيزل  نينينينيا القنينينينيرآن الكنينينينيريم، واهلل  التجوينينينينيد، وهنينينينيذه املرتبنينينينية هنينينينيي أفضنينينينيل املرا

ْرتِيال  ﴿سبحانه وتعاىل أمر نبيه  ا، فقال عز وجل:  ن  ت  ْرآ ِل اْلق  تِّ ر   [.4]املزمل: ﴾و 

التنينيدوير: هنينيو قنينيراءة القنينيرآن الكنينيريم بحالنينية متوسنينيطة بنينيني االطمئننينيان والرسنينيعة، منينيع : اثانينيني  

 مراعاة األحكام، وهي تيل الرتتيل يف األفضلية.

 احلدر: هو قراءة القرآن الكريم برسعة، مع املحافظة عل أحكام التجويد.ثالث ا: 

ا إهننينيا أكثنينير تنينيؤدة ول* وذكر بعض علنينيامء التجوينينيد مرتبنينية رابعنينية، وهنينيي مرتبنينية التحقينينيق، وقنينيا 

 وأشد طمأنينة من مرتبة الرتتيل، وهي التي تستحسن يف مقام التعليم.

 علوم القرآن 

 تعريف القرآن 

املعجنينينيز بلفظنينينيه، املتعبنينينيد بتالوتنينينيه،  ،ملسو هيلع هللا ىلص هنينينيو كنينينيالم اهلل تعنينينياىل املننينينيزل عنينينيل حممنينينيد اجقىىر:  

تر.  املنقول بالتوا

فنينيإذا أضنينييف الكنينيالم   ،فنينيني )كنينيالم( جنينينس يف التعرينينيف، يشنينيمل كنينيل كنينيالم  شرح اجوعر ىى  

إىل اهلل تعاىل فإنه بذلك خير  غريه من كالم اإلنس واجلن واملالئكة و)املننينيزل( خينينير  الكنينيالم 

ال،  الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمه، فلم ينزل عل أحد من خلقه؛ فليس كل كالم اهلل تعنينياىل مننينيز 

ْو ك  ﴿بل املنزل منه قليل، كام يدل عليه قول اهلل تعاىل:  ن ِفد  ن  اق ل لَّ ِت ر  ِّ ل  ام 
لِ ك  ا لِّ اد   اْلب ْحر  ِمد 

ا د  د  ِه م 
ْو ِجْئن ا بِِمْثلِ ل  ت  ر  ِّ و  ام 

لِ د  ك  نف  ْبل  أ ن ت   [. 109]الكهف: ﴾اْلب ْحر  ق 

خينينير  منينيا أنزلنينيه اهلل تعنينياىل عنينيل غنينيريه؛ كنينيالتوراة التنينيي  ملسو هيلع هللا ىلصوتقيينينيد املننينيزل بكوننينيه عنينيل حممنينيد

 -نزلنينيه عنينيل عيسنينين، والصنينيحف التنينيي أنزهلنينيا عنينيل إبنينيراهيم أ أنزهلنينيا عنينيل موسنينين، واإلنجينينيل النينيذي

ا السالم.   عليهم مجيع 

فإننينيه لنينييس  فقينينيدان خينينير   نينيام احلنينيديث القنينيدي أمنينيا عبنينيارة )املعجنينيز بلفظنينيه املتعبنينيد بتالوتنينيه(

وأمنينيا عبنينيارة )املنقنينينيول بنينيالتوتر( فقينينيد  أخنينينيري  ،ذلنينيك و)املتعبنينيد بتالوتنينينيه( أي ال تقنينيم الصنينيالة إال بنينينيه
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 متواتر كقراء اآلحاد. ريخر  به ما كان غ

 هنينينيو علنينينيم يتنينينيأحف منينينين مباحنينينيث تتعلنينينيق بنينينيالقرآن الكنينينيريم منينينين جهنينينية تعرينينينيف علنينينيوم القنينينيرآن:

ءتنينينينينينيه، وتفسنينينينينينيريه وإعجنينينينينينيازه، وناسنينينينينينيخه  نزولنينينينينينيه؛ مكينينينينينينيه ومدنينينينينينينيه، ومجعنينينينينينيه وترتيبنينينينينينيه، وكتابتنينينينينينيه وقرا

 ومنسوخه، ودفع الشبه عنه.

 كيف حتفظ القرآن؟

حفنينيظ القنينيرآن والعناينينية بنينيه  لوجنينيوب إخنينيالص النينينية، وإصنينيالح القصنينيد، وجعنيني اإلخالص: 

ِد اهلل  ﴿منينينين أجنينينيل اهلل سنينينيبحانه وتعنينينياىل، والفنينينيوز بجنتنينينيه، وحصنينينيول مرضنينينياته؛ قنينينيال تعنينينياىل:  نيني  اْعبني ف 

ين   ه  الدِّ ا لَّ ص 
لِ ْ ين  اخْل الِص      خم   الدِّ

ِ
ِمْرت  أ ْن ﴿[، وقال تعاىل: 3، 2]الزمر:  ﴾أ ال  هلل ْل إِ ِّ أ  ق 

ه  الدِّ  ا لَّ ص 
لِ ْ ْعب د  اهلل  خم  ، قنينيال اهلل تعنينياىل: )أننينيا أغننينين ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال رسنينيول اهلل 11]الزمر:   ﴾ن  يأ 

. فنينيال أجنينير وال (1) الرشكاء عنينين الرشنينيك؛ منينين عمنينيل عمنينيال  أرشك معنينيي فينينيه غنينيريي تركتنينيه ورشكنينيه(

ثواب ملن قرأ القرآن وحفظه رياء أو سمعة، وال شك أن من قرأ القنينيرآن رينينياء  فهنينيو منينين الثالثنينية 

 ة.ما الذين تسعر  م النار يوم القي

 

 

 
 (.7424)لم مس رواه(  1)
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 اليوم الثاني

 

 لتوبة النصوح ا

ا ﴿قال تعاىل:  وح  ة  نَّص  ْوب   ت 
ِ
وا إىِل  اهلل وب  ن وا ت  ِذين  آم  هيه ا الَّ

ا أ  ْم ي  نك  ر  ع  فِّ ك  ْم أ ن ي  ك  به ن ر  س  ع 

ْزِ  ْوم  ال  خي  ا األهْن ار  ي  ه 
ْتِ ِْري ِمن حت  نَّاٍت جت  ْم ج  ْدِخل ك  ي  ْم و  يِّئ اتِك  ه  نَّ لاهلل  ا يس  ع  ن وا م  ِذين  آم  الَّ بِيَّ و 

ك  عني   ا إِننيَّ نني  ْر ل  اْغفنيِ ا و  نني  ن ا ن ور  مْتِْم ل  ن ا أ  بَّ ون  ر  ول  ق  هِنِْم ي  ياْم  بِأ  يِْدهِيْم و  نْي  أ  ن ب  ْسع  ْم ي  ه   ن ور 
ٍ
ء ْ لِّ يش  ل  كني 

ِدير    [.8]التحريم: ﴾ق 

بنينينيك فينينينيه ممننينينيوح، ر بنينينياب التوبنينينية فينينينيه مفتنينينيوح، وعطنينينياء ،وشنينينيهر رمضنينينيان هنينينيو شنينينيهر التوبنينينية -

 وفضله تعاىل يغدو ويروح، ولكن أين التائب املستغفر 

 ولكن راذا نتوب  

ْم ﴿ألن اهلل أمنينيرك  نينيا وأمنينير  نينيا كنينيل منينيؤمن:  - لَّكنيني  ع  ون  ل  ا امْل ْؤِمننيني  هينيه 
ا أ  ِيعنيني   مج 

ِ
وا إىِل  اهلل وبني  ت  و 

ون   ح 
ْفلِ  [.31]النور: ﴾ت 

بِني  ﴿ب املخبتنينينيني: حينينيني ألن اهلل حينينينيب التنينينيوابني وحينينينيب املسنينينيتغفرين و - ا وَّ نيَّ به التني
ِ نَّ اهلل  حينيني 

إِ

ِرين   هِّ به امْل ت ط 
ِ حي   [.222]البقرة: ﴾و 

ألن التوبة تفرح الرب، وتسعد املالئكة، وتغنينييظ الشنينييطان، وتفنينيرح اإلخنينيوان، وحتنينيزن   -

 األعداء، وترفع درجتك، وتوسع ق ك، وتعيل قدرك.

 * وللتوبة رشوط:

  أول رشط للتوبنينية، فنينيال معننينين للتوبنينية وأننينيت مقنينييم عنينيل الاإلقنيني  اإلقنيال  عنين النيذنب: -1

 الذنب؛ فالذي يستغفر ربه وهو مقيم عل معصية كاملستهز  بربه، وهلل در القائل:

 أسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيتغفر اهلل منينينينينينينينينينينينينينينينينينين أسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيتغفر اهلل

  

 منينينينينينينينينينينينين لفظنينينينينينينينينينينينية بنينينينينينينينينينينينيدرت خالفنينينينينينينينينينينينيت معناهنينينينينينينينينينينينيا  

 
 وكينينينينينينينينينينينيف أرجنينينينينينينينينينينيو إجابنينينينينينينينينينينيات النينينينينينينينينينينينيدعاء

 

هنينينينينيا    وقنينينينينيد سنينينينينيددت بالنينينينينيذنوب عننينينينينيد اهلل جمرا
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ا عل عدم العودة.ا  قال احلسن  - ا عل ما مىض، جممع   لبرصي: التوبة أن يكون العبد نادم 

ا، والننينيدم هنينيو توجنينيع القلنينيب، وعالمتنينيه طنينيول  الننينيدم: -2 ا وقصنينيد  التوبنينية ننينيدم ينينيورث عزمنيني 

. إذا ننينينيدم العبنينينيد فنينينيإن ندمنينينيه .. تننينينيدم السنينينيتخفافك بمعصنينينيية اهلل. وللننينينيدم عالمنينينية.احلنينينيزن والبكنينينياء

بدمعة فتسق  الدمو  منينين خشنينيية اهلل؛ لرتتفنينيع بالتائنينيب إىل أعنينيل  هينمو يف قلبه إىل أن يغسل ذنب

»عيننيان ال متسنيها الننيار: عنيني بكنيت منين خشنيية اهلل،  بذلك فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  عليني، وقد برش النبي

 . وعني باتت حترس يف سبيل اهلل« ]رواه الرتمذي[

 ينقنينينيال: أصنينينياب ،بفضنينينيل إيامننينينيه ينينينيذكر ذنبنينينيه ويننينينيدم علينينينيه أربعنينينيني سنينينينة)حممنينينيد بنينينين سنينينيريين(  -

 دين، فقلت أصابني بذنب أذنبته منذ أربعني سنة؛ قلت لرجل: يا مفلس.

 ) والفضيل( حيرم من قيام الليل مخسة أشهر بسبب ذنب أذنبه. -

. ننينيادي يف األسنينيحار وعننينيد اسنينيتجابة غنينيافر .* هينينيا أخنينيي التائنينيب، واهتنينيف يف جنينيوف اللينينيل

 الذنب وقابل التوب:

 ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيارب إن ذننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد كثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرت 

 

ارصنينينينينينينينينينينينينينينينيني حفنينينينينينينينينينينينينينينينينيام أطينينينينينينينينينينينينينينينينينيق هلنينينينينينينينينينينينينينينينينيا     ا وال عنينينينينينينينينينينينينينينينينيدًّ

 
 ولنينينينينينينينينينينييس يل بعنينينينينينينينينينينيذاب الننينينينينينينينينينينيار منينينينينينينينينينينين قبنينينينينينينينينينينيل

 

ا  ا وال جلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد   وال أطينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيق هلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا صنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  

 
 فنينينينينينينينينينيانظر إهلنينينينينينينينينينينيي إىل ضنينينينينينينينينينينيعفي ومسنينينينينينينينينينينيكنتي

 

ا للجحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينييم غنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدا   وال تنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذقني حنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرًّ

* واعلم يا أخنينيي أن املشنينيكلة ليسنينيت يف النينيذنب؛ فكنينيل ابنينين آدم خطنينياء، ولكنينين املشنينيكلة يف  

 .كالتوبة النصوح، والندم املستمر، والعزم عل الرت

 : * فقنينيد قنينيال بعنينيض السنينيلف: قنينيد يكنينيون النينيذنب أنفنينيع للعبنينيد إذا اقرتننينيت بنينيه التوبنينية، وقنينيالوا

: كينينينينيف  )قنينينينيد يعمنينينينيل العبنينينينيد النينينينيذنب فينينينينيدخل بنينينينيه اجلننينينينية، ويعمنينينينيل الطاعنينينينية فينينينينيدخل  نينينينيا الننينينينيار. قنينينينيالوا

: يعمنينينيل النينينيذنب فنينينيال ينينينيزال نصنينينيب عينينينينيه إن قنينينيام وإن قعنينينيد وإن مشنينينين . ذكنينينير ذنبنينينيه، .ذلنينينيك ! قنينينيالوا

ا وت ا بنيني وفيحنينيدث لنينيه انكسنينيار  ا وننينيدم  ويعمنينيل احلسنينينة فنينيال  ،فيكنينيون ذلنينيك سنينيبب نجاتنينيه ،ة واسنينيتغفار 

ا، فتكنينينيون .تنينينيزال نصنينينيب عينينينينيه إن قنينينيام إن قعنينينيد وإن مشنينينين ا واسنينينيتكبار  . كلنينينيام ذكرهنينينيا أورثتنينينيه عجبنينيني 

 .سبب هالكه(
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ا منينينينين ♫ويف ذلنينينيك يقنينينينيول ابنينينينين القنينينينييم  * ا خنينينينيري  : )رب معصنينينيية أورثنينينينيت ذالًّ وانكسنينينينيار 

ا(. ا واستكبار   طاعة أورثت عزًّ

: كنينينين رجنينينيال  يف عزمنينينيك؛ فنينينيإذا وعنينينيدت فنينينيأوف، وإذا نوينينينيت عنينينيزم عنينينيل عنينينيدم العنينينيودةلا -3

وانظنينينير إىل عنينينيزائم الرجنينينيال، فقنينينيد منينينير مالنينينيك بنينينين ديننينينينيار  ،فاصنينينيدق، وإذا عزمنينينيت فتوكنينينيل عنينينيل اهلل

بالسنينينيوق فنينينينيرأى بنينينينيائع التنينينيني، فتاقنينينينيت نفسنينينينيه إىل التنينينيني ومل يكنينينينين معنينينينيه ثمننينينيه، فطلنينينينيب منينينينين البنينينينيائع أن 

ءه فنينينيرفض، فانرصنينيف مالنينينيك وأقبنينيل الننينينياس عنينينيل اذفعنينيرض مالنينينيك أن ينينيرهن حنينيني  ،ينينيؤخره فنينينيرفض 

هنينيد العابنينيد مالنينيك بنينين ديننينيار، فبعنينيث البنينيائع غالمنينيه إىل  البنينيائع وأخنيني وه عنينين هوينينية املشنينيرتي إننينيه الزا

مالنينيك بنينيالتني كلنينيه، وقنينيال لغالمنينيه إن قبلهنينيا مننينيك فأننينيت حنينير لوجنينيه اهلل، وذهنينيب الغنينيالم إىل مالنينيك 

لنينيه اذهنينيب لسنينييدك وقنينيل لنينيه إن مالنينيك ال  لويرجو منه قبول التني؛ ألن فيه حريته، فإذا باملنينيك يقنيني 

م عل نفسه أكل التني إىل يوم الدين. فقال الغالم: يا سيدي .يأكل الدين بالتني . إن مالك حرو

 خذها؛ فإن فيها عتقي، فقال مالك: إن كان فيها عتقك ففيها رقي.

 ؛رأى مالنينيك أن شنينيهوته أذلتنينيه، وأن بطننينيه أهانتنينيه، فنينيأدب نفسنينيه وحنينيرم عليهنينيا أكنينيل التنينيني -

ا هلا وهتذيب ا، فكيف ال يعزم هذا العزم من استذله شيطانه، وأخضعته شهوته، فسق  يف  زجر 

 بئر اخلطيئة.

وأدرش أخي التائب: بمجرد العزم تنهمر عليك ال كات، ويفيض علينينيك اخلنينيري؛ أمل تسنينيمع   -

 ته الفتوح(. ت أأدا حزم يقول: )عند تصحيح الضامئر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد عل ترك اآلثام 

فيا عجب ا لعبد خائر العزم ضعيف اهلمة ليس له قنينيوة إال عنينيل النينيذنب، ولنينييس لنينيه عنينيزم إال عنينيل  

 اخلطيئة. 

  واجب عملي 

مغه  عغ ع العغواة نليمغا  وأك غى  عغ ع علغن  ح ا   والا أ ت مقي  عليما  وتب م مغا  وا

 . االهتلفا  ال تقّ  عه مائب مىة يف اليوع
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 التجويد

 للحن وأقسامها

 نن اللحن: هو اخلطأ وامليل عن الصواب. مع

 اللحن اخلفي. -2 اللحن اجليل. -1 أقسامه: ينقسم إىل قسمني:

هنينينيو خطنينيأ يطنينيرأ عنينينيل اللفنينيظ، فيخنينيل بمبننينينين الكلمنينية، سنينينيواء القسنينيم األول: اللحنينين اجلنينييل: 

ا يشنينينينيرتك يف معرفتنينينينيه علنينينينيامء القنينينينيراء ا ألننينينينيه خينينينينيل إخنينينينيالال   نينينينياهر  ي جلينينينينيًّ مو  أخنينينينيلو بمعناهنينينينيا أم ال، وسنينينيني 

ْيِهمْ ﴿عامة الناس، ومثال الذي خيل باملعنن كرس التاء يف قوله: و ل  ْمت  ع  نْع   أو ضمها. ﴾أ 

 ﴿ ومثال الذي ال خيل باملعنن ضم اهلاء يف قوله 
ِ
 .﴾احْل ْمد  هلل

 حرام باإلمجا ؛ السيام إن ت عمده القار  أو تساهل فيه.وحكم هذا القسم: 

عنينيل اللفنينيظ فيخنينيل بعنينيرف القنينيراءة، وال خينينيل  رأ هنينيو خطنينيأ يطنيني القسم الثا : اللحن اخلفنيي:  

ي خفيًّا ألنه خيتص بمعرفته العامل بأحكنينيام  مو باملبنن، وقيل خطأ يتعلق بكامل إتقان النطق، وس 

 التجويد فق ، ومثاله ترك اإل هار أو اإلدغام أو اإلخفاء، وباجلملة ترك أحكام التجويد.

قنينينيار  أو تسنينينينياهل فينينينيه، وقينينينينيل العنينينيل النينينيراجح إن تعمنينينينيده وحكنينينيم هنينينيذا القسنينينيم: التحنينينيريم 

بالكراهة، وقد خصه بعضهم بعدم ضب  مقادير املدود بنينيالنقص أو الزينينيادة، أو عنينيدم املسنينياواة 

 بينها، وإىل هذا يشري صاحب آللئ البيان بقوله:

نينينينيي ني ني ني ني ني ني ني ني نينينينييل وخفني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينينيامن جني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينينين قسني ني ني ني ني ني ني ني ني  اللحني
 

نينينينيي  ني ني نينينينيالف يف اخلفني ني ني نينينينيع خني ني ني م مني نينينيرا ني ني ني نينينينيل حني ني ني  كني
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 علوم القرآن

 لوحــــــــــــــيا

 خلفي الرسيع اخلاص بمن يوجه إليه بحيث خيفن عل غريه. ا مهو اإلعال الوحي لغة:

ا:  ا. -هو كالم اهلل املنزل عل نبي من أنبيائه الوحي رشع   صلوات اهلل عليهم مجيع 

ك  إىِل  ﴿: ينينيوحن إلنينييهم، كنينيام رح القنينيرآن بنينيذلك، قنينيال تعنينياىل* واملالئكنينية  بنينيه وِحي ر  إِْذ ينيني 

مْ  ك  ع  ِة أ  ِّ م  ك 
 [. 2:ال]األنف ﴾امْل الئِ

كيفية الوحي إىل املالئكة، ما أخرجه أدنينيو داود عنينين عبنينيد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  ويفصل حديث النبي

»إذا تكلنينينيم اهلل بنينينيالوحي سنينينيمع أهنينينيل السنينينيامء للسنينينيامء : ملسو هيلع هللا ىلص ، قنينينيال رسنينينينيول اهللبنينينين مسنينينينيعود 

لون كذلك حتن يأتيهم ج يل  ر السلسلة عل الصفا، فيصعقون، فال يزا  حتن صلصلة كجو

، ق  عنف زِّ      ج يل   جاءهم   إذا لو م، قال: فيقولون: يا ج يل ماذا قال ربك  فيقول: احلقَّ

  .«فيقولون: احلقَّ احلقَّ 

كيفينينية النينيوحي إىل املالئكنينية، وأن ذلنينيك يكنينيون بكنينيالم اهلل تعنينياىل وسنينيام  واحلنينيديث يوضنينيح 

. هنينيذا يف النينيوحي بصنينيفة .املالئكنينية النينيذين ينتنينيا م اهلنينيول الشنينيديد هلنينيذا الكنينيالم؛ لعظنينيم أثنينيره علنينييهم

 بصنينيفة خاصنينية، فهنينيو أن ج ينينيل  ♠ن كيفينينية النينيوحي بنينيالقرآن إىل ج ينينيل عنيني   منينيا عامة، أ

ا بنفس اللفظ الذي أنزل به، وهذا ما عليه مجهور أهل السنة  تلقف القرآن من اهلل تعاىل سامع 

 واجلامعة. 

 كيف حتفظ القرآن؟

 صحيح النطق والقراءةت

القرآن، بنيني  طنينيقهنينيي وجنينيوب تصنينيحيح الن -بعنينيد اإلخنينيالص  -أول خطنينيوة يف طرينينيق احلفنينيظ 

وال يكون ذلك إال بالسام  من قار  جمينينيد وحنينيافظ منينيتقن، والقنينيرآن ال يؤخنينيذ إال بنينيالتلقي؛ فقنينيد 

ا، وكنينيان الرسنينيول نفسنينيه  -وهنينيو أفصنينيح العنينيرب لسنينيان ا  - ملسو هيلع هللا ىلص أخنينيذه الرسنينيول منينين ج ينينيل شنينيفاه 

يعرض القنينيرآن عنينيل ج ينينيل كنينيل سنينينة منينيرة واحنينيدة يف رمضنينيان، وعرضنينيه يف العنينيام النينيذي تنينيويف فينينيه 

ا، وسنينيمعه منينينهم بعنينيد أخنينيذ القنينيرآن مشنينيافهة.   لككذعرضتني، و علمه الرسنينيول ألصنينيحابه شنينيفاه 
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وجينينينيب االعنينينيتامد عنينينيل النينينينفس يف قنينينيراءة القنينينيرآن، حتنينينين لنينينيو كنينينيان الشنينينيخص علنينينييام  بالعربينينينية وعلنينينييام  

 بقواعدها؛ ذلك أن يف القرآن آيات كثرية قد تأيت عل خالف املشهور من قواعد العربية.
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 اليوم الثالث

 

 اذ نصوم؟مل

ْم ﴿:  تعاىل  لا ق ْبلِك  ن قني  ِذين  منيِ ل  النيَّ ب  عني 
تنيِ ام  ك  ي ام  كني  م  الصنيِّ ْيك  لني  ب  ع 

تنيِ وا ك  نني  ِذين  آم  هيه ا الَّ
ا أ  ي 

ون   تَّق  ْم ت  لَّك  ع   [.183]البقرة: ﴾ل 

ينينيوم االثننينيني  -عنينيل النينيراجح  -هذه اآلية وما بعدها نزلنينيت كلهنينيا باملديننينية املننينيورة، وكاننينيت 

ن منينين السنينينة الثانينينية للهجنينيرة، وهنينيي السنينينة اخلامسنينية واخلمسنينيون منينين با شنينيعلليلتني خلتنينيا منينين شنينيهر  

 ميالد الرسول الكريم، وهي توضح ثالثة أمور:

 احلكمة من الصيام. -3 أن الصيام عبادة قديمة. -2 فريضة الصيام. -1

  : فرضية الصيام ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجا ، وهو معلوم من الدين بالرضورة، أوال 

 منكره.و دهفيكفر جاح

ي ام  ﴿فيقول تعاىل:  ،أما الكتاب م  الصِّ ْيك  ل  تِب  ع   [.183]البقرة: ﴾ك 

ْمه  ﴿ وقوله سبحانه: ْلي ص  ْهر  ف  م  الشَّ ِهد  ِمنْك  ن ش   .[185]البقرة: ﴾ف م 

قال النووي يف رشح مسلم:  .»بني اإلسالم عل مخس«فحديث ابن عمر:    ،وأما السنة

 رفة الدين، وعليه اعتامده، وقد مجع أركانه.مع واعلم أن احلديث أصل عظيم يف

 أما اإلمجا  فلم خيتلف أحد من املسلمني عل وجوب صوم رمضان.

الصوم عبادة قديمة. قال املفرسنينيون يف هنينيذه اآلينينية إهننينيا تنينيدل عنينيل أن مجينينيع النينيديانات   ثاني ا:

 فرض فيها الصوم، وأن مجيع األمم تعبدها اهلل تعاىل بالصوم.

آلينينية إن الصنينيوم عبنينيادة قديمنينية، مل تفنينيرض علنينييكم وحنينيدكم؛ بنينيل شنينيارككم ا  ننينينوقالوا يف مع

مْ ﴿فيها كل األمنينيم، قنينيال تعنينياىل:   ْبلِك  ن قني  ِذين  منيِ ل  النيَّ ب  عني 
تنيِ ام  ك  [، أي األنبينينياء 183]البقنينيرة: ﴾كني 

 واألمم من لدن آدم إىل يومنا هذا. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 19 يف رحاب القرآن

19 

دي والشع  أهنم النصارى.:  بيوعن ابن عباس وجماهد: أهنم أهل الكتاب، وعن احلسن والسَّ

وتطيينينينينيب لنفنينينينينيوس املخنينينينياطبني؛ فنينينينينيإن  ،وترغينينينينينيب فينينينينيه ،ويف اآلينينينينية الكريمنينينينية تأكينينينينينيد للحكنينينينيم

 األمور الشاقة إذا عمت طابت.

  :ثالث ا: احلكمة من الصيام

ون  ﴿ تَّق  ْم ت  لَّك  ع   . إهنا التقوى. .هكذا ت ز الغاية الكبرية من الصوم ﴾ل 

 صفات املتقني

: »أوصنينييك ملسو هيلع هللا ىلص ر، عننينيدما قنينيال للرسنينيول: أوصنينيني، فقنينيالذ   أل ملسو هيلع هللا ىلص التقنينيوى وصنينيية النبنينيي -

]احلنينياكم وابنينين حبنينيان[، أي أن التقنينيوى بالنسنينيبة للعبنينيادة كنينيالرأس  بتقوى اهلل؛ فإهنا رأس األمنير كلنيه« 

املتقنينيون يف بالنسنينيبة للجسنينيد، فنينيال معننينين للعبنينيادة بنينيدون تقنينيوى. ووصنينيف اإلمنينيام عنينييل كنينيرم اهلل وجهنينيه 

الصنينينينيواب، وملبسنينينينيهم االقتصنينينينياد، ومشنينينينييهم  همطقهنينينينيذه النينينينيدنيا، فقنينينينيال: هنينينينيم أهنينينينيل الفضنينينينيائل، منينينينين

التواضنينيع، غضنينيوا أدصنينيارهم عنينيام حنينيرم اهلل علنينييهم، ووقفنينيوا أسنينيامعهم عنينيل العلنينيم الننينيافع هلنينيم، ال 

يرضنينينيون منينينين أعامهلنينينيم القلينينينيل، وال يسنينينيتكثرون الكثنينينيري، فهنينينيم ألنفسنينينيهم متهمنينينيون، ومنينينين أعامهلنينينيم 

ا يف لنينيني  ا يف يقنينينيني، ، نيمشنينينيفقون، ومنينينين عالمنينينية أحنينينيدهم أننينينيك تنينينيرى لنينينيه قنينينيوة يف دينينينين، وحزمنينيني  وإيامننينيني 

ا  ا يف عبادة، وحتمال  يف فاقة، وص   ا يف غنن، وخشوع  ا يف علم، وعلام  يف حلم، وقصد  وحرص 

ا عنينين طمنينيع، يعمنينيل األعنينيامل الصنينياحلة وهنينيو  يف شدة، وطلب ا يف حالل، ونشاط ا يف هدى، وحترجنيني 

 بالعمل.ل قوعل وجل، يميس ومهه الشكر، ويصبح ومهه الذكر، يمز  احللم بالعلم، وال

 الثمار العشر للتقوى

يم  ﴿العلنينينينينينينينيم: قنينينينينينينينيال تعنينينينينينينينياىل:  -1
نينيِ ني ني ني ني لني  ع 
ٍ
ء ْ لِّ يش  نيني  ني ني ني ني اّلل  بِكني م  اهلل  و  نيني  ني ني ني ني كني لِّم  ع  ي  وا اهلل  و  نيني  ني ني ني ني قني اتَّ  ﴾و 

 [.282]البقرة:

به امْل تَِّقني  ﴿احلب: قال تعاىل:  -2
ِ ِإنَّ اهلل  حي   [.76]آل عمران: ﴾ف 

نَّ اهلل  ﴿:  املحبة والنرص والتأييد: قال تعاىل  -3
ِسن ون    إِ ْ م حمه ِذين  ه  الَّ ْوا و  ق  ِذين  اتَّ ع  الَّ  ﴾م 

 [.128]النحل:
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ري  ﴿اإلكنينينينينينينيرام: قنينينينينينينيال تعنينينينينينينياىل:  -4 نينيِ ني ني ني بني يم  خ 
نينيِ ني ني ني لني نَّ اهلل  ع 

ْم إِ اك  نيني  ني ني ني تْقني  أ 
ِ
د  اهلل نينيْ ني ني ني ْم ِعنني ك  م  ر  نينيْ ني ني ني كني  ﴾إِنَّ أ 

 [.13]احلجرات:

ذ  ﴿النجنينينينينياة منينينينينين الننينينينينيار: قنينينينينيال تعنينينينينياىل:  -5 نيني  ني ني نني ْوا و  نيني  ني ني قني ِذين  اتَّ نينيَّ ني ني ي الني نينيِّ ني ني ن جني مَّ ن  نيني  ني ني ا ا ر  ثني نيني  ني ني يهني
ني  فِ

ِ ِ
امل نينيَّ ني ني لظني

 [.72]مريم:﴾ِجثِيًّا

ا﴿النجاة من الشدائد والرزق احلالل: قال تعاىل:    -6 ج  ر  ْ ه  خم  ل لَّ ع  ْ تَِّق اهلل  جي  ن يَّ م    و 

ت ِسب   ْ ْيث  ال  حي  ْقه  ِمْن ح  ْرز  ي   [.3،2]الطالق: ﴾و 

ْر ع  ﴿تكفنينيري النينيذنوب: قنينيال تعنينياىل:  -7 فنينيِّ ك  ِق اهلل  ي  تنينيَّ ن يَّ منيني  ا  ه  ننينيْ و  ر  ه  أ جنينيْ ْم لنيني 
ْعظنينيِ ي  يِّئ اتِِه و   ﴾ سنيني 

 [. 5]الطالق:

ْيئ ا﴿: احلفنينيظ منينين األعنينيداء: قنينيال تعنينياىل -8 ْم شنيني  ه  د  ينينيْ ْم ك  ك  ه وا ال  ي رضنيني  تَّقنيني  ت  وا و    ِ إِن ت صنينيْ  ﴾و 

 [.120]آل عمران:

ْم إِ ﴿: استقبال املالئكة أحسن استقبال: قنينيال تعنينياىل  -9 ْوا ر  نيَّ  قني  ِذين  اتَّ يق  النيَّ
سنيِ ِة  ىل  و  اجْل ننيَّ

ا  ر  م   [.73]الزمر: ﴾ز 

ْم ﴿جننينية عرضنينيها السنينيموات واألرض: قنينيال تعنينياىل: -10 كنيني  بِّ ن رَّ ٍة منينيِّ ر 
ْغفنينيِ وا إىِل  م  اِرع  سنيني  و 

تَِّقني   ْت لِْلم  ِعدِّ ْرض  أ  األ  ات  و  و  ام  ا السَّ ه  ْرض  نٍَّة ع  ج   [.133]آل عمران: ﴾ و 

  واجب عملي 

لغغ   كحغغ أغغتقذ ا اغغفات ا كغغاول أأ حتقغغص  خغغى ا ى قغغو    لغغ  لت لغغ  الت مغغاع ع اإل

 الشمى.
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 التجويد

 الســــــتعاذةا

 معناها االلتجاء واالعتصام والتحصني. االسوعاذة ج   * 

لفظ حيصنينيل بنينيه االلتجنينياء إىل اهلل تعنينياىل، واالعتصنينيام والتحصنينين   االسوعاذة اصطالًحا *  

ومعناهنينينينيا   اخلنينينيني  بنينينينيه منينينينين الشنينينينييطان النينينينيرجيم، وهنينينينيي ليسنينينينيت منينينينين القنينينينيرآن باإلمجنينينينيا ، ولفظهنينينينيا لفنينينينيظ

 اإلنشاء، أي: م أعذ  من الشيطان الرجيم.

 اختلف العلامء هل هي واجبة أم مندوبة. حكم االسوعاذة * 

ذهب مجهور العلامء إىل أهنا مندوبة عند ابتداء القراءة، و لوا األمر يف   اجقول األول * 

 ﴿قولنينيه تعنينياىل: 
ِ
اّلل ِعْذ بنينيِ ت  اسنينيْ ن  ف  ْرآ أْت  اْلقنيني  ر  ا قنيني  ِإذ  ِجيمِ ن   منينيِ فنيني  اِن النينيرَّ ْيط  عنينيل  [98]النحنينيل: ﴾ الشنينيَّ

.  الندب، بحيث لو تركها القار  مل يكن آثام 

ذهب بعض العلامء إىل أهنا واجبة عند ابتداء القراءة، و لوا األمر   اجقول اجثاني * 

.  السابق يف اآلية عل الوجوب، وعل مذهبهم إذا تركها القار  يكون آثام 

ار عند مجيع القراء يف صيغتها )أعوذ باهلل من الشيطان ختامل ص    االسوعاذة * 

الرجيم(؛ ألن هذه الصيغة أقرب مطابقة لآلية السابقة الواردة يف سورة النحل، وجيوز  

التعوذ بغري هذه الصيغة مما ورد به النص: )أعوذ باهلل من الشيطان(، ونحو )أعوذ باهلل  

 السميع العليم من الشيطان الرجيم(.

 لالستعاذة عند بدء القراءة حالتان مها:   السوعاذة ا  والحأ* 

 اإلخفاء. احلالة الثانية:  اجلهر.  احلالة األوىل: 

 اجلهر: فيستحب اجلهر باالستعاذة عند بدء القراءة يف موضعني: احلالة األوىل:  

، وكان هناك من يستمع لقراءته. األوىل:  ا  إذا كان القار  يقرأ جهر 

 وس  مجاعة يقرءون القرآن، وكان هو املبتد  بالقراءة. ر القا إذا كان  الثانية:   
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 اإلخفاء: يستحب اإلخفاء باالستعاذة يف أربعة مواضع: * احلالة الثانية: 

.األول:  ا نينينيا :  إذا كان القار  يقرأ رسًّ ا ولنينينينييس عننينينينيده الثني إذا كنينينينيان القنينينينيار  يقنينينينيرأ جهنينينينير 

 أحد يستمع لقراءته.

ا، والسنينييام ، صالةإذا كان القار  يقرأ يف الالثالث:   ا أو منفرد  ا أو مأموم  سواء أكان إمام 

 إذا كانت الصالة جهرية.

بع:   إذا كان يقرأ وس  مجاعة، وليس هو املبتد  بالقراءة.الرا

 هلا أربعة أوجه عند االبتداء.  أوجه االسوعاذة * 

 قطع اجلميع: أي فصل االستعاذة عن البسملة عن أول السورة.  -1

 االستعاذة بالبسملة بأول السورة دون الوقف. ل ي وصوصل اجلميع: أ -2

قطع األول ووصل الثا  بالثالث: أي تأيت باالستعاذة وحدها، ثم تأيت بالبسملة   -3

 مع أول السورة بدون قطع. 

وصل األول بالثا  وقطع الثالث: أي تأيت باالستعاذة مع البسملة بدون قطع، ثم   -4

ا.    تأيت بأول السورة منفرد 

 آنقرلم اعلو

 نواع وحي اهلل تعاىل إىل رسلهأ

ا ﴿وحي اهلل إىل رسنينيله صنينيلوات اهلل علنينييهم يكنينيون بإحنينيدى طنينيرق ثنينيالث، قنينيال تعنينياىل:  مني  و 

ا  ي وِحي  بِِإْذنِِه م  وال  ف  س  ْرِسل  ر  ْو ي  اٍب أ   ِحج 
ِ
اء ر  ْو ِمن و  ْحي ا أ  ه  اهلل  إاِلَّ و  لِّم  ك  ٍ أ ن ي  ان  لِب رش  اء  ك  ي ش 

ه  ع   ِكيم   يِلي إِنَّ  [. 51]الشورى: ﴾ح 

ه  اهلل  إاِلَّ ﴿منينينيا جنينينياء يف صنينينيدر اآلينينينية الكريمنينينية:  اجنىىىوأل األول   نيني  مني لِّ ك  ٍ أ ن ي  ني  ان  لِب رشني ني  ا كني نيني  مني و 

ْحي ا ا، منها ما يتم الوحي فيه بإلقاء ما يريده اهلل تعنينياىل يف قلنينيب ﴾و  ، وهذا النو  يتضمن صور 

ا، وهنينينينيو الرؤينينينينيا الصنينينينيادقة، و ألنبينينينينياء حنينينينيق، كنينينينيام ورد النينينينيوحي بالرؤينينينينيا ا رؤينينينينيا منينينينين ينينينينيوحي إلينينينينيه منامنينينيني 

 املنامية.
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اٍب  ﴿: منينينيا جنينينياء يف قولنينينيه سنينينيبحانه اجنىىىوأل اجثىىىاني   ِحجنيني 
ِ
اء ر  ن و 

ْو منينيِ ، وهنينينيو منينينيا يكنينينيون ﴾أ 

ا منينين وراء حجنينياب، يسنينيمعه سنينيامعه وال ينينيرى مصنينيدره، مثنينيال ذلنينيك يف القنينيرآن  النينيوحي فينينيه كالمنيني 

امَّ ﴿منينين قبنينيل الشنينيجرة:  ذكنينير تكلنينييم اهلل تعنينياىل موسنينين  لنيني  ِدي ت   أ  ف  ا و  ِئ النينيْ
اطِ ن شنيني  وِدي  منينيِ ا ننيني  اهنيني 

ني  
ِ امل  نيني  ني ني ني ني به اْلعني ا اهلل  ر  نيني  ني ني ني ني نني ن إِ ِّ أ  نيني  ني ني ني ني وسني ا م  نيني  ني ني ني ني ِة أ ن يني ر  ج  نينيَّ ني ني ني ني ن  الشني

نينيِ ني ني ني ني ِة مني نيني  ني ني ني ني كني ِة امْل ب ار  نيني  ني ني ني ني ْقعني ِن يِف اْلب  نيني  ني ني ني ني  ﴾األيْمني

 [. 30]القصص:

ا ي ش  ﴿ما جاء يف قوله تعاىل:  اجنوأل اجثاجث  ي وِحي  بِِإْذنِِه م  وال  ف  س  ْرِسل  ر  ْو ي  وهذا .  ﴾اء  أ 

النو  ما كان الوحي فيه بواسطة ملك يرسنينيله اهلل تعنينياىل إىل منينين يصنينيطفيه منينين عبنينياده، وهنينيذا هنينيو 

 غالب الوحي إىل األنبياء.

 كيف حتفظ القرآن؟

 ا أ مه السو ة ال  حت ما:ا

وتظنينينين بأهننينينيا سنينينيهلة احلفنينينيظ، وحنينينياول أن تسنينينيتمع إىل هنينينيذه السنينينيورة عرشنينيني منينينيرات أو عرشنينينيين 

السنينيورة، وسنينيتجد أهننينيا مأحوفنينية بالنسنينيبة لنينيك وسنينيهلة احلفنينيظ؛ ألهننينيا ه  هنينيذمرة، ثم افتح القرآن عل

ستنطبع يف خاليا دماغك بعد االستام  إليهنينيا أكنيني  عنينيدد منينين املنينيرات، ولكنينين أثننينياء احلفنينيظ جنينيزِّ  

السنينيورة لعنينيدد منينينين املقنينياطع حسنينيب املعننينينين اللغنينيوي، وابنينيدأ بقنينينيراءة املقطنينيع األول، وكنينيرره حتنينينين 

ا اربنينيني  كنينينيل ظنينينيهحتف حتفظنينينيه، ثنينينيم كنينينيرر املقطنينينيع الثنينينيا  حتنينينين ، وهكنينينيذا حتنينينين هناينينينية السنينينيورة، وأخنينينيري 

ا، وكرر هذه العملية مع بقية مقاطع السنينيورة؛ حتنينين تنينيتمكن منينين  مقطعني من خالل قراءهتام مع 

 حفظها بإذن اهلل. 
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 اليوم الرابع

 

 فضل الصدقة أ

م  ﴿قال تعاىل:   ك 
ِ
بِيِل اهلل هل  ْم يِف س  ا ْمو 

ون  أ  نِْفق  ِذين  ي  ث ل  الَّ ن ابِل  يِف  ث لِ م  ْبع  س  ت ْت س  نب  ٍة أ  بَّ ح 

يم  
لِ اِسع  ع  اّلل  و  اء  و   ن يَّش 

ِ
اِعف  مل اّلل  ي ض  بٍَّة و  ة  ح  ائ  ٍة مِّ ل  نب  لِّ س   [.261]البقرة: ﴾ك 

كنينينينيان أجنينينينيود الننينينينياس، وكنينينينيان أجنينينينيود منينينينيا  ☺أن رسنينينينيول اهلل  ¶ينينينينيروي ابنينينينين عبنينينينياس 

منينينين رمضنينينيان فيدارسنينينيه القنينينيرآن،  لنينينيةل لييكنينيون يف رمضنينينيان حنينينيني يلقنينينياه ج ينينينيل، وكنينينيان يلقنينينياه يف كنينيني 

 .(1)فرسول اهلل أجود باخلري من الريح املرسلة

أرأينينيت كينينيف أن علنينيو نفنينيس رسنينيول اهلل يف درجنينيات الروحانينينية منينيع روحانينينية لقنينياء ج ينينيل 

كنينينيالريح املرسنينينيلة، ال يبقنينينيي عنينينيل يشء،  ملسو هيلع هللا ىلص ، منينيع روحانينينينية تنينينيالوة القنينينيرآن الكنينينيريم، فيجنينيود

 بدين.عا س الوكذلك أثر العبادة اخلالصة يف نفو

 قال: ما سئل رسول اهلل شيئ ا فقال ال. ¶وعن جابر 

 وشهر رمضان موسم للمتصدقني، وفرصة للباذلني واملعطني.

 اهلل أعطنينينينينينينينينينينينينياك فابنينينينينينينينينينينينينيذل منينينينينينينينينينينينينين عطيتنينينينينينينينينينينينينيه

 

ال     فارنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيال عارينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية والعمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير رحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو

 
قيه بس سنينينينينينينينينينينينيوا  ارنينينينينينينينينينينينيال كارنينينينينينينينينينينينياء إن حتنينينينينينينينينينينيني 

 

 يأسنينينينينينينينينينين وإن جينينينينينينينينينينير يعنينينينينينينينينينيذب مننينينينينينينينينينيه سلسنينينينينينينينينينيال   

 

 إ

 ائع وإعطاء املسكني والفقري.جلام اإن الصيام يدعو إىل إطع

»إن هلل ملكنينيني ينادينينيان يف كنينيل صنينيباح، يقنينيول أحنينيدمها: وصنينيح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال: 

ا تلفا« ا، ويقول اآلخر: م أع  ممسك  ا خلف  . فكلنينيام أنفنينيق العبنينيد أخلنينيف (2)م أع  منفق 

، قنينينيال منينينيراضألمنينينين ااهلل علينينينيه ببسنينينيطة يف اجلسنينينيم، وراحنينينية يف البنينينيال، وسنينينيعة يف النينينيرزق، وشنينينيفاء 

 
 (.6رواه البخاري برقم )(  1)

 (.2289(، ومسلم برقم )1423رواه البخاري برقم )(2)
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لفه وهو خري الرازقني{تعاىل   .[39]سبأ:}وما أنفقتم من يشء فهو خي 

 حال الصحابة والسلف مع الصدقة

كنينيان أدنينيو بكنينير الصنينيديق يتصنينيدق باملنينيه كلنينيه، وعمنينير ينفنينيق نصنينيف مالنينيه، وعنينيثامن جعنينيل مالنينيه يف * 

مجنينيع أ »ألنمرضنينيات اهلل، جهنينيز جنينيي  العرسنينية ورشى بئنينير رومنينية، وكنينيان عنينييل كنينيرم اهلل وجهنينيه يقنينيول: 

ا من أصحا  عل صا  من طعام أحب إيل من أن أخر  إىل السوق فأشرتي نسمة فأعتقها«.   ناس 

، فتصنينينيدق منينينيرة واحنينينيدة بسنينينيبعامئة مجنينينيل عنينينيل  ا ا منينينيورس  * وكنينينيان عبنينينيد النينينير ن بنينينين عنينينيوف غنينينينيًّ

 فقراء املدينة.

ء بعنينيد أن ينيني  رتك * وكان زين العابدين حيمل النينيدقيق لنينييال  عنينيل كتفنينيه؛ ليطنينيرق بينينيوت الفقنينيرا

دقيق، فنينينيإذا خرجنينينيوا وجنينينيدوا النينينيدقيق ومل جينينينيدوا املتصنينينيدق، ومل يعنينينيرف الننينينياس هنينينيذا الرجنينينيل إال النينيني 

 بعد أن مات.

 * وكان الليث بن سعد فقيه مرص ال يتكلم كل يوم حتن يتصدق عل ثالثامئة مسكني.

هذا هو شأن الصحابة والسنينيلف، فنينيام هنينيو شنينيأنك أننينيت منينيع الصنينيدقة واإلنفنينياق  أحنينييس منينين 

لناس يف األمر التافه والضار بدم قلبه وعرق جبينه وعصارة روحه، ا بعض  العجيب أن جيود

 .تفريج كربات املسلمني يف فلسطني وسوريا وبالد إفريقيا ويبخل بالنذر اليسري ل

  وذكر أ ها اجحب ب أ  

 .د كرسة خبز، وال مذقة لبن وال متره* يف الناس صائم ال جي

 .يدفئه غطاء   وال ،بس تسرتهالال مالناس صائم ال جيد بيت ا يؤويه، و * يف

 * يف الناس صائم ال جيد ما يفطر به أو يتسحر عليه.

 فوائد الصدقة

يِهْم ِ  ا}أهنا طهارة للامل: قال تعاىل:   -1 كِّ ز  ت  ْم و  ه  ر  هِّ ط  ق ة  ت  د  هِلِْم ص  ا ْمو 
ْذ ِمْن أ  . وقال {خ 

لكم بالزكاة«: ملسو هيلع هللا ىلص  .»حصنوا أموا

»الصنينيدقة تطفنينيئ اخلطيئنينية كنينيام أننينيه قنينيال:  ملسو هيلع هللا ىلص ننينيهع د صنينيحأهننينيا تطفنينيئ غضنينيب اهلل: فقنيني  -2

. اخلطاينينينينيا هلنينينينيا حنينينينيرارة يف القلنينينينيوب، واشنينينينيتعال يف النفنينينينيوس، وال يطفنينينينيئ هنينينينيذه يطفنينينيئ ارنينينياء الننينينيار«
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ا.  احلرارة إال الصدقة؛ ألهنا باردة عل القلب، طيبة عل الروح، حت سه اخلطايا حسًّ

 .«دقةلصم با داووا مرضاك»: ملسو هيلع هللا ىلصأهنا عال  لألمراض واألزمات: قال  -3

و  }أهنا باب واسع من أدواب الغنن: قال تعاىل:   -4 هني  ه  و  ف 
لِ ْ و  خي  ه   ف 

ٍ
ء ْ ن يش  ْقت م مِّ نْف  ا أ  م  و 

ِزِقني   ا رْي  الرَّ : ما وعدَّ منها ثالثة أقسم عليهن، »[ وصح عن رسول اهلل أنه قال: 39]سبأ:  {خ 

 . «نقص مال من صدقة

»كنيل امنير  يف ح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال: صنيني  فقنينيد أن العبد يسنينيتظل  نينيا ينينيوم القيامنينية:  -5

 ل صدقته يوم القيامة حتن يقىض بني العباد يوم القيامة، وكل بحسب  لنيه النيذي أنتجتنيه 

 .صدقته يف الدنيا«

م  }الفنينينينينيالح يف النينينينينيدنيا واآلخنينينينينيرة: قنينينينينيال تعنينينينينياىل:  -6 نيني  ني ني ك  هني
ِ نيني  ني ني و ني أ  ِه ف  نيِ ني ني ْفسني حَّ ن  نيني  ني ني وق  شني نيني  ني ني ن يني نيني  ني مني و 

ون   ح 
إنك ببذلك وعطائك تقرض ربك ليوم فقرك وحاجتك   ئمالصا [. أهيا  9]احلرش:  {امْل ْفلِ

ينينيوم الفقنينير واملسنينيكنة. أهينينيا الصنينيائم رشبنينية منينياء ومذقنينية لنينيبن وحفننينية متنينير وقلينينيل منينين الطعنينيام وارنينيال 

 تسدهيا إىل حمتا  هي طريقك إىل اجلنة.

، وال يزكنينيي منينيا نقنينيص منينيال منينين صنينيدقة«»أهينينيا الصنينيائم تنينياهلل ال حيفنينيظ ارنينيال مثنينيل الصنينيدقة: 

 .اةالزكارال مثل 

منينيات كثنينيري منينين األثرينينياء وتركنينيوا منينين األمنينيوال والنينيدور والقصنينيور والكننينيوز منينيا اهلل بنينيه علنينييم، وأصنينيبح 

 كل ذلك حرسة عليهم؛ ألهنم ما قدموا ألنفسهم، وما أنفقوا يف مرضات اهلل، فقدم أنت لنفسك.

أيكم مال وارثه أحب إليه من وقد صح عن رسول اهلل أنه وقف أمام الصحابة فقال: »

: ال أحد. قال: الق ه مال  «.إنام مالك ما قدمت، ومال ورثتك ما أخرتوا

 واجب عملي  

مغ ا  الشغمى  وتلغ   كغ   ح ا م لللا معي لا مه ا ايب كمى  مضغاأ  وقسغم  علغن 

أفض  ». ن ما أفض  الل قب  كما جاء يف احل يث: .يوع علن فقري أو مس ذ أو حمتاج

 . «الل قب ا قب  مضاأ
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 التجويد 

 ةمللبسا

ف البسملة: البسملة مصدر بسمل، أي إذا قال )بسنينيم اهلل النينير ن النينيرحيم(، نحنينيو: ريتع

 حسبن إذا قال )حسبي اهلل(، وحوقل إذا قال )ال حول وال قوة إال باهلل(.

 وال خالف بني العلامء يف أهنا آية يف سورة النمل، وآية يف أول سورة الفاحتة.

اء القنينيراءة بنينيأول أيو سنينيورة منينين سنينيورة القنينيرآن تنينيدد ابعننيني وقد أمجع القراء عنينيل اإلتينينيان  نينيا *  

سنينينينيوى سنينينينيورة بنينينينيراءة؛ وذلنينينينيك لكتابتهنينينينيا يف املصنينينينيحف، ورنينينينيا ثبنينينينيت يف األحادينينينينيث الصنينينينيحيحة أن 

كنينيان ال يعلنينينيم انقضنينياء السنينينيورة حتنينين تننينينيزل علينينيه )بسنينينيم اهلل النينير ن النينينيرحيم(،  ملسو هيلع هللا ىلص رسنينيول اهلل

 وأما يف أجزاء القرآن فالقار  خمري.

 هلا ثالثة أوجه: و تني:ور* أوجه البسملة بني الس

 األول: قطع اجلميع: آي فصل آخر السورة عن البسملة عن أول السورة التي تليها.

الثنينينيا : وصنينينيل اجلمينينينيع: وهنينينيو أن تنينينيأيت بنينينيمخر السنينينيورة منينينيع البسنينينيملة منينينيع أول السنينينيورة التالينينينية 

 دون قطع.

 أول منينيعهو أن تقف عل آخر السورة ثم تنينيأيت بالبسنينيملة و  الثالث: وصل الثا  بالثالث:

 لسورة التالية بدون قطع.ا

* واحنينينيذر أن تنينينيأيت بنينينيمخر السنينينيورة منينينيع البسنينينيملة ثنينينيم تقنينينيف؛ فهنينينيذا ممننينينيو ؛ خشنينينيية أن يتنينينيوهم 

 املستمع أن البسملة هي آخر السورة. 

 علوم القرآن

  ملسو هيلع هللا ىلص ور الوحي إىل النيبص

 انتظم الوحي إىل رسول اهلل يف عدة صور، أدرزها:
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: صلصلة اجلرس، وتلك أشد صورة ل مث يف ملسو هيلع هللا ىلص أن يأيت ملك الوحي إىل رسول  أوال 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص أن احلنينيارث بنينين هشنينيام سنينيأل رسنينيول اهلل ▲فعنينين عائشنينية  ،ملسو هيلع هللا ىلص النينيوحي عنينيل النبنينيي

ا ينينيأتيني مثنينيل صلصنينية اجلنينيرس، فقنينيال: ينينيا رسنينيول اهلل، كينينيف يأتينينيك  فقنينيال رسنينيول اهلل:  »أحياننيني 

وهو أشده  عيلو فيفصم عني وقد وعيت ما قال«
: »والصلصلة يف ♫. قال ابن حجر (1)

، ثنينيم أطلنينيق عنينيل كنينيل صنينيوت لنينيه طننينيني، ثنينيم قنينيال: «وقو  احلديد بعضه عل بعنينيض ت  ل صوصاأل

 .«وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة امللك»

ا:  إىل النبنينيي يف صنينيورة رجنينيل، وقنينيد جنينياء ذكنينير  أن ينينيأيت ملنينيك النينيوحي وهنينيو ج ينينيل ثانينيني 

ا يتمثنينينيل يل امللنينينيك رجنينينيال  فيكلمننينينيي فنينينيأع منينينيا ي هنينينيذه الصنينينيورة يف ختمنينينية احلنينينيديث السنينينيابق: »وأحياننينيني 

 ل«.قوي

؛ ♫قال ابن حجر  ال لنينييس معننينياه أن ذاتنينيه انقلبنينيت رجنينيال  : »واحلق أن متثل امللك رج 

ا ملن خياطبه«  .(2)بل معناه أنه  هر بتلك الصورة تأنيس 

يف املنام بنينيال واسنينيطة، ومنينين هنينيذا القبينينيل منينيا ورد  ملسو هيلع هللا ىلصأن يوحي رب العزة إىل النبي ثالث ا:  

حسنين صنيورة، فقنيال: ينيا حممنيد، أ  يفر »أتنيا  قنينيال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   ¶عن ابن عباس  

 .(3)قلت: لبيك ر  وسعديك، قال: فيم خيتصم املأل األعل، قلت: ر  ال أدري...«

ا:  يقظنينينية وهنينينيو عنينينيل صنينينيورته األصنينينيلية،  ملسو هيلع هللا ىلصبنينينيالوحي إىل النبنينينيي  أن ينينينيأيت ج ينينينيل رابعنيني 

بنينينينيي  أننينينينيه سنينينينيأل ابنينينينين مسنينينينيعود عنينينينين قنينينينيول اهلل  نْيِ أ وْ ﴿فعنينينينين ذر بنينينينين ح  نيني  ْوسني اب  ق  نيني  ان  قني ني  ني كني ني  أ   ف  ني  ﴾نْدنني

 [، فأخ ه أن النبي رأى ج يل له ستامئة جناح.9]النجم:

 
 .رواه البخاري(  1)

 .27 /1بن حجر  ، افتح الباري يف رشح صحيح البخاري(  2)

 (.3356رواه الرتمذي يف سننه )(  3)
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 كيف حتفظ القرآن؟

 حت ي   س ب احلفظ اليوم : 

ا من االلتزام  االلتزام  ذه النصيحة من األمور امليرسة حلفظ كتاب اهلل؛ فهي تقدم نوع 

ا، أو صنيني  ا منينين اآلينينيات حلفظهنينيا يومينينيًّ تني، فحأو صنيني فحة اليومي ملن يريد احلفظ، فيخصنينيص عنينيدد 

»خنينيذوا منينين األعنينيامل منينيا تطيقنينيون؛ فنينيإن اهلل ال ونحنينين ننصنينيح بنينيالتزام منينينهج رسنينيول اهلل القائنينيل: 

، وأحنينيب العمنينيل إىل اهلل منينيا دام علينينيه صنينياحبه وإن قنينيل« : قلينينيل (1)يمنيل حتنينين متلنينيوا . وكنينيام قنينيالوا

 دائم خري من كثري منقطع.

 
 (.2676(، ومسلم )5861رواه البخاري )(  1)
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 اليوم اخلامس

 

 جر بغري حسابأ

نيني  ﴿ قنينينيال تعنينينياىل: ام  يني نيَّ ّفَّ إِنني نيَّ  او  اٍب لصني نيني  رْيِ ِحسني ني  ْم بِغني ه  ر  نينيْ ون  أ جني [. يقنينينيول سنينينييد 10]الزمنينينير: ﴾ابِر 

إن اهلل يأخذ قلو م  ذه اللمسة احلانية، ويعالج ما يشق عنينيل تلنينيك القلنينيوب »:  ♫قطب  

الضنينينيعيفة العنينينيال  الشنينينيايف، وينسنينينيم عليهنينينيا يف موقنينينيف الشنينينيدة نسنينينيمة القنينينيرب والر نينينية، ويفنينينيتح هلنينينيا 

لنينينينينيف، عطنينينينينياء منينينينينين عننينينينينيده بغنينينينينيري حسنينينينينياب، اإلهنينينينينيل وواألأدنينينينينيواب العنينينينينيوض عنينينينينين النينينينينيوطن واألرض 

 . (1)«فسبحان العليم  ذه القلوب اخلبري بمدخلها، املطلع فيها عل خفي الدبيب

بنيه  ،هنيو شنيهر الصني » * وجاء يف حديث سليامن عن النبي أن شهر رمضان والصني  ثوا

 .(2)«اجلنة

نة احلسنيني»كنينيل عمنينيل ابنينين آدم لنينيه، قنينيال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبنينيي  ◙* وينينيروى عنينين أ  هرينينيرة 

 أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، قال اهلل عز وجل: إال الصنييام؛ فإننيه يل وأننيا أجنيزي بنيه؛ إننيه عرشب

به من أجيل، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء  ترك شهوته وطعامه ورشا

 .(3)ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك«

عرشنيني أمثاهلنينيا إىل سنينيبعامئة ضنينيعف إال ب ضنينياعفل تتويف هنينيذا احلنينيديث يتضنينيح أن كنينيل األعنينيام

ا كثنينيرية بغنينيري  الصيام؛ فإنه ال ينحرص تضنينيعيفه يف هنينيذا العنينيدد؛ بنينيل يضنينياعفه اهلل عنينيز وجنينيل أضنينيعاف 

عنينينيدد؛ وذلنينينيك ألن الصنينينييام ننينينيو  منينينين أننينينيوا  الصنينيني ، وقنينينيد قنينينيررت اآلينينينية أن للصنينينيابرين أجنينينير بغنينينيري 

 حساب.

 أنواع الصرب:

 
 .6  ب، سيد قط ،يف  الل القرآن(  1)

 .3/191رواه ابن خزيمة يف صحيحه  (  2)

 (.2660(، ومسلم )1883رواه البخاري )  (3)
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هلل، وصنيني  عنينيل حمنينيارم اهلل، وصنيني  عنينيل ا طاعنينيةعنينيل قيل إن الص  عل ثالثنينية أننينيوا : صنيني  

وهنينيذه الثالثنينية جتتمنينيع يف الصنينيوم؛ فنينيإن يف الصنينيوم صنيني  عنينيل طاعنينية اهلل، وصنيني   ،أقنينيدار اهلل املؤملنينية

رم من الغيبة والنميمة والسب والقذف وشهادة الزور، وغريها من احلرام، وصنيني  عنينيل   عام حو

 لبدن والنفس.ا وضعفعط  أقدار اهلل املؤملة الناشئة عن أمل اجلو  وال

 سباب مضاعفة األجر:أ

 وقيل إن مضاعفة األجر لألعامل تكون بأسباب ثالثة: 

كنينياحلرم ومكنينية واملديننينية وبينينيت املقنينيدس؛ فقنينيد  ؛رشف املكنينيان النينيذي تنينيؤدى فينينيه العبنينيادة -1

ه منينين صنينيح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال:  »صنينيالة يف مسنينيجدي هنينيذا خنينيري منينين أحنينيف صنينيالة فنينييام سنينيوا

. فالصنينيالة يف املسنينيجد احلنينيرام بامئنينية أحنينيف، ويف املسنينيجد النبنينيوي (1)«رامد احلنياملساجد إال املسنيج

 بأحف، ويف املسجد األقىص األسري بخمسامئة صالة.

رشف الزمنينينيان: كشنينينيهر رمضنينينيان وعرشنينيني ذي احلجنينينية؛ فقنينينيد جنينينياء يف حنينينيديث سنينينيلامن عنينينين  -2

 «.من تطو  فيه بخصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيام سواهفضل رمضان: »

. وأخ  (2)»صدقة يف رمضان«: أي الصدقة أفضل  قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ئلس، سأنن  وع

 . (3)»عمرة يف رمضان تعدل حجة«أن:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

* وقال )النخعي(: صوم يوم يف رمضان أفضنينيل منينين أحنينيف ينينيوم فنينييام سنينيواه، وتسنينيبيحة فينينيه 

 أفضل من أحف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من أحف ركعة.

رة تقواه: كام ضوعف أجر هذه األمة عل أجر من  كثنه وبه معند اهلل وقر العاملرشف  -3

 قبلهم من األمم، وأعطوا كفلني من األجر، يضاعف للصائم حسب إخالصه وتقواه.

ا لتعلنينييم  * وشهر رمضان فرصة لتعلم الع ؛ فهو بمثابة دورة تدريبية مدة الثالثني يومنيني 

، ومنيا أعطنيي أحنيد اهلل ه  يصني»ومنين يتصني : ملسو هيلع هللا ىلصالص ، فهو من األخالق املكتسنينيبة؛ لقولنينيه 

 
 (.3328(، ومسلم )1172رواه البخاري )  (1)

 (.656رواه الرتمذي )(  2)

 (.2812رواه أ د )(  3)
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ا وأوسع من الص « عطاء  خري 
 . قال الشاعر:(1)

 لكن عواقبه أحل من العسل الص  مثل اسمه يف كل نائبة

 عواقب أحلى من العسل

يبدد  الم الليل من النوازل واألزمات واالبتالءات واألقدار وفقد الص  طاقة نور  * 

 .»والص  ضياء«: يثاحلديف  األحبة، فالص  ينري الطريق؛ فقد صح

ابِِرين  ﴿، قال تعاىل: الص  جيلب احلب*  به الصَّ
ِ اّلل  حي   .﴾و 

التأييد والنرصة واملنعة التي تورث صاحبها السنينيكينة، قنينيال  معيهه، عياملالص  جيلب *  

ابِِرين  ﴿تعاىل:  ع  الصَّ نَّ اهلل  م 
 .﴾إِ

ْم ﴿قال تعاىل:  ،يادن الدة يفمامة يف الدين والقياإلبالص  واليقني تنال ا*  ْلن ا ِمنْه  ع  ج  و 

وِقن ون   ان وا بِمي اتِن ا ي  ك  وا و  َّا ص     ا ر  ْمِرن  ون  بِأ  ْد  ة  هي  مَّ
ئِ  [.24السجدة: ] ﴾أ 

ا عند فقد األحبة أو املرض؛ فقد صح عن رسول  الص  طريقك إىل اجلنة:*   خصوص 

ا عن ربه: »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ء دي جما لعبدي املؤمن عنخم   ا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثنيم إذزا

 . (2)«احتسبه إال اجلنة

أن اهلل تعاىل يقول إذا أخذت كريمتي عبدي )عينيه( يف الدنيا مل وقال يف حديث أنس »

ء عندي إال اجلنة  .(3)«يكن له جزا

 قدوات على طريق الصرب

ا وأنشد شعر    ¶* را فقد ابن عباس   : ئال  ا قا برصه يف آخر حياته استبرش فرح 

 إن يأخنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذ اهلل منينينينينينينينينينينينينينينينينينينين عيننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي نورمهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 

 

 ففنينينينينينينينينينينيي لسنينينينينينينينينينينيا  وسنينينينينينينينينينينيمعي منينينينينينينينينينينينهام ننينينينينينينينينينينيور 

 

 
 قلبنينينينينينينينينينينينيي ذكنينينينينينينينينينينينينيي وعقنينينينينينينينينينينينينييل غنينينينينينينينينينينينينيري ذي عنينينينينينينينينينينينينيو 

 

 

 ويف فمنينينينينينينينينينينيي صنينينينينينينينينينينيارم كالسنينينينينينينينينينينييف منينينينينينينينينينينيأثور 

 

 
 (.1451رواه البخاري )(  1)

   (.6424رواه البخاري )  (2)

 (.2442رواه الرتمذي )(  3)
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ا،  ا يقعنينيده ّف الفنينيرا  ثالثنينيني عامنيني  * ويمنينيرض عمنينيران بنينين حصنينيني الصنينيحا  اجللينينيل مرضنيني 

نه: »أحب «.  اهلله إىلويص  الص  اجلميل الذي ال شكوى فيه، ويقول إلخوا  أحبه إيلو

نت قد ابتلينينيت فقنينيد »م إن ك* ويموت ابن اإلمام الشافعي، فيهتف اإلمام بالدعاء: 

 «.عافيت، وإن كنت أخذت فقد أدقيت؛ أخذت أدن ا وأدقيت أدناء  

 واجب عملي

وامح  اا   لل ا  فم  ال ميل وأ مه أ فسم  كيعا ف يف ابال تش و حالب 

ي : »أأ اجلاك  كو الذي يش و مه يىح  نىل مه لقاه اول اعلن ك  حال  وتذكى ق

 ال يىح «.

 التجويد 

 لوقف واالبتداءا

ينقسنينينيم كنينينيل منينينين الوقنينينيف واالبتنينينيداء إىل جنينينيائز، وغنينينيري جنينينيائز، وقبنينينييح، ويتوقنينينيف ذلنينينيك عنينينيل 

 مراعاة املعنن وارتباطه بام قبله أو بام بعده.

 أوال  أحكام االبوةاء 

 تقل يف املعنن عام قبله.مسالم ء بكاالبتداء اجلائز: هو االبتدا -1

ا ومعننينينين، كاالبتنينينيداء  -2 االبتنينينيداء غنينينيري اجلنينينيائز: هنينينيو االبتنينينيداء بكلمنينينية متعلقنينينية بنينينيام قبلهنينينيا لفظنينيني 

ْتح  ﴿بقولنينينيه:  نيني  اْلفني  و 
ِ
نينيْ  اهلل اء  ﴿، وينينينيرتك: ﴾ن رصني نيني  ا جني ني  ﴿أو بقولنينينيه: ، ﴾إِذ 

ِ امل  نيني  بِّ اْلعني  ر 
ِ
دون  ﴾هلل

 .﴾احْل ْمد  ﴿

: ؤدي إىل املعننينينين غنينينينيري املنينينيراد منينينين اآلينينينية مثنينينينيلتنينيني  كلمنينينيةاء باالبتنينينيداء القبنينينييح: هنينينيو االبتنينينينيد -3

ا﴿ د  نيني  ني ني لني ذ  اهلل  و  نينيَّ  ني ني وا ﴿وننينينينينيرتك  ،﴾اقني ال  نيني  ني ني قني  ﴿أو نبنينينينينيدأ بقنينينينينيول: ، ﴾و 
ِ
ن  اهلل نينيْ ني ني يح  ابني

نينيِ ني ني وننينينينينيرتك: ، ﴾امْل سني

ى﴿ ار  ْت النَّص  ال  ق   .﴾و 

 ثان ًا  أحكام اجوق  

د و عننيني الوقف اجلائز: يكون عل ما يؤدي إىل معنن صحيح، مثل فواصل اآليات، أ  -1

  اء معنن وابتداء معنن آخر؛ ألن مراعاة املعنن هي األصل يف الوقف واالبتداء.تهان
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ا، فال نقف مثال  عل   -2 الوقف غري اجلائز: وهو الوقف عل ما ال يؤدي معنن صحيح 

مِ ﴿  ﴿منينين  ﴾بِسنينيْ
ِ
ِم اهلل د  ﴿وال عنينيل ، ﴾بِسنينيْ  ﴿منينين  ﴾احْل منينيْ

ِ
د  هلل إال لرضنينيورة، كانقطنينيا   ﴾احْل منينيْ

 طاس.لعر كا و عذالنفس أ

الوقنينينيف القبنينينييح: كنينينيام ال جينينينيوز الوقنينينيف عنينينيل كلمنينينية تنينينيوهم معننينينين خينينينيالف املنينينيراد والعينينينياذ  -3

ت ْحيِي﴿باهلل؛ كأن نقف عل  سنيْ نَّ اهلل  ال  ي 
ث ال  ﴿ وال نصنينيلها بنينيام بعنينيدها ، ﴾إِ ب  مني  ِ أو ، ﴾أ ن ي رضنيْ

ة  ﴿  نقف عل ال  وا الصَّ ب  ْقر  ى﴿وال نقول ، ﴾ال  ت  ار  ك  نْت ْم س  أ  وقنينيت سنينيوء أدب الهنينيذا ففي ؛ ﴾و 

 مع اهلل.

 علوم القرآن

 يزات الوحي القرآنيمم

  : ا،  ملسو هيلع هللا ىلصأن القرآن الكريم كله قد أوحي به إىل النبي أوال  يقظنينية، ومل يكنينين يشء مننينيه منامنيني 

وهذا هو القول الصواب، وال يعكر عل ذلك ما ذهب إليه النينيبعض بنينيأن بعنينيض القنينيرآن أوحنينيي 

 به يف النوم.

ا: ا، يقنينيرأ ج ينينيل عنينيل  ملسو هيلع هللا ىلصي بنينيه كلنينيه إىل النبنينيي وحنيني قنينيد أريم أن القنينيرآن الكنيني  ثانينيني  ا جلينينيًّ وحينيني 

هِ ﴿، فحفظنينيه عننينيه، كنينيام جنينياء يف قنينيول اهلل تعنينياىل: ملسو هيلع هللا ىلصالنبنينيي  ل  بنينيِ ان ك  لِت ْعجنيني  ِه لِسنيني  ْك بنينيِ رِّ إِنَّ  * ال  حتنيني  

ه   ن  ْرآ ق  ه  و  ْع  ْين ا مج  ل  ه   * ع  ن  ْرآ بِْع ق  اتَّ ن اه  ف  أْ ر  ا ق  ِإذ  ْين   * ف  ل  مَّ إِنَّ ع   .[19-16]القيامة: ﴾ه  ن  ي اا ب  ث 

ن ﴿ويف قوله تعاىل:  نسني  ال  ت  ن ْقِرئ ك  فني  ن * سني  فني  ْ ا خي  مني  ر  و  م  اجْل هنيْ ْعلني  ه  ي  اء  اهلل  إِننيَّ ا شني   ﴾إاِلَّ مني 

 [.7-6]األعل:

ا: ، وهنينيو أمنينيني النينيوحي خاصنينية هنينيو ج ينينيل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النينيذي جنينياء بنينيه كلنينيه إىل النبنينيي  ثالثنيني 

وح  اأْل   ﴿ام يف قوله تعنينياىل: ك ذلك عل دون سواه، وقد نصت آيات القرآن ِه النيره ل  بنيِ ز  نينني   *   منيِ

ون  ِمن  امْل نِْذِرين   ْلبِك  لِت ك  ل  ق  بِنيٍ  * ع  ِ ٍّ مه ر  اٍن ع  س 
 [.195-193]الشعراء: ﴾بِلِ

ا ألننينيه كسنينيائر املالئكنينية جسنينيم لطينينيف ننينيوري، واملقصود هو ج يل  ي روحنيني  ، وقد سمو

 ن عل وحي اهلل تعاىل يف بالِغه ألنبيائه.متاملؤفيظ وقد وصف باألمني ألنه احل
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 كيف حتفظ القرآن؟

 ال جتاوز مقى ك اليوم  حتن حتفظ  جي لا: *

ال جينينينيوز للحنينينيافظ أن ينتقنينينيل إىل مقنينينيرر جدينينينيد يف احلفنينينيظ إال إذا أتنينينيم حفنينينيظ املقنينينيرر القنينينيديم؛ 

ا يف الذهن، وال شك أن ما يعني عل حفظ املقرر  حلافظ ا علهأن جيوذلك ليثبت ما حفظه متام 

ا ففنينينيي  ءتنينينيه يف الصنينينيالة الرسنينينيية، وإن كنينينيان إمامنينيني  شنينينيغله طيلنينينية سنينينياعات النهنينينيار واللينينينيل، وذلنينينيك بقرا

فنينينيل، وكنينينيذلك يف أوقنينينيات انتظنينينيار الصنينينيلوات، و نينينيذه الطريقنينينية يسنينينيهل  اجلهرينينينية، وكنينينيذلك يف النوا

ا يف النينيذهن،  وإن احلفظ، وبذلك ال يأيت الليل إال وتكون اآليات املقررة حفظها قد ثبتت متامنيني 

ا؛ بنينيل علينينيه أن يسنينيتمر يومنينيه الثنينيا  منيني  جنينياء ا جدينينيد  ا يشنينيغل هنينيذا الينينيوم فعنينيل احلنينيافظ أال يأخنينيذ مقنينيرر 

ا.  مع مقرره القديم حتن يتم حفظه متام 
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 اليوم السادس

 

 وم اللسانص

تِيد  ﴿قال تعاىل:  ِقيب  ع  ْيِه ر  د  ْوٍل إاِلَّ ل  ْلِفظ  ِمن ق  ا ي   [.18]ق:  ﴾م 

ا  فقنينيه للخنينيري، وسنينيدد خطنينياه يف كنينيل منينيا يصنينيدر عننينيه منينين و عننينيه وريض* إذا أحنينيب اهلل عبنينيد 

 قول أو فعل، حتن أنه ليفعل الإء أو يتكلم الكلمة ال يلقي هلا باال  فريفع  ا الدرجات.

* وإذا أدغنينينيض اهلل العبنينينيد وسنينينيخ  علينينينيه خذلنينينيه يف كنينينيل موقنينينيف، وقنينينيل عننينينيه يف كنينينيل شنينينيدة، 

ا.ا ي يففيهوحتن أنه ليفعل الإء أحيان ا غري مفكر يف عاقبته،   لنار سبعني خريف 

»إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي هلا فقد صح عن رسول اهلل أنه قال: 

باال  يرفعه اهلل  ا درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخ  اهلل ال يلقي هلا باال  هيوي 

مسنينيدد، وأن و موفنينيقهلل ، وهنينيذا احلنينيديث يوضنينيح أن العبنينيد املشنينيمول برضنينيوان ا(1) ا يف جهنم«

 العبد املغضوب عليه من ربه خمذول ومؤاخذ.

وللسان صيام خاص يعرفه الذين هم عن اللغو معرضون، ويعرفه عبنينياد النينير ن النينيذين 

ا، وصنينينييام اللسنينينيان دائنينينيم يف رمضنينينيان ويف غنينينيري  منينيني  ال يشنينينيهدون النينينيزور، وإذا منينينيروا بنينينياللغو منينينيروا كرا

رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال ملعنينياذ  عنينينصنينيح  فقنينيد رمضنينيان، ولكنينين اللسنينيان يف رمضنينيان يتهنينيذب ويتنينيأدب؛

 أمسنينينيك علينينينيك هنينينيذا، وأشنينينيار إىل لسنينينيانه. فقنينينيال معنينينياذ: وإننينينيا ملؤاخنينينيذون بنينينيام ننينينيتكلم ينينينيا رسنينينيول :

اهلل  فقنينيال علينينيه الصنينيالة والسنينينيالم: »ثكلتنينيك أمنينيك ينينينيا معنينياذ!، وهنينيل يكنينينيب الننينياس يف الننينيار عنينينيل 

. ردهنينينياه ملنتوجنينينيوههم إال حصنينينيائد أحسنينينينتهم!« لنينينيذلك خطنينينير اللسنينينيان عظنينينييم لنينينييس لنينينيه حنينينيد، وال 

يق األمة يأخذ بلسانه ويبكي ويقول: هذا الذي أورد  املوارد. وجعل ابن عبنينياس  جعل صدِّ

ا تغنينينينم، أو اسنينينيكت عنينينين رش تسنينينيلم«. فاللسنينينيان سنينينيبع  خياطنينينيب لسنينينيانه ويقنينينيول: »ينينينيا لسنينينيان قنينينيل خنينينيري 

 
 (.6478أ  هريرة ) عن  اريالبخ رواه  (1)
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 ضار، وثعبان ينه ، ونار تلهب.

 وصدق القائل:

نينينيان ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينيا اإلنسني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينيانك أهيني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينينيذر لسني ني ني ني ني ني ني ني ني  احني
 

نينينينيان  ني ني ني ني نيني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينيه ثعبني ني ني ني ني نيني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينينيدغنك إنني ني ني ني نيني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني  ال يلني
ب قوم بالكتاب والسنة صوموا أحسنتهم، ووزنوا أحفنينيا هم، واحرتمنينيوا كالمهنينيم، أدا تر 

، ورا خاف األدرار من لقاء الواحنينيد القهنينيار  ا ا، وصمتهم فكر  ، ونظرهم ع   ا فكان نطقهم ذكر 

و  ﴿أعملوا األلسنة يف ذكره وشكره؛ ألهنم تعلموا قوله سبحانه:  ن نَّجنيْ ثنِيرٍي منيِّ رْي  يِف ك  مْ ال  خ  ه   ا

نْي  النَّاسِ الَّ إِ  ٍح ب  ْو إِْصال  وٍف أ  ْعر  ْو م  ٍة أ  ق  د  ر  بِص  م  ْن أ   [.114]النساء:  ﴾ م 

 فوائد حفظ اللسان

 « :من يضمن يل ما بني حلييه وما اجلنة ملن حفظ لسانه: لقوله عليه الصالة والسالم

 «.بني فخذيه أضمن له اجلنة

  النجنينينينياة: عنينينينين عقبنينينينية بنينينينين عنينينينيامر اهلل، كينينينينيف النجنينينينياة  قنينينينيال: ل رسنينينينيو : ينينينينيا قنينينينيال: قلنينينينيت

 .(1)»أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك عل خطيئتك«

   اإليامن: عن أ  هريرة  من كان يؤمن بنياهلل والينيوم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسنينيول اهلل«

ا أو ليصمت« اآلخر فليقل خري 
(2). 

   د سنينيعي حفظ بقية اجلوارح: فمن حفظ لسانه حفظ جوارحه، كام جاء يف حنينيديث أ

»إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ري داخل

 .(3)اتق اهلل فينا؛ فإنام نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا«

  كينينينيف يصنينينيوم منينينين أطلنينينيق للسنينينيانه العننينينيان ! كينينينيف يصنينينيوم منينينين لعنينينيب بنينينيه لسنينينيانه وخدعنينينيه

 وسب وشتم ونيس يوم احلساب ! ب اغتا ذب وكالمه وغره منطقه ! كيف يصوم من ك

كينينينيف يصنينينيوم منينينين شنينينيهد النينينيزور ومل يكنينينيف عنينينين املسنينينيلمني الرشنينينيور ! فقنينينيد أخنينيني  املعصنينينيوم 

 
 (.17122(، وأ د )2448رواه الرتمذي )(  1)

 (.136(، ومسلم )6018رواه البخاري )(  2)

 (.11653( وأ د )2449رواه الرتمذي )(  3)
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 «.املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهأن: » ملسو هيلع هللا ىلص

  كنينينيم منينينين صنينينيائم أفسنينينيد صنينينينيومه ينينينيوم فسنينينيد لسنينينيانه، وسنينينينياء منطقنينينيه، واختنينينيل لفظنينينيه! لنينينينييس

 يب.أدوالتذيب املقصود من الصيام اجلو  والظمأ؛ بل الته

 أقوال يف حفظ اللسان

 .»يقول ابن مسعود: »ما من يشء أحو  من طول سجن من لسان 

  :أنصنينينيف أذنينينينيك منينينين فينينينيك؛ فنينينيإنام جعلنينينيت لنينينيك أذننينينيان وفنينينيم واحنينينيد »يقنينينيول أدنينينيو النينينيدرداء

 .«لتسمع أكثر مما تتكلم به

 .وقال خملد بن احلسني: ما تكلمت منذ مخسني سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها 

منينينين كثنينينيري، فنينينياحرص عنينينيل اسنينينيتجالب رضنينينيوان اهلل وحمبتنينينيه، وتفكنينينير يف عاقبنينينية ل قلينينيني  وهنينينيذا

أن كلمنينية واحنينيدة تفسنينيد صنينيومك، وتكنينيون سنينيبب ا  -أهينينيا الصنينيائم  -الكلمة قبل النطق  ا، وتذكر 

 يف دخولك النار، وأن كلمة واحدة قد تكون سبب ا يف دخولك اجلنة.

 واجب عملي 

تغغ  يب ال اغغب ل ضغغاأ فى كغغمى  م مغغه  عغغ   سغغاأاج لغغن ل قغغول  ا ع عغغه ف غغل ال لغغوع  ل

مغغه ك غغى كالمغغ   فغغ أ  مغغه ال غغالع يف ا غغالكال  عغغاىل  وال ت  غغى  اغغذكى اا ت واالكغغتلال 

 ك ى خطؤه.

 التجويد 

 كم النون وامليم املشددتنيح

أصنينيله مكنينيون منينين حنينيرفني؛ األول منينينهام سنينياكن، والثنينيا  متحنينيرك، فينينيدغم   احلرف املشنيدد:

ا، والننينينيون ن صنينينيريا ينينينيث ياحلنينينيرف السنينينياكن يف احلنينينيرف املتحنينينيرك، بح ا كالثنينينيا  مشنينينيدد  ا واحنينينيد  حرفنينيني 

ا أن يكوننينينيا متوسنينينينيطتني أو متطنينينيرفتني، وإمنينينيا أن يكوننينينينيا يف اسنينينيم أو فعنينينينيل أو  واملنينينييم املشنينينيددتني إمنينينينيو

 حرف.

إذا وقعنينيت الننينيون واملنينييم مشنينيددتني وجنينيب إ هنينيار الغننينية فنينييهام حنينيال النطنينيق  نينيام، ح ممغغا: -

ا. ن كل حرف منهام حرف غنة مشدد   ويسمو
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 صوت له رنني يف اخليشوم.: لغة ل ب:تعىيف ال-

ا: صنينينيوت لذينينينيذ مركنينينيب يف جسنينينيم الننينينيون، ال عمنينينيل للسنينينيان فينينينيه، وقينينينيل إننينينيه شنينينيبيه  اصنينينيطالح 

لة إذا ضا  ولدها.  بصوت الغزا

 قر  من اخليشوم، وهو أعل األنف. خمىج الل ب:-

ا أو بسط ا. مق ا كا:-  مقدار الغنة حركتان بحركة األصبع قبض 

نيهم(  أم لب:- تكم(  – (نَّ )إ –])ويمو (. –)أمو  )ثمَّ

ا، فنينيإذا كنينيان منينيا بعنينيدها حنينيرف  * كيفينينية النطنينيق بالغننينية: هنينيي تابعنينية رنينيا بعنينيدها تفخنينييام  وترقيقنيني 

 استعالء فخمت مثل )ينطقون(، وإن كان ما بعدها حرف استفال رق قت مثل )ننسخ(.

 علوم القرآن

 ملكي واملدنيا

 أن: منها للعلامء يف تعريف املكي واملد  أقوال، والراجح 

هو ما نزل قبل هجرة النبي إىل املدينة، وإن كان قد نزل خار  مكة. كام حدث   جمكي ا

نِّ ﴿يف ننينيزول قنينيول اهلل تعنينياىل:  ن  اجلنينيِْ ا منينيِّ ر  فنيني  ك  ن  ينينيْ ا إِل  ْفننيني  إِْذ ر   [. فإهننينيا نزلنينيت 29]األحقنينياف: ﴾و 

 ف.بموضع يدعن نخلة عل مسرية ليلة من مكة، أثناء رجو  النبي من رحلة الطائ

فهنينيو منينيا ننينيزل بعنينيد اهلجنينيرة، وإن كنينيان ننينيزول يف غنينيري املديننينية، حتنينين لنينيو كنينيان بمكنينية،  ي مىىةنجا

ا﴿مثنينيل آينينية:  هنيني 
ْهلِ اِت إىِل  أ  اننيني  وا األم  ده ؤ  ْم أ ن تنيني  ك  ر  أم  نَّ اهلل  ينيني 

[. فإهننينيا نزلنينينيت يف 258]النسنينياء: ﴾إِ

ده ثنينيم رمفتاحهنينيا مننينيه  ملسو هيلع هللا ىلصشنينيأن عنينيثامن بنينين طلحنينية عنينيام الفنينيتح يف جنينيوف الكعبنينية، رنينيا أخنينيذ النبنينيي 

 ه. ليإ

 فوائة معرف  اجمكي واجمةني 

 معرفة الناسخ من املنسوخ. -1

 معرفة تاريخ الترشيع وتدرجه، حتن أخذ املكلفني بام كلفهم به. -2
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نية. -3  الوقوف عل السرية النبوية من خالل اآليات القرآ

رك تنينينينيذوق أسنينينينياليب القنينينينيرآن، واالسنينينينيتفادة منهنينينينيا يف النينينينيدعوة إىل اهلل تعنينينينياىل؛ حينينينينيث ينينينينيد -4

.س لدارا  مراعاة القرآن ألقوال املدعون، وأن لكل مقام مقاال 

ا الهنينينينينيتامم  -5 ا منينينينينين أدننينينينينين حترينينينينينيف؛ نظنينينينينير  الثقنينينينينية بنينينينينيالقرآن الكنينينينينيريم، وبوصنينينينينيوله إليننينينينينيا سنينينينينيار 

»واهلل الذي ال إهل غنينيريه منينيا نزلنينيت سنينيورة املسلمني به كل هذا االهتامم، حتن قال ابن مسعود: 

آينينية يف كتنينياب اهلل إال وأننينيا أعلنينيم فنينييم نزلنينيت، ت نزلنيني  وال أعلنينيم أينينين نزلنينيت ننينيا أمنينين كتنينياب اهلل إال و

ا أعلم مني بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه  .(1)«ولو أعلم أحد 

 كيف حتفظ القرآن؟

 افظ على رسم واحد ملصحف حفظكح

ا؛ وذلنينيك أن اإلنسنينيان  ا ال يغنينيريه مطلقنيني  ا خاصنينيًّ مما يعني عنينيل احلفنينيظ أن جيعنينيل لنفسنينيه مصنينيحف 

ع، وذلنينيك أن صنينينيور اآلينينيات ومواضنينينيعها يف املصنينيحف تنطبنينينيع يف سنينينيمبال حيفنينيظحيفنينيظ بنينيالنظر كنينينيام 

النينينينيذهن منينينينيع كثنينينينيرة القنينينينيراءة والنظنينينينير، فنينينينيإذا غنينينينيري احلنينينينيافظ مصنينينينيحفه أدى ذلنينينينيك إىل تشنينينينيتيت النينينينيذهن، 

ا؛ لنينيذا كنينيان األفضنينيل االلتنينيزام بمصنينيحف واحنينيد، ويفضنينيل املصنينيحف  ويصنينيعب علينينيه احلفنينيظ جنينيدًّ

 الذي تبدأ صحفاته بمية وتنتهي بمية.

 
 (.5002رواه البخاري )(  1)
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 سابعاليوم ال

 

 

 يراك اهلل

ْسق    ﴿قال تعاىل:  ا ت  م  اْلب ْحِر و  ِّ و  ا يِف اْل   ْعل م  م  ي  و  و  ا إاِلَّ ه  ه  ْعل م  ْيِب ال  ي  اتِح  اْلغ  ف  ه  م  ِعنْد  و 

اٍب  ابٍِس إاِلَّ يِف كِتني  ال  يني  ٍب و  طنيْ ال  ر  ْرِض و  ِت األ  ام  لني  ٍة يِف    بنيَّ ال  ح  ا و  ه  ْعل م  ٍة إاِلَّ ي  ق  ر   ﴾بنيِني مه ِمن و 

 [.59]األنعام:

* قال العلامء: إذا كانت األوراق السنينياقطة يعلمهنينيا، فكينينيف بنينياألوراق النامينينية التنينيي ينبتهنينيا 

ْيِب ﴿: وخيلقها ! فهو  ا أعلم، وهذا معنن قوله سبحانه ح  اْلغ 
اتِ ف  ه  م  ِعنْد  .أي عنده علنينيم ﴾و 

ال  ح  ﴿مجيع املعلومات، ما غاب عنا وما مل يغب. أما قوله:  ْرضِ   يِف بَّةٍ و  ِت األ  ام  لني  فكلمنينية  ﴾  

بَّةٍ ﴿  جاءت نكرة يف سياق النفي املؤكد؛ إذ يشمل كل ورقة صغرية كانت أو كبرية. ﴾ح 

قبنينينينية هلل، يتوضنينينينيأ الصنينينينيائم، وحينينينينيرص أثننينينينياء  ي يف املسنينينينيلم ملكنينينينية املرا * وشنينينينيهر رمضنينينينيان ينمنينينينيو

ذا هنينيني  ذيبفنينينيأي هتنيني املضمضنينية عنينيل أال يتسنينينيلل إىل حلقنينيه قطنينيرة منينينياء، منينيع أننينيه ال يطلنينينيع علينينيه أحنينيد، 

قبنينية يف كنينيل األوقنينيات  الذي أحدثنينيه الصنينيوم يف النفنينيوس ! وأي تنينيدريب عمنينييل عنينيل استشنينيعار املرا

وعنينينيل مجينينينينيع األحنينينينيوال ! وهنينينيذا اخللنينينينيق ال تصنينينينيل إلينينينيه إال منينينينين خنينينينيالل تنينينيدريب يف أحنينينينيوال خمتلفنينينينية 

 وأوقات شتن.

؛ * والصيام نفسه ينمي هذا اخللق، فكل العبادات تؤدى بمشنينيهد منينين اخللنينيق إال الصنينييام

 ني العبد وربه.ب ه رسفإن

قبنينية منينين أفضنينيل الطاعنينيات والقربنينيات إىل اهلل، وهنينيذا منينيا قالنينيه )عطنينياء(  رنينيا  ♫* واملرا

سئل عن أفضل الطاعات، قال: مراقبة احلق عل دوام األوقات. وسئل )احلارث املحاسبي( 

قبة فقال:    .»علم القلب بقرب الرب تعاىل«عن املرا
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قبنينينية دا ء؛ فالعبنينينيد يف حنينينياالت ثنينينيالث منينينيع اهلل عنينينيز يش  كنينينيلخلنينينية يف* وقنينينيال العلنينينيامء: إن املرا

 وجل: إما يف طاعة، وإما يف معصية، وإما يف مباح.

قبته يف الطاعنينية بنينياإلخالص قبنينيل الرشنينيو  يف العمنينيل  -1 . منينيا النينيدافع للعمنينيل  اهلنينيوى .فمرا

 والشيطان  أم النفس  أم رضا اهلل سبحانه 

قبتنينينينيه بالتوبنينينينية والننينينينيدم وا -2 ينينينينياء والعنينينينيزم عنينينينيل عنينينينيدم حل  واإلقنينينينيالوإن كنينينينيان يف معصنينينينيية فمرا

 العودة إىل الذنب.

قبته بمراعاة اآلداب الواردة عن النبي  -3  .ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان يف مباح فمرا

ن ا ﴿* يقول سبحانه:  ت  ْيل  ا و  ون  ي  ول  ق  ي  يِه و 
ْشِفِقني  مِمَّا فِ ى امْل ْجِرِمني  م  ِضع  اْلِكت اب  ف رت   و  و 

ا  غ  ا اْلِكت اِب ال  ي  ا هِل ذ  غِ ِدر   م  م  ري  ص 
ْظلِ ال  ي  ا و  اِِض  ِمل وا ح  ا ع  وا م  د  ج  و  ا و  اه  ة  إاِلَّ أ ْحص  بِري  ال  ك  ة  و 

ا د  ك  أ حنيني  بنينيه [. قنينيال ابنينين عبنينياس: الصنينيغرية التبسنينيم، والكبنينيرية الضنينيحك، وقنينيال 49]الكهنينيف: ﴾ر 

، فإينينينياكم وحمقنينينيرات النينينيذنوب؛ فإهننينينيا  جماهنينينيد: »اشنينينيتكن القنينينيوم اإلحصنينينياء ومنينينيا اشنينينيتكن أحنينينيد  لنينينيام 

حبها حتنينينينينين هتلكنينينينينيه«. فهنينينينينيل تسنينينينينيتحي منينينينينين اهلل حنينينينينيق احلينينينينينياء النينينينينيذي يعلنينينينينيم الرسنينينينيني صنينينينينيا عنينينينينيل تمنينينينينيع جت

 وأخفن ! ورحم اهلل القائل:

 ينينينينينينينيا منينينينينينينين ينينينينينينينيرى منينينينينينينيد البعنينينينينينينيوض جناحهنينينينينينينيا 

 

 

 

 يف  لمنينينينينينينينينينينينينينينينية اللينينينينينينينينينينينينينينينينيل البهنينينينينينينينينينينينينينينينييم األلينينينينينينينينينينينينينينينينيل 

 

 
 وينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرى نينينينينينينينينينينينينينينينينينينياط عروقهنينينينينينينينينينينينينينينينينينيا يف خمهنينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 

 

 واملنينينينينينينينينينينينينينينينيخ يف تلنينينينينينينينينينينينينينينينيك العظنينينينينينينينينينينينينينينينيام النحنينينينينينينينينينينينينينينينيل 

 

 
 اغفنينينينينينينينينينينينينينينينينير لعبنينينينينينينينينينينينينينينينينيد تنينينينينينينينينينينينينينينينينياب منينينينينينينينينينينينينينينينينين زالتنينينينينينينينينينينينينينينينينيه

 

 

 لون األالزمنينينينينينينينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينينينينينينينيا كنينينينينينينينينينينينينينينينينيان مننينينينينينينينينينينينينينينينينيه يف  

 

 

 

* ينينيدخل أحنينيد األدبنينياء جملنينيس إمنينيام أهنينيل السنينينة أ نينيد بنينين حنبنينيل، فقنينيال لنينيه اإلمنينيام: أسنينيمعني 

 بعض األديات، فقال:

ا فنينينينينينيال تقنينينينينينيل   إذا منينينينينينيا خلنينينينينينيوت النينينينينينيدهر يومنينينينينيني 

 

 

 خلنينينينينينينينينينينينيوت ولكنينينينينينينينينينينينين قنينينينينينينينينينينينيل عنينينينينينينينينينينينييلو رقينينينينينينينينينينينينيب 

 

 
 وال حتسنينينينينينينينينينينينينينينيبن اهلل يغفنينينينينينينينينينينينينينينيل سنينينينينينينينينينينينينينينياعة وال

 

 

 أن منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا قفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين علينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه يغينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب 
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خلنينيف م، وأغلق غرفته، وأخذ يبكنينيي وهنينيو ينينيردد قا ه، ووقلم * فرتك اإلمام كتبه وحم ته

 هذا البيت:اجلدار 

ا   إذا منينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا خلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوت النينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدهر يومنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 

 

 فنينينيال تقنينينيل خلنينينيوت ولكنينينين قنينينيل عنينينييلو رقينينينيب 

 

 
ننينيا  * وحكنينيي أن رجنينيال  راود فتنينياة عنينين نفسنينيها، فقالنينيت لنينيه: أال تسنينيتحي  فقنينيال: ممنينين وال يرا

  .فتاب وأناب إال الكوكب ! فقالت: فأين مكوكبها 

قامت فغطت وجه صنم كان هلا، فقال هلا:   ا( را خلت بيوسف يخ)زل نكي أ* وح

قبة امللك !  قبة مجاد، وال تستحي من مرا  أتستحني من مرا

»تعبنينينيد اهلل وهنينينيو يعلنينينيق عنينينيل جنينينيزء منينينين حنينينيديث ج ينينينيل  (1)* ويقنينينيول األسنينينيتاذ حممنينينيد قطنينينيب

ه فإننينينيه ينينينيراك ه فنينينيإن مل تكنينينين تنينينيرا  بنينينيهملنينينيت يث وع«. يقنينينيول: لنينينيو تنينينيدبرت األمنينينية هنينينيذا احلنينينيدكأننينينيك تنينينيرا

 لكفاها.

قنينيب ربنينيك  ،كنينيل خنينياطرة ،كنينيل كلمنينية ،حنينيني تراجنينيع كنينيل عمنينيل ،* حنينيني حتاسنينيب نفسنينيك وترا

. .. الفنينينيرد واملجتمنينينيع.. أمنينينير احلنينينياكم واملحكنينينيوم.. حينئنينينيذ سنينينيوف يسنينينيتقيم األمنينينير كلنينينيه.كنينينيل حركنينينية

 الرجل واملرأة.

قنينيب اهلل كأننينيه ينينيراه ! كينينيف يظلنينيم وهنينيو يعلنينيم قنينيول اهلل تعنينياىل  كينينيف يظلنينيم احلنينياكم وهنينيو يرا

ي  ﴿ س  وا مْ ْعل  و  ل م  ِذين     وهو يعلنينيم »إ  حرمت الظلم عل نفيس«، ، وهو يعلم احلديث: ﴾ الَّ

نْي  النَّاسِ ﴿أنه مأمور بأن يعدل بني الناس  ْم ب  ْمت  ك  ا ح  إِذ    ! ﴾و 

ه ينينيؤدي عملنينيه بنينيإخالص وأماننينية واجتهنينياد وال  وكنينيذلك املحكنينيوم حنينيني يعبنينيد اهلل كأننينيه ينينيرا

 خدا  وال رشوة وال كسل.

مون األوائنينيل يعبنينيدون ر نينيم كنينيأهنم يروننينيه، كاننينيت تلنينيك األمنينية العجيبنينية سنينيلامل ن كنينيا * حنينيني

 الفريدة يف التاريخ.

 
 قبسات لألستاذ حممد قطب، دار الرشوق.(  1)
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لو بغلة » :كان يقول ،«* كان احلاكم يقول: »إن أحسنت فأعينو  وإن أسأت فقومو 

 عثرت يف العراق كنت مسئوال  عنها أمام اهلل«.

ال غنيني  يف بينينيع؛ بنينيل كنينيان و غالءوال  كان التاجر الصدوق الذي يراقب اهلل، فال احتكار

 يظهر العيب املوجود يف السلعة، ويربح القليل بنفس راضية وقلب منيب.

 امرأة، أو يرسق عرض فتاة. نكان الشباب يرتبن عل احلياء والفضيلة، فال خياد -

. كنينيان .وكانت املرأة ال قر  إال لرضورة، غري مت جنينية يف زيننينية، وال متعطنينيرة يف ثينينياب  -

 عفاف.الهر وع الطجمتم

كنينينيان النينينيزو  يعنينينيارش زوجتنينينيه بنينينياملعروف، ويعنينينينيرف هلنينينيا حقوقهنينينيا، ويتقنينينيي اهلل فيهنينينيا؛ ألننينينينيه  -

 يراقب اهلل سبحانه.

كنينيذلك الزوجنينينية تصنينيني  عنينيل زوجهنينينيا عننينينيد ضنينييق ذات الينينينيد؛ بنينينيل تسنينيأل احلنينينيالل وإن قنينينيل،  -

 وتأدن احلرام وإن كثر.

تطعمننينينينينيا  ال واهلل تنينينينينيق»اكاننينينينينيت املنينينينينيرأة الصنينينينينياحلة تقنينينينينيول لزوجهنينينينينيا عننينينينينيد اخلنينينينينيرو  للنينينينينيرزق:  -

م    كل ذلك ألهنا تراقب اهلل. ؛«ا حرا

شغغعى مىاق غغب  واجىىب عملىىي  لغغب ق غغ  أأ ت غغاع  واهت كغغ  لي هغغب  فسغغب  لغغب حا اأ

 . العالع

 التجويد 

 لقلـــــةلقا

هنينينيي اضنينينيطراب يطنينينيرأ عنينينيل احلنينينيرف السنينينياكن، فيخنينينيل بمبننينينياه؛ وذلنينينيك ليظهنينينير منينينين  القلقلةةة  

 سكونه، أو هي ذبذبة احلرف الساكن.

 وعة يف قولك: )قطب جد(.مجمة، مخس: حىوفما-

 السكون عند القلقلة، سواء سكون أصيل أو عارض.كىطما: -

 هلا ثالث درجات:ا جات القلقلب: -
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وتكنينيون يف حنينيرف القلقلنينية السنينياكن سنينيكون ا أصنينيليًّا وسنيني  الكلمنينية، القلقلنية الصنيغرى:  -1

 يدعون(. –أفتطمعون  –مثل قوله: )أتقتلون 

لقلنينية النينيذي يقنينيع آخنينير الكلمنينية عننينيد الوقنينيف؛ لقرف ايف حنيني  وتكنينيونالقلقلنينية الوسنينيطن:  -2

و  اهلل  ﴿ليظهر من سكونه، مثل:  د  أ  ق ْل ه   عند الوقف )أحد(. ﴾ح 

القلقلة الك ى: وتكون يف حروف القلقلة املشددة التي تقع يف آخر الكلمة، مثل:   -3

قِّ ﴿ ِْدي لِْلح  ت بَّ ﴿، ﴾ق ِل اهلل  هي  ِ  هل  ٍب و 
ا أ  د  بَّْت ي   .﴾ت 

القلقلنينية متينينيل إىل الفنينيتح عننينيد النطنينيق  نينيا، وقنينيد تتنينيأثر باحلركنينية التنينين تسنينيبقها إىل حنينيد    ب هنو*  

 ما )الفتح أو الضم(.

 علوم القرآن

 ــــــزول القــــرآنن

نزل القرآن مجلة إىل بيت العزة من السامء الدنيا؛ تعظيام  لشأنه عند املالئكة، ثم نزل   -1

ث وعرشنينيين سنينينة، وهنينيذا هنينيو أصنينيح األقنينيوال اليف ثنيني  ملسو هيلع هللا ىلصيم بعنينيد ذلنينيك منينينجام  عنينيل رسنينيولنا الكنينير

 وأشهرها.

ل القنينيرآن  منينين النينيذكر، فوضنينيع يف بينينيت العنينيزة  فقد أخر  احلاكم عن ابنينين عبنينياس قنينيال: »ف صنينيِ

 .«ويرتله ترتيال   ملسو هيلع هللا ىلصينزل به عل النبي  يف السامء الدنيا، فجعل ج يل 

لنينية قنينيدر، ليين س وعرشنيني أنه نزل إىل السامء الدنيا يف عرشين أو ثالث وعرشين أو مخنيني   -2

له يف كل السنينينة، ثنينيم ننينيزل بعنينيد ذلنينيك منينينجام  يف مجينينيع السنينينة. هنينيذا قنينيول  يف كل ليلة ما يقدر اهلل إنزا

ن منينينينينين اللنينينينينيوح »أن اهلل تعنينينينينياىل أننينينينينيزل كنينينينينيل القنينينينينيرآ  منينينينينيع قنينينينينيول آخنينينينينير: ،♫ذكنينينينينيره الفخنينينينينير النينينينينيرازي 

 فسنينينينيريه« ]تاملحفنينينيوىل إىل السنينينينيامء النينينيدنيا يف ليلنينينينية القنينينيدر، ثنينينينيم أننينينينيزل إىل حممنينينيد منينينينينجام  إىل آخنينينير عمنينينينير

 لفخر الرازي، املجلد الثالث[.ا

له يف ليلة القدر، ثم بعد ذلك ننينيزل منينينجام  يف أوقنينيات خمتلفنينية،   -3 أن القرآن قد ابت د  إنزا

يف اإلتقنينينيان، ثنينينيم قنينينيال: »وبنينينيه قنينينيال الشنينينيعبي« ]اإلتقنينينيان يف علنينينيوم القنينينيرآن  ♫حكنينينياه السنينينييوطي 
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اتفنينيق علينينيه  منينيا الف وهنينيو خنيني للسنينييوطي[. وهنينيذا القنينيول يفينينيد أننينيه لنينييس للقنينيرآن إال ننينيزول واحنينيد، 

 العلامء وقامت عليه األدلة.

: »ومنينينيا تقنينينيدم منينينين أننينينيه ننينينيزل مجلنينينية واحنينينيدة منينينين اللنينينيوح املحفنينينيوىل إىل ♫قنينينيال ابنينينين حجنينينير 

ا هنينيو الصنينيحيح املعتمنينيد« ]فنينيتح البنينياري برشنينيح صنينيحيح  السنينيامء النينيدنيا، ثنينيم أننينيزل بعنينيد ذلنينيك مفرقنيني 

 [.10/3البخاري 

 كيف حتفظ القرآن؟

 لفهم طريق احلفظا

فنينينيظ فهنينينيم اآلينينينيات املحفو نينينية، ومعرفنينينية وجنينينيه ارتبنينينياط بعضنينينيها احلعنينينيل يعنينينيني منينينين أعظنينينيم منينينيا 

ا لآلينينينينيات التنينينينيي يرينينينينيد حفظهنينينينيا، وأن يكنينينينيون  بنينينينيبعض؛ ولنينينينيذلك جينينينينيب عنينينينيل احلنينينينيافظ أن يقنينينينيرأ تفسنينينينيري 

ا  حنينينياِض النينينيذهن عننينينيد القنينينيراءة؛ وذلنينينيك ليسنينينيهل علينينينيه اسنينينيتذكار اآلينينينيات، ومنينينيع ذلنينينيك فيجنينينيب أيضنينيني 

كنينينيون الرتدينينينيد لآلينينينيات هنينينيو ي ب أنبنينينيل جينينيني عنينينيدم االعنينينيتامد يف احلفنينينيظ عنينينيل الفهنينينيم وحنينينيده لآلينينينيات؛ 

ا عنينين املعننينين، وأمنينيا منينين  األساس؛ وذلك حتن ينطلق اللسان بنينيالقراءة وإن تشنينيتت النينيذهن أحياننيني 

ا، وينقطنينينيع يف القنينينيراءة بمجنينينيرد شنينينيتات ذهننينينيه، وهنينينيذا  اعتمنينينيد عنينينيل الفهنينينيم وحنينينيده فإننينينيه ينسنينينين كثنينينيري 

 حيدث كثري، وخاصة عند القراءة الطويلة.
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 اليوم الثامن

 

 مضانيف ر إٍلسرافا

ف وا ﴿ال تعاىل: ق رْسِ ال  ت  وا و  ب  ارْش  ل وا و   [.31األعراف: ] ﴾وك 

ني  ﴿وقال سبحانه: 
فِ به امْل رْسِ

ِ ه  ال  حي  ف وا إِنَّ رْسِ ال  ت   [.141]األنعام:  ﴾و 

ف وا ﴿قنينيال سنينيفيان بنينين عينينينية يف قولنينيه تعنينياىل:  ِ ال  ت رسنينيْ منينيا أنفنينيق يف غنينيري طاعنينية اهلل يعتنيني   :﴾و 

 «.قليال وإن كان ا رسف  

: أي ليسنينينينيوا «يف قولنينينينيه سنينينينيبحانه »والنينينينيذين إذا أنفقنينينينيوا مل يرسنينينينيفوا  ♫ال ابنينينينين القنينينينييم وقنينينيني 

بمبنينيذرين يف إنفنينياقهم، فيرصنينيفون فنينيوق احلاجنينية، وال بخنينيالء عنينيل أهلنينييهم، فيقرصنينيون يف حقهنينيم 

ا، وخري األمور أوسطها، ال هذا وال هذا«  .(1)فال يكفوهنم؛ بل عدال خيار 

ي اطِنيِ مْل  ا إِنَّ ﴿ وقنينينيال ابنينينين عبنينينياس يف قولنينينيه تعنينينياىل: نينيَّ ن  الشني ا و  نينيْ ان وا إِخني نيني  ِرين  كني ذِّ نيني  ء: ] ﴾بني اإلرسا

 [: هم الذين ينفقون ارال يف غري حقه.27

ا يف غنينيري حنينيق »وقال جماهد:   ا، ولنينيو أنفنينيق منينيدًّ لو أنفق إنسان ماله كله يف احلق مل يكنينين مبنينيذر 

ا«  .(2)كان مبذر 

نينينينيو»كل: قنينينينينينيا  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبنينينينينينيي ¶ويف حنينينينينينيديث عبنينينينينينيد اهلل بنينينينينينين عمنينينينينينير بنينينينينينين العنينينينينينياص  ا لني

 .(3)صدقوا والبسوا يف غري إرساف وال خميلة«وت

ا، وال حيرتمنينينيون نعنينينيم اهلل عنينينيز وجنينينيل، وبنينينيدال  واإلرساف  نينينياهرة لقنينينيوم ال يرجنينينيون هلل وقنينينيار 

منينينين أن يكنينينيون شنينينيهر رمضنينينيان شنينينيهر االقتصنينينياد، واملحافظنينينية عنينينيل األوقنينينيات، واغتننينينيام اللحظنينينيات، 

 
 .6/110تفسري ابن كثري  (  1)

 .5/63تفسري ابن كثري  (  2)

 ( وغريه بسند صحيح.2560رواه النسائي يف الصغرى )(  3)
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ا من املسلمني أرسفوا يف رمضان.  نجد أن كثري 

 افصور اإلسر

شغغغىا : هغغغىاإل -1 عغغغاع وال منينينين الننينينياس منينينين يسنينينيتعد السنينينيتقبال رمضنينينيان بالطعنينينيام اف يف الط

والرشنينياب واخلنينيزين منينين السنينيكر والزينينيت واألرز، وت ضنينينييع املنينيرأة وقتهنينيا الثمنينيني يف رمضنينيان يف إعنينينيداد 

الطعام الذي يبدأ من الظهر حتنينين أذان املغنينيرب، وعننينيد املنينيدفع جتنينيد ارائنينيدة مملنينيؤة بنينيام لنينيذ وطنينياب، ومنينيا 

ون عرضنينينينية لإلتنينينينيالف والرمنينينينيي، وسنينينينيبحان اهلل! اسنينينينيتهالك املسنينينينيلمني يزينينينينيد يف يكنينينيني ة، ف احلاجنينينيني زاد عنينينينين 

رمضنينينيان، وأوزان املسنينينيلمني تزينينينيد يف رمضنينينيان، فنخنينينير  منينينين الصنينينييام ومنينينيا حققننينينيا معننينينين الصنينينيوم، وال 

. حينينينينينيدث هنينينينينيذا ومالينينينينينيني املسنينينينينيلمني يف القنينينينينيارة األفريقينينينينينية جنينينينينيوعن، واملسنينينينينيلمون يف . حصنينينينينيلنا التقنينينينينيوى

 . كفافون الفلسطني وقطا  غزة ال جيد

ا منينين بطننينينيه،  ملسو هيلع هللا ىلصوقنينيد حنينيذر النبنينينيي  منينين الشنينيبع والتخمنينينية، فقنينيال: »منينينيا منينيأل آدمنينيي وعنينينياء رشًّ

به وثلنينينيث  بحسنينيب ابنينين آدم أكنينينيالت يقمنينين صنينينيلبه، فنينيإن كنينينيان ال حمالنينية فثلنينينيث لطعامنينيه وثلنينينيث لرشنينيا

، وقال بعض السلف: )مجع اهلل الطب كله يف نصف آية، هي "وكلنينيوا وارشبنينيوا وال (1)لنفسه«

 ترسفوا"(.

 عند اإلفطار تفقد املسلم حالوة املناجاة ولذة العبادة والذكر.ن رمضا ة يف والتخم

 .«من كثر أكله مل جيد لذكر اهلل لذة»: قال عمر بن اخلطاب  

وقال إبراهيم بنينين أدهنينيم: »منينين ضنينيب  بطننينيه ضنينيب  ديننينيه، وإن معصنينيية اهلل بعينينيدة منينين اجلنينيائع 

 قريبة من الشبعان«.

دت عنينينيني قالفكنينينينيرة، وخرسنينينينيت احلكمنينينينية، وت امنينينيني ن دةملعنينينيني وقنينينينيال لقنينينينيامن: »ينينينينيا بننينينينيي إذا امنينينينيتألت ا

 األعضاء«.

ل صنينيمت فينينيا عجنينيب أن يتحنينيول شنينيهر الصنينييام إىل شنينيهر الطعنينيام، وإذا أردت أن تعنينيرف هنيني  

ا، فعليك بنينيأن تنينيزن نفسنينيك ، ثنينيم انظنينير يف ليلنينية العينينيد منينين رمضنينيان األوىلالليلنينيه لتعنينيرف وزننينيك   حقًّ

 
 (.6711رواه النسائي يف الك ى )(  1)
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 هل زاد وزنك أو نقص؛ فهذا معيار ال خيطئ.

يف النهار، والعجيب أن هؤالء يرسفون يف سهر ال طائنينيل منينين  صة خا   :ال وعاإلهىاف يف   -2

. سنينيهر ضنينيائع يف القينينيل والقنينيال، وعنينيل املقنينياهي والسنينيهرات الرمضنينيانية وأمنينيام التلفنينياز، ثنينيم ينينيأيت . ورائنينيه

أحنينينيدهم بعنينينيد السنينينيهر الطوينينينيل ليتسنينينيحر، ثنينينيم يننينينيام قبنينينيل الفجنينينير، وال يسنينينيتيقظ إال قنينينيرب العرصنينيني أو عنينينيل 

رمضنينينينيان ودقنينينينيائق ان، وهنينينينيذا منينينينين عنينينينيدم فقنينينينيه املنينينينيرء بلحظنينينينيات مضنينينيني ام رأننينينينيه صنينينيني منينينينيدفع اإلفطنينينينيار، فنينينينييحلم 

ا معدودات(، متر ، الغالية  كلمح البرص، وال تعوض كال ق اخلاطف أو التي قال عنها القرآن )أيام 

 أيامه ولياليه، وهلل در القائل: 

ا لكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين يف هنايتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه  أحقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياه شنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيهر 
 

 يميضنينينينينينينينينينيني كطينينينينينينينينينينينيف خينينينينينينينينينينينيال قنينينينينينينينينينينيد ملحننينينينينينينينينينينياه 
ضغغييع ا و -3  هغغىاف يف ت ون الينينيوم يتفنننينيون يف ضنينييا  أوقنينياهتم وتسنينيلية لماملسنيني  قغغات:اإل

صنينييامهم فنينييام ال طائنينيل منينين ورائنينيه. أينينين نحنينين منينين السنينيلف الصنينيالح النينيذين كنينيانوا حيرصنينيون 

لننينينيا، فنينينيال يضنينينييعون حلظنينينية يف غنينينيري طاعنينينية ! قنينينيال احلسنينينين:  عنينينيل أوقنينينياهتم كحرصنينينينا عنينينيل أموا

ا كان أحدهم أشح عل عمره منه عل درمهه(.  م   )أدركت أقوا

ا قبنينيل مخنينيساسنينيتثامر الوقنينيت، فقنينيال: » ل عنينيلوالرسنيني وحنينيث  وعنينيد منهنينيا: ، اغتنينينم مخسنيني 

 «.فراعك قبل شغلك وحياتك قبل موتك

ابنينيدأ يومنينيك باسنينيم اهلل، وحنينيدد لنفسنينيك أعاملنينيك األهنينيم فنينياملهم، وقسنينيم الوقنينيت املتنينياح عنينيل 

هنينيذه األعنينيامل، وال تؤجنينيل عمنينيل الينينيوم إىل الغنينيد؛ فينينيرتاكم علينينيك عمنينيل الينينيومني، وكنينين مثنينياال يف 

عينينينيد، واعلنينينيم أن الواجبنينينيات أكثنينينير منينينين األوقنينينيات، فعنينينياون لول افنينينياىل عنينيني احل قنينينيت، واالهنينينيتامم باملوا

 غريك عل االنتفا  بوقته، وإن كان لك مهمة فأوجز يف قضائها، وتذكر أن الوقت هو احلياة.

 فالوقنينينينينينينينينينيت أثمنينينينينينينينينينين منينينينينينينينينينيا عنينينينينينينينينينينيت بحفظنينينينينينينينينينيه

 
 وأراه أسنينينينينينينينينينينينينينينينيهل منينينينينينينينينينينينينينينينينيا علينينينينينينينينينينينينينينينينينيك يضنينينينينينينينينينينينينينينينينييع 

هغغغىاف يف ال غغغالع:  -4  رمضنينينيان، وال حيفنينينيظ للشنينينيهر  يفانه لنينينيق لسنينيني هننينينياك منينينين الننينينياس منينينين يطاإل
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. وقنينيد حنينيذر النبنينيي منينين ذلنينيك؛ فقنينيد صنينيح عننينيه أننينيه قنينيال: »إن  ا أخطنينيأ كثنينيري ا ا منينين تكلنينيم كثنينيري  حرمنينية، وغالبنيني 

 . (1)ا«خريف  الرجل ليتكلم بالكلمة ال يلقي هلا باال من سخ  اهلل، فيذل  ا يف النار سبعني 

م، وكانوا يعنينيدون كالل الن فضووقال عطاء بن رباح: )إن من كان قبلكم كانوا يكرهو

، وتنطلق بحاجتك يف  ا فضوله ما عدا كتاب اهلل، أن تقرأه، وتأمر بمعروف، وتنهي عن منكر 

ا كاتبني !(.معيشتك التي البد منها  م   .(2). أتنكرون أن عليكم كرا

، فنينينيإن منينينين أكثنينينير ذكنينينير املنينينيوت ريض منينينين  وكتنينينيب عمنينينير بنينينين العزينينينيز إىل بعنينينيض أصنينينيحابه: »أمنينينيا بعنينينيد 

 . (3)عد كالمه من عمله قل كالمه إال فيام ينفع والسالم«ن ، ومليسريالدنيا با 

وكغه معتغ ال يف كغغ   عليغب ااالقتلغغاا يف الطعغاع والشغىا  وال غغوع واجىىب عملىىي 

 .وحافظ علن وقتب  ك ء

 التجويد 

 حكام امليم الساكنةأ

 امليم الساكنة: هي التي ال حركة هلا. 

، أما إذا كانت امليم الساكنة وس  ق مة فالكل واحلكم هنا للميم الساكنة التي تقع آخر

 الكلمة يكون حكمها اإل هار.

 * وامليم الساكنة هلا ثالثة أحكام: اإلخفاء واإلدغام واإل هار.

وال  -اإلخفاء الشفوي: وله حرف واحد، هو الباء، فنينيإذا وقفنينيت بعنينيد املنينييم السنينياكنة   -1

منينين أمثلنينية: )يعتصنينيم بنينياهلل(،  عنينيهبنينيد موال  جاز اإلخفاء، وسمي شفويًّا، -يكون إال من كلمتني 

 )وهم باآلخرة(.

 
 (.6478رواه البخاري )(  1)

 .3/96إحياء علوم الدين (  2)

 سري أعالم النبالء.  (3)
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اإلدغام: وله حرف واحد، هو املنينييم، فنينيإذا وقعنينيت املنينييم السنينياكنة قبنينيل املنينييم املتحركنينية   -2

 وجب اإلدغام، ويسمن إدغام مثلني صغري، والبد معه من الغنة.

 )يعدكم مغفرة(. -أمثلة: )ما لكم من إهل غريه ( 

ا الباقينينينية منينين أحنينينيرف اهلجنينينياء بعنينينيد إسنينينيقاط البنينينياء حرون والعرشنينيني اإل هنينيار: ولنينينيه السنينينيتة  -3 فنينيني 

واملنينييم منينين احلنينيروف الثامنينينية والعرشنينيين التنينيي تقنينيع بعنينيد املنينييم السنينياكنة، فنينيإذا وقنينيع حنينيرف منهنينيا بعنينيد 

 امليم الساكنة يف كلمة أو كلمتني وجب اإل هار، ويسمن اإل هار شفويًّا.

 علوم القرآن

 حلكمة من نزول القرآن منجًماا

يف سنينيبيل النينيدعوة الكثنينيري منينين األذى،  ملسو هيلع هللا ىلص: لقد حتمل النبي ملسو هيلع هللا ىلصي  النبقلب    تثبيت  -1

ا منينين الرسنينيل، ولكنهنينيا سنينينة ماضنينيية فنينييهم؛ ليأخنينيذ النينيدعاة منينين بعنينيدهم  ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن  يف ذلك بدع 

تَّن ﴿املثل والقدوة، قال تعاىل:   وا ح  أ وذ  وا و  ب  ذِّ ا ك  ل  م  وا ع  ك  ف ص    
ْبلِ ن ق  ل  مِّ س  ب ْت ر  ذِّ ْد ك  ق  ل  و 

ت ا مْ أ  لِني  ن   ه  ِأ امْل ْرس  ب  ك  ِمن نَّ اء  ْد ج  ق  ل   و 
ِ
ِت اهلل ام 

لِ ل  لِك  ب دِّ ال  م  ا و  ن   [. 34]األنعام: ﴾رْص 

الًّ ﴿وقنينينيد سنينينياقت آينينينية واحنينينيدة منينينين كتنينينياب اهلل تلنينينيك احلكمنينينية أوضنينينيح منينينيا تكنينينيون:  كنيني  صه و  قنيني   نَّ

ج   ك  و  اد  ؤ  ث بِّت  بِِه ف  ا ن  ِل م  س   الره
ِ
اء نْب  ل ْيك  ِمْن أ  ك  ع  ْؤِمننِي    يِف اء  ى لِْلم  ِذْكر  ة  و  ْوِعظ  م  ِذِه احْل قه و   ﴾ ه 

 [.120]هود:

لقنينينيد ننينينيزل القنينينيرآن عنينينيل أمنينينية أمينينينية ال تقنينينيرأ وال تكتنينينيب يف تيسنينيري حفنينيظ القنينيرآن وفهمنينيه:  -2

و  ﴿جمموعها، إال ما شذ من أفراد قليلني، وكانت تعمد يف حفظها عل ذاكرهتا، قال تعاىل:  هني 

ث  يِف  ع  ِذي ب  ة  يِّ مِّ  األ  الَّ ْكمني 
احْلِ اب  و  م  اْلِكتني  هني  لِّم  ع  ي  يِهْم و  كِّ ز  يني  ِه و 

اتنيِ ْيِهْم آي  ل  ْتل و ع  ْم ي  نْه  وال  مِّ س  ني  ر 

بِنيٍ  ٍل مه ال  ِفي ض  ْبل  ل  ان وا ِمْن ق  إِن ك   [.2]اجلمعة: ﴾و 

كب ا األحداث، مفحام  املرشكني  التحدي واإلعجاز:  -3  وذلك أن القرآن كان ينزل موا

م، ويكفيننينيا يف الداللنينية عنينيل مسنينيلكهم يف هنينيذا الصنينيدد رد القنينيرآن علنينييهم، قنينيال تعنينينياىل: تهأسنينيئليف 

ا ﴿ ْفِسري  ن  ت  أ ْحس  ث ٍل إاِلَّ ِجْئن اك  بِاحْل قِّ و  ْأت ون ك  بِم  ال  ي   [.33]الفرقان: ﴾و 
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مل حيمل القرآن الناس يف دعوته إياهم عل مسايرة احلوادث والتدر  يف الترشيع:   -4

فعة واحدة، لكنه تدر   م يف عنينيال  منينيا تأصنينيل يف النفنينيوس منينين أمنينيراض اجتامعينينية، د  ء بهما جا 

بعنينينيد أن رش  هلنينينيم منينينين فنينينيرائض النينينيدين منينينيا يعمنينينير قلنينينيو م بنينينياإليامن. كنينينيام كنينينيان القنينينيرآن يتننينينيزل وفنينينيق 

 احلوادث التي متر باملسلمني، يف جهادهم الطويل إلعالء كلمة اهلل.

التنينينيدر  يف الترشنينينييع هنينينيو حتنينينيريم اخلمنينينير،  لء عنينيني العلنينينيامكنينينيام أن أوضنينينيح األمثلنينينية التنينينيي يسنينينيوقها 

، 219، وسنينينينيورة البقنينينينيرة آينينينينية 67النينينينيذي منينينينير بمراحنينينينيل وضنينينينيحتها عنينينينيل التنينينينيوايل سنينينينيورة النحنينينينيل آينينينينية 

 .91، 90، وسورة ارائدة آية 43وسورة النساء آية 

 كيف حتفظ القرآن؟

 لرب  بني أول السورة وآخرها: ا

نتقنينيل إىل سنينيورة أخنينيرى إال بعنينيد ي ظ أنللحنينيافبعد متام سنينيورة منينيا منينين سنينيور القنينيرآن ال ينبغنينيي 

أن يتم رب  أوهلا بمخرها، وأن جيري لسانه  ا بسنينيهولة ويرسنيني، ودون إعننينياء فكنينير وكنينيد يف تنينيذكر 

اآلينينيات ومتابعنينية القنينيراءة؛ بنينيل جينينيب أن يكنينيون احلفنينيظ كارنينياء، كنينيام يقنينيرأ القنينيار  مننينيا فاحتنينية الكتنينياب 

لنينين يكنينيون كالفاحتنينية إال  آنالقنينيرسنينيور  دون عناء؛ وذلنينيك منينين كثنينيرة تردادهنينيا، ومنينيع أن احلفنينيظ لكنينيل

ا، ولكنينينينين القصنينينينيد هنينينينيو التمثينينينينيل والتنينينينيذكري بنينينينيأن السنينينينيورة ينبغنينينينيي أن تكتنينينينيب يف النينينينيذهن وحنينينينيدة  ننينينينيادر 

 مرتابطة متامسكة، وأال جياوزها احلافظ إىل غريها إال بعد إتقان حفظها.
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 اليوم التاسع

 

 هر االنتصاراتش

وا إِ ﴿قنينينينينينيال تعنينينينينينياىل:  نيني  ني ني نني ِذين  آم  نينيَّ ني ني ا الني نينيه  ني ني هيني
ا أ  نيني  ني ني نيني   ن ت  يني ني ني مْ نْرصني ك  ام  د  نينيْ ني ني قني ْت أ  نينيِّ ني ني بني ث  ي  ْم و  ك  ْ نيني  ني ني نْرصني  ﴾وا اهلل  ي 

 [.7حممد: ]سورة

: »إننينيه ال جهنينياد وال شنينيهادة وال جننينية إال حنينيني يكنينيون اجلهنينياد يف ♫يقنينيول سنينييد قطنينيب 

سنينينيبيل اهلل وحنينينيده، واملنينينيوت يف سنينينيبيله وحنينينيده، والنرصنينيني لنينينيه وحنينينيده، يف ذات النينينينفس، ويف منينينينهج 

ون اهلدف هو أن تكون كلمة اهلل هي العليا، يكحني  إال  . ال جهاد وال شهادة وال جنة.احلياة

وأن هتنينينينينينينييمن رشيعتنينينينينينينيه ومنهاجنينينينينينينيه يف ضنينينينينينينيامئر الننينينينينينينياس وأخالقهنينينينينينينيم وسنينينينينينينيلوكهم، ويف أوضنينينينينينينياعهم 

. وسنينيئل رسنينيول اهلل عنينين الرجنينيل يقاتنينيل شنينيجاعة ويقاتنينيل (1)وترشنينييعهم ونظنينيامهم عنينيل السنينيواء«

هي العليا فهو يف   ة اهللن كلم »من قاتل لتكو  ية ويقاتل رياء، أي ذلك يف سبيل اهلل  فقال: 

 . (2)سبيل اهلل«

ومنينين ممينينيزات شنينيهر رمضنينيان أننينيه شنينينيهر االنتصنينيارات، والسنينيبب يف ذلنينيك أن املسنينيلم عننينينيدما 

: »مينينيدانكم ورحنينيم اهلل منينين قنينيال  يوفق يف االنتصار عل النفس يوفقه اهلل يف النرص عل أعدائه

 األول أنفسكم، فإن انترصتم عليها كنتم عل غريها أقدر«.

يعتنيني  حمطنينية ذات ضنينيغ  عنينيال لتعبئنينية القنينيوى النفسنينيية والروحينينية واخللقينينية ن رمضنينيا وشنينيهر 

التي حتتا  إليها كل أمة وكل فرد، وهذا هنينيو رس االنتصنينيارات العظيمنينية والكثنينيرية التنينيي حنينيدثت 

 يف رمضان، فقد استطا  املسلمون أن حيققوا فيه أعظم االنتصارات.

ننينيت غنينيزوة بنينيدر، وهنينيي أول كا جنينيرة  لله* ففنينيي السنينيابع عرشنيني منينين رمضنينيان منينين العنينيام الثنينيا 

 
  .5ّف  الل القرآن الظالل،    (1)

 (.4875(، ومسلم )2749رواه البخاري )(  2)
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لقنينينينياء مسنينينينيلح بنينينينيني احلنينينينيق والباطنينينينيل، اننينينينيتقم اهلل للفئنينينينية املؤمننينينينية منينينينين الفئنينينينية الباغينينينينية، وارتفعنينينينيت راينينينينية 

ا يف  -بحنينينيق  -وثبنينينياهتم عنينينينيل احلنينينيق، فكنينينينيانوا  ملسو هيلع هللا ىلصاإلينينينيامن، وجتنينينيل صنينينينيدق أصنينينيحاب حممنينينينيد  صنينينيني   

دق ا عند اللقاء، كام قول الشاعر:  احلرب ص 

 ينينينينينينينينينينيايتينينينينينينينينينينيا بنينينينينينينينينينيدر بنينينينينينينينينينيدر النينينينينينينينينينيدجن أدلنينينينينينينينينيني  حت

 

 بنينينينينينينينينينينينيدر وقنينينينينينينينينينينينيد فنينينينينينينينينينينينيازوا بجننينينينينينينينينينينينيات هنينينينينينينينينينينينيلأل 

 
 وقنينينينينينينينينينينينيص للمسنينينينينينينينينينينينيلمني الينينينينينينينينينينينينيوم ملحمنينينينينينينينينينينينية

 

 يصنينينينينيحوا  نينينينينيا منينينينينين تنينينينينيواروا شنينينينينيبه أمنينينينينيوات 

 
 حنينينينينينيدث عنينينينينينين الكفنينينينينينير يف بنينينينينينيدر ومرصنينينينينينيعه

 

 وعنينينينينينينينينين أسنينينينينينينينينيود احلنينينينينينينينينيي عننينينينينينينينينيد اللقنينينينينينينينينياءات 

 
* ويف احلنينيادي والعرشنينيين منينين رمضنينيان العنينيام الثنينيامن منينين اهلجنينيرة كنينيان فنينيتح مكنينية، ينينيوم أن 

بالصنينيفح والغفنينيران، عننينيدما قنينيال هلنينيم:  الالرجنيني قلنينيوب األصنينينام، بعنينيد أن ملنينيك  ملسو هيلع هللا ىلصحطم حممنينيد  

»اذهبوا فأنتم الطلقاء«، وألول مرة يف تاريخ مكة يصعد )بالل احلبإ( بنينيأمر النبنينيي عنينيل  هنينير 

الكعبة؛ ليؤذن، ويعلن يف الدنيا كلهنينيا: اهلل أكنيني  اهلل أكنيني ، فجلجلنينيت يف آفنينياق مكنينية، وذلنينيت هلنينيا 

ة والعنينينينينينينيزة هلل ولرسنينينينينينينيوله ادالسنينينينينينينييعلننينينينينينينيت رءوس الطغنينينينينينينياة، ومنينينينينينينيات النينينينينينينيذين كفنينينينينينينيروا بغنينينينينينينييظهم، وأ

 وللمؤمنني.

بنينينيع عرشنينيني منينينين اهلجنينيرة وقعنينينيت القادسنينينيية بقينينينيادة سنينينيعد بنينينين أ   * ويف رمضنينيان منينينين العنينينيام الرا

ا منينين املسنينيلمني منينيا يزينينيد عنينيل ربنينيع ملينينيون منينين الفنينيرس؛ وذلنينيك بفضنينيل  وقاص، وهنينيزم ثالثنينيون أحفنيني 

غنينيرية بنينين شنينيعبة( امل( و)مقرن اهلل ور ته، فام النرص إال من عند اهلل، وأرسل سعد )النعامن بن

: »جئنا  نه إىل اإلسالم، ورا سأهلم رستم عن سبب جميئهم قالوا إىل رستم قائد الفرس؛ يدعوا

ملوعنينيود اهلل إياننينيا؛ أخنينيذ بالدكنينيم، وسنينيبي نسنينيائكم وأدننينيائكم، وأخنينيذ أمنينيوالكم، ونحنينين عنينيل يقنينيني 

، ئلتهعنينين أسنيني من ذلك«. وطلب رسنينيتم منينين سنينيعد بنينين أ  وقنينياص إرسنينيال رجنينيل عاقنينيل عنينيامل جييبنينيه 

فأرسل إليه املغرية، فكرر رستم طلبه عدة مرات، حتنينين أرسنينيل سنينيعد )ربعنينيي بنينين عنينيامر(، فقنينيال 

لنينيه: »إن اهلل ابتعثننينيا لنخنينير  العبنينياد منينين عبنينيادة العبنينياد إىل عبنينيادة رب العبنينياد، ومنينين ضنينييق النينيدنيا إىل 

سنينينينينيعة النينينينينيدنيا واآلخنينينينينيرة، ومنينينينينين جنينينينينيور األدينينينينينيان إىل عنينينينينيدل اإلسنينينينينيالم«. وكنينينينينياد رسنينينينينيتم أن ينينينينينيدخل يف 
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 أن من حوله منعوه.  الم لوإلسالا

* ويف السنينينينينيابع عرشنينينينيني منينينينينين رمضنينينينينيان سنينينينينينة منينينينينيائتني وثنينينينينيالث وعرشنينينينينيين للهجنينينينينيرة، كنينينينينيان فنينينينينيتح 

ا من جننينيوده، وقنينيد تعنينيذر فنينيتح  عمورية احلصينة عل يد املعتصم بن الرشيد يف مائة ومخسني أحف 

ة ة غرعمورياملدينة عل الفاحتني منذ عهد اإلسكندر املقدو  إىل يوم املعتصم، فكانت وقعة 

ا زان مفنينيرق املعتصنينيم ينينيوم أن هنينيب منينين مكاننينيه  يف جبنينيني النينيدهر، ودرة يف تنينياريخ اإلسنينيالم، وتاجنيني 

عننينينيدما سنينينيمع بنينينيامرأة مسنينينيلمة قنينينيد أرست عنينينيل ينينينيد رومنينينيي، وقالنينينيت: وامعتصنينينيامه، وهنينينيو يقنينينيول هلنينينيا: 

، وحقنينيق اهلل لنينيه منينيا  ا ا حممنينيوال  عنينيل األعننينياق، أو  نينيافر   لبينينيك، وأقسنينيم أال يعنينيود إىل بيتنينيه إال شنينيهيد 

يف نرصة دينه، فلم تغب شمس ينينيوم السنينيابع عرشنيني منينين رمضنينيان إال وكاننينيت املديننينية   قهلصد  متنن

العريقة قد فتحت أمام جيو  املسلمني، وشوهد املعتصم بن الرشيد يدخل مديننينية عمورينينية 

ا  ا عنينينيل نعامئنينينيه، مقتنينينيدي  ا هلل، وشنينينيكر  عنينينيل صنينينيهوة جنينينيوداه األصنينينيهب، وقنينينيد نكنينينيس رأسنينينيه؛ خضنينينيوع 

يفنينية إىل بغنينيداد، وخنينير  الننينياس عنينين بكنينيرة أدنينييهم يسنينيتقبلونه لد اخل، وعنينيا برسول اهلل يوم فنينيتح مكنينية

 بالتهليل، والشعراء باملديح، وأنشد أدو متام بني يديه بائيته الباقية عل وجه الدهر: 

 خليفنينينينينينينينينية اهلل جنينينينينينينينينيازى اهلل سنينينينينينينينينيعيك عنينينينينينينينينين 

 

 جرثومنينينينينينية النينينينينينيدين واإلسنينينينينينيالم واحلسنينينينينينيب  

 
 برصنينينينينينينيت بالراحنينينينينينينية الكنينينينينينيني ى فلنينينينينينينيم ترهنينينينينينينيا 

 

 تعنينينينينينينينينينينيبمنينينينينينينينينينينين التننينينينينينينينينينينيال إال عنينينينينينينينينينينيل جرسنينينينينينينينينينيني  

 

 تين

 

 

 

 

 

 

\ 
 

 إن كنينينينيان بنينينينيني حنينينينيروف النينينينيدهر منينينينين رحنينينينيم

 

 موصنينينينينينينينينينينينيولة أو زمنينينينينينينينينينينينيام غنينينينينينينينينينينينيري منقضنينينينينينينينينينينينيب 

 
 فبنينينينينينينينينينينينيني أيامنينينينينينينينينينينينيك النينينينينينينينينينينينياليت نرصنينينينينينينينينينينينيت  نينينينينينينينينينينينيا 

 

 وبنينينينينينينينينينينينينيني أينينينينينينينينينينينينينيام بنينينينينينينينينينينينينيدر أقنينينينينينينينينينينينينيرب النسنينينينينينينينينينينينينيب 

* ويف العارش من رمضان عام أحنينيف وثالثامئنينية وثنينيالث وتسنينيعني منينين اهلجنينيرة، كنينيان النرصنيني  

أسنينيطورة  فنينياد القنينيردة، وحطمنينيوا أحعنينيل ئمون احلقيقي عنينيل اليهنينيود، ينينيوم انترصنيني املسنينيلمون الصنينيا 

 اجلي  الذي ال يقهر، وحتطم هذا الساتر الرتا  املنيع حتت صيحات التكبري.

ح ا  قاط  عفب ال  أ غت أعلغ  امغا  وحغاول أأ ت تلغى عليمغاال  واجب عملي  

 ليسم  لب ال لى علن أع ائب.
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 التجويد

 حكام النون الساكنة والتنوينأ

، الهنينيي  اكنة:تعريف النون السني*   ا ووصنينيال  ا ووقفنيني  ننينيون اخلالينينية منينين احلركنينية، والثابتنينية لفظنيني 

وتكنينيون يف األسنينيامء واألفعنينيال واحلنينيروف، وتكنينيون متوسنينيطة ومتطرفنينية، وتكنينيون أصنينيلية منينين بنينينية 

الكلمنينية مثنينيل: )أنعنينيم(، وتكنينيون زائنينيدة عنينين أصنينيل الكلمنينية وبنيتهنينيا مثنينيل: )فنينيانفلق(، أصنينيل الفعنينيل 

 )فلق( عل وزن فعل.

ا كنن سنينيا هنينيو ننينيو تعرينينيف التننينيوين:*  ، وتفارقنينيه خطنينيًّ ا ووصنينيال  ة زائنينيدة، تلحنينيق االسنينيم لفظنيني 

ا، وعالمته: فتحتان أو كرستان أو ضمتان.  ووقف 

ا الضمتان والكرسنينيتان فيحنينيذف التننينيوين  حكمة حالة الوقف:*   ا، أمو تبدل الفتحتان أحف 

 فيهام، ويوقف عليهام بالسكون. 

 * الفرق بني النون الساكنة والتنوين:

حروف اهلجاء، وقد تكون من احلروف الزائدة، أمنينيا التننينيوين ن يل مرف أصالنون ح  -1

ا عن بنية الكلمة.  فال يكون إال زائد 

 النون الساكنة ثابتة يف اللفظ واخل ، أما التنوين فثابت يف اللفظ دون اخل . -2

 النون الساكنة ثابتة يف الوصل والوقف، أما التنوين فثابت يف الوصل دون الوقف.  -3

كنة توجنينيد يف األسنينيامء واألفعنينيال واحلنينيروف، أمنينيا التننينيوين فنينيال يوجنينيد إال يف سنينيا ن الالننينيو -4

 األسامء فق .

 النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة أما التنوين فال يكون إال متطرف ا. -5

 وللنون الساكنة والتنوين أربع أحكام هي:  
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 اإلظهار احللقي-1

 * وعر فه  

 اح.اإل هار لغة: البيان واإليض

 ا: إخرا  احلرف املظهر من خمرجه مع حتقيقه من غري غنة.ح  طالصا

* حروفه: سنينيتة هنينيي )اهلمنينيزة واهلنينياء والعنينيني واحلنينياء والغنينيني واخلنينياء(، فنينيإذا وقنينيع حنينيرف منينين 

هنينينيذه األحنينينيرف السنينينيتة بعنينينيد الننينينيون السنينينياكنة، سنينينيواء يف كلمنينينية أو يف كلمتنينينيني أو بعنينينيد التننينينيوين، وال 

ا حلقيًّا.ها ن إ ويسمو يكون إال يف كلمتني، وجب اإل هار،   ر 

ا حلقيًّا:  * سبب تسميته إ هار 

ا فلظهنينينينيور الننينينيون السنينينينياكنة والتننينينيوين عننينينينيد مالقنينينياة أحنينينينيد هنينينيذه احلنينينينيروف  أمنينينيا تسنينينينيميته إ هنينينيار 

 الستة، وأما تسميته حلقيًّا فألن حروفه الستة قر  من احللق.

تبه:*   لإل هار مراتب ثالث هي: مرا

 واحلاء. نيالع : عندوسطن -2 عليا: عند اهلمزة واهلاء. -1

 دنيا: عند الغني واخلاء. -3 

 أمثل 

 حرف اإلظهار العدد
مثاله مع النون من 

 كلمة

مثاله مع النون من 

 كلمتني

مثاله مع 

 التنوين

 كتاب  أنزلناه   من أعطن وينئون اهلمزة -1

رٍف هاٍر  من هاجر  وهم ينهون اهلاء -2  ج 

 م واسع  علي من علق واألنعام  العني  -3

 عزيز  حكيم  من حاد اهلل ينحتون ء  ا احل -4

 قوال  غري  من غسلني  فسينغضون الغني  -5

نقة اخلاء -6  لطيف  خبري  من خإ واملنخ 
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 علوم القرآن 

 ول ما نزل وآخر ما نزلأ

ِم  ﴿أول منينيا ننينيزل منينين القنينيرآن هنينيو اآلينينيات اخلمنينيس األوىل منينين سنينيورة العلنينيق:  -1 أْ بِاسنينيْ ر  اقنينيْ

ذِ  بِّك  الَّ ٍق   *  ل ق  ي خ  ر  ل  ان  ِمْن ع  ل ق  اإِلْنس  م   *  خ  بهك  األْكر  ر  أْ و  ل مِ  * اْقر  م  بِاْلق  لَّ ِذي ع  م   * الَّ لَّ ع 

ْعل مْ  ْ ي  ا مل  ان  م   [. 5-1]العلق: ﴾اإِلْنس 

هنينينينينينيا؛ لنينينينينينيورود دليلنينينينينينيه يف الصنينينينينينيحيحني، ولتلقنينينينينينيي األمنينينينينينية ذلنينينينينينيك  وهنينينينينينيذا أصنينينينينينيح األقنينينينينينيوال وأقوا

 باإلمجا .

ِذين  ﴿ربنينيا حتنينين آينينية النينيدين يف سنينيورة البقنينيرة: الينينيات رآن آآخر ما نزل من القنيني   -2 ا النيَّ هينيه 
ا أ  يني 

ا بني  ِقي  ِمن  الرِّ ا ب  وا م  ر  ذ  وا اهلل  و  ق  ن وا اتَّ ون  فِينيِه إىِل  ﴿، حتنينين قولنينيه تعنينياىل: ﴾آم  عني  ْرج  ا ت  ْومني  وا ي  قني  اتَّ و 

 
ِ
 [. 281-278]البقرة: ﴾اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصنزلنينيت عنينيل النبنينيي ة ر آينيني : »آخنيني وهنينيذا أرجنينيح منينيا قينينيل؛ حلنينيديث ابنينين عبنينياس يف الصنينيحيح

]البخاري[. وحديث ابن عباس الذي أخرجه الط ي أنه قال: »آخر آية نزلت عل  «آية الربا 

ا﴿ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ْوم  وا ي  ق  اتَّ   «.﴾و 

مكث بعنينيدها تسنينيع لينينيال« ]جنينيامع البينينيان يف  ملسو هيلع هللا ىلصوزاد عن ابن جريج: »يقولون إن النبي 

 تفسري القرآن البن جرير[.

من سورة األنعام،   145ا نزل من األطعمة، وهي اآلية م  أول ء يفوقد بحث العلام  -3

( احلنينينيج، 39البقنينينيرة، وأول منينينيا ننينينيزل يف القتنينينيال اآلينينينية ) (219وأول منينينيا ننينينيزل منينينين األرشبنينينية اآلينينينية )

 وأول سورة وردت فيها سجدات التالوة سورة النجم.
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 كيف حتفظ القرآن؟

 جوسم ع اجةائم ا

راجعنينينينينية واملدارسنينينينينية بشنينينينينيكل مسنينينينينيتمر، مله با تعاهنينينينينيدينبغنينينينينيي ملنينينينينين وفقنينينينينيه اهلل حلفنينينينينيظ كتابنينينينينيه أن ي

ويفضنينيل أن ينينيتم املراجعنينية منينيع حنينيافظ آخنينير؛ ففنينيي ذلنينيك خنينيري كثنينيري، يسنينياعد منينين ناحينينية عنينيل تثبينينيت 

املحفوىل، ويساعد من ناحية ثانية عل تصحيح ما تنينيم حفظنينيه بشنينيكل غنينيري صنينيحيح، فضنينيال  عنينين 

ينشنينيني   منينينيا الغنينينيريه أن التنينينيزام املراجعنينينية منينينيع حنينينيافظ آخنينينير جيعلنينينيك تنشنينيني ؛ فاإلنسنينينيان عنينينيادة ينشنينيني  ب

ان ا﴿بنفسه، وقد قال تعاىل:  ْلط  ام  س  ك  ل  ل  ن ْجع  ك  بِأ ِخيك  و  د  ض  ده ع  ن ش   [. 35]القصص: ﴾س 
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 اليوم العاشر

 

 ألمر املعروف والنهي عن املنكرا

تعاىل:   بِامْل  ﴿ قال  ون   ر  ْأم  ي  ْعٍض  ب  ْولِي اء   أ  ْم  ه  ب ْعض  امْل ْؤِمن ات   و  امْل ْؤِمن ون   وو  و  ْعر  ْون   ي  ِف  نْه 

م  اهلل   ْ   ه  ري  ِك  س  و   ه  أ  ول  س  ر  ون  اهلل  و  ي طِيع  اة  و  ك  ْؤت ون  الزَّ ي  ة  و  ال  ون  الصَّ ِقيم  ي  ِر و  امْل نْك  ِن  إِنَّ    ع 

ِكيم   ِزيز  ح   [. 71]التوبة:  ﴾ اهلل  ع 

ا  ر  ملنكعن ا قال القرطبي يف هذه اآلية: )إن اهلل تعاىل جعل األمر باملعروف والنهي فرق 

والنهي عن  باملعروف  األمر  املؤمنني  أن أخص أوصاف  فدل عل  واملنافقني،  املؤمنني  بني 

 .(1) املنكر، ورأسها الدعوة إىل اإلسالم( 

العلامء   قد عده بعض  املنكر من أوجب واجبات الرش ؛ بل  باملعروف والنهي عن  واألمر 

د الغزايل: )هو القطب األعظم  امدو حمام أمن أركان اإلسالم، وقال عنه حجة اإلسالم اإل

علمه  وأمهل  بساطه  طوي  ولو  أمجعني،  النبيني  اهلل  ا  ابتعث  التي  املهمة  وهو  الدين،  يف 

وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وفشت الضاللة، وشاعت اجلهالة، واسترشى  

الثناء، وقد    ومال يالك إالفساد، واتسع اخلرق، وِضت البالد، وهلك العباد، ومل يشعر باهل 

 .(2) كان الذي خفنا أن يكون، فإنا هلل وإنا إليه راجعون(

 أالب وجو  ا مى ااأعىوف وال م  عه اأ  ى: 

نينينينينينية يف إثبنينينينينيات الوجنينينينينيوب، دون ذكنينينينينير تفاصنينينينينييل  اعتمنينينينيد أغلنينينينينيب الفقهنينينينينياء عنينينينينيل اآلينينينينينيات القرآ

ا منينينهم بوضنينيوح داللتهنينيا، حتنينين قينينيل: )إن وجنينيوب األمنينير  ر  لنهنينيي واروف بنينياملعاالسنينيتدالل؛ إقنينيرا

 عن املنكر ِضورة دينية عند املسلمني، يستدل  ا وال يستدل عليها(.

نية الواقعة يف مقام االستدال  عل الوجوب. ل* وفيام ييل نستعرض اآليات القرآ

 
 تفسري القرطبي.(  1)

 .2/265علوم الدين لإلمام أ  حامد الغزايل   ياءإح  (2)
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يغغب ا وىل:  امْل عْ ﴿قولنينيه تعنينياىل: اآل ون  بنينيِ ر  ْأم  ينيني  رْيِ و  ون  إىِل  اخلنينيْ  ْدع  ة  ينيني  منينيَّ ْم أ  نْك  ن منينيِّ ت ك  لنينيْ وِف و   ر 

ون  ي  و   ح 
م  امْل ْفلِ ِك  ه  و   أ  ِر و  ِن امْل نْك  ْون  ع   [.104]آل عمران:  ﴾نْه 

كافة املؤمنون  القرآنية هم  اآلية  أمة    ، املخاطب  ذه  منهم  ينتخبوا  )بأن  فهم مكلفون 

وهي   إجيادها(،  يف  وعمل  إرادة  منهم  فرض  لكل  يكون  بأن  وذلك  الفريضة،  تقوم  ذه 

نإن قوله تعاىل ) ف  جوب؛ الوواضحة الداللة عل  ْلت ك  ( أمر، و اهر األمر اإلجياب، هذا من  و 

 جهة، ومن جهة أخرى حرصت اآلية الفالح  ذا العمل. 

و)من( يف )منكم( للتبعيض؛ لذا استدل أغلب الفقهاء عل أن الوجوب فرض كفاية، 

 فإذا قام به البعض سق  عن اآلخرين.

نْ ﴿ قوله تعاىل:   اآليب ال ا يب: رْي    مْ ت  ك  ْون   خ  نْه  ت  وِف و  ون  بِامْل ْعر  ر  أم  ْت لِلنَّاِس ت  ٍة أ ْخِرج   أ مَّ

 
ِ
بِاّللَّ ْؤِمن ون   ت  و  ِر  امْل نْك  ِن  عمران:    ﴾ع  عن  110]آل  والنهي  باملعرف  األمر  اآلية  قرنت   .]

( اآلية:  ومعنن  اإليامن وحفا ه(،  سيا   )ألهنا  عليه؛  وقدمتهام  باهلل،  باإليامن  رتم  املنكر 

ة خلقت ألمركم باملعروف، وهنيكم عن املنكر، وإيامنكم باهلل، فتصري هذه اخلصال  أمخري  

وآتن   الصالة  أقام  من  يستحقها  )ال  اخلريية  وهذه  ا(.  خري  كوهنم  يف  القول رشط ا  هذا  عل 

م، مع اإلخالص   الذي    -الزكاة وصام رمضان وحج البيت، والتزم احلالل، واجتنب احلرا

 عد القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر(. ب  إال -الم هو روح اإلس 

ْيِل  ﴿  اآليب ال ال ب: اللَّ اء   آن   
ِ
اهلل اِت  آي  ْتل ون   ي  ة   ائِم  ق  ة   أ مَّ اْلِكت اِب  أ ْهِل  ْن  مِّ ء   ا و  س  وا  ْيس  ل 

ون   د  ي ْسج  ْم  ه  بِامْل عْ   *   و  ون   ر  ْأم  ي  و  ِخِر  اآل  اْلي ْوِم  و   
ِ
بِاّلل ْؤِمن ون   وِف ي  ي    ر  ِر  نْ و  امْل نْك  ِن  ع  ْون   ه 

ني   احِلِ ِك  ِمن  الصَّ و   أ  اِت و  ون  يِف اخْل رْي  اِرع  ي س   [.15، 13]آل عمران:   ﴾ و 

املنكر ال يعدون من   ينهون عن  باملعروف وال  يأمرون  الذين ال  ومفهوم اآلية هو أن 

ا الصالح عنهم. هذه اآليات  الوجوب را نفن صفة  تدل  هوغري  لثالثالصاحلني، ولوال  ا 

عل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن العلامء اختلفوا يف نو  هذا الواجب؛  

هل فرض عني  أم فرض كفاية  والذي عليه مجهور الفقهاء أنه فرض كفاية، فهو واجب  

حتم عل كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسق  عن الفرد إذا أداه عنه غريه، واستدلوا باآلية 
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ة  و  )قة:  الساب أ مَّ ْم  نْك  مِّ ن  واآلمدي  .ْلت ك  تيمية  كابن  العلامء؛  معظم  عليه  الرأي  وهذا   ،)..

األمر   أن  عل  اتفقوا  العلامء  )إن  قوله:  عنه  نقل  الذي  واأللوي،  والغزايل  والقرطبي 

 .(1)  باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفاية، ومل خيالف يف ذلك إال النذر اليسري(

   كفا اج  نامع

قد يتوهم الكثريون أهنم قد أذن هلم برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر حني قرر  

؛ فإن لفظ القيام  ا يعني حصول  الفقهاء أنه من فروض الكفايات، وليس األمر كام فهموا

حتن  الإء ارأمور به يف عامل الواقع. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: )إن الدعوة إىل اهلل  

فإن    -باعتبار أهنا من الفروض الكفائية    -إهنا جتب عل البعض دون البعض اآلخر    نا و قلل

يقوم  ذا  الكفاية غري حاصلة، فيجب أن  به، ورا كانت  يقوم  الكفاية ملن  الرشط حصول 

. ويرى الشهيد عبد القادر عودة )أن الواجب ال يسق  (2)  الواجب كل مسلم حسب قدرته(

 . (3) ، وإنام يسق  باألداء(عض الب ض دون بتحميله للبع

وبعد كل هذا فإن النا ر يف املجتمع جيد أنه يعج بالشهوات واملعايص، و هر الفساد 

الناس  وتعامل  الفتن،  فحلت   ، ا منكر  واملعروف  معروف ا  املنكر  وأصبح  والبحر،  ال   يف 

فض كانتفاضة نتأن تحلال  أال يستحق هذا ا  ،بالربا، ومنعوا الزكاة، وابتعدوا عن احلياة احلق

له:   يقول  العربية، وأصبح اإلسالم يف حمنة، حتن جاء من  اجلزيرة  ارتدت  أن  يوم  الصديق 

)الزم بيتك واعبد ربك(، فقال قولته املشهورة: )أينقص الدين وأنا حي(، وقيل له مع من  

سالفتي( تنفرد  حتن  )وحدي  قال:  يف (4)   تقاتلهم  وجاهد  باحلق،  واصدح  وقم  فاهنض   ، 

باأل )كلمة  املمر  قال:  أفضل   اجلهاد  أي  اهلل:  رسول  فقد سئل  املنكر؛  عن  والنهي  عروف 

: »سيد الشهداء  زة بن عبد املطلب، ورجل قام إىل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  (5)حق عند سلطان جائر(

 
 روح املعا  لأللوس.(  1)

 أصول الدعوة عبد الكريم زيدان.(  2)

 .لترشيع اجلنائي، عبد القادر عودةا(  3)

 العواصم عن القواصم.(  4)

 (.4193(، والنسائي يف الصغرى )18475رواه أ د )(  5)
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فقتله«  إمام وهناه  فأمره  عل  (1) جائر،  اهلل  رسول  األنصار  بايع  كام  وبايع  البيعة  جدد  هيا   .

باملعر املنكر، يروي ذلك سيدنا جابر بن عبد اهلل  ع  لنهيوف وااألمر  يا رسول اهلل،  ¶ ن  ، قال: قلنا: 

عالم نبايعك  قال: عل السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وعل النفقة يف العرس واليرس،  

الئم،   لومة  اهلل  يف  تأخذكم  ال  تقوموا  أن  وعل  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وعل 

دمت إليكم، ومتنعو  مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأدناءكم،  ق  إذا  رصو  وعل أن تن

 .(2) ولكم اجلنة(

 منكرات شاعت في اجمجومع  

اإلسالم:  أعداء  أطفالنا، واهلل    مواالة  وقتلوا  أعراضنا،  ديارنا، وهتكوا  احتلوا  الذين 

تَِّخذ  ﴿ حذر من ذلك فقال:   ن وا ال  ت  ِذين  آم  هيه ا الَّ
ا أ  ْولِي اء   ه  ْلي  وا ا ي  ْم أ  ه  ْولِي اء  ب ْعض  ى أ  ار  النَّص  ود  و 

ني  
ِ ِ
ْوم  الظَّامل ِْدي اْلق  ْم إِنَّ اهلل  ال  هي  ِإنَّه  ِمنْه  ْم ف  نْك  هلَّ م مِّ ت و  ن ي  م  ْعٍض و   [. 51]ارائدة:  ﴾ب 

معهم،   والصفقات  املعاهدات  وعقد  إليهم،  والتودد  املواالة صحبتهم،  مظاهر  ومن 

مظو املنتجات  املاهر  من  ء  العلامء رشا عد  لذلك  بضائعهم؛  وترويج  منتجاهتم،  ء  واالة رشا

األمريكية   البضائع  يقاطع كل  أن  السليمة،  العقيدة  املنكرات، فالبد لصاحب  اليهودية من 

 واليهودية، وأن تدعو الناس لذلك؛ ألنه واجب ديني.

اراجنة:   األفراح  احلابل  انتشار  فيها  خيتل   معاصأ  ..بلبالنا أفراح  كلها  .  .فراح 

. إزعا  للمسلمني، وتضييق عليهم ّف الشوار  والطرقات؛  .اختالط وخلوة ورقص وغناء

 .  وهذا يؤدي إىل شيو  الفاحشة يف الذين آمنوا

واالختالط:   باحلجاب  الت    االلتزام  وعدم  النساء،  ت    شاعت  التي  املنكرات  من 

ْج ﴿ الرشعي، قال تعاىل:   َّ ال  ت    ه ن  ت  و  [، والعجيب أن املرأة  33]األحزاب:    ﴾   اجْل اِهلِيَِّة األ وىل    

تتفنن يف كشف عورهتا، وسارت خلف بيوت األزياء   -وهي الدرة املصونة واجلوهرة املكنونة  -

من تشبه  »من أن تسري املرأة خلفهم، أو تتشبه  م، قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالعاملية اليهودية، وقد حذر النبي  

 
 رواه النسائي.(  1)

 (.6165ححه ابن حبان )وص (،14168رواه أ د )(  2)
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من فهو  لو  :  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  ، «همبقوم  بذرا ، حتن  ا  ا بش  وذراع  قبلكم ش   كان  »لتتبعن سننن من 

 . «فمن غريهم »: ملسو هيلع هللا ىلص. قال الصحابة: اليهود والنصارى  قال « دخلوا حجر ضب لدخلتموه

ويف  واجلامعات،  املدارس  يف  واخللوة  االختالط  مع  الت    هذا  تتخيل  أن  ولك 

فاحشة يف الذين آمنوا ! واهلل  اليو   إىل شأحيس هذا منكر يؤدي    ، املؤسسات واملواصالت

اِت  ﴿ سبحانه حذر من تتبع خطوات الشيطان، قال تعاىل:   ط و  وا خ  تَّبِع  ن وا ال  ت  ِذين  آم  هيه ا الَّ
ا أ  ي 

رِ  امْل نْك   و 
ِ
اء ْحش  ر  بِاْلف  ْأم  ِإنَّه  ي  ْيط اِن ف  اِت الشَّ ط و  تَّبِْع خ  ن ي  م  ْيط اِن و   [. 21]النور: ﴾الشَّ

امل انتشا  والتدخني: خ ر  رغم    درات  مدخن،  املرصي  املجتمع  ثلث  أن  تعلم  أن  لك 

ر التدخني املحققة، وحرمته التي أفتن  ا علامء األمة، ولك أن تعلم أن يف مرص أكثر  أِضا

منهم   أنواعها،  بجميع  للمخدرات  مدمن  ماليني  ستة  أال    %12من  املدارس.  من طالب 

 ار املجتمع.قراست ىل عليستحق هذا املنكر انتفاضة للحفا 

الرشوة:   عن  انتشار  تسمع  أو  تقرأ  أن  دون  يوم  يمر  فال  املجتمع،  يف  تفشت   اهرة 

أن   يريد  ملن  ا  متبع  ا  عرف  الرشوة  وأصبحت  الرشوة،  بتهمة  عليه  قبض  مو ف  أو  مسئول 

حاجة تعاىل:    ،يقيض  فقال  ذلك،  حرم  اهلل  أن  رغم  الرشوة،  يقدم  أن  بد  ل وا  ﴿ال  ْأك  ت  ال   و 

ل  أ ْمو   بِاْلب اطِلِ ك  ا ْم  ْين ك  ب  اهلل 188]البقرة:    ﴾ْم  قال رسول  قال:  بن عمرو،  اهلل  عبد  [، وعن 

العلامء بني من يتعامل بالرشوة، ومن يدفع  ملسو هيلع هللا ىلص : »لعنة اهلل عل الرايش واملرتإ«، وفرق 

: إن اإلثم واللعن والطرد من ر ة اهلل يقع    الرشوة للحصول عل حق أو دفع  لم، فقالوا

 وليس املعطي املضطر.  ذ،اآلخعل 

  واجب عملي 

قاطع م تجات ا ع اءال حتن ال يقتلوا نخوا ب مبالب  وأأ ت عو ال ا  

 لذلبال     واجب ايين.

 التجويد 

 اإلدغــــــــــــام -2

 تعىيف : * 

اإلدغام لغة: إدخال الإء يف الإء، تقول: أدغمت اللجام يف فم الفرس، أي أدخلتنينيه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 65 يف رحاب القرآن

65 

 فيه.

ا.: حلاوااطال  ا مشدد  ا واحد   إدخال حرف ساكن يف حرف متحرك، بحيث يصريان حرف 

فغغغغغغ : *  ء واملنينينينينييم والنينينينينيالم والنينينينينيواو حىو سنينينينينيتة، جمموعنينينينينية يف كلمنينينينينية )يرملنينينينينيون(، وهنينينينينيي )الينينينينينياء والنينينينينيرا

 والنون(.  

 ينقسم اإلدغام إىل قسمني:أقسام : * 

 إدغام بغري غنة. -2  إدغام بغنة. -1

: اإلدغام بغنة:   أوال 

، جمموعنينية يف كلمنينية )ينمنينيو(، وهنينيي )الينينياء والننينيون واملنينييم والنينيواو(، فنينيإذا رفة أحنيني بعنيني أر ولنينيه

برشنينيط أن تكنينيون الننينيون يف آخنينير الكلمنينية األوىل وحنينيرف  -جنينياء حنينيرف منهنينيا بعنينيد الننينيون السنينياكنة 

اإلدغنينيام يف أول الكلمنينية التالينينية، أو بعنينيد التننينيوين وال يكنينيون إال يف كلمتنينيني، أو بعنينيد ننينيون ملحقنينية 

اِغِرين﴿: ىلتعنينينيا  قولنينيه بنينيالتنوين، كنينيام يف ن الصنينيَّ ا منينيِّ وننيني  ي ك  وجنينينيب اإلدغنينيام منينيع الغننينينية، إال يف  - ﴾ل 

يمِ  * ينينيس﴿موضنينيعني ومهنينينيا:  ِن احْل كنينيِ ْرآ اْلقنيني  مِ ﴿، و﴾و  لنيني  اْلق  ، فنينياحلكم فيهنينينيا اإل هنينينيار عنينينيل ﴾ن و 

عنينينينياة للرواينينينينية عنينينينين حفنينينينيص، فنينينيالنون فنينينينييهام ملحقنينينينية باإل هنينينينيار، أمنينينينيا إذا وقنينينينيع  خنينينيالف القاعنينينينيدة؛ مرا

ا؛ اكالسنيني  الننينيونحنينيرف اإلدغنينيام بعنينيد  ا مطلقنيني  نة يف كلمنينية واحنينيدة وجنينيب اإل هنينيار، ويسنينيمن إ هنينيار 

لعنينيدم تقيينينيده بحلقنينيي أو شنينيفوي أو قمنينيري، وال يكنينيون إال عننينيد الينينياء والنينيواو، ومل يقعنينيا يف القنينيرآن 

إال يف أربعة مواضنينيع: )النينيدنيا( )بنينينيان( )صنينينوان( )قننينيوان(، وسنينيبب  هنينيور الننينيون عننينيدمها؛ لنينيئال 

فظنينية عنينيل وضنينيوح املعننينين؛ إذ لنينيو أدغمنينيت لصنينيار حا امل وكنينيذلكتلتنينيبس باملضنينياعف لنينيو أدغمنينيت، 

 خفيًّا.

 منو ج مه أم لب اإلاغاع ال ب

 م ال  مع الت ويه م ال  مع ال وأ حىوف اإلاغاع ع

ه يومئٍذ نا رة  ومن يطع اهلل  الياء -1  وجو 

ا  النون  -2  أمشاٍ  نبتليه لن ندخلها أدد 

ا مطهرة من ماء دافق  امليم -3  صحف 
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 والٍد وما ولد و والٍ من  و الوا  -4

ا: اإلدغنينينيام بغنينينيري غننينينية: نيني  فلنينينيه حرفنينينيان، ومهنينينيا النينينيالم والنينينيراء، فنينينيإذا وقنينينيع منينينينهام بعنينينيد الننينينيون  ثانيني

وجب اإلدغنينيام بغنينيري غننينية، إال يف  -وال يكون إال كذلك  -الساكنة من كلمتني أو بعد التنوين 

اٍق ﴿قوله تعاىل:  ْن ر   م.؛ را فيها من وجوب السكت ارانع من اإلدغا ﴾م 

 أم لب اإلاغاع الري غ ب مهج ا من

 م ال  مع الت ويه م ال  مع ال وأ حىف اإلاغاع ع

ا من لدنا  الالم -1  ماال  لبد 

 عيشة  راضية من رسول الراء -2

 علوم القرآن

 وائد معرفة ف

 أول ما نزل وآخر ما نزل

مغغغاع  يغغب واالكت مغغ   الع ا مغغا   وره ا لسنينيني بكنينينيل منينينيا يتعلنينينيق بنينينيالقرآن الكنينينيريم؛ ضنينينيبط  أوال: نظ

ياتنينيه، فمننينينيذ بنينيدأ ننينينيزول القنينيرآن والصنينينيحابة رضنينينيوان اهلل علنينييهم يولوننينينيه كنينيل اهنينينيتاممهم، فكنينينيانوا وآ

األدوات واألسنينينينينيباب التنينينينينيي جعلهنينينينينيا اهلل تعنينينينينياىل حلفنينينينينيظ هنينينينينيذا الكتنينينينينياب النينينينينيذي تكفنينينينينيل بنينينينينيه يف قولنينينينينيه 

ه  حل  افِظ ون  ﴿سبحانه:   ا ل  إِنَّ ْكر  و  ْلن ا الذِّ زَّ ا ن ْحن  ن  منينية هنينيذه ألال ات أجي[. وتوارث9]احلجر: ﴾إِنَّ

 العناية بالقرآن، وستظل كذلك إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

يف تدرجنينيه وعنينيدم أخنينيذه الننينياس طفنينيرة: را يلا: نا اك أهىا  وعظمب التشغىيع اإلهغالم  

فال شك يف أن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من ترشيعات القرآن يقفنا عنينيل املنينينهج القنينيرآ  

، وأخنينيذها بحكمنينية ورفنينيق إىل منينيا ينينيراد هلنينيا منينين االسنينيتقامة واخلنينيري يةلبرشنيني فنينيوس االفذ يف معاجلة الن

 يف كل مناحي حياهتا؛ فاهلل سبحانه هو خالق البرش، واألعلم بام يصلحهم.

 رال لا: متي  ال اهخ مه اأ سوخ: 

فقد ترد اآليتان أو اآليات يف موضو  واحد، وخيتلف احلكنينيم يف إحنينيداها عنينين األخنينيرى، 
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ف عند عدم إمكان اجلمع بني اآليات إال القنينيول بالنسنينيخ، وال يتسنينينن الاخل  إزالةوال سبيل إىل  

ا  ، فيكنينيون حكنينيم منينيا ننينيزل آخنينير  ا معرفة الناسخ واملنسوخ إال إذا عرف منينيا ننينيزل أوال  ومنينيا ننينيزل آخنينير 

 . ا حلكم ما نزل أوال   ناسخ 

 كيف حتفظ القرآن؟

مغغغب: ا عغغغب ال ائ النثنينير، وذلنينيك أن و لشنينيعرمنينين ا خيتلنينيف القنينيرآن يف احلفنينيظ عنينين أي حمفنينيوىل آخنينيرأتاا

ا منينين : ملسو هيلع هللا ىلصالقنينيرآن رسينينيع اهلنينيروب منينين النينيذهن؛ بنينينيل قنينيال رسنينيول اهلل  »والنينيذي نفيسنيني بينينيده هلنينيو أشنينيد تفلتنيني 

 .( 1) اإلبل يف عقلها« 

ولذلك فالبد منينين املتابعنينية الدائمنينية، والسنينيهر النينيدائم عنينيل املحفنينيوىل منينين القنينيرآن، ويف ذلنينيك 

ة؛ إن عاهنينيد عليهنينيا قلنيني املعإلبنينيل مثل صاحب القنينيرآن كمثنينيل صنينياحب ا  »إنام:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول  

ا: (2)أمسكها، وإن أطلقها ذهبت« لنينيذي نفيسنيني بينينيده هلنينيو أشنينيد »، وقال أيض  تعاهدوا القنينيرآن؛ فوا

وهذا يعني أنه جيب عل حنينيافظ القنينيرآن أن يكنينيون لنينيه ورد دائنينيم،   ،(3)«تفصي ا من اإلبل يف عقلها 

 ظ.احلف أقله جزء كل يوم، و ذه املتابعة الدائمة والتعهد املستمر يبقي

 
 .(1794رواه مسلم )  (1)

 .(5031رواه البخاري )  (2)

 (.1792)(، ومسلم 5033رواه البخاري )  (3)
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 ليوم احلادي عشرا

 

 قوق األخوة ح

تعاىل:   ل وِ ِْم  ﴿قال  ق  نْي   ب  ْت  حَّف  أ  ا  مَّ ا  يع 
ِ مج  ْرِض  األ  يِف  ا  م  ْقت   أ نف  ْو  ل  ق ل وِ ِْم  نْي   ب  أ حَّف   و 

ِكيم   ِزيز  ح  ْم إِنَّه  ع  ْين ه  ِكنَّ اهلل  أ حَّف  ب  ل   [. 63]األنفال:   ﴾و 

التي ال يقدر عليها إال اهلل، والتي ال  ة  عجزعت امل: )لقد وق ♫يقول سيد قطب  

هذه   إىل  املختلفة  الطبا   وهذه  النافرة،  القلوب  هذه  فتحولت  العقيدة،  هذه  إال  تصنعها 

بعضها لبعض، املحب بعضها لبعض، املتمحف بعضها مع    لالكتلة املرتاصة املتمخية، الذلو

 بعض(.

فعال، حني ♫ويتابع   العقيدة عجيبة  هذه  )إن  القال  :  مزا   قل    إىل  تتحول  وب 

استجابت  فإذا  اهلل،  يف  احلب  بنداء  للبرشية  العقيدة هتتف  هذه  واملودة،  واأللفة  احلب  من 

 .(1) وقعت تلك املعجزة، التي ال يدري رسها إال اهلل، وال يقدر عليها إال اهلل(

 فضائل األخوة

يقذفها   ربانية،  قة  قدسية وإرشا منحة  اهلل  قاهلل  األخوة واحلب يف  املخلصني  لويف  ب 

من عباده. وفضائل األخوة أكثر من أن تعد وحتىص، وخريها يف الدنيا واآلخرة ال ينقطع، 

 وإليك بعضها فق : 

ا منينيا هنينيم ملسو هيلع هللا ىلصعنينيل مننينيابر منينين ننينيور ينينيوم القيامنينية: يقنينيول النبنينيي  -1 : )إن منينين عبنينياد اهلل ألناسنيني 

: ينينينيا اهللمنينين  كنينياهنمبأنبينينياء وال شنينيهداء، يغنينيبطهم األنبينينياء والشنينيهداء ينينينيوم القيامنينية بم  تعنينياىل. قنينيالوا

رسول اهلل، ق نا من هم  قال: هنينيم قنينيوم حتنينيابوا بنينيروح اهلل عنينيل غنينيري أرحنينيام بينينينهم، وال أمنينيوال 

 
 .3 ،ّف  الل القرآن(  1)
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يتعاطوهنا، واهلل إن وجوههم لنور، وإهنم لعل نور، ال خيافون إذا خنينياف الننينياس، وال حيزننينيون 

 .(1)إذا حزن الناس(

حيح: )ثنينيالث منينين كنينين فينينيه وجنينيد لصنيني يث ااحلنينيد أن تذوق حالوة اإليامن: فقنينيد جنينياء يف  -2

حالوة اإليامن، منها أن حتب املرء ال حتبه إال هلل(. ويف رواينينية اإلمنينيام أ نينيد: )منينين أحنينيب أن جينينيد 

 طعم اإليامن فليحب املرء ال حيبه إال هلل(.

ا  -3 نه: روى الرتمنينيذي أن احلبينينيب النبنينيي قنينيال: )منينين عنينياد مريضنيني  أهننينيم يف جننينية اهلل ورضنينيوا

ا   . (2)ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال( ،اهلل له يفأو زار أخ 

قنينيال: )إن املسنينيلم إذا لقنينيي أخنينياه  ملسو هيلع هللا ىلصغفران النينيذنوب: روي الطنيني ا  أن رسنينيول اهلل   -4

املسنينيلم فأخنينيذ بينينيده، حتاتنينيت عنينينهام ذننينيو ام كنينيام تتحنينيات النينيورق عنينين الشنينيجرة اليابسنينية يف ينينيوم رينينيح 

 .(3) زبد البحر( ثلنت ملو كا عاصف، وإال غفر هلام ذنو ام و

سبعة يظلهنينيم اهلل يف  لنينيه ينينيوم »: ملسو هيلع هللا ىلصيف  ل عر  الر ن يوم القيامة: يقول النبي   -5

 .(4)«ال  ل إال  له. وعد منهم: ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه

عنينينينين ربنينينينيه سنينينينيبحانه يف احلنينينينيديث  ملسو هيلع هللا ىلصأهننينينينيم يف كننينينينيف املحبنينينينية اإلهلينينينينية: فقنينينينيد أخنينينيني  النبنينينينيي  -6

، وحقنينينينينينينيت حمبتنينينينينينينيي بتنينينينينيني ت حم: »حقنينينينينينيني القنينينينينينيدي ، وحقنينينينينينيت حمبتنينينينينينينيي للمتواصنينينينينينيلني يفو ي للمتحنينينينينينينيابني يفو

، املتحنينينينينيابون يفو عنينينينيل مننينينينينيابر منينينينينين ننينينينينيور يغنينينينينيبطهم  ، وحقنينينينينيت حمبتنينينينينيي للمتبنينينينينياذلني يفو للمتناصنينينينيحني يفو

 .(5)النبيون والصديقني والشهداء«

ومل   الصف  ومجع  الكلمة  توحيد  إىل  دعوة  اهلل،  يف  احلب  إىل  اهلل  من  دعوة  وهذه 

العاطفة عن طريق  الحيف  ، وتأالشمل راية األخوة واحلب يف اهلل، وزيادة هذه  قلوب حتت 

 
 (.3528رواه أدو داود )(  1)

 (.2014رواه الرتمذي )(  2)

 (.6150رواه الط ا  )(  3)

 (.2333(، ومسلم )651رواه البخاري )(  4)

 (، وصححه األلبا .21625د )أ  واهر(  5)
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احلب   هذا  يتحقق  وعندما  األخوة،  تعميق  وسائل  من  فهذه  والتباذل؛  والتناصح  التواصل 

يد   وهم  أدناهم،  بذمتهم  يسعن  ا،  واحد  ا  وجسد  ا  واحد  وقلب ا  واحدة  ا  يد  املسلمون  يصبح 

فيهم   يصدق  سواهم،  من  اعل  وتعاطفهم  ل  لرسوقول  توادهم  يف  املؤمنني  »مثل  الكريم: 

 .(1)  كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكن منه عضو تداعن له سائر األعضاء بالسهر واحلمن(

 حقوق األخوة

ا وواجبنينيات، ينبغنينيي أن تقنينيوم  نينيا، وقنينيد عنينيدها اإلمنينيام )أدنينيو  وألخينينيك النينيذي اخرتتنينيه حقوقنيني 

 حامد الغزايل( يف اإلحياء وهي:

لغغغب حغغغص يف -1 احلنينينيق عنينينيل درجنينينيات، هنينينيي أن تعطينينينيه منينينين فضنينينيل مالنينينيك، أو تنزلنينينيه  ذاوهنينيني  :ما

منزلة نفسك، أو تؤثره عليك، وهنينيي أعنينيل النينيدرجات، كنينيام حنينيدث منينين األنصنينيار منينيع املهنينياجرين، فقنينيد 

روي أننينيه »رنينيا آخنينين رسنينيول اهلل بنينيني عبنينيد النينير ن بنينين عنينيوف وسنينيعد بنينين الربينينيع آثنينيره بارنينيال والنينينفس، 

د النينينينينينير ن: بنينينينينينيارك اهلل لنينينينينينيك فنينينينينينييهام، دلننينينينينينيي عنينينينينينيل عبنينينينينيني قنينينينينينيال لنينينينينينيه، ف وعنينينينينينيرض علينينينينينينيه أن يناصنينينينينينيفه أهلنينينينينينيه وما 

 . (2)السوق«

ومن أرو  األمثلنينية يف تفاعنينيل األخنينيوة والصنينيداقة القائمنينية عنينيل تقنينيوى اهلل واإليثنينيار وقضنينياء 

 حوائج الصديق:

   )قال )عيل بن احلسني  لرجل: هل يدخل أحدكم يده يف كم أخيه، فيأخذ مننينيه منينيا

 ا .خوم بإفلست يريد بغري إذنه، قال: ال، قال:

  ا، فنينيذهب مرسنينيوق كنينيان عنينيل )مرسنينيوق( دينينين، وكنينيان عنينيل صنينيديقه )خيثمنينية( دينينين أيضنيني 

 فقىض دين خيثمة، وهو ال يعلم، وذهب خيثمة فقىض دين مرسوق وهو ال يعلم.

يقول النبنينيي علينينيه الصنينيالة والسنينيالم: »واهلل يف عنينيون العبنينيد أأ تقوع اقضاء حاجت :  -2

حنينينيد السنينينيلف يسنينينيمن )ابنينينين شنينيني مة(، أننينينيه قىضنينيني أ ي عنينينينقنينينيد حكنينيني منينينيا دام العبنينينيد يف عنينينيون أخينينينيه«، و

 
 (.18030(، وأ د )6538رواه مسلم )  (1)

 (.3850رواه البخاري )(  2)
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ننينيه، فجنينياء  دينينية، فقنينيال ابنينين شنيني مة: منينيا هنينيذا  قنينيال: أخنينيوة؛ رنينيا أسنينيديته  حاجنينية كبنينيرية لنينيبعض إخوا

إيلو من املعروف، قال )ابن ش مة(: خذ مالك، عافاك اهلل، إذا سأحت أخاك حاجة فلم جيهد 

 ده يف املوتن.وعات، تكبرينفسه يف قضائها، فتوضأ للصالة، وك  عليه أربع 

فنينيالكريم ينينيذكر يف نفسنينيه حماسنينين أخينينيه، ويقبنينيل ع ع  كى عيوا  يف غي ت  وحضىت : -3

: ☺وقال  ،(1): »إياكم والظن؛ فإنه أكذب احلديث«ملسو هيلع هللا ىلصمنه العذر، وحيسن به الظن، قال 

ا يف الدنيا إال سرته اهلل ينينيوم القيامنينية«  جينينيوزفنينيال  ، وهنينيذا أوىل بنينيني اإلخنينيوان،(2)»ال يسرت عبد عبد 

ا علينينيه أن يقنينيدم لنينيه لنيني  ا، وتنينيذكره بنينيام يكنينيره، فنينيإذا رأى فينينيه عيبنيني  ، أو تنينيذكر لنينيه عيبنيني  ا ك أن تفإنيني لنينيه رسًّ

 النصيحة بأدب ولطف ويف خلوة، فهذا من أدب النصح للمسلم.

تغ :   -4 عليننينيا أن نضنينيع يف حسنينيابنا أنننينيا برشنيني، نخطنينيئ ونصنينييب، أأ تعفو عه زالتغ  وكفوا

ل  ﴿، قنينيال تعنينياىل: امالكنينيرشنينييم  كنينيذلك البنينيد منينين العفنينيو؛ ألننينيه منينين ه  عنيني  أ ْجر  ل ح  فنيني  أ صنينيْ ا و  فنيني  ْن ع  ف منيني 

 
ِ
 [، وأن تقبل اعتذاره.40الشورى: ] ﴾اهلل

ا زيارته يف اهلل، وعيادته إذا مرض، والسالم عليه عند اللقاء،   ومن لوازم األخوة أيض 

  بظهر ء له  والبشاشة يف وجهه، وتشميته إذا عطس، وإجابة دعوته، وتشييع جنازته، والدعا 

ونصيحته  ا إذا  لم،  وهنره  جانبه،  إىل  والوقوف  عرضه، وسد حاجته،  عن  والذب  لغيب، 

إىل غري ذلك من احلقوق والواجبات. وكل مسلم يف األرض أخ    ، وتوجيهه، وسالمة الصدر

، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصلك أخوة إيامنية قرآنية رشعية، كتب عقدها اهلل، جاء بصفتها رسول اهلل  

امْل  ﴿ ة    ن  ن و ْؤمِ إِنَّام   يف  [10]احلجرات:    ﴾إِْخو  ال  الدين،  يف  )أي  القرطبي:  اإلمام  قال   ،

 النسب(.

 واجب عملي 

أخرب مه حت   يف اا أ ب حت    وورص كذا احلب اال يا ة واهل يب وال عاء 

 
 (.6488(، ومسلم )5143رواه البخاري )  (1)

 (.6546رواه مسلم )  (2)
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  خيب اظمى الليب. 

 التجويد 

 اإلقـــــــــــــــــــالب -3

 الإء، أي حولته عن وجهه. بت: قلتقول لغة:حتويل الإء عن وجهه. وعر فه 

ا: هو قلب النون الساكنة أو التنوين إىل ميم مع اإلخفاء.  اصطالح 

 -* حروفنينيه: اإلقنينيالب لنينيه حنينيرف واحنينيد، هنينيو البنينياء، فنينيإذا وقعنينيت البنينياء بعنينيد الننينيون السنينياكنة 

 أو بعنينيد التننينيوين، وال يكنينيون إال منينين كلمتنينيني، أو بعنينيد ننينيون ملحقنينية -سنينيواء منينين كلمنينية أو كلمتنينيني 

ي ةِ ﴿وال توجنينينيد إال يف قولنينينيه تعنينينياىل ، نوينبنينينيالت
نينيِ ا بِالنَّاصني ع  ف  نينيْ وجنينينيب اإلقنينينيالب، أي قلنينينيب  - ﴾لن سني

النون الساكنة أو التنوين إىل ميم، ثم إخفاء هذه امليم مع الغنة، ولكي يتحقق اإلقالب فالبد 

 من ثالثة أمور، هي:

 قلب النون الساكنة أو التنوين ميام  خالصة. -1

 ء.با د اليم عنإخفاء هذه امل -2

 إ هار الغنة مع اإلخفاء. -3

 منوذج من األمثلة

 حرف اإلقالب م
مثاله مع النون يف 

 كلمة

مثاله مع النون يف 

 كلمتني
 مثاله مع التنوين

 سميع  بصري  من بخل أنبئو  الباء -1
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 علوم القرآن

 سباب النزولأ

ِم اقنيْ ﴿: له تعاىلنزل القرآن عل قسمني؛ قسم نزل ابتداء من غري سبب، كقو  -1 أْ بِاسنيْ ر 

ل ق   ِذي خ  بِّك  الَّ [، وهنينيو أكثنينير القنينيرآن. وقسنينيم ننينيزل عقنينيب واقعنينية أو سنينيؤال، فيننينيزل 1]العلنينيق: ﴾ر 

ل وا ﴿القرآن ببيان احلكم، مثال الواقعة أو احلادثة قول اهلل تعاىل:  ْدخ  وا ال  تني  نني  ِذين  آم  ا النيَّ هينيه 
ا أ  ي 

ْؤذ   ي وت  النَّبِيِّ إاِلَّ أ ن ي  ك  ب   [، فلها قصة أوردها البخاري يف صحيحه. 53ألحزاب:]ا ﴾مْ ن  ل 

يضِ ﴿ومثنينينيال السنينينيؤال قولنينينيه تعنينينياىل:   ِن امْل حنينيِ ني  ح ون ك  عني أ  سنينيْ ي  ومنينينين هننينينيا  [.222]البقنينينيرة: ﴾و 

 اهتم العلامء بمعرفة أسباب النزول، حتن إنه ألمهيته قد أفرده العلامء بالتصنيف، منهم:

اهلل تعنينينينياىل، ولكنينينينين كتابنينينينيه غنينينينيري  هر نينينيني ( ـه234ت عنينينينييل بنينينينين املنينينينيديني شنينينينييخ البخنينينينياري ) -1

 موجود؛ بل أشار إليه السيوطي ر ه اهلل عند عده ألدرز املصنفات يف أسباب النزول. 

، وكتابنينينينينيه ♫ـه( 468أدنينينينينيو احلسنينينينينين عنينينينينييل بنينينينينين أ نينينينينيد الواحنينينينينيدي النيسنينينينينيابوري )ت  -2

 العلم.)أسباب النزول( من أشهر ما صنف يف هذا الباب، وهو مرجع مهم للعلامء ولطالب 

ـه(، أحنينيف يف 852اإلسالم أدو الفضل أ د بن حجر بنينين عنينييل العسنينيقال  )ت   خيش  -3

ا، ولكنه مات عنه وهو مسودة ومل يكتمل.  أسباب النزول كتاب ا جيد 

اإلمنينينيام جنينينيالل النينينيدين عبنينينيد النينينير ن بنينينين أ  بكنينينير بنينينين حممنينينيد، املعنينينيروف بالسنينينييوطي )ت  -4

ا سنينينينيامه )لبنينيني 911 أسنينينينيباب الننينينيزول(، وهنينينينيو منينينينين  ول يفاب النقنينينيني ـه(، أحنينينيف يف أسنينينينيباب الننينينيزول كتابنينينيني 

 أشهر الكتب املسندة يف هذا الفن.

 كيف حتفظ القرآن؟

 حىص علن تىتي  القى أ وجتوي ه: ا
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منينينين أمجنينينيل األشنينينيياء التنينينيي تسنينينياعدك عنينينيل القنينينيراءة بفنينينيرتات طويلنينينية أن تقنينينيرأ القنينينيرآن بصنينينيوت 

، كنينيام أمرننينيا اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل بنينيذلك، فقنينيال:  ر  ﴿حسنينين، وترتلنينيه تنينيرتيال  لِ و  ْرتِيال  رْ ْلقنيني   اتنينيِّ ن  تنيني   ﴾آ

[؛ فنينينينيالقراءة بصنينينينيوت مرتفنينينينيع قلنينينينييال  وبتجوينينينينيد الصنينينينيوت جتعلنينينينيك حتنينينينيس بلنينينينيذة القنينينينيراءة 4]املزمنينينينيل:

واحلفنينينيظ، وحنينينياول أن تقلنينينيد أحكنينينيام التجوينينينيد كنينينيام تسنينينيمعها منينينين القنينينيار  منينينين خنينينيالل املسنينينيجل أو 

 آن.اجلوال أو الكمبيوتر أو الراديو؛ فكلها وسائل سخرها اهلل لتساعدنا عل حفظ القر
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 الثاني عشرم اليو

 

  تيأسال

وجل:   عز  اهلل  ون  ﴿يقول  ْعل م  ي  ال   النَّاِس  ْكث ر   أ  ِكنَّ  ل  و  ْمِرِه  أ  ل   ع  الِب   غ  اّللَّ     ﴾ و 

 [. 21:يوسف]

د وال يامنع وال خيالف، بل هو الغالب را سواه. قال ابن كثري:"أي إذا أراد شيئ    ا فال ي ر 

قوله:   اّللَّ  ﴿قال سعيد بن جبري ♫ يف  ْمِرهِ غ    و  أ  ل   ع  ، أي: [21يوسف:]  ﴾الِب  

وقوله:   يشاء".  را  ون  ﴿"فعال  ْعل م  ي  ال  النَّاِس  ْكث ر   أ  ِكنَّ  ل  يف    ﴾و  حكمته  يدرون  "ال  يقول: 

 . [(378/  4تفسري ابن كثري )]خلقه، وتلطفه را يريد" 

وال مبطل،  يبطله  ال  نافذ،  تعاىل  أمره  أي:  السعدي ♫:"  الشيخ  يغلبه    وقال 

( فلذلك جيري منهم، ويصدر ما يصدر، يف مغالبة    ب،مغال ون  ْعل م  ي  النَّاِس ال  أ ْكث ر   ل ِكنَّ  ) و 

 . [(395 تفسري السعدي )ص]أحكام اهلل القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك" 

اآلن إليها  أحوجنا  ما  اآلية  بالنرص   ؛ هذه  والبرشى  األمل  النفوس  يف  تبث  فهي 

كيد رغم  و الكائد  والتمكني  املرتبصنيترين  عل  و   ، بص  تسيل  التي  والدماء  املحن  رغم 

   .طريق الدعوة والتمكني هلذا الدين

الذي    ،♠ابتاله اهلل بفقد ولده احلبيب يوسف    ♠ فهذا نبي اهلل يعقوب  

بنبأ موته:   ْبن ا ن ْست بِق  و  ﴿ رأى فيه بشائر النبوة، فجاءه أدناؤه  ه  ا ذ  د ان ا إِنَّ أ  ا  ي  وا  ال  ْكن  ق  ر  ي  ت  ف   و ا  س 

اِدِقني   نَّا ص  ك  ْو  ل  و  ن ا  ل  ْؤِمٍن  بِم  أ نْت   ا  م  و  ْئب   الذِّ ل ه   ف أ ك  ت اِعن ا  م  [، فص  عل  17]يوسف:  ﴾ ِعنْد  

وقال:   هلل،  أمره  وأسلم  واحتسب،  ون  ﴿ذلك  ت ِصف  ا  م  ل   ع  ان   امْل ْست ع  اّللَّ   و  يل  
ِ مج     ْ   ﴾ ف ص 

 [. 18]يوسف:

اهلل  ابتاله  و  ثم  بالص اللده  بفقد  البالء  خفف  أن  إال  منه  كان  فام  ب ْل  ﴿   :ثا ،  ق ال  
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ا  ِيع  مج  ِ ِْم  ْأتِي نِي  ي  أ ْن  اّللَّ   ن  س  ع  ِيل   مج     ْ ف ص  ا  ْمر  أ  ْم  ك  س  أ نف  ْم  ك  ل  ْت  ل  وَّ ثم  83]يوسف:  ﴾س   .]

 ﴿  :جترأ عليه أدناؤه بالسب تارة، وبوصفه بالضالل تارة أخرى
ِ
وا ت اّللَّ ال  فْ ق  أ   ت  ف   ت    ت  ر  ي وس  ْذك 

ون  ِمْن اهْل الِِكني   ْو ت ك 
ا أ  ض  ر  ون  ح  تَّن ت ك  اللِك   ﴿ [،  85]يوسف:   ﴾ح  ِفي ض   إِنَّك  ل 

ِ
وا ت اّللَّ ال  ق 

ِديمِ  وح اهلل، وقال لبنيه:  95]يوسف:  ﴾اْلق  نِي  ﴿[. فص  عل ذلك كلِّه ومل ييأس من ر  ب  ا  ي 

ي   ِمْن  وا  س  سَّ ف ت ح  ب وا  ف   اْذه  أ  وس  إاِلَّ  ِخ و   
ِ
ْوِح اّللَّ ر  ِمْن  ْيئ س   ي  إِنَّه  ال   

ِ
ْوِح اّللَّ ر  ِمْن  وا  ْيئ س  ت  ال  يِه و 

ون   افِر  الك  ْوم   أكثر    ؛[87]يوسف:  ﴾اْلق  أمره ولكن  أنو اهلل غالب عل  ا  يفقه جيد  ذلك ألنوه 

 الناس ال يعلمون. 

اّللَّ   و  بينهه ومجع  وسبحان ر ! فاِر  اهلمو وكاشف الكرب ردَّ إليه برص   بني ولديه، و 

 . ون  ْعل م  ل ِكنَّ أ ْكث ر  النَّاِس ال ي  ل  أ ْمِرِه و  الِب  ع   غ 

 ،احلبيب: إن النا ر إىل جمريات األحداث واملطولع عل ما يدور يف الساحة اليوم  يخأ

جلل األمر  أن  جسيم  ، جيد  أنيا م  ،واخلطب  عن  كرشوا  اإلسالم  فأعداء  أحيم،  ،  والواقع 

 . داوة والبغضاءلعوا اوأ هر

هذه احلال قد تبعث يف بعض النفوس اليأس، وتبث فيها الشعور  الك األمة، وبدنو  

ا؛ فقد مرت عل املسلمني فتن أشد   أجلها، ولكن األمر خالف ذلك، وكفن بالتاريخ شاهد 

ا وأقسن قوة من فتن هذه األيام، حتن  ن الناس أهنا اآلزفة ال وة وأعظم فتك  تي ليس  ِضا

 دون اهلل كاشفة. منهلا 

طريقه   يف  اإلسالمي  املرشو   وأن  النهاية،  تكون  قد  هذه  أن  املخلصني  بعض  شعر 

الفسق والفجور سيقيض عل أحالم األتقياء . شعر البعض  ذه  .للفشل، وأن اجتام  أهل 

لٍّ أخري، يطلبون فيه أن ير  ☺ املشاعر احلزينة، فذهبوا مرسعني إىل رسول اهلل   ح    فع يديه ك 

ست جاب الدعوة، قريب من اهلل. ا إىل  لسامء ويدعو اهلل بالنرصة، فهو م 

كان املتكلم عنهم هو خباب بن األرت ◙، وكان عذابه عل أيدي الكفار رهيب ا،  

ِوي بالنار، حتن امتأل  هره باحلفر!! ماذا كان رد فعل رسول اهلل     ☺فقد ك 

طاحمني يف أن ينالوا درجة العاملني  ال ، ورش  اهللرده فعله هو رسالتنا للراغبني يف تطبيق 
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 . .املجاهدين الصابرين

األ   بن  بَّاب  خ  تِّ ◙حيكي      ، ر 
ِ
اّللَّ وِل  س  ر  إىل  ْون ا  ك  ش  د     ☺فيقول:  سِّ ت و  م  و   ه  و 

ن  ل  و اّللَّ   ت ْدع  ن ا  أ ال  ل  ت ْست نْرِص   : أ ال   ه  ل  ْلن ا  ق  ْعب ِة،  ه  يِف  ِلِّ اْلك  ل  ة   ا ب ْرد  :  ا  ق  ْن  »ك  ل  ل  فِيم  ج  ان  الرَّ

بِاْثن ت   قه  ف ي ش  ْأِسِه  ر  ل   ع  ع   ف ي وض  اِر  نْش 
ِ
بِامْل اء   ف ي ج  فِيِه،  ل   ي ْجع  ف  ْرِض  األ  يِف  ه   ل  ر   ْف  حي  ْم  ْبل ك  ا ق  م  و  نْيِ 

ِْمِه   ون  حل  ا د  م  احْل ِديِد  اِط  بِأ ْمش  ي ْمش     ِدينِِه، و  ْن  لِك  ع  ه  ذ  ده ه   أ    ْظمٍ ِمْن ع  ي ص  ده ا ي ص  م  ٍب و  ص  ْو ع 

ا األ   ذ  نَّ ه  ي تِمَّ  ل 
ِ
اّللَّ ْن ِدينِِه، و  لِك  ع  ْوت  ال خي  اف  ذ  م  رْض  اء  إىل ح  نْع  اكِب  ِمْن ص  تَّن ي ِسري  الرَّ ، ح  ْمر 

«. إاِلَّ اّللَّ  و   ْم ت ْست ْعِجل ون  ل ِكنَّك  ن ِمِه، و  ل  غ  ْئب  ع   الذِّ

وأنه ال   ،تبني لنا طبيعة الطريق وصفته  ،ينا رسائل واضحةعطل ليف اجلليإن هذا املوق

  .مام الشافعيكام قال اإل ،ن للمؤمن حتن يبتلكَّ م  ي  

الرسالة األوىل: سيظل أهل الباطل مرتبصني باملؤمنني حتن مع وضوح الرسالة ومجال 

ة  صحابجيل ال ، وليس هناك أرو  من☺األخالق، فليس هناك أعظم من الصادق األمني 

قية، ومع ذلك مل يمنع هذا التاميز األخالقي الواضح جنود    بأخالقهم الدمثة وسلوكياهتم الرا

تافهة   ا  حجج  يعلنون  كانوا  وإن  املؤمنني،  عل  ر  امل َّ وغري  الصارخ  التعدي  من  الفساد 

ين  هذا الديتذرعون  ا أمام املراقبني أهنم ما قاموا إال نرصة للحق، وحفا  ا عل الوطن، و

عون كام- ق  -   يدَّ يَّني،  ي فرِّ لتزم  إىل  ويصنفهم  املكَّ   ومن    ا؛  ملتزم  وغري  اإلسالمية  بالعقيدة  م 

 . املؤمنة الطائفة هذه سحق من  ب دَّ  ال الوطن وحدة عل  فحفا  ا  ث مو 

ة مع رسول اهلل   الفجَّ الصورة  وأصحابه ال نستغرب ما حيدث    ☺ عندما نرى هذه 

نَّة كونية. إ  فهذه  ؛☺سول اآلن مع أتبا  الر  ذن س 

وصف خباب    -وهي يف البخاري  -الرسالة الثانية: يف رواية من روايات هذا احلديث 

"، وهذه    ☺بن األرت ◙ رسول  اهلل   ه  ْجه  ري و  ْم  و  حم  ه  د  و  الرد أنه "ق ع  عندما بدأ يف 

اهلل   رسول  عند  غضب  غضبه  ☺عالمة  من  يتعجب  البعض  ولعلَّ  طلب    ☺.  من 

فهخ ملباب،  الرسول  ي   و  دفع  الذي  ولكن  والنرصة،  الدعاء  إال  هو    ☺طلب  ذلك  إىل 

إحساسه أن خباب ا ◙ قال هذه الكلامت وهو يف حالة من حاالت اإلحباط، واإلحباط 
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أصال   هلم  جيوز  وال  املؤمنني،  شيم  من  تعاىل:  .ليس  قال  إاِلَّ  ﴿.  ِه  بِّ ر  ْ  ِة  ر  ِمْن  ْقن     ي  ْن  م  و 

ون   اله  . [56ر: ]احلج ﴾الضَّ

فهذه رسالة إىل مجو  املؤمنني عل مدار التاريخ: أن شعوركم بني"اليأس" يف مرحلة من 

، ومن ث مو فهو  ☺هو شعور ي غضب رسول اهلل    -  ا كانت هذه املرحلةأيًّ   -مراحل الدعوة  

 يغضب اهلل عز وجل، وال ينبغي ملسلم أن يسمح لإلحباط أن يتسلل إىل نفسه.

الثال كَّ الرسالة  ٍم ر  ر  ثة: ذ  بالتاريخ، فأشار إىل أقوا ا  سول اهلل صل اهلل عليه وسلم خباب 

ذِّ  ض له خباب، فبالقياس إىل ما سبق يعت   ع  بوا وأ وذوا أكثر من العذاب واألذى الذي تعرَّ

 أن ما تعرض له خباب والصحابة أهون بكثري مما مىض. 

الرسول   أن  بعة:  الرا م     ☺الرسالة  ز  قاطع  -ج  ا  -  بشكل  األمر  سيهلل  أن  هذا  تم 

من  .(اإلسالم) الراكب  يسري  حتن  ا؛  أيض  متكني  إمتام  ولكن  فق ،  دعوة  إمتام  هذا  وليس   .

ده   وأكَّ ذلك،  عل  وأقسم  غنمه،  عل  والذئب  اهلل،  إال  خيشن  ال  حرضموت  إىل  صنعاء 

 بمؤكدات لغوية متعددة. 

األمنية هذه  ِعظ م  عل  اخلامسة:  اإل)  الرسالة  متام  وأمنية  األمر    (نه متكيسالم  أن  إال 

التأخري، وهو قادر    ؛النبوي املبارش هو أالَّ نستعجل عل نرصة    -  سبحانه  -فلله حكمة يف 

له ألجٍل معلوم؛ فوجود العجلة   ْن فيكون، ولكنه يؤجِّ املؤمنني، وكشف أوراق الفاسدين بك 

طري  خ   كله  . وهذا .من املسلمني قد يكون عالمة ضعف يقني، أو قلة ص ، أو بوادر إحباط

اب  أل  ☺ومرفوض؛ وهلذا يقول الرسول   ل ْم  : »ي ْست ج  ْوت  ف  ع  : د  ول  ْل، ي ق  ي ْعج   ْ ا مل  ْم م  ِدك  ح 

ْب يِل«.  ي ْست ج 

كانت   وإن  حتن  ونشاط،  ويف  يَّة  واجتهاد،  جدٍّ  يف  املسلمون  يعمل  أن  جيب  بل 

توحي   أو  عة،  شجِّ م  غري  يشاهدوهنا  التي  اع  -األحداث  أهل    -ين  ريالكثت  تبارايف  بغلبة 

 . واهلل سينزل النرص حتام  يف الوقت الذي يريد، وبالطريقة التي يريد..الباطل عل أهل احلق

ا يف حياة رسول اهلل   ا فريد  . .بال شبيه أو مثيل  ☺إن هذا املوقف املتفائل ليس موقف 

ا  . ورأيناه .ليهع هلها تعدي أ . رأيناه يف كل سنوات مكة يف.كال، إنه موقف متكرر رأيناه كثري 
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الطائف من  عودته  واألموال  . .عند  واألهل  الديار  وترك  املدينة  إىل  هجرته  عند  .  .ورأيناه 

أول عهدها  دولته يف  عند اضطراب  عند حصار    . .ورأيناه  ورأيناه يف مصيبة أحد، وكذلك 

 . األحزاب، وعند االصطدام مع الرومان، وعند إرجاف املنافقني، وغري ذلك كثري

اراضيةنَّالسه إهنا   زمن  .ة  فسيأيت  الظلم  اشتدَّ  ومهام  هناية،  له  فستكون  األمل  بل   مهام   .

 القائل:  وصدق ر  ،العدل، وال يأيت الفجر إال بعد اشد ساعات الليل حلكة

ي  ﴿ ا ف ن جِّ ن  ْم ن رْص  ه  اء  ِذب وا ج  ْد ك  هنَّ ْم ق 
نهوا أ  ل  و    س  ا اْست ْيأ س  الره تَّن إِذ  ْن  ح  ده  اء  ن ش   م  ر  ال  ي   و 

ْوِم امْل ْجِرِمني   ِن اْلق  ن ا ع  ْأس     [.110]يوسف:  ﴾ب 

اليأس مؤمن بوعده، فإن مرت عليه حمن علم    ، إذ هو واثق بربه  ؛إن املسلم ال يعرف 

 أهنا دليل حياة وحركة، فإن زادت املحنة شدة كان ذلك عالمة عل انفراجها بإذن اهلل.

 لنينينينينينينينينينينيوبينينينينينينينينينينيأس القإذا اشنينينينينينينينينينيتملت عنينينينينينينينينينيل ال
 

 وضنينينينينينينينينينينينياق رنينينينينينينينينينينينيا بنينينينينينينينينينينينيه الصنينينينينينينينينينينينيدر الرحينينينينينينينينينينينينيب 
 

 وأوطننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت املكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيارة واستقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرت

 

 وأرسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت يف أماكنهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا اخلطنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوب 

 
نيا   ومل  تنينينينينينينينينينينينينينينير النكشنينينينينينينينينينينينينينينينياف الرضنينينينينينينينينينينينينينيني وجهنينينينينينينينينينينينينينيني 

 

ن بحيلتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه األرينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب   وال أغننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 
 أتنينينينينينينينينينينينينينينياك عنينينينينينينينينينينينينينيل قننينينينينينينينينينينينينينينيوط مننينينينينينينينينينينينينينيك غنينينينينينينينينينينينينينينيوث

 

 يمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينو بنينينينينينينينينينينينينينينينينينيه اللطينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيف املسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيتجيب 

 
 وكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل احْلادثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيات إذا تننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياهت

 

نيا فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  قرينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب   فموصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيول  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيِ

  ي عمل واجب 

اث يف مه حولب  وح التفاؤل واإلجياايبال فع   كغ  حم غب ت غوأ اأ  غب والفغىج 

  القىيب.
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 التجويد 

 اإلخفـــــــــاء -4

 * وعر فه  

 السرت، يقال أخفيت الإء إذا سرتته عن األعني. لغة:

ا: ا عنينين التشنينيديد،   اصطالح  منينيع بقنينياء النطق باحلرف بصيغة بنينيني اإل هنينيار واإلدغنينيام، عارينيني 

 .لغنةا

  * حروفه 

ا، وهنينينينينيي الباقينينينينية منينينينين أحنينينينيرف اهلجنينينينينياء بعنينينينيد أحنينينينيرف اإل هنينينينيار واإلدغنينينينينيام  مخسنينينينية عرشنينينيني حرفنينينيني 

 يف أوائل هذا البيت: ♫واإلخفاء، وقد مجعها الشيخ اجلمزوري 

 صنينينينيف ذا ثننينينينيا كنينينينيم جنينينينياد شنينينينيخص قنينينينيد سنينينينيام

 

ا   ا زد يف تقنينينينينينينينينينينينينينين ضنينينينينينينينينينينينينينيع  ارنينينينينينينينينينينينينيني   دم طيبنينينينينينينينينينينينينيني 

لمتنينينيني أو بعنينينيد ك ة أونة منينينين كلمنينيني فنينينيإذا وقنينينيع حنينينيرف منينينين هنينينيذه األحنينينيرف بعنينينيد الننينينيون السنينينياك * 

 التنوين وجب اإلخفاء فيها أكثر من غريمها.

   ك ف وه 

ا؛ بنينيل بحالنينية متوسنينيطة  ا حمضنيني  هنينيو أن ينطنينيق بنينيالنون السنينياكنة والتننينيوين غنينيري مظهنينيرين إ هنينيار 

 بني اإل هار واإلدغام، عاريني عن التشديد، مع بقاء الغنة فيهام.

 مناذج على اإلخفاء

 حرف اإلخفاء م
 ع النونمثاله م

 مةن كلم

مثاله مع النون من 

 كلمتني
 مثاله مع التنوين

ا  من صلصال ينرصكم  الصاد  -1  رحي ا رر 

ا ذلك من ذا الذي منذر  الذال  -2 ع   رسا
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 حرف اإلخفاء م
 ع النونمثاله م

 مةن كلم

مثاله مع النون من 

 كلمتني
 مثاله مع التنوين

ا الثاء -3  مطا  ث م أمني من ثقلت  منثور 

ا كاتبني فمن كان   ينكثون   الكاف  -4 م   كرا

  مجيل   فص إن جاءكم  أنجيناكم  اجليم  -5

ا  إن شاء اهلل  أنرشه  شني ال -6  رسوال  شهيد 

 كتب  قيمة  فإن قاتلوكم  ينقلبون  القاف -7

 عابداٍت سائحات من ساللة ما ننسخ السني   -8

ا الدال   -9  ِقنوان دانية ومن دخله  أنداد 

ب ا طهورا من طيبات  ينطقون  الطاء  -10  رشا

ا ز من زكاها  أنزلناه الزاي  -11 ا صعيد   لف 

ا  من فضل اهلل  فانفروا الفاء  -12  شيئ ا فريًّ

 حلية  تلبسوهنا  وإن تص وا  منتهون  التاء  -13

ا ضالني من ِضيع منضود  الضاد  -14  قوم 

ى  اهرة من  لم فانظروا  الظاء  -15  قر 
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 علوم القرآن

 فوائد معرفة أسباب النزول

ا، وإزا  -1 . وبنينيدون معرفنينية سنينيبب .ا منينين إشنينيكاليهنيني دو فلة ما قنينيد يبنيني فهم اآلية فهام  صحيح 

الننينينينيزول يمكنينينينين أن خيطنينينينيئ املفرسنينينيني يف فهنينينينيم معننينينينين اآلينينينينية، فيحملنينينينيه عنينينينيل غنينينينيري املنينينينيراد. وقنينينينيد أشنينينينيار 

إىل امتننينيا  معرفنينية تفسنينيري اآلينينية ومعرفنينية منينيا تعنينينيه دون الوقنينيوف عنينيل قصنينيتها،  ♫الواحنينيدي 

ينينية؛ آلهنينيم ايعنينيني عنينيل ف : »معرفنينية سنينيبب الننينيزول♫والعلنينيم بسنينيبب الننينيزول. وقنينيال ابنينين تيمينينية 

 فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب«.

بيان احلكمة الباعثة عل ترشيع كثري من األحكام؛ ومن ثم إدراك أن روح الترشنينييع   -2

عنينينياة مصنينينيالح العبنينياد يف معاجلنينينية منينينيا يعنينيرض هلنينينيم منينينين أحنينينيداث  اإلسنينيالمي وجنينينيوهره يقنينينيوم عنينيل مرا

عنينينياة هنينينيذه املصنينينيالح أمنينينير ينطلنينينيق منينينين ، ورأفتنينينيه  نينينيم، وتيسنينينينيريه دهبعبنينينيا ر نينينية اهلل  ووقنينينيائع، وأن مرا

 عليهم.

قصيص احلكم فيام نزل بصيغة العموم بصورة السبب التي نزل فيهنينيا، أي باحلادثنينية   -3

التي كان وقوعها سنينيبب ا يف ننينيزول احلكنينيم، وذلنينيك عننينيد منينين ينينيرى أن العنيني ة بخصنينيوص السنينيبب ال 

 بعموم اللفظ. 

 كيف حتفظ القرآن؟

قغا تبنينيني للعلنينيامء أن النينيدما  يبقنينين يف حالنينية : ل غوعى أ أر غاء احىص علن االهغتما  نىل ال

نشنينينينياط أثننينينينياء الننينينينيوم؛ حينينينينيث يقنينينينيوم بمعاجلنينينينية املعلومنينينينيات التنينينينيي اختزهننينينينيا طيلنينينينية النهنينينينيار، وترتيبهنينينينيا، 

. فبعنينيد أدحنينياث طويلنينية تبنينيني أن دمنينيا  اإلنسنينيان الننينيائم يسنينيتطيع متيينينيز .وتنسنينييقها يف خالينينيا خاصنينية

ا  إلنسنينينينيان يميضنينينينيني ثلنينينينيث عمنينينينينيره يف الننينينينينيوم، ا ا أن، وإذا علمننينينينيني األصنينينينيوات وحتليلهنينينينينيا وقزينهنينينينيا أيضنينينينيني 

يمكنننينينيا أن ننينينيدرك أمهينينينية االسنينينيتام  إىل القنينينيرآن أثننينينياء الننينينيوم؛ كوسنينينييلة تسنينينياعدك عنينينيل حفنينينيظ القنينينيرآن 

دون بنينينينيذل أي جهنينينينيد ينينينينيذكر؛ ولنينينينيذلك يمكنينينينين لكنينينينيل واحنينينينيد مننينينينيا أن يسنينينينيتفيد منينينينين نومنينينينيه، ويسنينينينيتمع 

عنينين الننينيوم  ىلتعنينيا  س  قنينيول اهلللصوت القرآن، وهذا سيساعده عل تثبيت حفظ اآليات، وال تن
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لنِيك  ﴿أنه آية من آيات اهلل:  لِِه إِنَّ يِف ذ  ن ف ضنيْ م منيِّ ك  اؤ  غني 
اْبتِ اِر و  النَّهني  ِل و  ينيْ م بِاللَّ ك  ام  نني  اتِِه م  ِمْن آي  و 

ون  آل   ع  ْسم  ْوٍم ي  ق  اٍت لِّ   [.23]الروم: ﴾ي 
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 اليوم الثالث عشر

 

 لظلم ظلماتا

ب نَّ ﴿ قال تعاىل: ْس  ال  حت  ل   افِال  اّللَّ  غ   و  ْعم  امَّ ي  ص  فِيِه  ع  ْم لِي ْوٍم ت ْشخ  ه  ر  خِّ ؤ   ون  إِنَّام  ي 
ِ
امل الظَّ

مْ األ    ه  ْرف  ْيِهْم ط  ده إِل  ْرت  وِسِهْم ال  ي  ء  ْقنِِعي ر  ِعني  م 
ْهطِ * م  ار  ء   دْص  ا و  هت  ْم ه  د 

ْفئِ أ  -42:إبراهيم] ﴾و 

43.] 

م  ﴿ويقول سبحانه:  ي ْعل  س  ذِ  و  ول      ين  الَّ ل ٍب  يَّ أ   ا م  نْق  ب ون   م 
لِ نْق    [.227]الشعراء: ﴾ي 

واآلخرة الدنيا  يف  الناِضة، .الظلم  لامت  الديار  ويدمر  العامرة،  البيوت  خيرب  الظلم   .

وشقاء بالء  إىل  ورخاء  هناء  من  الظاملني  حال  يكونوا    ،ويبدل  مل  ما  العذاب  من  ويذيقهم 

ما فعلوا وما كانوا جي اللئام، وسمة اإلجرام، وصفة طبظلم  . وال.رمونحيتسبون؛ جراء  يعة 

 سفهاء العقول واألحالم.  ،من ال خالق هلم من ضعاف النفوس

 الظلم يف القرآن

ال  ﴿لقد توعد اهلل سبحانه الظاملني أشد الوعينينيد، فقنينيال جنينيال وعنينيال ّف سنينيورة إبنينيراهيم:  و 

 ون  
ِ
امل ل  الظنينيَّ ْعمنيني  امَّ ي  ال  عنيني 

افِ ب نَّ اّللَّ  غنيني  ْسنيني  ام  ينيني   حت  خِّ إِننينيَّ ص  فِينينيِه األ   ؤ  خ  ْوٍم ت شنينيْ ْم لِينيني  ه  ني  ر 
ْهطِعنينيِ * م  ار  دْصنيني 

ء   ا و  هت  ْم ه  د 
ْفئِ أ  ْم و  ه  ْرف  ْيِهْم ط  ده إِل  ْرت  وِسِهْم ال  ي  ء  ْقنِِعي ر   [.43-42: إبراهيم] ﴾ م 

  فإذا هذا الظلم،  فاهلل سبحانه وتعاىل ي علن يف كتابه العزيز أالَّ يتصور الظامِل  أن اهلل غافل عن  

اإلمهالك يف  للظامل  يمد  اهلل  وعال  ،ان  العزيز جلَّ  اهلل  من  غفلة  االستدرا ، ال  من   :فهذا 

ص  فِيهِ ﴿ ْم لِي ْوٍم ت ْشخ  ه  ر  خِّ ار  َ  األ   إِنَّام  ي ؤ  ، ثم يصف حال  الظامل املنتفخ املتك  املستبد،  ﴾ ْبص 

، يصف حاله يوم القيامة، بأ النتفاخ الذي كان يف ا  هذا  هنا عل عكسالذي يمأل احلياة  لام 

الرأس   ْقنِع  م  ا  ْهطِع  م  يأيت  السامء،  إىل  بأنفه  يشمخ  كان  أن  بعد  ْقنِِعي  ﴿الدنيا،  م  ِعني  
ْهطِ م 

وِسِهمْ  ء  ْيِهمْ ﴿ وحياء  وخوف ا ورهبة   يضع رأسه عند قدمه ذالًّ   ، ﴾ر  ده إِل  ْرت  مْ  ال  ي  ؛ أي ﴾ط ْرف ه 

لع واخلوف الذي مأل قلب الظامل! بسبب ما  هل دة امن ش  دصارهم ال يستطيعون أن ينظروا بأ
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، ء    مأل قلوب الناس من خوٍف ورعب، يكون جزاؤه يوم القيامة أن يمأل قلب ه الرعب  واجلزا

مْ ﴿حتن ال يكاد أن تستقر عين ه عل يشء    من جنس العمل؛ ْيِهْم ط ْرف ه  ده إِل  ْرت  إذا نظر  ،  ﴾ ال  ي 

يستطيع ال  اخلوف  ع  من شدة  ي غمض  ء  ﴿  هيينأن  ا و  ه  هت  ْم  د 
ْفئِ أ  من كل  ﴾ و  فارغة  وقلو م  ؛ 

 .يشء

ني  ﴿وقال تعاىل: 
ِ ِ
امل ْلام  لِْلع  ِريد     ا اّللَّ  ي  م   [.108]آل عمران: ﴾و 

بِيدِ ﴿وقال تعاىل:  ٍم لِْلع  بهك  بِظ ال  ا ر  م   [.46]فصلت: ﴾و 

ا﴿وقال تعاىل:  د  بِّك  أ ح  م  ر  ْظل  ال  ي   [.49:]الكهف ﴾و 

عنن ربنا عز وجل يف احلديث القدي الذي رواه اإلمام مسنينيلم منينين حنينيديث املهذا  وأكد  

ا  أ  ذر عنينين النبنينيي، أن اهلل قنينيال: "ينينيا عبنينيادي إ  حرمنينيت الظلنينيم عنينيل نفيسنيني وجعلتنينيه بينينينكم حمرمنيني 

فنينيال تظنينياملوا"، أي ال يظلنينيم أحنينيد منينينكم اآلخنينير، فيرضنينيه يف جسنينيده، أو يف مالنينيه، أو هيتنينيك عرضنينيه، 

 بالغيبة والنميمة فيؤذيه. يةم علقه، أو يتكلأو ينقص ح

 الظلم يف السنة

أن رسنينيول اهلل قنينيال: "اتقنينيوا الظلنينيم؛ فنينيإن الظلنينيم  روى اإلمام مسلم عنينين جنينيابر بنينين عبنينيد اهلل

  لامت يوم القيامة".

قال: "ذنبان يعجل لصنينياحبهام ّف النينيدنيا: البغنينيي والعقنينيوق  ☺وروى أدو داود أن النبي 

أي يعنينيذب يف النينيدنيا، ولنينين يفلنينيت منينين عنينيذاب اهلل  "،خنينيرةره لنينيه ّف اآل". ويف رواية: "مع منينيا ينينيدخ

 يف اآلخرة.

 التحلل من احلقوق

عنينينينينينيل أداء احلقنينينينينينيوق إىل أصنينينينينينيحا ا يف النينينينينينيدنيا قبنينينينينينيل اآلخنينينينينينيرة؛ فقنينينينينينيد روى  ☺حنينينينينينيث النبنينينينينينيي 

قنينينينينيال: "منينينينينين كاننينينينينيت لنينينينينيه مظلمنينينينينية ألخينينينينينيه  ☺البخنينينينينياري منينينينينين حنينينينينيديث أ  هرينينينينينيرة أن رسنينينينينيول اهلل 

رهنينيم، منينين قبنينيل أن يؤخنينيذ ألخينينيه منينين حسنينيناته، د وال يس ثم ديننينيارفليتحلل منها ّف الدنيا؛ فإنه ل

 فإن مل يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه".
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ة  وقنينيد جنينياء يف األثنينير: أن اهلل إذا مجنينيع األولنينيني واآلخنينيرين إىل ينينيوم ال رينينيب فينينيه، حفنينياة عنينيرا

، وقنينيد وقفنينيوا يف صنينيعيد واحنينيد وجتنينيردوا للحسنينياب، جتنينيل اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل عنينيل عرشنينيه،  غنينيرال 

ينينية، فننينيادى بصنينيوت يسنينيمعه منينين قنينيرب كنينيام يسنينيمعه منينين بعنينيد، فيقنينيول عنينيز منينين قائنينيل: )أننينيا نه ثامحيملنيني 

امللنينيك، أينينين ملنينيوك األرض  أننينيا امللنينيك، أينينين ملنينيوك األرض  أننينيا امللنينيك، أينينين ملنينيوك األرض ، 

ثنينينينيم يقنينينينيول: ملنينينينين امللنينينينيك الينينينينيوم ، ملنينينينين امللنينينينيك الينينينينيوم ، فنينينينيال جييبنينينينيه ملنينينينيك مقنينينينيرب وال نبنينينينيي مرسنينينينيل، 

ويقنينيول: هلل الواحنينيد القهنينيار، ثنينيم يقنينيول: )إ  حرمنينيت الظلنينيم ، عنينياىلسه تبارك وتفيجيب نفسه بنف

ا، وعنينينينينيزيت وجنينينينياليل ال تنرصنينينينينيفون الينينينينينيوم وألحنينينينيد عننينينينينيد أحنينينينينيد  عنينينينيل نفيسنينينينيني، وجعلتنينينينينيه بينينينينينكم حمرمنينينينيني 

مظلمة(، فتنصب املوازين، وترفع الصحف، وحيرض املالئكنينية، وينينيأيت الظلمنينية يعنينيض كنينيل  نينيامل 

ننينينيه القسنينيني ، بحمنينينيه، ظلنينينيوم ممنينينين  لعنينينيل يدينينينيه حتنينينين يأكلهنينينيا، فيقنينينيتص اهلل للم كمنينينيه العنينينيدل، وميزا

حتن يؤتن بالبهائم، فتحرش كاجلبال، ما بني اإلبل، والبقر، والغنم، والعجنينياموات، والطينينيور، 

فينينيتجل اهلل هلنينيا، فيقنينيتص لبعضنينيها منينينين بعنينيض، حتنينين يقنينيتص للشنينينياة اجلنينيامء منينين ذات القنينيرن، فنينينيإذا 

ا وكنيني »قنينيال هلنينيا:  -تبنينيارك وتعنينياىل  -انتهنينين منينين احلكنينيم بينهنينيا  بنيني  ا، فيقنينيول الكنينيافر كنينيو، فت«  ترا بنيني  ن ترا

ب ا »عندها:   .«يا ليتني كنت ترا

 الظلم أنواع

:  لم ال يغفر، و لم يغفر، و لم ال ♫كام قال احلسن  -والظلم عل ثالثة أنوا  

 يرتك: 

وهنينيو  لنينيم اإلنسنينيان لربنينيه، وذلنينيك بنينيأال ينينيؤمن بخالقنينيه، ويكفنينير بنينياهلل  األول:  لنيم ال يغفنير:

ٍم ﴿قنينيال تعنينياىل:  ،مالظلنيني أعظم أننينيوا  عز وجل، وهذا هو  لنيْ ك  لِظ   إِنَّ الرشنيَّ 
ِ
اّللَّ ك  بنيِ ِ يَّ ال  ت رشنيْ نني  ا ب  يني 

ظِيمٍ   [.13]لقامن: ﴾ع 

ا لنينينينينيك ينينينينينيا ابنينينينينين آدم منينينينينيا  وجنينينينينياء يف احلنينينينينيديث القنينينينينيدي، أن اهلل سنينينينينيبحانه وتعنينينينينياىل قنينينينينيال: "عجبنينينينيني 

خلقتنينينيك وتعبنينينيد غنينينيريي، ورزقتنينينيك وتشنينينيكر سنينينيواي،  -أي منينينيا عنينينيدلت بيننينينيي وبيننينينيك  -أنصنينينيفتني 

خنينيريي إلينينيك ننينيازل  ،وأنا غني عنك، وتتبغض إيلَّ باملعايص وأننينيت فقنينيري إيلَّ  عمبالنأحتبب إليك 

 ورشك إيلَّ صاعد".
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وهو  لم اإلنسان لنفسه، وذلك بارتكاب املعايص واآلثام، والبعد  الثا :  لم يغفر:

أن عنينينينينين طرينينينينينيق اهلل، ويتبنينينينينيع شنينينينينييطان وهنينينينينيواه وال خينينينينينياف منينينينينيواله، وال ينينينينينيدري هنينينينينيذا الظنينينينينيامل لنفسنينينينينيه 

 لنعم، وهلل در القائل: ا تزيلاملعايص 

 إذا كننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت يف نعمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية فارعهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 

 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيإن املعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيايص تزينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل النينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينعم 

 
 وحطهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا بطاعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية رب العبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياد

 

 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرب العبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياد رسينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيع النينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينقم 

 ،وهنينينيو  لنينينيم اإلنسنينيان ألخينينينيه اإلنسنينينيان، وهنينينيو أسنينينيوأ أننينينيوا  الظلنينينيم الثالنينيث:  لنينيم ال ينينيرتك: 

ام بسنينيببه افتقنينيرت! قنينيومنينين أسنينيقمت! وكنينيم  فكم من أجساد بسببه قد  ،وهذا الظلم مرتعه وخيم

وكنينيم منينين أرس بسنينيببه شنينيتت! وكنينيم منينين أعنينيراض بسنينيببه فضنينيحت! وكنينيم منينين أقنينيوام كاننينيت عزينينيزة 

 ذلت بسبب  لمهم للناس!.

ْم ﴿والظلم من أسباب هالك األمم وسقوط الدول، قال تعنينياىل:  ْكن اه  ْهل  ى أ  ر  ْلك  اْلق 
تِ و 

ْهلِِكِهمْ   
ِ
ْلن ا مل ع  ج  وا و  ل م  َّا    ا   ر  ْوِعد  ا و  ﴿تعاىل ل وقا   ﴾م  ْكن اه  ْهل  ٍة أ  ْري  يِّْن ِمْن ق  أ  ة   ي  هِ ف ك   

ِ
امل  ي  هِ ف    

ة   اِوي  ٍ مَّ  خ  ِقرص  ٍة و  ل  طَّ ع  بِْئٍر م  ا و  وِشه  ر  ل  ع   [.45]احلج: ﴾يدٍ ِش ع 

بعد أن كانت هذه القرية يف هناء ورخاء وتعي  يف بحبوحنينية العنينيي ، فلنينيام  لمنينيت، منينياذا 

 سافلها، أي حتولت بسبب الظلم إىل بالء وشقاء.ا اليهجعل اهلل ع فعل اهلل  ا 

أن للمظلوم ربًّا ينرصه ويسنينيمع ندائنينيه؛ فقنينيد  ،كام جاء يف الصحيحني  ☺وقد بني النبي  

أوىص النبي معاذ بن جبل را أرسله إىل اليمن، فقال له: "واتِق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها 

ا  إلمام أ د عن أ  هريرة: "دعوة املظلوم ا حديثكام جاء ّف  وبني اهلل حجاب ". وقال أيض 

؛ ففجنينيوره عنينيل نفسنينيه". ويف حنينيديث الرتمنينيذي منينين حنينيديث أ  هرينينيرة  ا مسنينيتجابة وإن كنينيان فنينياجر 

ودعنينيوة املظلنينيوم يرفعهنينيا  ،واإلمنينيام العنينيادل ،أيضنينيا: " ثنينيالث ال تنينيرد دعنينيوهتم: الصنينيائم حتنينين يفطنينير

 نك ولو بعد حني".نرص ألويقول: وعزيتاهلل فوق الغامم، ويفتح هلا أدواب السامء، 

حنينينينيني يفنينينينيرح الظنينينينيامل بظلمنينينينيه ويسنينينينيتعيل  ،هنينينينيذا وعنينينينيد اهلل أن ينرصنينينيني املظلنينينينيوم ولنينينينيو بعنينينينيد حنينينينيني

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿بج وته ينينيأيت انتقنينيام اهلل عنينيز وجنينيل بغتنينية. قنينيال تعنينياىل: 
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حتنينينين إذا  .[45-44:]األنعااا   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  *جت 

اس وقتلهم وتعذيبهم، فرحنينيوا بإهنينيدار لنهم لفرحوا بظلم  فرحوا باملنصب واجلاه والسلطان،

منينينية الننينينياس "أخنينينيذناهم بغتنينينية"  ،. ينينينيا لنينينيه منينينين وعنينينيد ووعينينينيد!، وعنينينيد صنينينيادق يطمنينينيئن املظلنينينيومني.كرا

 ووعيد هيدد الظاملني.

أهينينيا املظلنينيوم ثنينيق بربنينيك، واعلنينيم أن صنينييحات املقهنينيورين ودعنينيوات املظلنينيومني لنينين تضنينييع 

ا، ولن تذهب سدى، وسوف يستجاب هلا   . ولو بعد حنيهدر 

  دعوة املظلومِقتا

أحنينينينيد  - فتنينينينيدعي عنينينينيل سنينينينيعيد بنينينينين زينينينينيد  -وهنينينينيي أروى بننينينينيت أوينينينينيس  -وتنينينيأيت امنينينينيرأة  -1

بن احلكم. فقال أنه اغتصب شيئ ا من أرضها، فخاصمته إىل مروان   -العرشة املبرشين باجلنة  

ان:  ! قنينيال منينيرو☺سعيد: أنا كنت  آخذ  من أرضها شيئ ا بعنينيد النينيذي سنينيمعت منينين رسنينيول اهلل 

ا منين يقول:  ☺قال: سمعت رسول اهلل   ☺سول اهلل ر  ت منوما سمع »من أخنيذ شني  

ضني« قه إىل سبع أر  وِّ فقال له مروان: ال أسأحك بيننينية  بعنينيد هنينيذا. فقنينيال سنينيعيد:  ،األرض  لام  ط 

ها، واقتلها يف أرضها. قال: فنينيام ماتنينيت حتنينين ذهنينيب برصنينيها، ثنينيم  م إن كانت مِّ ب رص  كاذبة ف ع 

 وقعت يف حفرة فامتت!. إذها، متإ يف أرضبينا هي 

ر، تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينام هي  يتها عمياء تلتمس اجل د  ويف رواية: فرأ

ت عل بئر يف الدار، فوقعت فيها. فكانت ق ها!.  متإ يف الدار، مرَّ

ن لذي سنينيعكان ا -ريض اهلل عنه وأرضاه  -ورا أهني اإلمام أ د، إمام أهل السنة   -2

ويف  لمنينينينينيه، ويف جلنينينينينيده، أ نينينينينيد بنينينينينين أ  دؤاد، أحنينينينينيد النينينينينيوزراء املقنينينينينيربني منينينينينين اخلليفنينينينينية ، سنينينينينيجنهيف 

املعتصنينينينيم، فرفنينينينيع اإلمنينينينيام أ نينينينيد يدينينينينيه إىل احلنينينينيي القينينينينيوم، ثنينينينيم قنينينينيال: م إننينينينيه  لمننينينينيي فاحبسنينينينيه يف 

 جسمه، وعذبه، ورشده أيَّام مرشد.

الفنينيالج ب مصنينياب هصنينيفه، فنصنينيفقال العلامء: فواهلل منينيا منينيات، حتنينين أصنينيابه اهلل بالفنينيالج يف ن

 حي. هقد مات ويبس من جسمه، ونصف
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: منينينينينيا لنينينينيك  قنينينينينيال: دعنينينينيوة اإلمنينينينينيام أ نينينينينيد  دخلنينينينيوا علينينينينينيه وهنينينينيو خينينينينينيور كنينينينيام خينينينينينيور الثنينينينينيور، فقنينينينيالوا

أصابتني؛ أما نصفي األيمن، فواهلل لو وقع عليه ذباب لكأن جبال النينيدنيا سنينيقطت علينينيه، وأمنينيا 

ا. النصف اآلخر، فواهلل لو قرض باملقاريض ما أحسست  أر 

ْن   ع  ض  ن  و  ﴿ ٍة منيِّ بنيَّ ال  ح  ان  ِمْثقني  إِن كني  ْيئ ا و  س  شني  فنيْ م  ن  ْظلني  ال ت  ِة فني  ِزين  اْلِقْس   لِي ْوِم اْلِقي امني  ا و  امْل 

اِسبِني   ن بِن ا ح  ف  ك  ت ْين ا ِ  ا و 
ٍل أ  ْرد  وهذه سنة اهلل يف األرض، فإن اهلل دمر  ،[47]األنبياء:  ﴾خ 

، سنينينة حمكمنينية وحكمنينية بالغنينية مننينيه  لرنينيا فننينين الشنينيعوب النينيديار، وأهلنينيك األمنينيم، وأ تبنينيارك  -منينيوا

 وتعاىل.

قنينيال النينيذهبي يف »نبالئنينينيه«: »دخنينيل أحنينيد املشنينينيايخ منينين الصنينياحلني األولينينينياء العبنينياد، عنينينيل  -3

أحد الطغاة املتك ين، فنازعه يف بعض الكالم، وأمره باملعروف، وهناه عن املنكنينير، فقنينيام إلينينيه 

ل اهلل أن يقطنينيع ينينيدك، قنينيال: اعنينيف  عننينيي، سنينيأي! أفقنينيال: لطمتننيني هنينيذا الطاغينينية فرضنينيبه عنينيل وجهنينيه. 

قنينينيال: ال واهلل، حتنينينين نحنينينيتكم عننينينيد اهلل«. قنينينيال النينينيذهبي: »فنينينيأ ثِر أننينينيه منينينيا منينينير علينينينيه أسنينينيبو ، إال وقنينينيد 

لقت أمام الناس«!!   استويل عل ما عنده، وأخذ قرصه، وقطعت يده، وع 

ا نينينيدر  ني ني ني ني ني ني نينينينيت مقتني ني ني ني ني ني نينينيا كنني ني ني ني ني ني ني نينينين إذا مني ني ني ني ني ني ني  ال تظلمني
 

نيني  ني ني ني ني ني ني ني نينينياه إىل النني ني ني ني ني ني ني نينينينيع عقبني ني ني ني ني ني نينينيالظلم ترجني ني ني ني ني ني ني  دمفني

 
نينينيامتننينينيني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينيه  ع نيني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينيوم منتبني ني ني ني ني ني ني ني ني نينينياك واملظلني ني ني ني ني ني ني ني ني  ينني

 

نينينينينم  ني ني ني ني ني نينينينيني اهلل مل تني ني ني ني ني ني نينينينيك وعني ني ني ني ني ني نينينينيدعو عليني ني ني ني ني ني ني  ينيني

 واجب عملي   

لغ ي ا  لغ  ك  وال ا لغه ي فغع ا قغن اا و ونمنغا   حتل  مه اأظامل يف ال  يا ق غ  أأ تل

 ك  حس ات وهيعات.
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 التجويد

 لحقات اإلدغامم

 املتقاربان. -2 املتامثالن. -1

 .باعداناملت -4  املتجانسان. -3

 -التقيا لفظ ا وخطًّا أو خطًّا فق  ينقسنينيامن إىل أقسنينيام أربعنينية، هنينيي املنينيتامثالن  حرفني* كل 

 املتباعدان. -املتجانسان   -املتقاربان 

* وقد سكت مجهور علامء التجويد عن ذكر املتباعدين؛ ألن الغرض من هذا العلم  

    باعدين. هو معرفة ما جيب إدغامه وما جيوز، وهذا ال يكون يف املت

 تماثالنامل: الأو

ا وصفة )كالباءين والتاءين واجليمني والدالني(.   ومها حرفان اتفقا خمرج 

 وينقسم املتامثالن إىل ثالثة أقسام:

  اجمثال  اجص  ر  -1

صنينينينينياك  ا، مثنينينينينيل: اِضب بعَّ وقنينينينينيد  -وهنينينينينيو أن يكنينينينينيون احلنينينينينيرف األول سنينينينينياكن ا والثنينينينينيا  متحركنينينينيني 

لوا   م.يدرككه  –ربحت جتَّارهتم  -دخَّ

األمثلة أن احلرف األول ساكن جاء بعنينيده متحنينيرك منينين جنسنينيه، فيجنينيب  ذهيف ه* نالحظ 

ا وصفة.  اإلدغام بدون غنة؛ ألهنام اتفقا خمرج 

ا( يكنينيون اإلدغنينيام بمقنينيدار حنينيركتني،  * أما إذا كان احلرف الثا  من املتامثلني )منينييام  أو نوننيني 

 عن نفس(. -هكذا )وهم من 

 القراء.ع مجي ب اإلدغام عند* احلكم يف املتامثلني وجو

* إال إذا كنينينيان احلنينينيرف األخنينينيري يف الكلمنينينية األوىل حنينينيرف منينينيد، نحنينينيو )قنينينيالوا وهنينينيم(، أو هنينينياء 

سكت، نحو )مالينينيه هلنينيك عننينيي(، فنينيال جينينيب اإلدغنينيام؛ بنينيل جينينيب اإل هنينيار يف املثنينيال األول؛ حتنينين 

 م اإلدغام.ال يزول املد باإلدغام، وجيوز اإلدغام واإل هار يف املثال الثا ، واألقوى عد
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    اجكب ر ثالاجم -2

التنينياء  -( حرف ا هي )البنينياء 17وهو أن يكون احلرفان متحركني، وهذه احلالة وردت يف )

 -امليم  -الالم  -الكاف  -القاف  -الفاء  -الغني   -العني   -السني   -الراء  -احلاء  -الثاء  -

 الياء(. -الواو  -اهلاء  -النون 

 ارى. كس  س  النا  -رمضان  شهر   -الكتاب باحلق  م ال:

 وجوب اإل هار عند مجيع القراء.ح م : 

  اجمثال  اجمطلق  -3

ا واحلنينيرف الثنينيا  سنينياكن ا )عكنينيس املنينيثالن الصنينيغري(،  وهنينيو أن يكنينيون احلنينيرف األول متحركنيني 

قن ا  –مثال: ننسخ  ق   أحيينا. -ش 

 حكمه: اإل هار عند مجيع القراء.

 علوم القرآن

 ـــــع القـــــرآنمج

ضنينيم املتفنينيرق بتقرينينيب بعضنينيه منينين بعنينيض، وجعلنينيه يف مكنينيان  ة:لغنيني الاجلمنينيع يفة كلمنيني  معننينين

 واحد، فجمع القرآن معناه استيعابه واإلحاطة به، وهلذا االستيعاب طريقان:

نه يف العقل، فذلك إحاطة به يف صدور احلفاىل.ا ول:   حفظه كله واختزا

 ل:مراحوهذا مر بعدة كتابته كله، فذلك إحاطة به يف السطور املكتوبة، ال ا  : 

فقنينيد كنينيان هننينياك كتنينياب للنينيوحي، يكتبنينيون منينيا ننينيزل    ملسو هيلع هللا ىلص  جمعه في عهة رسىىول ه  -1

فنينييام يتيرسنيني هلنينيم منينين أدوات الكتابنينينية يف هنينيذا العهنينيد، مثنينيل العسنينينيب وهنينيي األطنينيراف العريضنينية منينينين 

جرينينينينينيد النخنينينينينيل التنينينينينيي مل ينبنينينينينيت عليهنينينينينيا اخلنينينينينيوص، واللخنينينينينياف وهنينينينينيي احلجنينينينينيارة الرقيقنينينينينية العريضنينينينينية، 

اة والبعنينيري، والرقنينيا  وهنينيي القطنينيع منينين اجللنينيد، ومل تكنينين لشنيني يف اظنينيام املعروفنينية واألكتنينياف وهنينيي الع

جممعنينينية يف بينينينيت واحنينينيد؛ بنينينيل كاننينينيت متفرقنينينية، واأللنينينيواح وهنينينيي الصنينينيحف العريضنينينية منينينين اخلشنينينيب، 

 وغريها. 
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وجنينياء يف البخنينياري أن النينيذي مجنينيع القنينيرآن سنينيبعة منينين الصنينيحابة، هنينيم عبنينيد اهلل بنينين مسنينيعود، 

عنينيب، وزينينيد بنينين ثابنينيت، وأدنينيو زينينيد، ك  بنينينذ بن جبنينيل، وأ وسامل بن معقل موىل أ  حذيفة، ومعا 

 وأدو الدرداء.

ومجنينيع القنينيرآن منينيرة أخنينيرى يف عهنينيد أ  بكنينير، بعنينيد استشنينيهاد منينيا يقنينيرب منينين سنينيبعني منينين  -2

 .الصحابة احلفاىل يف حروب الردة، ومجعه زيد بن ثابت 

: »وقد قوبلت تلك الصحف التي مجعها زينينيد بنينيام تسنينيتحق ♫يقول الشيخ الزرقا   

أدو بكر عنده، ثم حفظها عمر بعده، ثم حفظتها أم املنينيؤمنني حفصنينية  ها فحفظعناية فائقة، من  

بنت عمر، حتن طلبها منها خليفة املسلمني عثامن بن عفان؛ حيث اعتمنينيد عليهنينيا يف استنسنينياخ 

 مصاحف القرآن، ثم ردها إليها«.

 كيف حتفظ القرآن؟

 سوثمر طاق  اجص ام  ا

حمنينينيدودة منينينين ا منينينين ، دائنينينيمالطاقنينينية بشنينينيكل  إن للجسنينينيم مسنينينيتويات  ا كبنينينيري  فعننينينيدما تنينينيوفر جنينينيزء 

ا آخنينينير بسنينينيبب النقنينينياء  -بسنينينيبب الصنينينييام واالمتننينينيا  عنينينين الطعنينينيام والرشنينينياب  -الطاقنينينية  وتنينينيوفر جنينينيزء 

ر الكبنينيري  واخلشو  الذي خينينييم علينينيك بسنينيبب طاقنينية الصنينييام، وتنينيوفر طاقنينية كبنينيرية بسنينيبب االسنينيتقرا

قمتهنينيا أثننينياء  يفكون فعالنينية لنينيديك سنينيتفنينيإن هنينيذا يعننينيي أن الطاقنينية ال -النينيذي حيدثنينيه الصنينييام لنينيديك 

الصنينينييام، وتسنينينينيتطيع أن حتفنينينيظ القنينينينيرآن بسنينينيهولة؛ ألن الطاقنينينينية املتنينينيوفرة لنينينينيديك تنينينيؤمن لنينينينيك اإلرادة 

الكافينينية لنينيذلك، وهنينيذا يعننينيي أن شنينيهر رمضنينيان هنينيو أنسنينيب األوقنينيات للبنينيدء بحفنينيظ القنينيرآن، فهنينيل 

نينيَّ ﴿ :تسنينينيبجيب لننينينيداء احلنينينيق تبنينينيارك وتعنينينياىل وتبنينينيدأ  نينينيذا املرشنينينيو  النينينيرابح  يقنينينيول تعنينينياىل  ِذين  إِنَّ الني

ن ة  لَّ ون  جِت ار  ْرج  نِي ة  ي  ال  ع  ا و  ْم رِسًّ ْقن اه  ز  وا مِمَّا ر  ق  نف  أ  ة  و  ال  وا الصَّ ام  ق  أ   و 
ِ
ت اب  اهلل

ْتل ون  كِ ب ور   ي   *   ت 

ور   ك  ور  ش  ف  ه  غ  ِه إِنَّ
ْضلِ ن ف  م مِّ ه  ِزيد  ي  ْم و  ه  ور  ْم أ ج  ي ه  فِّ  [.29،30 ]فاطر: ﴾لِي و 
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 بع عشرالرا اليوم

 

 يف اإلسالم دللعا

ر   اّللَّ    إِنَّ ﴿  :تعنينياىل  قال ْأم  ْدلِ  يني  انِ  بِاْلعني  اإلْحسني    و 
ِ
اء إِيتني  ن ِذي و  ْربني  ن اْلق  نْهني  ي  نِ  و    عني 

ِ
اء ْحشني   اْلف 

رِ  امْل نْك  ْغِي  و  اْلب  مْ  و  ِعظ ك  مْ  ي  لَّك  ع  ون   ل  ر  كَّ ذ   [.90]النحل: ﴾ت 

 قنينيال كنينيام اإلحسنينيان، إىل ويننينيدب ،ازنةواملو القس  ووه بالعدل، عباده  يأمر  أنه  تعاىل  خي 

إِنْ ﴿: تعاىل ْبت مْ   و  اق  اِقب وا   ع  ع  ا  بِِمْثلِ   ف  وِقْبت مْ  م  ئِنْ  بِهِ  ع  ل  مْ  و  ت  ْ رْي   هل  و   ص    ابِِرين   خ  : النحل] ﴾لِلصَّ

ء  ﴿ :وقنينيال ،[126 ا ز  جنيني  يِّئ ةٍ  و  يِّئ ة   سنيني  ا سنيني  هنيني  نْ  ِمْثل  ا ف منيني  فنيني  ل ح   ع  أ صنينيْ أ ْج  و  ه  فنيني  ل   ر    عنيني 
ِ
: الشنينيورى] ﴾اّللَّ

ْوٍم  ﴿  :وقال ،[40 ن ان  ق  ْم ش  نَّك  ِرم  ْ ال  جي  اء بِاْلِقْسِ  و  د  ه   ش 
ِ
ِمني  ّللَّ ا وَّ ْ ق  وا ون  ْ ك  ن وا ِذين  ءام  هيه ا الَّ

يٰأ 

ىٰ  ب  لِلتَّْقو  ْقر  و  أ  ْ ه  وا ْ اْعِدل  وا ْعِدل  ل  أ الَّ ت   عل  الدالة اتاآلي من ذلك غري إىل ،[8: ارائدة] ﴾ع 

 .الفضل إىل والندب العدل رشعية من ،هذا

ر   اّللَّ   إِنَّ ﴿: عباس ابن عن طلحة، أ  بن عيل  قال ْأم  ْدلِ  ي   إهل ال أن شهادة: قال ،﴾بِاْلع 

 .اهلل إال

 كنينيل منينين والعالنينينية الرسنينييرة اسنينيتواء هنينيو: املوضنينيع هنينيذا يف العنينيدل: عييننينية بنينين سنينيفيان وقنينيال

 أن: واملنكنينينير والفحشنينينياء. عالنيتنينيه منينينين سنينينأح هرسيرتنينيني  تكنينينيون أن: واإلحسنينيان. عمنينينيال هلل عامنينيل

 .رسيرته من أحسن عالنيته تكون

 ﴿: وقولنينينيه
ِ
اء إِيتنيني  ن ِذي و  ْربنيني  آِت ﴿: قنينينيال كنينينيام األرحنينينيام، بصنينينيلة ينينينيأمر: أي ﴾اْلق  ا و  ن ذ  ْربنيني   اْلق 

ه   قَّ ْسِكني   ح 
ِ
امْل اْبن   و  بِيلِ  و  ال السَّ رْ  و  ب ذِّ ا  ت  ْبِذير  ء] ﴾ت   [.26: اإلرسا

نْ ﴿:  ولهقو ي  نو     نِ ع    ه 
ِ
اء ْحش  رِ   اْلف  امْل نْك    هر ما : واملنكرات. املحرمات: فالفواح  ﴾و 

م    إِنَّام    ق ْل ﴿: اآلخر  املوضع يف قيل وهلذا  فاعلها؛  من منها  رَّ اِح     ر  ِّ    ح  و  ا اْلف  ر   م  ه  ا    ا ِمنْه  م   و 

ط ن    من ما : »يثاحلد يف جاء وقد. الناس عل العدوان: فهو البغي وأما [. 33: األعراف]  ﴾ب 
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 البغنينينينيي منينينينين اآلخنينينينيرة، يف لصنينينينياحبه ينينينينيدخر منينينينيا  منينينينيع النينينينيدنيا، يف عقوبتنينينينيه اهلل يعجنينينينيل أن أجنينينينيدر ذننينينينيب

 .الرحم« وقطيعة

مْ ﴿  :وقوله ِعظ كني   منينين عننينيه ينهنينياكم عنينيام وينهنينياكم اخلنينيري، منينين بنينيه ينينيأمركم بنينيام ينينيأمركم: أي ﴾ي 

مْ ﴿ الرش، لَّك  ع  ون   ل  ر  كَّ  ﴾ت ذ 

ت رْي   عن  الشعبي،  قال ل بنينين شنيني  ك   يف القنينيرآن يف آينينية أمجنينيع إن: يقنينيول مسنينيعود نابنيني  عتمسنيني : شنيني 

ر   اّللَّ   إِنَّ ﴿: النحل سورة ْأم  ْدلِ  ي  انِ  بِاْلع  اإلْحس   .جرير ابن رواه. اآلية ﴾و 

ا  عنينيدل  ينينيتم فينينيه  ..هذا هو العدل العاملي الذي جاء به حممنينيد مننينيذ أكثنينير منينين أربعنينية عرشنيني قرننيني 

رتقنينين الصنينيعب النينيذي ال يبلغنينيه إال منينين ملا واقمة العلينيني ه ال. إن.ضب  النفس والتحكم يف املشاعر

ا، وبمحمنينيٍد نبينينيًّ ريض بنينياهلل ربنينيًّ  ا وحكنينيام  ا، وباإلسنينيالم ديننيني  ، وبديننينيه دسنينيتور  . إننينيه عنينينيدل .ا ورسنينيوال 

.  حممد، مكيال  واحد  وميزان  واحد 

ئع اإلهلية، والعقول احلكيمة، والفطر السوية. ومتدح و العدل تواطأت عل حسنه الرشا

 لوك األمم وقادهتا، وعظامؤها وساستها.م -به دعاء القيام ا ب -

لقد دلت األدلة الرشعية وسنن اهلل يف األولني واآلخرين أن العنينيدل دعامنينية بقنينياء األمنينيم، 

ومسنينيتقر أساسنينيات النينيدول، وباسنيني   نينيالل األمنينين، ورافنينيع أدنينينية العنينيز واملجنينيد، وال يكنينينيون يشء 

 من ذلك بدونه.

ْلن ا ل  ﴿ا:  الساموية كله  القس  والعدل هو غاية الرساالت نز  أ  يون نيِٰت و  ن ا بِاْلب  ل  س  ْلن ا ر  ْرس  ْد أ  ق 

نيِٰفع  لِ  نني  م  ِديد  و  ْأس  شني  ينيِه بني 
ا احْل ِدينيد  فِ نْزْلنني  أ  وم  النَّاس  بِاْلِقْسِ  و  ن  لِي ق  ا يز 

ِ
امْل نيٰب  و  م  اْلِكت  ه  ع  اِس م  لننيَّ

ه  بِ  ل  س  ر  ه  و  ن ي نرص   لِي ْعل م  اّللَّ  م  ْيِب إِ و  ِزيز  اّللَّ  نَّ اْلغ  ِوىي ع   [.25]احلديد: ﴾ ق 

 ، ، وزواينينيا قاتلنينية  إن أينينية أمنينية تعطلنينيت منينين هنينيذه اخللنينية اجلليلنينية فنينيال جتنينيد فيهنينيا إال آفنينياٍت جائحنينية 

ا، وذالًّ  ا معنينيوز  ، وفقنينير  ، ثنينيم ال تلبنينيث بعنينيد ذلنينيك أن تبتلعهنينيا باللينينيع العنينيدموبالينينيا مهلكنينية  ا  ، معجنينيز 

 وتلتهمها أمهات اللَّهم.

. العنينيدل مفتنينياح احلنينيق، .رض، وللظلنينيم هيتنينيز عنينير  النينير ناألات وامنينيت السنينيمودل قبالعنيني 

 وجامع الكلمة، ومؤلف القلوب.
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ر ر، وإذا ارتفع عن النينيديار دمنينيَّ . إن النينيدول لتنينيدوم منينيع الكفنينير مادامنينيت .إذا قام يف البالد عمَّ

 وال يدوم به حكم. ،عادلة، وال يقوم مع الظلم حق  

ء العنينيدل يكنينيون الننينياس يف أ . يفحلنينيق ليأخنينيذ حقنينيهالعنينيدل يف حقيقتنينيه متكنينيني صنينياحب او جنينيوا

ال متايز بينهم وال تفاضل، بالعنينيدل يشنينيتد أزر الضنينيعيف ويقنينيوى رجنينياؤه، وبالعنينيدل   ،احلق سواء

ون  ﴿ هيون أمر القوي وينقطع طمعه ْظل م  ال  ت  ون  و  م 
ْظلِ  [.279]البقرة: ﴾ال  ت 

منينية  وإن أمة اإلسالم هي أمة احلق والعنينيدل، واخلنينيري والوسنيني ، نصنينيب األمنينيم   عنينيلها ر نينيا قوا

يف النينيدنيا، شنينينياهدة  علنينييهم يف اآلخنينينيرة، خنينيري أمنينينيٍة أخرجنينيت للننينينياس، هينينيدون بنينينياحلق وبنينيه يعنينينيدلون، 

يتواصنينيون بنينياحلق والصنيني ، ويتنافسنينيون يف مينينيادين اخلنينيري والنيني ، ويتسنينيابقون إىل موجبنينيات الر نينية 

 واألجر.

ا حمكام  وحتام  ال ا:أمة  أمرها ر ا بإقامة العدل يف كتابه أمر  وْا اّللَّ    إِنَّ ﴿ زم  ؤده ْم أ ن ت  ك  ر  ْأم   ي 

مْ ا ِعظ ك  نَّ اهلل  نِِعامَّ ي 
ْدِل إِ ْ بِاْلع  وا م  ْك  نْي  النَّاِس أ ن حت  ْم ب  ْمت  ك  ا ح  إِذ  ا و  ه 

ْهلِ نيٰن نيِٰت إىِل  أ  نَّ اّللَّ   أْل م 
ِه إِ بنيِ

ا  ا ب ِصري  ِميع  ان  س   [.58]النساء: ﴾ك 

فهنينينيي مبنينينينية عنينينيل املصنينينيالح  ؛يعنينينية اهللرش عنينينيدل ق وال أوّف منينينينال أعنينينيدل وال أتنينينيم وال أصنينينيد

ئنينيد الضنينيالل، ال تعبنينيأ باألنانينينية واهلنينيوى، وال  اخلالصة أو الراجحة، بعيدة عن أهنينيواء األمنينيم وعوا

 ليس لقبيلة أو بلد أو جنس. ،. إهنا ملصالح النو  البرشي كله.بتقاليد الفساد

ِمْرت  ﴿ ام  أ  اْست ِقْم ك  اْد   و  لِك  ف  ذ 
لِ تَّ ف  ال  ت  نيٍٰب أ    بِعْ  و  ل  اّللَّ  ِمن كِت  نز  نت  باِم  أ  ق ْل ءام  ْم و  ءه  ا ْهو 

ْين نني   ة  ب  جنيَّ ْم ال  ح  نيٰل ك  ْعمني  ْم أ  ك  ل  ن ا و  نيٰل  ْعم  ن ا أ  ْم ل  ك  به ر  ن ا و  به م  اّللَّ  ر  ْين ك  ِمْرت  أل  ْعِدل  ب  أ  م  اّللَّ  و  ن ك  ينيْ ب  ا و 

يْ  إِل  ْين ن ا و  ع  ب  ْم   [.15شورى:ال] ﴾ِه امْل ِصري  جي 

  : ِل ﴿إن اإلسالم صدق  كله، خريه وحكمه عدل  دو ب  ْدال  الَّ م  ع  ا و  بوك  ِصْدق  ة  ر  م 
لِ َّْت ك  مت  و 

يم  
لِ ِميع  اْلع  و  السَّ ه  نيٰتِِه و  م 

لِ  [.115]األنعام: ﴾لِك 
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 صور العدل

وعبادتنينينينينينيه،  إن منينينينينينين أوىل منينينينينينيا جينينينينينينيب العنينينينينينيدل فينينينينينينيه منينينينينينين احلنينينينينينيق حنينينينينينيق اهلل سنينينينينينيبحانه يف توحينينينينينينيده

ا بأسنينينيامئه النيني الص وإخنيني  ا بحكمنينينيه وقنينيدره، وإيامننيني  ، ورضنيني  ا وتنينيذلال  دين لنينينيه كنينيام أمنينير ورش  خضنينينيوع 

 ا وهو خلقك.وأ لم الظلم الرشك باهلل عز وجل، وأعظم الذنب أن جتعل هلل ندًّ . .وصفاته

مالينينية  أو بدنينينية، قولينينية أو عملينينية. ينينيؤدي  ؛ثم العدل يف حقوق العباد ت ؤدى كاملة موفورة

ثنينينينيم ننينينينيواب اإلمنينينينيام يف القضنينينينياء  ،ت واليتنينينينيه يف والينينينينية اإلمامنينينينية الكنينينيني ىحتنينينيني  ممنينينينيا  واٍل منينينينيا علينينينينيه كنينينينيل

 واألعامل يف كل ناحية أو مرفق.

 –يف احلنينينيديث الصنينينيحيح: )إن املقسنينينيطني عننينينيد اهلل عنينينيل مننينينيابر منينينين ننينينيور عنينينين يمنينينيني النينينير ن 

 الذين يعدلون يف حكمهم ويف أهلهم وما ولوا(. –وكلتا يديه يمني 

أن يقيمنينينيوا العنينينيدل يف الننينينياس. وقنينينيد جنينينياء يف منينينيأثور  همعلنينينيي قر املسنينينيلمني حنينيني وإن والة أمنينينيو

احلكنينيم والسياسنينيات: ال دولنينية إال برجنينيال، وال رجنينيال إال بنينيامل، وال منينيال إال بعنينيامرة، وال عنينينيامرة 

 إال بعدل.

حكنينينيم كلنينينيه عنينينيدل ور نينينية يف خفنينينيض اجلننينينياح ولنينينيني اجلاننينينيب، وقنينينيوة احلنينينيق، عنينينيدل  ومسنينينياواة 

ا، وتبعنينيات ت هنينيامواألعنينيامل وامل وليات والوالينينياتئتكنينيون فينينيه املسنيني  ا قبنينيل أن تكنينيون ترشنينييف  تكليفنيني 

ا،  ننينينيني  ، ومينينينينيدان ا ال ديوا ا، وتضنينينينيحية  ال حتلينينينينية  ا ال إخنينينينيالد  ال شنينينينيهوات، ومغنينينينيارم ال مغنينينينيانم، وجهنينينينياد 

ا ا ال استئثار  ، وإيثار  . إنصاف  للمظلوم، ونرصة للمهضنينيوم، وقهنينير  للغشنينيوم، .وأعامال  ال أقواال 

هنينينيل رفنينينيع املظنينينيامل ..ورد  للظلنينينيوم أكبنينينيادهم، ورد االعتبنينينيار ملنينينين أذهلنينينيم البغنينينيي  حنينينيةقروامل عنينينين كوا

ا يقنينيام يف اهلل خنينيري منينين أن اللئنينييم، ال تأخنينيذهم يف احلنينيق لومنينية الئنينيم، وال تعوينينيق واهنينيم، وإن حنينيدًّ 

ا.  يمطروا أربعني صباح 

ويف مثنينينيل هنينينيذا صنينينيح اخلنينيني  عننينينيه أننينينيه قنينينيال: )أهنينينيل اجلننينينية ثالثنينينية: ذو سنينينيلطان مقسنينيني  متصنينينيدق 

ربن، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال(. واإلمنينيام ق ل ذيرقيق القلب لكموفق، ورجل  رحيم  

 العادل سابع سبعٍة يظلهم اهلل يف  له يوم ال  ل إال  له.

هنينية القضنينياء ونقنينياء ضنينيامئر القضنينياة فحسنينيبك بنينيه منينين عنينيدل وقسنيني ، صنينياحب احلنينيق يف  أمنينيا نزا

 ء، مطمنينيئن  إىلجو القضاء العادل يشعر بالثقنينية واألمنينيان، يف أروقنينية املحنينياكم ويف دواوينينين القضنينيا 
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ئنينير احلكنينيام. واملنينيتهم بنينيريء حتنينين تثبنينيت إدانتنينيه، وألن  لنينيةعدا هنينية احلكنينيم ورشف رسا القضنينيية ونزا

خيطنينيئ احلنينياكم يف العفنينيو خنينيري  منينين أن خيطنينيئ يف العقوبنينية، هنينيذا تعرفنينيه دنينينيا احلضنينيارات ودينينين أهنينيل 

اإلسالم. القايض العادل يواي الناس بلحظنينيه ولفظنينيه، ويف وجهنينيه وجملسنينيه، ال يطمنينيع رشينينيف 

ف منينينينين عدلنينينينيه، ال يمينينينينيل منينينينيع هنينينينيوى، وال يتنينينينيأثر بنينينينيود، وال ينفعنينينينيل منينينينيع عيأس ضنينينيني حيفنينينينيه، وال يينينينيني  يف

بغنينينينينينينيض. ال تتبنينينينينينينيدل التعنينينينينينينيامالت عننينينينينينينيده جمنينينينينينينياراة  لصنينينينينينينيهر أو نسنينينينينينينيب، وال لقنينينينينينينيوة أو ضنينينينينينينيعف، ينينينينينينينيزن 

بالقسطاس، وبالعدل يقيض. يد  الضعيف حتن يشتد قلبه وينطلق لسانه، وبتعاهد الغريب 

 رفق به.العدم  من ترويعه وحتن يأخذ حقه، وما ضا  حق غريب إال

فنينينينينينيإذا جنينينينينينيار قنينينينينينيل اهلل عننينينينينينيه ولزمنينينينينينيه  ، منينينينينينيع القنينينينينينيايض منينينينينينيا مل جينينينينينيرهللجنينينينينياء يف اخلنينينينينيني  عننينينينينينيه: )إن ا

 الشيطان(، ويف رواية احلاكم: )فإذا جار ت أ اهلل منه(.

كنينينينيام يكنينينينيون يف األعنينينينيامل واألمنينينينيوال فهنينينينيو مطلنينينينيوب يف األقنينينينيوال  - أخنينينينيي احلبينينينينيب -والعنينينينيدل 

ْلت مْ ﴿واأللفاىل:  ا ق  إِذ  واْ و  اْعِدل   ل   و   ف 
ٰ
ْرب ن ا ق  ان  ذ  [. ولعل العدل يف األقوال 152]األنعام: ﴾ْو ك 

أدق وأشنينيق. وصنينياحب اللسنينيان العنينيدل يعلنينيم أن اهلل حينينيب الكنينيالم بعلنينيم وعنينيدل، ويكنينيره الكنينيالم 

ا﴿بجهٍل و لنينيم:  اإِلْثم  و  ط ن  و  ا ب  م  ا و  ر  ِمنْه  ه  ا    ٰوِح   م  م  ر  و  اْلف  رَّ نَّام  ح 
ْل إِ قو ا رْيِ ْلب ْغن  بِغني  ق  حلنيْ 

ون   ْعل م  ا ال  ت   م 
ِ
ل  اّللَّ ْ ع  وا ول  ق  أ ن ت  نيٰن ا و  ْلط  ْل بِِه س  ن زو ْ ي  ا مل   م 

ِ
ْ بِاّللَّ وا ك  رْشِ أ ن ت   [.33]األعراف: ﴾و 

تنينيأملوا هنينيذا اإلنصنينياف النبنينيوي يف القنينيول حينينينام أعلنينين النبنينيي حكمنينيه عنينيل كلمنينية قاهلنينيا شنينياعر 

أال كل يشء  )كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد:ق أصد صالة والسالم:ه حني قال عليه الحال كفر

يرتسنينيم  يسنينيمع البينينيت كنينيامال   ◙هنينيو صنينياحبه عنينيثامن بنينين مظعنينيون  ما خال اهلل باطل(. ثم ها 

ف يحنينينينينينيق احلنينينينينيق ويقنينينينينينيول القسنينينينيني ، فقنينينينينينيال يف شنينينينينينيطره األول  ،النينينينينينهج يف نفسنينينينينينيه يف التقنينينينينيويم والعنينينينينينيدل

، ورنينينيا قنينيال الشنينينيطر الثنينيا : )وكنينينيل نعنينييم ال حما  نعنينينييم اجلننينية لنينينييس  ت،كنينيذب لنينينية زائنينيل( قنينينيال:صنينيدْقت 

 بزائل.

منينين أن يقنينير لنينيه  ◙أهينينيا اإلخنينيوة، مل يكنينين كنينيذب الشنينياعر يف الشنينيطر الثنينيا  بامننينيع عنينيثامن 

 بالصدق واحلق يف شطره األول.
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يقاتل من خر  عليه، فلام سئل عنهم: أمرشكون هم  قال: هم من  ◙وهذا عيل  

يل: فام هم قق ، إال قليال  هللون اافقني ال يذكريل: أفمنافقون هم  قال: إن املنقق  ،الرشك فروا

ننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم.  يا أمري املؤمنني  قال: هم إخوا

وعنينينينينينين ذريتنينينينينينيه الطيبنينينينينينيني  ◙ومنينينينينينين لغنينينينينينيري هنينينينينينيذا العنينينينينينيدل منينينينينينين القنينينينينينيول غنينينينينينيري أ  احلسنينينينينينين 

 الطاهرين ! وهل بعد هذا اإلنصاف من إنصاف ! 

. مرتبنينية تنينيأيت .ننينية بالعنينيدلقرتا مقد أمر اهلل   ،مرتبة فوق العدل - احلبيبأهيا  -ويف ديننا  

إهننينينيا مرتبنينينية اإلحسنينينيان حنينينيني تنينينيد  البنينينياب  ..لتجمنينينيل حنينينيدة العنينينيدل الصنينينيارم ووجهنينينيه اجلنينينيازم احلنينينيازم

ا ملن يريد أن يتسامح يف بعض حقوقه ا لود القلب وشفاء غل الصدور ؛مفتوح  ليداوي  ؛إيثار 

ال. ، ويرتفع عند ربه درجاٍت ع  ا، ويكسب فضال   جرح 

 ي  عمل واجب

قغ  كلمغب . يب أأ تقي  الع ل اذ أا ائب يف ا قوال وا فعغالاحلأخ  عليب   .

 احلص ولو علن  فسب. 

 التجويد

 انًيا: املتقاربانث

ا.اأتقا ااأ:   ا ال صفة، أو صفة ال خمرج  ا وصفة، أو خمرج   حرفان تقاربا خمرج 

ء(: -1 ا: مثل )الالم والرا  املتقاربان صفة وخمرج 

. عننينيد الوصنينيل يف هنينيذه األمثلنينية نالحنينيظ أن .ل قلنينيو م(عنيني  ران ال بنينيلل رب( )كنيني مثنينيال: )قنيني 

ا   ،النينينيالم سنينينياكنة وجنينينياء بعنينينيدها راء، فيجنينينيب اإلدغنينينيام بغنينينيري عننينينيه؛ لتقنينينيارب احلنينينيرفني صنينينيفة وخمرجنينيني 

فنينيالالم قنينير  منينين طنينيرف اللسنينيان والنينيراء منينين حافنينية اللسنينيان، وطرفنينيه وحافتنينيه متقاربنينيان، وصنينيفات 

م صنينينيفة واحنينينيدة، كنينينيام سنينينييأيت يف درس ال النينيني النينينيراء تزينينينيد عنينينيلكنينينيل منينينين النينينيالم والنينينيراء واحنينينيدة، إال أن 

 املخار  والصفات.

ا ال صنينيفة:  -2 مثنينينيل )النينينيدال والسنينينيني(، مثنينينيال: »قنينينيد سنينينيمع«؛ فنينينيإن النينينيدال املتقاربنينيان خمرجنيني 

والسني خيرجان من طرف اللسان، إال أن الدال قر  من طرفه مع أصنينيول الثناينينيا العلينينيا، بينينينام 
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ا إىل السنينيفل، وال تقنينيارب بينينينهام سنينيفوال ألسنينينان العلينينيا السني قنينير  منينين طرفنينيه منينيع منينيا بنينيني ا ل قريبنيني 

 يف الصفة

 فالدال هنا هلا القلقلة. ،ولذلك ال جيب اإلدغام يف هذا النو  من التقارب

ا: »الشني والسني«: -3  املتقاربان صفة ال خمرج 

بِيال  ﴿مثال: قوله تعاىل:  ْرِ  س   .﴾ِذي اْلع 

األعنينيل، بينينينام السنينيني قنينير  منينين ك احلننيني ع منينيا يلينينيه منينين فإن الشني قر  منينين وسنيني  اللسنينيان منيني 

ممنينيا يظهنينير عنينيدم قنينيرب كنينيل  ،طنينيرف اللسنينيان منينيع منينيا بنينيني األسنينينان العلينينيا والسنينيفل قريبنينية إىل السنينيفل

ا يف الصنينينيفة ألن كنينينيال منينينينهام لنينينيه سنينينيت صنينينيفات:  ،منينينينهام منينينين اآلخنينينير يف املخنينينير  ولكنينينين بينينينينهام تقاربنينيني 

 ركته. ح بيانحرف منهام مع مخس متحدة وواحدة مغايرة؛ لذلك جيب اإل هار لكل 

حكمنينينينيه: اإلدغنينينينيام عننينينينيد النينينينيبعض واإل هنينينينيار عننينينينيد آخنينينينيرين، منينينينيا عنينينينيدا النينينينيالم والنينينينيراء، فيجنينينينيب 

 اإلدغام.

 وي قس  اأتقا ااأ نىل رالرب:

ا، مثنينيل: »قنينيد اأتقا ااأ الللري:   -1 وهو أن يكون احلرف األول ساكن ا والثنينيا  متحركنيني 

 م«.نخسف   -يغفر لكم  -ما لكم من  -قل رب  -سمع 

 عند البعض واإل هار عند آخرين، عدا الالم والراء، فيجب اإلدغام.م غا داإلح م : 

 وهو أن يكون احلرفان متحركني: اأتقا ااأ ال  ري:  -2

بِيال  ﴿ م  : ْرِ  س   )عدد سنني(. ﴾ِذي اْلع 

 حكمه: اإل هار عند اجلميع.

ا والثا  اأتقا ااأ اأطلص:  -3  ساكن ا.يكون احلرف األول متحرك 

 ك، إليك«.لي»ع   مثال:

 حكمه: وجوب اإل هار عند اجلميع.
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 علوم القرآن

 للقرآن ع عثمان بن عفان مج

 ملسو هيلع هللا ىلصاسنينيتقر العلنينيامء يف تصنينيانيفهم عنينيل أن مجنينيع عنينيثامن كنينيان اجلمنينيع الثالنينيث بعنينيد مجنينيع النبنينيي 

، وروي البخنينياري عنينين عنينيثامن أننينيه كلنينيف  نينيذا العمنينيل أربعنينية منينين الصنينيحابة، هنينيم ومجع أ  بكر  

. .بنينين النينيزبري وسنينيعيد بنينين العنينياص وعبنينيد النينير ن بنينين احلنينيارث بنينين هشنينيام اهلل بنينين ثابنينيت وعبنينيد زينينيد

ا للدقنينية  -كاننينيت تلنينيك هنينيي اللجننينية األساسنينيية، وانضنينيم إىل هنينيذه اللجننينية   -لفخامنينية العمنينيل وحترينيني 

عدد من الصحابة بتوجيه من عثامن، من هؤالء مالك بنينين أ  عنينيامر جنينيد مالنينيك بنينين أننينيس وكثنينيري 

. وكنينيان النينيذي يكتنينيب زينينيد بنينين .هلل بنينين عبنينياسا وعبنينيدوأننينيس بنينين مالنينيك بنينين أفلنينيح وأ  بنينين كعنينيب 

 ثابت، والذي يميل عليه سعيد بن العاص.

 منهج العمل

ا، وإننينينينينيام هنينينينينيو منينينينينينهج قنينينينينيائم عنينينينينيل دراسنينينينينية  مل يكنينينينين املنينينينينينهج النينينينينيذي سنينينينينيارت علينينينينينيه اللجننينينينينية فردينينينينينيًّ

عنيني .ومشاورة بني عنينيثامن واللجننينية القائمنينية، وكنينيذلك مشنينياورة الصنينيحابة اة . وقنينيام هنينيذا املنينينهج بمرا

 قة:لدية اأمور يف غا 

نيتنينيه، وأيقننينيوا أننينيه قنينيد اسنينيتقر يف   -1 أن ال يكتبوا شيئ ا يف هذه املصاحف إال ما حتققنينيت قرآ

 العرضة األخرية )املراجعة األخرية يف العام الذي تويف فيه النبي(.

 أن ال يكتبوا فيها كذلك إال ما تأكد، وأنه مل ينسخ. -2

  مجع من صحابة رسول اهلل. علرضه  احف إال بعد ع أن ال يكتبوا شيئ ا يف تلك املص -3

نية، فلم يكتبوا فيها غري املتواتر. -4  أن ال يكتبوا إال املتواتر من القراءات القرآ

اللفظ الذي ال قتلنينيف فينينيه وجنينيوه القنينيراءات اتفقنينيوا عنينيل كتابتنينيه برسنينيم وهيئنينية واحنينيدة،   -5

ا، فإهنم كتبوا لهها كل هيئة حتتملأما اللفظ الذي قتلف فيه وجوه القراءات ويمكن كتابته ع

برسنينينيم واحنينينيد، مثنينينيل لفنينينيظ )فتبيننينينيوا( فإهننينينيا تصنينينيلح أن تقنينينيرأ بنينينيالقراءة األخنينينيرى )فتثبتنينينيوا(؛ ذلنينينيك أن 

 كتابتهم كانت خالية من نق  احلروف.
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 كيف حتفظ القرآن؟

 تكن أخالقك القرآنل

وف . سنيني .عندما حتفظ القرآن سوف متتلك فقرة يف أسلوبك؛ بسنينيبب بالغنينية آينينيات القنينيرآن

. سنينيوف تكنينيون يف سنينينيعادة ال .ل التعامنينيل منينيع اآلخنينيرين والتحمنينينيل والصنيني عنينيني  قنينيدرةتصنينيبح أكثنينير 

توصف؛ فحفظ القرآن ليس كحفظ قصيدة شعر وقصة وأغنية؛ بل إنك عننينيدما حتفنينيظ القنينيرآن 

ا رنينيا حتفنينيظ.  ا يف نظرتنينيك لكنينيل يشء منينين حولنينيك، وسنينيوف يكنينيون سنينيلوكك تابعنيني  إننينيام حتنينيدث تغينينيري 

 .«قالنينيت: »كنينيان خلقنينيه القنينيرآنف ملسو هيلع هللا ىلص خلنينيق رسنينيول اهللن ع ▲فقد سئلت السيدة عائشة 

 خالق رسول اهلل فعليك بحفظ القرآن.أتدي بقت أن تدفإذا أر
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 اليوم اخلامس عشر

 

  

 الب الدنيا وطالب اآلخرةط

ْلن  ﴿يقول تعاىل  ع  مَّ ج  ِريد  ث   ن نه
ِ
اء مل ا ن ش  ا م  يه 

ه  فِ ْلن ا ل  جَّ ة  ع  اِجل  ِريد  اْلع  ان  ي  ن ك  نَّ مَّ ه  ه  ج  م  ا ل 

اال  ْص ي   ور  ْدح  ا منيَّ وم  ْذم  ا م  اد  اآْل  * ه  ر  ْن أ  مني  ان  و  ِك  كني  و ني  أ  ْؤِمن  ف  و  مني  هني  ا و  ْعي ه  ا سني  ن هلني   ع  سني  ة  و  ر 
خنيِ

الًّ  ا * ك  ور  ْشك  م مَّ ْعي ه  اس  ور  ظني  ْ ك  حم  بنيِّ اء ر  طني  ان  ع  ا كني  مني  ك  و  بنيِّ اء ر  ط  الء ِمْن ع  نيؤ  ه  الء و  نيؤ  ِمده ه   ﴾ نه
ء:]  [.20-18اإلرسا

هذه اآليات الكثري من الوقفات واملعا  اإليامنية العميقة التي يسعد املؤمن بتأملها؛   يف

 را متده من طاقة إيامنية تعينه عل الثبات عل طريق اإليامن. ومن أدرز هذه املعا :

 ( اجناس قسما  1

م هنينيا، وهنينيؤالء منينينه. حينينيب منينين أجلهنينيا، وينينيبغض منينين أجل.فرينينيق يسنينيعن ويلهنينيث وراء النينيدنيا 

مننينينينيون؛ فالكفنينينينيار ال يتصنينينينيورون أن هننينينينياك شنينينينييئ ا غريهنينينينيا يعيشنينينينيون منينينينين أجلهنينينينيا ويموتنينينينيون منينينينين ؤامل

ا حتنينينينينين نيسنينينيني عبنينينينينيادة اهلل يف  أجلهنينينينيا، ويعبنينينينيدون سنينينينينيواها، واملؤمننينينينيون بعضنينينينيهم أعمتنينينينينيه النينينينيدنيا متامنينينيني 

 سبيلها، والبعض اآلخر ال يعطي إال فضول أوقاته لآلخرة؛ ألن قلبه معلق بالدنيا.

  ةن ال في اجاجوعج  ( أنواأل2

ءتنينيان لآلينينية: اء﴿ هننينياك قرا ا ن شنيني  ا منيني  يهنيني 
ه  فِ ا لنيني  ْلننيني  جَّ ء:] ﴾ع  هنينيا اجلمهنينيور 18اإلرسا [؛ فقنينيد قرأ

كنينيام قنينيال ابنينين عطينينية يف تفسنينيريه: )منينين كنينيان  -(، فعنينيل قنينيراءة اجلمهنينيور يشنينياء)نشاء( وقرأها نافع: )

 -ا نيللنينيد   أملنينيه ومعتقنينيدهيريد الدنيا العاجلة، وال يعتقد غنينيري هنينيذا، وال ينينيؤمن بنينيمخرة، فهنينيو يفنينير

فإن اهلل تعاىل يعجل ملن يرينينيد منينين هنينيؤالء منينيا يشنينياء اهلل تعنينياىل(. وعنينيل قنينيراءة ننينيافع يكنينيون املعننينين: 

)أن اهلل تعاىل يعجل ملن يريد من هؤالء منينيا يشنينياء هنينيذا املرينينيد(. ولعنينيل هنينيذا األمنينير واضنينيح جنينييل، 

 عصاة والظلمة.نلمسه ونراه؛ فإن أكثر األثرياء ومالك الدنيا وزينتها هم من ال
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 ر طالب اجةن ا ص ( م3

ا عنينيل هنينيذه اآلينينية: )فالنينيذين ال يتطلعنينيون إىل أدعنينيد منينين هنينيذه   ♫يقول سنينييد قطنينيب   معلقنيني 

األرض، يتطلخون بوحلها ودنسها ورجسها، ويسنينيتمتعون فيهنينيا كاألنعنينيام، ويستسنينيلمون فيهنينيا 

 هنم(. للشهوات والنزعات، ويرتكبون ّف سبيل حتصيل اللذة األرضية ما يؤدي  م إىل ج

ا الدنيا باآلخرة، واقذوها آهلنينية منينين دون اهلل، ونسنينيوا منينيا خلقهنينيم   ا استبدلون  الذيفهؤالء  

اهلل من أجله، ماذا سيكون مصريهم بعد أن يعطيهم ما يريدون من هذه الدنيا  يقنينيول تعنينياىل: 

ِريد  ث  ﴿  ن نه
ِ
اء مل ا ن ش  ا م  يه 

ه  فِ ْلن ا ل  جَّ اِجل ة  ع  ِريد  اْلع  ان  ي  ن ك  ْلن ا مَّ ع  ه  مَّ ج  نَّم  ي ْصال  ج   ل  ا ه  وم  ْذم  ا م  ه 

ا ور  ْدح  ء:] ﴾مَّ  [.18اإلرسا

 ( أنواأل طالب اآلخرة 4

نسنينيتطيع أن نسنينيتخلص منينين اآلينينيات الكنينيريامت بنينيأن طنينيالب اآلخنينيرة ينقسنينيمون إيل قسنينيمني: 

فمنينينينهم منينينين يطلنينينيب اآلخنينينيرة ويسنينينيعن هلنينينيا بنينينياألمور املرشنينينيوعة منينينين الكتنينينياب والسنينينينة، ومنينينينهم منينينين 

 البد  والضالل. منوعة  األمور املرشيطلبها بغري

 ( صفات اجفائز   م  طالب اآلخرة 5

 حيدد اهلل تعاىل يف هذه اآليات صفات أربع للفائزين من طالب اآلخرة، وهي:

ئلنينينية وبنينينيني منينينيا عننينينيد اهلل، فاختنينينيار منينينيا عننينينيد اهلل  إرادة اآلخنينيرة: -أ ا بنينينيني النينينيدنيا الزا فكنينينيان خمنينينيري 

وحتصنينييل النينيرزق؛ بنينيل يعننينيي أن النينيدنيا ا لنينيدنيتنينيرك العمنينيل يف اسنينيبحانه وتعنينياىل، وال يعننينيي هنينيذا أننينيه 

كاننينينينيت بينينينينيده ومل تكنينينينين يف قلبنينينينيه؛ ولنينينينيذلك مل تشنينينينيغله عنينينينين آخرتنينينينيه، ومل يعنينينيني  آخرتنينينينيه فضنينينينيول أوقاتنينينينيه 

 بسببها.

م أمر اآلخرة عل أمر الدنيا، وهكذا كان   * وإذا ما تعارض أمر الدنيا مع أمر اآلخرة قدو

الدنيا واخللود فيها، وما ك  ملعند السكرات بنيعندما خريه اهلل قبل موته و  ☺رسولنا 

 عند اهلل، فاختار ما عند اهلل، وكانت آخر كلامته: )بل الرفيق األعل بل الرفيق األعل(. 
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أي أننينيه سنينيعن السنينيعي النينيذي يننينيال بنينيه الفنينيوز بنينياآلخرة، وصنينيفة هنينيذا  سنينيعن هلنينيا سنينيعيها:ب( 

، ☺ لهورسنينيوسنينيبحانه وتعنينياىل العمل اإلخالص، ونوعه القرب والطاعات التي أمر  ا اهلل 

 وليس الضالالت والبد  التي ما أنزل اهلل  ا من سلطان.

فكلمنينية السنينيعي تنينيوحي باحلركنينية الدائبنينية والتعنينيب واجلهنينيد يف سنينيبيل اهلل،  اهلمنية العالينية: ( 

ا منينينين انقطنينينيا  العمنينينيل بنينينياملوت، أو بنينينيأي قنينينياطع للعمنينينيل؛ كنينينياملرض  وعنينينيدم تضنينينيييع األوقنينينيات؛ خوفنينيني 

خنينينيرة هنينينيذا يسنينينيابق الزمنينينيان والسنينينياعات اآلالنينينيب ور؛ لنينينيذلك تنينينيرى طواالنشنينينيغال، وغنينينيريه منينينين األمنينيني 

 والدقائق؛ لكي يمأل صحائفه بالعمل الصالح.

ْؤِمن  ﴿: حيث يقول تعاىل: اإليامند(  و  م  ه   ، فال يقبل العمل إال بعد اإليامن.﴾و 

 جزاء طالب اآلخرة

دين ال جنينينينينيزاء هلنينينينينيم سنينينينينيوى اجلننينينينينية واملغفنينينينينيرة والر نينينينينية والرضنينينينينيوان، يقنينينينينيول اإلمنينينينينيام )فخنينينينينير النينينينيني 

ه: )واعلنينيم بنينيأن الشنينيكر عبنينيارة عنينين جممنينيو  أمنينيور ثالثنينية: اعتقنينياد كوننينيه حمسنينين ا يف ريتفسنيني  النينيرازي( يف

تلك األعامل، والثناء عليه بنينيالقول، واإلتينينيان بأفعنينيال تنينيدل عنينيل كوننينيه معظنينيام  عننينيد ذلنينيك الشنينياكر، 

تلنينينينيك واهلل تعنينينينياىل يعامنينينينيل املطيعنينينينيني  نينينينيذه األمنينينينيور الثالثنينينينية، فإننينينينيه تعنينينينياىل عنينينينيامل بكنينينينيوهنم حمسنينينينينني يف 

اىل يثننينينيي علنينينييهم بكالمنينينيه، وأننينينيه تعنينينياىل يعنينينياملهم بمعنينينيامالت دالنينينية عنينينيل كنينينيوهنم تعنينيني أننينينيه األعنينينيامل، و

معظمنينيني عننينيد اهلل. وإذا كنينيان جممنينيو  هنينيذه الثالثنينية حاصنينيال  كنينيانوا مشنينيكورين عنينيل طاعنينياهتم منينين 

 قبل اهلل تعاىل( ]التفسري الكبري[.

 واجب عملي 

مغغب   غغا اا و لغغي ه ك مغغب  و كغغرب ك لغغ  يا أ تغغن ت غغال جتعغغ  ا خغغىةال ح مغغاآل ه وأ 

 ال اجذ يوع ال ي فع مال وال ا وأ نال مه أتن اا اقلب هلي .
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 التجويد 

 الًثا: املتجانسانث

ا واختلفنينيا صنينيفة: )كالنينيدال والتنينياء(، فهنينيام اأتجا سغاأ:  ومعننينياه احلرفنينيان اللنينيذان اتفقنينيا خمرجنيني 

 ن النينيدال هلنينينيا سنينينيتخيرجنينيان منينينين طنينيرف اللسنينينيان منينينيع أصنينيول الثناينينينيا العلينينيا، واختلفنينينيا يف الصنينينيفة؛ أل

 القلقلة(. -اإلصامت  -االنفتاح  -االستفال  -الشدة  -هي )اجلهر ت  صفا 

اإلصنينينيامت(،  -االنفتنينينياح  -االسنينينيتفال  -الشنينينيدة  -بينينينينام للتنينينياء مخنينينيس صنينينيفات هنينينيي )اهلمنينينيس 

 ومها بذلك يتفقان يف أربع صفات فق .

 وينقسم املتجانسان إىل ثالثة أقسام:

لغغغلري: -أ سغغغاأ ال ا، مثنينينيل: ن سنينينياك األول كنينينيون احلنينينيرفوهنينينيو أن ي اأتجا  ا والثنينينيا  متحركنينيني 

 )مهت طائفة(.

اإل هار إال يف مخسنينية أحنينيرف، هنينيي )البنينياء والتنينياء والثنينياء والنينيدال والنينيذال(؛ فيجنينيب   حكمه:

 فيها اإلدغام هي:

 الباء تدغم يف امليم يف قوله )اركب معنا( خاصة. -1

 طائفة(.التاء تدغم يف الدال يف الطاء نحو )أثقلت دعوا( و)مهت  -2

 يف الذال نحو )يلهث ذلك(. غمء تدالثا  -3

 الدال تدغم يف التاء نحو )قد تبني(. -4

 الذال تدغم يف الظاء نحو )إذ  لتمم(. -5

 وهو أن يكون احلرفان متحركني نحو )الصاحلات طوبن(. اأتجا ساأ ال  ري: - 

 اإل هار. وحكمه:
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لغغغص: -ج سغغغاأ اأط ا والثنينينينيا  وهنينينينيو أن يكنينينينيون احلنينينينيرف األول اأتجا  ا، نحنينينينيو كن  سنينينينيا متحركنينينيني 

 )امليم والباء( يف )مبعوثون(.

 اإل هار. حكمه:

 رابًعا: املتباعدان

ا واختلفا صفة.ومعناه:   احلرفان اللذان تباعدا خمرج 

ا )كالتنينياء والعنينيني( يف قولنينيه تعنينياىل:   حكمه: ء أكنينيان صنينيغري   ﴾تلينينيْت علنينييهم﴿اإل هار، سنينيوا

ا كالكنينياف واهلنينياء يف قولنينيه تعنينياىل ون﴿ أو كبنينيري  ه 
اكِ ا كاحلنينياء والقنينياف يف قولنينيه تعنينياىل لقنيني  طو م، أ﴾فنيني 

و  احْل ق﴿ . وهذا النو  ال دخنينيل لنينيه يف هنينيذه البحنينيث؛ ألن املقصنينيود هنينيو منينيا جينينيب إدغامنينيه ومنينيا ﴾ه 

 جيوز، وهو ال يكون بني املتباعدين.

 علوم القرآن

 رتيب آيات القرآنت

ل والعالمنينينينية والنينينينيدلياآلينينينينيات مجنينينينيع آينينينينية، وهنينينينيي تطلنينينينيق يف اللغنينينينية عنينينينيل معنينينينيان، منهنينينينيا املعجنينينينيزة 

 هان والع ة واألمر العجيب.ل وا

يف االصنينينيطالح: اآلينينينية طائفنينينية منينينين القنينينينيرآن، ذات مطلنينينيع أي )بنينينيدء(، ومقطنينينيع )أي ختنينينينيام(، 

 مندرجة يف سورة من سوره.

وهنينيو كنينيذلك  -وقنينيد أمجعنينيت األمنينية عنينيل أن ترتينينيب اآلينينيات يف سنينيورها عنينيل منينيا تقنينيرأه اآلن 

وفنينيق منينيا ننينيزل  ملسو هيلع هللا ىلصنبنينيي المنينين  هننينيا رتبنينيت بتوجينينيهأمنينير تنينيوقيفي، بمعننينين أ - ملسو هيلع هللا ىلصمننينيذ عهنينيد النبنينيي 

، ويؤكنينينيد ذلنينينيك منينينيا أخرجنينينيه اإلمنينينيام أ نينينيد بإسنينينيناد حسنينينين عنينينين عنينينيثامن بنينينين أ  علينينينيه  نينينيا ج ينينينيل 

ا إذا شنينيخص ببرصنينيه ثنينيم صنينيوبه حتنينين كنينياد يلزقنينيه  ملسو هيلع هللا ىلصالعاص، قال كنت عند رسول اهلل  جالسنيني 

ة  نينيذا فنينيأمر  أن أضنينيع هنينيذه اآلينيني  أتنينيا  ج ينينيل »بنينياألرض، قنينيال ثنينيم شنينيخص ببرصنينيه فقنينيال: 

ِن ﴿السنينيورة: ه ن هنينيذاملوضنينيع منيني  ن عنيني  نْهنيني  ي  ن و  ْربنيني   ِذي اْلق 
ِ
اء إِيتنيني  اِن و  اإلْحسنيني  ْدِل و  ر  بِاْلعنيني  ْأم  نَّ اهلل  ينيني 

إِ

ون   ر  كَّ ذ  ْم ت  لَّك  ع  ْم ل  ِعظ ك  ْغِي ي  اْلب  ِر و  امْل نْك   و 
ِ
اء ْحش   [.90]النحل: ﴾اْلف 
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أو  ينينينيات يف أول سنينينيورةويؤكنينينيد ذلنينينيك أيضنينينيا أحادينينينيث وردت يف فضنينينيل سنينينيورة بعينهنينينيا، أو آ

»منينينين قنينينيرأ : ملسو هيلع هللا ىلصقنينينيال، قنينينيال النبنينينيي  رهنينينيا، فقنينينيد أخنينينير  البخنينينياري عنينينين عبنينينيد اهلل بنينينين مسنينينيعود آخ

ومنينيا أخرجنينيه مسنينيلم عنينين أ  النينيدرداء، أن النبنينيي  بنياآليتني منين آخنير سنيورة البقنيرة يف ليلنية كفتنياه«،

 .»من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال«قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 كيف حتفظ القرآن؟

 : ل  الم  اليوع نىلج  ع تؤال

حمنينياوالت احلفنينيظ السنينيابقة قنينيد فشنينيلت، فابنينيدأ   ال تؤجنينيل عمنينيل الينينيوم إىل الغنينيد، فنينيإذا كاننينيت 

 ﴿منذ اللحظة باقاذ قرار حفظ القرآن، وتوكل عل اهلل القائل: 
ِ
ل  اهلل ْل عني  كنيَّ ت و  ْمت  ف  ز  ا ع  ِإذ  ف 

لِني   كِّ و  به امْل تنيني 
ِ نَّ اهلل  حينيني 

ا دو تنينيرت[. ال159]آل عمنينيران: ﴾إِ فنينيظ شنينييئ ا منينين القنينيرآن، حت ن أنك يومنيني 

، وتذكر أن أحب األعامل إىل اهلل أدومها وإن قل. .ولو آية واحدة  . املهم أن تنجز عمال 
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 اليوم السادس عشر

 

 تقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكما

ِن اأْل  ﴿قنينيال تعنينياىل:  ح ون ك  عنيني  أ  سنينيْ ِل اأْل  ي  اِل قنيني  وِل فنيني  نْفنيني  سنيني  الرَّ  و 
ِ
ال  هلل وا اهلل  نفنيني  ق  أ   اتَّ وا صنينيْ و  ح 

لِ

ْؤِمننِي   نْت م مه ه  إِْن ك  ول  س  ر  وا اهلل  و  يع 
أ طِ ْم و  ْينِك  ات  ب   [.1]األنفال: ﴾ذ 

: »منينين صنينينع كنينيذا وكنينيذا فلنينيه كنينيذا ملسو هيلع هللا ىلصقنينيال ابنينين عبنينياس: رنينيا كنينيان ينينيوم بنينيدر قنينيال رسنينيول اهلل 

ينينيات، فلنينيام كاننينيت  املغنينيانم جنينياءوا وكذا«، فتسار  يف ذلك شنينيبان القنينيوم، وبقنينيي الشنينييوخ حتنينيت الرا

ا لكنينينيم لنينينيو انكشنينينيفتم ن طلبنينينيوي النينينيذي جعنينينيل هلنينينيم، فقنينينيال الشنينينييوخ: ال تسنينينيتأثروا عليننينينيا؛ فإننينينيا كننينينيا ردء 

، فأنزل اهلل تعاىل:  ِن اأْل  ﴿لفئتم إلينا، فتنازعوا ح ون ك  ع  ْسأ  الِ ي   .(1)﴾نْف 

، وشنينيهدت معنينيه ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أخرى عنينين عبنينيادة بنينين الصنينيامت، قنينيال: خرجننينيا منينيع النبنينيي  

ا، فالت لعدو، فانطلقت طائفة يف آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبنينيت ا  اهللقن الناس، فهزم  بدر 

طائفة عل املغنم حيوزونه وجيمعونه، وأحدقت طائفة برسول اهلل؛ كي ال يصيب العدو مننينيه، 

حتنينين إذا كنينيان اللينينيل، وقنينيام الننينياس بعضنينيهم إىل بعنينيض، قنينيال النينيذين مجعنينيوا الغننينيائم نحنينين حويناهنينيا 

طلنينيب العنينيدو: لسنينيتم أحنينيق  نينيا مننينيا، ونحنينين  يفجنينيوا ، وقنينيال النينيذين خرولنينييس ألحنينيد فيهنينيا نصنينييب

نحينا منها العدو وهزمناه، وقنينيال النينيذين أحنينيدقوا برسنينيول اهلل: خفننينيا أن يصنينييب العنينيدو مننينيه غنينيرة 

الِ ﴿فاشتغلنا به، فأنزل اهلل:  ِن اأْل نْف  ح ون ك  ع  ْسأ   .﴾ي 

  لنينينيت فينينينيه : هنينينيذه الرواينينينيات تصنينينيور لننينينيا اجلنينينيو النينينيذي تنز♫يقنينينيول صنينينياحب الظنينينيالل

ولقنينيد ينينيده  اإلنسنينيان حنينيني ينينيرى أهنينيل بنينيدر يتكلمنينيون يف الغننينيائم، وهنينيم إمنينيا منينين ، نفنينيالآينينيات األ

املهاجرين السابقني، الذين تركوا وراءهم كل يشء وهاجروا إىل اهلل بعقيدهتم ال يلوون عل 

وإمنينينينيا منينينينينين األنصنينينينيار، النينينينيذين آووا املهنينينينياجرين وشنينينينياركوهم دينينينينينيارهم  ،يشء منينينينين أعنينينينيراض النينينينيدنيا 

 
 ابن كثري يف تفسريه.(  1)
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 .(1) اض الدنيا عرمن أال يبخلون بإء وأمواهلم، 

. لقنينيد كاننينيت األنفنينيال مرتبطنينية .لكننا نجد بعض التفسري هلذه الظاهرة يف الرواينينيات نفسنينيها 

بحسن البالء يف املعركة، وكان الناس يومئذ حريصني عل هذه الشهادة من رسنينيول اهلل ومنينين 

 اهلل سبحانه يف أول واقعة يشفي فيها صدورهم من املرشكني.

  ْؤِمننِي  و  ﴿: األمنينير منينين اهللجنينياء ثنينيم ت م منيه ننيْ ه  إِْن ك  ول  سني  ر  وا اهلل  و  يعني 
[، 1األنفنينيال: ] ﴾أ طِ

وأول الطاعنينية هننينيا طاعتنينيه يف حكمنينيه النينيذي قضنينياه يف األنفنينيال؛ فقنينيد خرجنينيت منينين أن تكنينيون ألحنينيد 

 من الغزاة عل اإلطالق.

والرسنينيول، ومنينيا ارتدت ملكيتها ابتداء هلل والرسول، وانتهنينين حنينيق الترصنينيف فيهنينيا إىل اهلل 

ن آمننينينينينيوا إال أن يستسنينينينيلموا عنهنينينينينيا حلكنينينينينيم اهلل وقسنينينينينيم رسنينينينيوله، طيبنينينينينية قلنينينينينيو م، راضنينينينينيية ذي النينينينيني عنينينينيل

نفوسهم إن كانوا مؤمنني، والبد لإليامن من صورة عملية واقعية يتجل فيها؛ ليثبت وجوده، 

وقنينير  ويرتجم إىل حقيقة، كام قال رسول اهلل: »ليس اإليامن بالتمني وال بالتحيل، ولكن هو ما 

ا إهننينيا صنينيورة رائعنينية ننينيتعلم منهنينيا النينيدروس والعنيني ، وكينينيف أن (2)لعمنينيل«ا صنينيدقهيف القلنينيب و . حقنيني 

صنينيفات املثالينينية التنينيي هنينيذا اجلينينيل املمينينيز املثنينيايل يترصنينيفون هنينيذا الترصنينيف النينيذي ال يتسنينيق وتلنينيك ال

فيهم، ولكنهم برش يعرتهيم ما يعرتي البرشنيني منينين الضنينيعف واخلطنينيأ والكسنينيل والنسنينييان، وتكنينيرر 

هنينينينيذا اخلطنينينينيأ يف غنينينينيزوة أحنينينينيد، عننينينينيدما ننينينينيزل الرمنينينينياة جيمعنينينينيون الغننينينينيائم، وخنينينينيالفوا أمنينينينير رسنينينينيول اهلل، 

رينينينينيد نكم منينينينين ييعقنينينينيب: »منينينينينكم منينينينين يرينينينينيد النينينينيدنيا ومنينينيني  وانقلنينينينيب النرصنينينيني إىل هزيمنينينينية، وننينينينيزل القنينينينيرآن

ا منينين أصنينيحاب حممنينيد  خنينيرة«، ويعلنينيق عمنينير بنينين اخلطنينياب اآل يقنينيول: »ومنينيا كننينيت أعلنينيم أن أحنينيد 

 يريد الدنيا إال بعد نزول هذه اآلية«.

ولكنينين الفنينيارق بينننينيا وبنينيني أصنينيحاب حممنينيد أهننينيم منينيا إن سنينيمعوا باآلينينيات تنينيتل حتنينين التزمنينيوا 

ا بحكم اهلل ، منينيع علمنينيه . فليس العيب أن خيطنينيئ املنينيرء، ولكنينين العينينيب أن يرصنيني عنينيل خطئنينيه.مجيع 

 
 الظالل، املجلد الثالث، سيد قطب.(  1)

 .رواه الديلمي يف مسند الفردوس عن أنس(  2)
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أن ذلنينيك خطنينيأ. ولقنينيد غطنينين هنينيذا احلنينيرص وغلنينيب عنينيل أمنينير آخنينير، نسنينييه منينين تكلمنينيوا يف األنفنينيال، 

هم اهلل سنينينيبحانه بنينينيه وردهنينينيم إلينينينيه، ذلنينينيك هنينينيو ِضورة السنينينيامحة يف التعامنينينيل وإصنينينيالح  حتنينينين ذكنينينيرو

: »نزلنينيت فيننينيا أصنينيحاب بنينيدر القلوب، حتن أحسوا ذلك يف مثل ما قالنينيه عبنينيادة بنينين الصنينيامت 

لنفنينيل، وسنينياءت فينينيه أخالقننينيا، فنزعنينيه اهلل منينين أينينيدينا، فجعلنينيه إىل رسنينيول اهلل«. حنينيني اختلفننينيا يف ا

. ننينيز  أمنينير األنفنينيال منينينهم وردهنينيا إىل رسنينيول اهلل .ولقد أخذهم اهلل بالرتبية الربانية قوال  وعمنينيال  

ا هلنينيم يتننينيازعون علينينيه، إننينيام أصنينيبح فضنينيال  حتن أنزل حكمه يف قسمة الغنائم، فلم يعد األمنينير حقنيني 

. وإىل جاننينيب اإلجنينيراء العمنينييل الرتبنينيوي كنينيان التوجينينيه املسنينيتطرد الطوينينيل، النينيذي منينين اهلل علنينييهم

الِ ﴿بدأ  ذه اآلينينيات  ِن األنْفني  ح ون ك  عني  أ  سنيْ ، لقنينيد كنينيان اهلتنينياف هلنينيذه القلنينيوب التنينيي تنازعنينيت ﴾...ي 

رهنينينيا  ،عنينينيل األنفنينينيال هنينينيو اهلتنينينياف بتقنينينيوى اهلل . إننينينيه ال ينينينيرد .وسنينينيبحان خنينينيالق القلنينينيوب العلنينينييم بأرسا

ا القلنينيب البرشنينيي بنيني  ا أو مرتبطنيني  أعراض احلينينياة النينيدنيا والننينيزا  عليهنينيا، وإن كنينيان هنينيذا الننينيزا  متلبسنيني 

بمعنن الشهادة بحسن البالء. إن التقنينيوى زمنينيام هنينيذه القلنينيوب النينيذي يمكنينين أن تعنينياد مننينيه، و نينيذا 

ات  ﴿الزمنينينينينينيام يقنينينينينينيود القنينينينينينيرآن هنينينينينينيذه القلنينينينينينيوب إىل إصنينينينينينيالح ذات بينهنينينينينينيا  وا ذ  ح 
لِ نينيْ ني ني أ صني وا اهلل  و  ق  اتَّ نيني  ني ني فني

مْ  ْينِك   .﴾ب 

 واجب عملي  

لغ يهص  وأاغل   كغو احلالقغب قحتلغص ا لغ ذ  ااا  ا االح  ات ال ذ: »ف أ فساا  ات ا

 عالقاتب ااآلخىيه  ولت ه ال  ايب يف كمى  مضاأ.

 التجويد

 لتفخيم والرتقيقا

 :التسمني والتغليظ. التفخيم لغة 

ا: الفنينيم  عبارة عن حالة من السمنة والقوة تدخل عل صنينيوت احلنينيرف، فنينيتمأل واصطالح 

 بصداه. 

  فهو التنحيف. الرتقيق لغة:أما 

ا: عبارة عن حالنينية منينين الرقنينية والنحنينيول والنحافنينية، تنينيدخل عنينيل صنينيوت احلنينيرف   واصطالح 
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 عند النطق به، فال يمتلئ الفم بصداه.

 :وتنقسم احلروف اهلجائية إىل ثالثة أقسام 

1- . . -2  حروف تفخم دائام   حروف ترفق دائام 

ا را يطرأ عليها، وهي )أحف املد  حروف ترقق وتفخم  -3  الراء(.  -الم لفظ اجلاللة  -تبع 

مغغلا: لغغ  تفاغغ  اائ حلغغىوف ا وهنينيي سنينيبعة أحنينيرف )خ، ص، ض،  ، ط، ق، ىل(.  أوال: ا

 جمموعة يف قولك: )خص ضغ  قظ(.

 :مراتب التفخيم 

 الصابرين(. -الضالني  -املفتوح وبعده أحف مدية مثل: )خاشعا  -1

رْي(. -  لم   - أحف مدية مثل: )ص    املفتوح من غري -2  غ 

فان  -املضموم مثل: )فذوق وا  -3 مل(. -الطوه  الق 

 نْطوي(. -يْغفر اهلل  -الساكن مثل: )نرْص اهلل  -4

ِط  -5 ا  ِغسلني(. -املستِقيم  -املكسور: وهو أخفها تفخيام مثل: )ر 

مغغلا: قغغص اائ لغغ  تى حلغغىوف ا يغغلا: ا هنينيي الباقينينية منينين أحنينيرف وهنينيي حنينيروف االسنينيتفال، و را 

، ال جينينيوز  اهلجنينياء بعنينيد أحنينيرف االسنينيتعالء السنينيبعة السنينيابقة، فكنينيل حنينيروف االسنينيتفالة مرفقنينية دائنينيام 

تفخنينينييم يشء منهنينينيا إال أحنينينيف املنينينيد والنينينيالم يف لفنينينيظ اجلاللنينينية والنينينيراء، وهنينينيذه احلنينينيروف الثالثنينينية هنينينيي 

 القسم الثالث التي تفخم حروفه يف بعض األحوال وترقق يف بعضها.
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 علوم القرآن

 رتيب سور القرآنت

 السور مجع سورة، وهي قرآن تشتمل عل آي ذوات فاحتة وخامتة، وأقلها ثالث آيات.

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختلف العلامء يف ترتيب سور املصحف، هل هو توقيفي، أي بأمر من النبي 

، وهلنينيم يف ذلنينيك ثالثنينية ╚، أو هنينيو اجتهنينياد منينين الصنينيحابة حسبام نزل عليه  نينيا ج ينينيل 

 أقوال:

ينينيب السنينيور يف املصنينيحف عنينيل منينيا هنينيو علينينيه اآلن تنينيوقيفي بتوجينينيه منينين النبنينيي رتأن تاألول: 

 ، وإىل هذا ذهب أكثر العلامء.ملسو هيلع هللا ىلص

، وإلينينيه ذهنينيب ملسو هيلع هللا ىلصبتفنينيويض مننينيه  ملسو هيلع هللا ىلصأن هنينيذا الرتتينينيب منينين فعنينيل أصنينيحاب النبنينيي الثنيا : 

 كثري من العلامء.

ا منينينينينين السنينينينينيور كنينينينينيان قنينينينينيد علنينينينينيم ترتيبهنينينينينيا يف حياتنينينينينيه الثالنينينينيث:  كالسنينينينينيبع الطنينينينينيوال  ملسو هيلع هللا ىلصأن كثنينينينينيري 

م واملفصنينينيل، وأشنينينياروا إىل أن منينينيا سنينينيوى ذلنينينيك يمكنينينين أن يكنينينيون فنينينيوض األمنينينير فينينينينيه إىل ميواحلنينينيوا 

 األمة من بعده.

منينينين هنينينيذه األقنينينيوال القنينينيول األول، قنينينيال ابنينينين احلصنينينيار: )ترتينينينيب السنينينيور ووضنينينيع والنينيراجح: 

اآليات يف موضعها إنام كان بالوحي(. والنينيذي ينرشنينيح لنينيه الصنينيدر منينيا ذهنينيب إلينينيه البيهقنينيي، وهنينيو 

ءتنينيه  هنينيا أن مجينينيع السنينيور ترتيب ا  ملسو هيلع هللا ىلصتنينيوقيفي إال بنينيراءة واألنفنينيال، وال ينبغنينيي أن يسنينيتدل بقرا سنينيور 

ءتنينيه النسنينياء قبنينيل آل لية متتابعة عل أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فنينيال ينينيرد حنينيديث قرا عمنينيران؛  متوا

 ألن ترتيب السور يف القراءة ليس بواجب.
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 كيف حتفظ القرآن؟

 حذر املعاصي جبميع أشكاهلا وأنواعهاا

فذ القلنينيب، ومنينين أعظنينيم آثنينيار املعصنينيية  ظروخاصة معايص الن والسمع؛ فهام من أخطر نوا

 حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه اهلل يف القلب، واملعصية تطفئ ذلك النور. 

أعجبنينيه منينيا رأى منينين فطنتنينيه  أ علينينيهورنينيا جلنينيس اإلمنينيام الشنينيافعي بنينيني ينينيدي اإلمنينيام مالنينيك وقنينير

اعنينينينيل  قنينينينينوتوقنينينينيد ذكائنينينينيه وكنينينينيامل فهمنينينينيه، فقنينينينيال إ  أرى اهلل قنينينينيد أح فنينينينيال تطفئنينينينيه بظلمنينينينية  قلبنينينينيك ننينينينيور 

 املعصية

 وقال الشافعي: 

 شنينينينينينينينينينينيكوت إىل وكينينينينينينينينينينينيع سنينينينينينينينينينينيوء حفظنينينينينينينينينينينيي

 

 فأرشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد  إىل تنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرك املعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيايص 

 وقنينينينينينينينينينينينينيال: اعلنينينينينينينينينينينينينيم بنينينينينينينينينينينينينيأن العلنينينينينينينينينينينينينيم ننينينينينينينينينينينينينيور 

 

 وننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيور اهلل ال يؤتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياه عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيايص 
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 عشر عاليوم الساب

 

 نتفلحو لعلكم اخلري اافعلوو

ن وا ارْ   ﴿  : تعاىل   قال  ِذين  آم  هيه ا الَّ
ا أ  ْم ك  ي  لَّك  ع  ل وا اخْل رْي  ل  اْفع  ْم و  ك  بَّ وا ر  اْعب د  وا و  د  اْسج  وا و  ع 

ون ح 
ْفلِ  .[77:]احلج ﴾ ت 

 الركنينينينينيو  :أساسنينينينينيية أسنينينينينيباب أربعنينينينينية يف مجعنينينينينيت الفنينينينيالح، أسنينينينينيباب عنينينينينين حتنينينينينيدثنا  عظيمنينينينينية، آينينينينية

 .اخلريات فعل ثم ،اهلل وعبادة والسجود

و  حديثنا   من  املقصود  هو  اخلري  وفعل اليوم،  إِنَّ  ﴿  :أيضا   تعاىل  فيه  قال  قديف خاطرة 

ون  ْشِفق  ِم مه ْشي ِة ر  ِّ ْن خ  م مِّ ِذين  ه  ْؤِمن ون   *   الَّ ِْم ي  م بِمي اِت ر  ِّ ِذين  ه  الَّ ِْم ال     و  م بِر  ِّ ِذين  ه  الَّ * و 

ِمْ  هنَّ ْم إىِل  ر  ِّ
ِجل ة  أ  ل و   ْم و  ق  ا آت وا وَّ ْؤت ون  م  ِذين  ي  الَّ ون * و  ك 

ون *  ر    ي رْشِ ون   اِجع  اِرع  ِك  ي س  أ ْو  

ون   ابِق  ْم هل  ا س  ه  اِت و   . [61-57: ]املؤمنون ﴾يِف اخْل رْي 

 :سنينينينينيبحانه يقنينينينينيول حينينينينينيث ،ورسنينينينينيله أنبيائنينينينينيه إىل  نينينينينيا  املنينينينينيوحن اهلل رسنينينينينيالة يف مضنينينينينيمن أننينينينينيه كنينينينينيام

ا﴿ نيني  ني ني ْينني ْوح  أ  ْيِهمْ  و  نيني  ني ني ل   إِلني نينيْ ني ني عني
اِت  فِ رْي  نينيْ  ني ني نينينيام اخلني ني الةِ  وإقني نينيَّ ني ني اء   الصني نيني  ني ني إِيتني اةِ  و  نيني  ني ني كني ان وا و   الزَّ نيني  ني ني ا كني نيني  ني ني نني ِدين   ل  نينيِ ني ني ابني  ﴾ع 

 .[73:األنبياء]

 نتحدث؟ خري أي عن

 حنينينيديثإىل  معنينينيي انتبنينينيهو ..اخلنينينيري تفعنينينيل أن املهنينينيم خننينينياق، وال تضنينينيييق ال املطلنينينيق اخلنينينيري إننينينيه

 رسنينيول سنينيمعت: قنينيال ،◙ هرينينيرة أدنينيو اجلليل الصحا  عنه يرويه  الذي  ☺  اهلل  رسول

  من زوجني أنف ق من"   :يقول  ☺  اهلل
ٍ
ِعي اهلل سبيلِ  يف األشياء من يشء : اجلننينية أدنينيواب منينين د 

، هنينيذا اهلل، عبنينيد ينينيا  ي الصنينيالة أهنينيلِ  منينين كنينيان فمنينين خنينيري  عنينيِ  أهنينيلِ  منينين كنينيان ومنينين الصنينيالة، بنينياب منينين د 

ي اجلهنينياد عنينيِ ن اجِلهنينياد، بنينياِب  منينين د  ان ومنيني  دقة أهنينيل منينين كنيني  عنينيي الصنينيو  كنينيان ومنينين الصنينيدقِة، بنينياِب  منينين د 

ن ي الصنينييام أهنينيل منينيِ عنينيِ  هنينيذا عنينيل منينيا : ◙ بكنينير أدنينيو الفقنيني  ،"الرينينيان وبنينياب الصنينييام بنينياب منينين د 

ن النينيذي دع  ن هنينيل: قنينيالو ،ِضورة منينين األدنينيواب تلنينيك منينين ينيني  دع   اهلل رسنينيول ينينيا  أحنينيد   كلِّهنينيا  منهنينيا  ينيني 
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 أدنينيا  ينينيا  هو وأنت: "حبان ابن رواية ويف ."بكر أدا  يا  منهم تكون   أن وأرجو نعم،: "  قال   ☺

 ".بكر

ن ة،ننينيو اجل أدنينيواب منينين بنينياب   عامنينيلٍ  لكنينيلو : " شنينييبة أ  وابنينين أ نينيد عننينيد وجنينياء دع   بنينيذلك مننينيه ينيني 

 لنينيو: تقنينيول ثنينيم ،ركعنينيات ثام  الضحن تصيل كانت"  :عائشة عن وغريه مالك  وروى".  العمل

 ." تركتهن ما  أدواي يل نرش

 الصنينينيالح العمنينيلِ  وأدنينيواب كثنينيرية، اخلنينيري فطنينيرق، أجلهنينيا  منينين العمنينيل جينينيب التنينيي احلقيقنينية إننينيه

ة، ع   إن ..الغالنينيب يف الواحنينيدِ  لإلنسنينيان هنينيا له ك ت فنينيتح ال النيني و  أعنينيامل   إنو : العلنينيم أهنينيل قنينيال وقنينيد مرشنيني 

دة أدواب   الناس من لقليلٍ  يفت ح وقد غريها، يف له يكن مل منها  يشء يف له فتِح  .متعدِّ

ة منينين - ☺ اهلل رسنينيول أصنينيحاب   كنينيان وقنينيد دو بِّهم شنينيِ  العمنينيل عنينيل وحرصنينيهم ،للخنينيري حنيني 

ل  األعنينيامل أيو : اهلل رسنينيول   يسنينيأحون - الصنينيالح  ؛اهلل  إىل أحنينيبه  لاماألعنيني  أيه : ويسنينيأحونه أفضنيني 

م  .األعامل بجميع يأيت   أن طاق ته يف وال وسِعه يف ليس اإلنسان   أنو  يعلمون ألهنو

ا اهلل  رسول  جواب    كان  وقد د   يف احلكمنينية ووجنينيه خمت لفة، وأحوال خمتلفة أوقاٍت  يف متعدِّ

 لنينيه بنينيام أو ه،إلينيني  حيتنينيا  بنينيام سنينيائل كنينيلَّ  فنينيأعل م   أوقنينياهتم،  واخنينيتالف  السائلني  أحوال  اختالف  ذلك؛

 .له ومناسب   به الئق هو بام أو فيه، رغبة  

 لقضنينينينياء سنينينينيعيه يف األمثلنينينينية أرو  رضنينينينيبي ☺ حممنينينينيد األكنينينينيرم والنبنينينينيي األعظنينينينيم الرسنينينينيولو

قنينينينيف أعظنينينينيم ومنينينينين ،واملسنينينينياكني الفقنينينينيراء حنينينينيوائج  عنهنينينينيا   نينينينيل عجنينينينيوز امنينينينيرأة منينينينيع ☺ موقفنينينينيه املوا

 وفضنينينيال   مجنينييال   ذلنينيك تفوجنينينيد ترينينيد، حينينيث بيتهنينينيا  إىل أوصنينيلها  حتنينين يرتكهنينينيا  ومل الثقينينيل، متاعهنينيا 

 يوجنينينيد بننينينيي ينينينيا : وهنينينيي أال نظرهنينينيا؛ وجهنينينية منينين نصنينينييحة أعظنينينيم لنينينيه فقنينينيدمت علينينينيه، تكافئنينينيه أن ترينينيد

عي  رجل  أشنينيهد: فقالنينيت، هنينيو أننينيا : هلنينيا  فقنينيال ،تتبعنينيه أال لقيتنينيه إن أنصنينيحك حممنينيد؛  اسنينيمه  النبوة  يدَّ

ا وأن اهلل إال إهل ال أن  .اهلل رسول حممد 
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 اآلخنينينيرين، وخدمنينينية ،علنينينييهم الرسنينينيور إدخنينينيالو ،الننينينياس حنينينيوائج وقضنينينياء ،امللهنينينيوف إغاثنينينية

 ويشنينيعر اخللنينيق، إىل  نينيا  ونتحبنينيب اخلنينيالق، اهلل إىل  نينيا  نتقنينيرب العبنينيادات، أعظنينيم منينين هنينيي بالفعنينيل

 واهلنينيم الغنينيم ويرفنينيع ،الرسنينيور ينينيدخل حينينينام مطمنينيئن، وقلنينيب غنينيامرة بسنينيعادة اإلنسنينيان خالهلنينيا  منينين

 وجنينيد وقنينيع وإذا يقنينيع، ال فاملعنينيرو صنينيانع أن ابتداء   ولنعلم. حمزون أو ملهوف  أو  مكروب  عن

 :الشاعر يقول. .ينكرس ال وقع وإذا متكئ ا،

نينينينياس ني نينينينياس النني ني نينينيا بالنني ني ني نينينياء دام مني ني ني نينينينيم احليني ني  هلني
 

نيني  ني ني ني ني ني ني نينيني والعرسني ني ني ني ني ني نينينيام واليرسني ني ني ني ني ني نينينياعات أيني ني ني ني ني ني  وسني
 

 رجنينينيل النينينيورى بنينينيني منينينين الننينينياس وأسنينينيعد

 

نيني  ني ني ني ني نينينينيل تقىضني ني ني نينينينيده عني ني ني نينينينياس يني ني ني نينينينيات للنني ني ني  حاجني

 
نينينيا ننينينينياس منينينينيات كنينينينيم نينينيائلهم ماتنينينينيت ومني  مجني

 

 أموات الناس يف  وهم   ناس  عا    وكم  

 وثواب فضل من جوانب بعض  - ال  عل القائم  للخري املحباحلبيب   يأخ - وإليك 

ا  تكون حتن العبادة؛ هذه ا  للخري مفتاح   :للرش مغالق 

ا  الننينينياس منينينين إن" :☺ يقنينينيول: قنينينيال ،◙ مالنينينيك بنينينين أننينينيس عنينينينف  للخنينينيري مفنينينياتيح ناسنينيني 

ا  الناس من  وإن  للرش،  مغاليق  حتيمفنينيا  اهلل جعنينيل ملنينين فطنينيوبن للخري، مغاليق للرش مفاتيح ناس 

 ،سنينينيننه يف هماجنينيني  بنينينينا أخرجنينينيه" )يدينينينيه عنينينيل الرشنينيني  مفنينينياتيح اهلل جعنينينيل ملنينينين ووينينينيل يدينينينيه، عنينينيل اخلنينينيري

 (.الصحيحة السلسلة يف األلبا  العالمة وذكره

  املسلمني حوائج قضاء فضل

 :اهلل سبيل يف املجاهد ثواب ينال( 1)

 كاملجاهنينيد واملسنينيكني األرملنينية عنينيل السنينياعي: "☺ قنينيال: قنينيال ◙ هرينينيرة أ  عنينين -

 (.البخاري رواه" )النهار الصائم الليل القائم أو ،هللا سبيل يف

 :األعامل أحب وعمله ،اهلل إىل اخللق أحب من يكون( 2)

 الننينينياس أي اهلل، رسنينينيول ينينينيا : فقنينينيال ،☺ النبنينينيي إىل جنينينياء رجنينينيال   أن عمنينينير بنينينين اهلل عبنينينيد عنينينين

 أنفعهنينيم ىلعنينيا ت اهلل إىل الننينياس أحنينيب: "☺ فقنينيال اهلل  إىل أحنينيب األعنينيامل وأي  اهلل إىل أحنينيب

 أو كربنينينينية، عننينينينيه تكشنينينينيف أو مسنينينينيلم، عنينينينيل تدخلنينينينيه رسور تعنينينينياىل اهلل إىل األعنينينينيامل وأحنينينينيب للننينينينياس،
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ا   عنه  تقيض ا، عننينيه تطنينيرد أو  ديننيني   أعتكنينيف أن منينين إىل أحنينيب حاجنينية يف يل أخ منينيع أمإنيني  وألن جوعنيني 

ا  - املديننينية مسنينيجد يعننينيي - املسنينيجد هنينيذا يف  اهلل سنينيرت غضنينيبه كنينيف ومنينين املديننينية، مسنينيجد يف شنينيهر 

ا  كظنينينيم منينينينو ،عورتنينينيه  ومنينينين القيامنينينية، ينينينيوم رجنينينياء قلبنينينيه اهلل منينينيأل أمضنينينياه يمضنينينييه أن شنينينياء ولنينينيو غيظنينيني 

 يف الطنيني ا  رواه)" األقنينيدام تنينيزول ينينيوم قدمنينيه اهلل أثبنينيت لنينيه يتهينينيأ حتنينين حاجنينية يف أخينينيه منينيع مشنينين

 (.والرتهيب الرتغيب صحيح يف األلبا  العالمة وذكره ،الكبري املعجم

 :نور من منابر عل اهلل وحيدثهم ،بالنار يعذبون ال( 3)

: ☺: قنينيال ،╚ جنينيده عنينين أدينينيه عنينين املنينيز  عنينيوف بنينين عمنينيرو بنينين عبينينيد بنينين كثنينيري عنينين

ا  هلل إن"  ينينيوم كنينيان فنينيإذا بالننينيار، يعنينيذ م ال أن نفسنينيه عنينيل آىل الننينياس حنينيوائج لقضنينياء خلقهنينيم خلقنيني 

 فضنينيل منينين لنينيه ينينيا  ،"احلسنينياب يف والننينياس تعنينياىل اهلل حينينيدثون ،ننينيور منينين مننينيابر هلنينيم وضنينيعت القيامنينية

 .فز  يف والناس واطمئنان أمن ..ونعمة

 :والنفاق النار من وال اءة الذنوب غفران( 4)

 حاجة يف املسلم ألخيه سعن  من: "☺ اهلل  رسول قال:  قال ¶ عباس ابن  عن

ءتنينيان لنينيه وكتبنينيت تنينيأخر، ومنينيا  ذنبنينيه منينين تقنينيدم منينيا  لنينيه اهلل غفنينير تقنينيض، مل أو لنينيه فقضنينييت  منينين بنينيراءة برا

 أخينينيك إىل الرسنينيور إدخالنينيك املغفنينيرة موجبنينيات منينين نإ": ☺ يقنينيول". النفنينياق منينين وبنينيراءة الننينيار

 ".املسلم

 أهنينيل بعنينيض  قنينيال .السنينيغبان املسنينيلم إطعنينيام املغفنينيرة موجبنينيات  من: "املنكدر  بن  حممد  وقال

ا  نسنينيق ملنينين غفنينير قنينيد سنينيبحانه اهلل كنينيان وإذا :لنينيه إينينيراده عقنينيب العلنينيم  فكينينيف هئنيني  م شنينيدة عنينيل كلبنيني 

 ". ! منيسلامل من العراة وكسا  اجليا  شبعأو العطشن سقن بمن

 :اجلنة من العل الدرجات ينال( 5)

ا املسنينيلمني منينين بينينيت أهنينيل عنينيل أدخنينيل منينين: "☺ يقنينيول ا  لنينيه اهلل ينينيرض مل رسور  بنيني   دون ثوا

 .(الط ا  رواه)" اجلنة

 يف اجلننينينية يف يتقلنينينيب رجنينينيال   رأينينينيت لقنينينيد: "قنينينيال ☺ النبنينينيي عنينينين ◙ هرينينينيرة أ  وعنينينين

 النينينينينيدرداء أ  وعنينينينينين ،(مسنينينينينيلم رواه" )الننينينينينياس تنينينينينيؤذي كاننينينينينيت الطرينينينينينيق  هنينينينينير منينينينينين قطعهنينينينينيا  شنينينينينيجرة
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 بنينينينيه لنينينينيه اهلل كتنينينينيب ينينينينيؤذهيم شنينينينييئ ا  املسنينينينيلمني طرينينينينيق عنينينينين زحنينينينيزح منينينينين: "☺ قنينينينيال: قنينينينيال ◙

 .(أ د رواه)" اجلنة  ا  له أوجب حسنة له اهلل كتب ومن حسنة،

 :☺ النبي شفاعة ينال( 6)

 املسنينيلم ألخينينيه قىضنيني  منينين: "☺ اهلل رسنينيول قنينيال: قال ،╚ عمر ابن  عن  نافع  عن

ا  كنت حاجة، نه ندع واقف   (.احللية يف نعيم أدو رواه" )له شفعت وإال رجح فإن ،ميزا

 عنينيل يقنينيف ..املحتنينياجني ونفنينيع اخلنينيدمات قىضنيني  بمنينين اليوم هذا يف ☺  اهتاممه  إىل  انظروا

نه  .له يشفع أو عليه يطمئن حتن ميزا

 :واستقرارها اهلل نعم دوام( 7)

 منينيا  عننينيدهم رها يق نعام   أقوام عند هلل إن: "☺ قال: قال ¶ عمر بن اهلل عبد  عن

، مل ما  الناس حوائج يف داموا   .(الط ا  رواه) ."غريهم إىل نقلها  ملوا  فإذا يملوا

 عبنينيد منينين منينيا : "☺ قال: قال ¶ عباس ابن عن  جيد  بإسناد  الط ا   طريق  ومن

 النعمنينية تلنينيك عنينيرض فقنينيد ،فت م إليه الناس حوائج جعل ثم عليه فأسبغها  نعمة عليه  اهلل  أنعم

 .(األوس  يف الط ا  جهأخر) ."للزوال

 :واألوجا  األمراض من شفاء( 8) 

 اهلل عافاننينينينيا  - عالجنينينينيه وعينينينينياك أحبابنينينينيك منينينينين أحنينينينيد أو بمنينينينيرض ابتلينينينينيت إذا احلبينينينينيب، أخنينينينيي

 هنينينيذا فتنينينيذكر قلبنينينيك، نحنينينيو اخلنينينيوف وزحنينينيف الينينينيأس وأصنينينيابك أمنينينيره، يف األطبنينينياء وحتنينينيري - وإينينينياك

 وصنينينينينينينينينع والصنينينينينينينيدقة ممصنينينينينينينياحله عنينينينينينينيل والقينينينينينينينيام اآلخنينينينينينينينيرين خدمنينينينينينينية) وهنينينينينينينيو أال الننينينينينينينياجع، النينينينينينينيدواء

 .كثريون ذلك جرب.. .انظر ثم ،..(.املعروف

 منينين ركبتنينيي يف خرجنينيت قرحنينية النينير ن عبد أدا  يا : فقال ،(املبارك بن اهلل  عبد)  رجل  سأل

 فنينينيانظر اذهنينينيب: قنينينيال أنتفنينينيع، فلنينينيم ،األطبنينينياء وسنينينيأحت ،العنينينيال  بنينينيأنوا  عاجلتهنينينيا  وقنينينيد ،سنينينينني سنينينيبع

ا   هننينياك ويمسنينيك عنينيني، هننينياك ينبنينيع أن أرجو يننفإ هناك، فاحفر ماء إىل فيه الناس  حيتا   موضع 
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 قولنينيه منينين ذلنينيك ولعنينيل احلسنينين، بنينين عنينييل عنينين البيهقنينيي رواه. اهلل بفضل ف أ  ،الرجل  ففعل  الدم،

 ".بالصدقة مرضاكم داووا: "☺

 : السوء مصار  تقي (9) 

 مصنينينينيار  تقنينينينيي املعنينينينيروف صنينينينينائع: "☺ اهلل رسنينينينيول قنينينينيال: قنينينينيال ◙ أمامنينينينية أ  عنينينينف

 يف الطنيني ا  أخرجنينيه" )العمنينير تزينينيد النينيرحم وصنينيلة النينيرب، ضنينيبغ تطفنينيئ الرسنيني  وصنينيدقة السنينيوء،

 (.الكبري املعجم

 واجب عملي  

 اإلحساأ نىل فقري أو يتي  أو مس ذ وتفىيج كى  اأ ىواذ.

 التجويد

 الًثا: حروف تفخم أو ترقق تبًعا ملا يطرأ عليهاث

أغغغ : -1 لغغغف ا  - امصنينينيني  -تتبنينينيع منينينينيا قبلهنينينينيا فنينينيتفخم بعنينينينيد حنينينيروف االسنينينينيتعالء، مثنينينيل: )قنينينينيال  أ

ا(.  خاشع 

ا  ا  -وترقق بعد حروف االستفال مثل: )أصنام   إسحاق(. -عار 

 : وهلا أربع حاالت:الالع يف لفظ اجلاللب -2

 (..تفخم الالم يف لفظ اجلاللة عند االبتداء به مثل: )اهلل ال إهل إال هو.. 

 ب -تفخم الالم إذا جاء لفظ اجلاللة بعد فتح أو ضم مثل: )ِعنْد  اهلل  اهلل(. د  ع 

  ِد اهلل ي  -ترقق الالم يف لفظ اجلاللنينية إذا جنينياء قبلهنينيا حنينيرف مكسنينيور مثنينيل )منينيْن ِعننينيْ ي ن جنينيَّ

 اهلل(.

 .)ا اهلل  ترقق الالم يف لفظ اجلاللة إذا جاء قبلها حرف منون مثل: )قوم 

 ملحوظ   

نالحنينيظ أن الم لفنينيظ اجلاللنينية مسنينيبوقة بسنينياكن للننينيون التنينيي تنطنينيق منينيع التننينيوين املفتنينيوح وال 

تنينينينينيب، وجنينينينينياء بعنينينينينيد الننينينينينيون السنينينينينياكنة الم سنينينينينياكنة يف لفنينينينينيظ اجلاللنينينينينية، والقاعنينينينينيدة تقنينينينينيول إذا التقنينينينينين تك
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 الساكنان كرس األول.

 علوم القرآن

 حملكم واملتشابه يف القرآنا

 للقى أ ال ىي  رالرب أحوال يف كذا ال ا :

القرآن الكريم كله حمكم بمعنن املتقن، املنزه عن الكذب واالختالق، املمنو  منينين   -1

عيب والفساد، والقرآن كله حمكم  ذا املعنن؛ فهو يف لفظه ومعننينياه منينيتقن كلنينيه غاينينية اإلتقنينيان، ال

اب  ﴿ال يتطنينينينيرق إلينينينينيه خلنينينينيل لفظنينينينيي أو معننينينينيوي، وعنينينينيل هنينينينيذا املعننينينينين حيمنينينينيل قولنينينينيه تعنينينينياىل:  نيني  تني
النينينير كِ

بِريٍ  ِكيٍم خ  ْن ح  د  ل ْت ِمن لَّ مَّ ف صِّ ه  ث  ات  ْت آي   [.1]هود:  ﴾أ ْحِكم 

ا يف اإلعجنينينينياز م القنينينينيرآن الكنينينينيري -2 كلنينينينيه متشنينينينيابه بمعننينينينين املتامثنينينينيل؛ ألننينينينيه يشنينينينيبه بعضنينينينيه بعضنينينيني 

ل  ﴿واإلحكنينينيام واإلتقنينينيان والفصنينينياحة والبالغنينينية، وعنينينيل هنينينيذا املعننينينين حيمنينينيل قولنينينيه تعنينينياىل:  زَّ نيني  اهلل  نني

اِ    ث  اِ  ا مَّ ت ش  ا مه اب  ت 
ن  احْل ِديِث كِ  .[23]الزمر:  ﴾أ ْحس 

كمة هي التي جاءت بحكم واضح حبعض القرآن حمكم وبعضه متشابه، واآلية امل  -3

ال اخنينينيتالف فينينينيه، واملتشنينينيابه بمعننينينين احلكنينينيم النينينيذي جنينينياء يف آينينينية وحيتنينينيا  إىل رشح وبينينينيان؛ ولنينينيذلك 

وقنينيع يف معننينياه اخلنينيالف. ومنينين املتشنينيابه منينيا تفنينيرد اهلل بعلمنينيه، كنينياحلروف املقطعنينية يف أول السنينيور، 

هره مماثلنينية اهلل  نينيا وقال بعض العلامء: وكذلك آيات الصفات التي اشتملت عنينيل معننينين ينينيوهم 

يْس  خللقه، كالينينيد والعنينيني ونحومهنينيا ) هِ  لنيني  ِمْثلنينيِ ء   ك  ْ و   يش  هنيني  ِميع   و  ري   السنينيَّ
(، ومجهنينيور أهنينيل السنينينة اْلب صنينيِ

قنينيال بعنينيدم اخلنينيوض فيهنينيا، واإلينينيامن  نينيا دون تأوينينيل أو تعطينينيل أو تشنينيبيه أو متثينينيل، ويف البينينيان أن 

ِذي أ  ﴿القرآن فيه حمكم ومتشابه قال تعاىل:  و  الَّ نَّ نْ ه  ت  هني  ام  كني  ْ ات  حمه ل ْيك  اْلِكت اب  ِمنْه  آي  ل  ع  ز 

اِ  ات   ت ش  ر  م  خ 
أ  مه اْلِكت اِب و   [.7]آل عمران:  ﴾أ 

 كيف حتفظ القرآن؟

 جنجاح في اجةن ا واآلخرة  وعلق باجقر:  ا

إذا أردت أقرصنيني طرينينيق للنجنينياح يف النينيدنيا فعلينينيك بحفنينيظ القنينيرآن؛ ألن حفنينيظ القنينيرآن يعينينيد 
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ا نفسنينييًّا، ويقيضنيني عنينيل االضنينيطرابات لدينينيه، ويسنينياعده عنينيل خصنيني بناء ش ية املنينيؤمن، ويكسنينيبه هنينيدوء 

ر املناسنينينيب، وهنينينيو أهنينينيم عنرصنينيني منينينين عننينينيار النجنينينياح؛ ولنينينيذلك قنينينيال تعنينينياىل:  ا ﴿اقنينينياذ القنينينيرا ذ  إِنَّ هنيني 

احِل   ل ون  الصَّ ْعم  ِذين  ي  ب رشِّ  امْل ْؤِمننِي  الَّ ي  م  و  ْقو  تِي ِهي  أ  ِْدي لِلَّ ن  هي  ْرآ ا اْلق  ري  بنيِ ا ك  نَّ هل  ْم أ ْجر 
 ﴾اِت أ 

ء:   [.9]اإلرسا
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 اليوم الثامن عشر

 

 

 رمضان وإرادة التغيري

 

ريِّ   ال   اهلل   إِنَّ : }تعاىل اهلل يقول ا  ي غ  ْومٍ  م  تَّن بِق  وا ح  ريِّ  ا  ي غ  ِسِهمْ  م   (. 11:الرعد{)بِأ نْف 

 نعمنينية يغنينيري ال اهلل فإن: ] ةاآلي هذه تفسري يف اهلل ر ه قطب  سيد  الظالل  صاحب  يقول

ا، أو ا  يغنينينيري وال بؤسنينيني  ، أو عنينينيزًّ  مشنينينياعرهم منينينين الننينينياس يغنينينيري أن إال مهاننينينية، أو مكاننينينية يغنينينيري وال ذلنينينية 

 [ وأعامهلم وأعامهلم نفوسهم إليه صارت ما  وفق  م ما  اهلل فيغري حياهتم، وواقع وأعامهلم

، النفس إصالح إىل  رحية  دعوة  وهذه  كلنينيه، واملجتمنينيع تبينيني ال ينصنينيلح وبصنينيالحها  أوال 

 .األفضل إىل املنشود التغيري وحيدث

فعنينينيي صنينينيادق مصنينينيطفن) العربينينينية أدينينينيب يقنينينيول*  ئنينينيي ويف: ] القلنينينيم وحنينينيي كتابنينينيه يف( الرا  ترا

 إثبنينيات وإعالهنا، اهلالل رؤية إثبات مع وهو آخر، دقيق معنن لرؤيته الصوم ووجوب  اهلالل

 الر نينية لفنينيروض العنينيام اإلنسنينيا  التنبينينيه يف السنينياموي الشنينيعا  أول انبعنينيث  كأنام  وإعالهنا،  اإلرادة

 وتقويتهنينيا  اإلرادة تربينينية يف عملنينيه وهنينيي الصنينيوم، حكنينيم منينين كبنينيرية  حكمنينية  وهنا   ،وال   واإلنسانية

ا  ولذاته، شهوته عن باختياره يمتنع أن عل الصائم  يدرب الذي  العميل،  األسلوب  ذا  مرصًّ

 [.االمتنا  عل

 

 الشخيصنينيني  وال ننينينيامج الينينينيومي، املجتمنينينيع جامبرننينيني . .يشء كنينينيل يتغنينينيري رمضنينينيان شنينينيهر ويف* 

 اإلنسنينيان عبنينيادة تتغنينيري ،والطعنينيام الزينينيارات ومواعينينيد والعمنينيل، الننينيوم مواعينينيد تتغنينيري. .فنينيرد لكنينيل

ا  أكثر فيكون لربه، ا بأنه ويشعر صالة، وأكثر للقرآن، قراءة وأكثر هلل، قرب   .آخر إنسان غد 
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 للتغينينيري؛ فرصنينية هنينيو بنينيل ذلنينيك؛ ننينيا ررق أنننينيا  لنينيو نتغنينيري أن نسنينيتطيع أنننينيا  يعلمننينيا  رمضان  شهر*  

 .الشهر هذا يف للتغيري ك ى طاقة اإلنسان أود  قد اهلل ألن

 

ط ا  كان ملن  للتغيري  فرصة  رمضان*   ا، يصليها  فال: صالته يف مفرو  عنينين يؤخرهنينيا  أو مطلق 

 هنينينينيذه عنينينينيل للمحافظنينينينية فرصنينينينية رمضنينينينيان. .املسنينينينيجد يف مجاعنينينينية يف أدائهنينينينيا  عنينينينين يتخلنينينينيف أو وقتهنينينينيا،

 منينين واعنينيزم بنينياهلل فاسنينيتعن القنينيرآن، وحلنينيق والتسنينيبيح بالنينيذكر وعامرهتنينيا  سنينياجدملا والنينيف الصنينيالة،

 األول؛ والصنينينينيف الننينينينيداء، وتلبينينينينية الصنينينينيالة، عنينينينيل للمحافظنينينينية بداينينينينية الشنينينينيهر هنينينينيذا يكنينينينيون أن اآلن

ِذين  : }سبحانه  قوله  يف  لتدخل النينيَّ مْ   و  ل   هنيني  هِتِمْ  عنيني  ال  افِظ ون   صنيني  ِك  *  حينيني   و نيني  اٍت  يِف  أ  ننينيَّ ون   ج  منيني  ْكر  { مه

ِذين  } املنينينينينينينيؤمنني بصنينينينينينينيفات ولتتصنينينينينينينيف(. 35-34:عنينينينينينينيار امل) مْ  النينينينينينينيَّ ل   هنينينينينينيني  هِتِمْ  عنينينينينينيني  ال  ون   صنينينينينينيني  ائِمنينينينينينيني  { د 

 (.23:املعار )

 

ا  كنينيان ملنينين  للتغينينيري  فرصة  رمضان*    إنكنينيم هلنينيم يقنينيول اللينينيل، وقينينيام الفجنينير صنينيالة يف مقرصنيني 

 العام  طوال الكسل فلامذا ذلك، أردتم لو ليلة وكل يوم كل عليها  املحافظة تستطيعون

ا  قنينيراءة القنينيرآن هجنينير ملنينين للتغينينيري فرصنينية مضنينيانر * ا  وتنينيدبر  ، وحفظنيني   أصنينيبح حتنينين وعمنينيال 

 يف قتمنينيه أن تسنينيتطيع لنينيك يقنينيول التغينينيري وبداينينية القنينيرآن، شنينيهر هنينيو فرمضنينيان منسنينييًّا، نسنينيي ا  القنينيرآن

 ! العام  اهلجرطوال فلامذا ذلك، أردت لو شهر كل

 وحنينينيدك ختمنينينية سنينينيكلنف وحنينينيدد رمضنينينيان، يف جدينينينيدة صنينينيفحة وابنينينيدأ القنينينيرآن، منينينيع اصنينينيطلح

 سنينيتني اهلل ر نينيه الشافعي لإلمام كان فقد ،الصالة يف وختمة  املسجد،  مقرأة  يف  وختمة  بتدبر،

 .رمضان يف ختمة

 دخنينيان، أو ومسكرات خمدرات من احلرام بتعاطي تعاىل اهلل ابتاله ملن فرصة رمضان*  

 جهاده عل مريست وأن إفطاره، بعد ذلك يفعل ال أن رمضان، هنار يف ذلك كل عن  صام  وقد
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 تسنينيتطيع إننينيك: املنينيدخن للمنينيدمن يقنينيول الصنينييام، سنينياعات طنينيوال يمسنينيك جعلتنينيه التنينيي وعزيمتنينيه

 ! األدد  إىل ذلك عن تقلع ال فلامذا احلرام، تعاطي عن متتنع أن بإرادتك

 أن واللنينيني الدعنينية حنينيب عنينيل ونشنينيأ: املرتفنينيني حينينياة عنينيل تعنينيود ملن للتغيري فرصة رمضان*  

ا  رمضنينينيان منينينين يأخنينينيذ  يتغنينينيري فنينينيربام احلينينينياة؛ أمنينينير يف واخلشنينينيونة املجاهنينينيدة عنينينيل النينينينفس ينينينيةربت يف درسنينيني 

 منينيا  الشنينيهر هنينيذا يف مهنينيك يكنينين فنينيال ،(تنينيدوم ال النعمنينية فنينيإن اخشوشنوا : )األثر  يف  جاء  فقد  احلال،

 عزوجنينينيل، ربنينينيك ورض والقبنينينيول العبنينينيادة احسنينينيان مهنينينيك لنينينييكن. .تلنينينيبس ومنينينيا  ترشنينينيب ومنينينيا  تأكنينينيل

 . األمور معايل عل فسنا أن لرتبية وشئوهنم؛ املسلمني بأمر واالهتامم

 

لننينيا؛ وفحنيني  أخالقننينيا  مسنينياو  منينين للتغينينيري فرصنينية رمضنينيان*   املسنينيلم ينينيدرب فالصنينيوم أقوا

 منينين تدريبينينية فرتة ويعطية للتغيري ا منهج   له ويضع..السئة األخالق عن  باختياره  يمتنع  أن  عيل

 قاتلنينيه، أو حنينيدأ سنينياب ه فنينيإن]  وسنينيلم علينينيه اهلل صنينييل نبيننينيا  علمننينيا  فقنينيد يوما، الثالثني مدرسة  خالل

صنينيائم إ : فليقنينيل  فليقنينيل شنينيامته أو قاتلنينيه امنينيرؤ   وإن جيهنينيل وال يرفنينيث فنينيال] قنينيال رواينينيه ويف[ امرؤ 

 هلل فلنينييس بنينيه والعمنينيل النينيزور قنينيول ينينيد  مل منينين: ] أيضنينيا  وقنينيال( البخنينياري رواه[ )مرتني صائم  إ 

به طعامه يد  أن يف  حاجة  (.البخاري رواه[ )ورشا

 

بنينيل منينين لتغنينيري فرصنينية رمضنينيان*   باجلسنينيد الشنينيعور وفقنينيدان واألنانينينية والبخنينيل الشنينيح لعنيني  ج 

 املسنينيلم ويربنينين والبخنينيل، الشنينيح صنينيفة عنينيل للقضنينياء مدرسنينية فرمضنينيان الواحنينيدة؛ واألمنينية الواحنينيد

 اهلل رسنينيول عنينين احلديث يف صح وقد اإلحساس؛ تنمية شهر فرمضان بالغري، اإلحساس  عل

 اهلل إىل األعنينيامل وأحنينيب ننينياس،لل أنفعهنينيم اهلل إىل الننينياس أحنينيب: ]قنينيال أننينيه وسنينيلم علينينيه اهلل صنينييل

ربنينينية   عننينينيه يكشنينينيف مسنينينيلم، عنينينيل تنينينيني دخله رسور وجنينينيل عنينينيز ا، عننينينيه يقيضنينيني  أو ،ك   عننينينيه تطنينينيرد أو ،ديننينيني 

ا   (.األلبا  صححه...[)جوع 

 منينينينين املسنينينينيلم ينينينينيتعلم. .الغضنينينينيب رسينينينينيع الصنينينيني  قلينينينينيل كنينينينيان ملنينينينين للتغينينينينيري فرصنينينينية رمضنينينينيان* 

 سنينياعات والنصنينيب والتعنينيب  والعطنيني  اجلنينيو  عنينيل تصنيني  فأننينيت واآلننينياة، واحللنينيم  الصنيني   رمضان
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 تغضنينينينيب فنينينينيال أخالقهنينينينيم، وسنينينينيوء الننينينينياس ترصنينينينيفات جتنينينينياه الصنينينيني  عنينينينيل تنينينينيدريب هنينينينيذا ويف طويلنينينينية،

ا   رسنينيول ينينيا  أوصنينيني: وقنينيال رجنينيل جنينياءه عننينيدما  وسنينيلم عليه اهلل  صيل  النبي  وصية  وهذه.  .رسيع 

ر   فنينينينينيردد ،[تغضنينينينينيب ال: ] وسنينينينيلم علينينينينينيه اهلل صنينينينينييل فقنينينينينيال واحنينينينيدة بكلمنينينينينية علينينينينينيه فنينينينيرد اهلل  ال] امنينينينينيرا

 وال املفتولنينينينيه بالعضنينينينيالت لنينينينييس حقيقنينينينية، القنينينينيوى املسنينينينيلم أن وبنينينينينيو  ،(البخنينينينياري رواه[)تغضنينينينيب

ديد لنينييس: ] وسنينينيلم علينينيه اهلل صنينييل فقنينينيال الطوينينيل، الشنينيارب عة، الشنيني  ديد إننينيام بالرصنينيني   النينينيذي الشنيني 

 (.ومسلم البخاري رواه[ ) الغضب عند نفسه يملك

 وأن سنينينينيلبية،ال الصنينينيفات مجينينينيع عنينينين للتخلينينينيه شنينينينيهرا  رمضنينينيان شنينينيهر جيعنينينيل أن املسنينينيلم فعنينينييل

 .والتغيري اإلرادة شهر يف إال ذلك حيدث ولن اإلجيابية، الصفات بكل للتحلية شهرا  جيعله

  واجب عملي 

كغمى اإل ااة  لغ  تتلغف امغا  وحغاول أأ تلريكغا يف  امجع اعغ  اللغفات السغل يب ا

 والتليري.

 التجويد 

 ابع: حروف تفخم أو ترقق ملا يطرأ عليهت

 حاالتث حرف الراء: وله ثال -3

 أوال  حاج  اجوفخ م 

بنا  -أ ك  -إذا كانت الراء مفتوحة مثل: )ر  جيم(. -تبار   ر 

زقوا  -ب ون  -إذا كانت الراء مضمومة مثل: )ر  جعي(. -منتظر   الره

ْر  -   فرْصهن(. -إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتح أو ضم مثل: )وانح 

 إذا سبقت الراء  مزة وصل مثل: )من ارتىض(. -د

 ان ا  حاج  اجورق ق ث

إذا كاننينينيت النينينينيراء مكسنينينينيورة، سنينينينيواء أكاننينينيت يف أول الكلمنينينينية أو يف وسنينينينيطها أو يف آخرهنينينينيا  -أ

ا   والفجر(. -الرقاب  -مثل: )رزق 
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بصنينيري( وحنينيرف لنينيني مثنينيل:  -خبنينيري  -إذا كان قبل الراء حرف منينيد ولنينيني مثنينيل: )قنينيدير   -ب

 )خري( عند الوقف عل الكلمة.

 -مكسنينيور، ولنينييس بعنينيدها حنينيرف اسنينيتعالء مثنينيل »أننينيذرهم ا إذا كانت ساكنة وما قبلهنيني   - 

 فرعون«؛ فالرتقيق يف كلمة فرعون للتحقري. -مرية 

 ثاجثًا  حاج  جواز اجوفخ م أو اجورق ق 

إذا كاننينيت النينينيراء سنينياكنة وقبلهنينينيا مكسنينينيور وبعنينيدها حنينينيرف اسنينيتعالء مكسنينينيور، ومل تنينينيرد يف  -أ

 راء.شعالقرآن إال يف موضع واحد، هو لفظ )فِْرٍق( يف سورة ال

ر(. -ب ا مثل: )ونذ   إذا كانت ساكنة بعد ضم وقبل ياء حمذوفة قفيف 

إذا سنينينيكنت بعنينينيد كرسنينيني للوقنينينيف، وفصنينينيل بينهنينينيا وبنينينيني الكرسنينيني حنينينيرف اسنينينيتعالء، مثنينينينيل:  - 

(. -)عني القطِْر   مرِصْ

 علوم القرآن

 لناسخ واملنسوخا

النسنينينيخ هنينينيو إزالنينينية حكنينينيم رشعنينينيي سنينينيابق بخطنينينياب رشعنينينيي الحنينينيق، وال نسنينينيخ يف العقائنينينيد أو 

ٍة أ ْو ﴿خالقينينيات أو األخبنينيار أو أصنينيول العبنينيادات واملعنينيامالت، قنينيال تعنينياىل: األ ْن آينيني 
ْخ منينيِ نْسنيني  ا ن  منيني 

ا ه 
ْو ِمْثلِ ا أ  نْه  رْيٍ مِّ ْأِت بِخ  ا ن  نِْسه   [.106]البقرة:  ﴾ن 

ا من   وهذا ابن عباس  يلفت النظر إىل أمهية معرفة الناسخ من املنسوخ، وجيعله جزء 

ا ﴿تعنينياىل:  لهتفسري )احلكمة( يف قو رْي  ويِت  خني 
ْد أ  قني  ة  ف  ْكمني 

ْؤت  احْلِ ن يني  مني  اء  و  شني  ن ي  ة  مني  ْكم 
ْؤيِت احْلِ ي 

ا  ثرِي   [.269]البقرة:  ﴾ك 

يف ذلنينينينينينيك قولنينينينينينيه: )يعننينينينينينيي املعرفنينينينينينية بنينينينينينيالقرآن: ناسنينينينينينيخه  ♫فقنينينينينينيد أورد عننينينينينينيه ابنينينينينينين جرينينينينينينير 

منينيه(؛ لنينيذلك فقنينيد قنينيال األئمنينية  ه إننيني ومنسوخه وحمكمه ومتشنينيا ه ومقدمنينيه ومنينيؤخره وحاللنينيه وحرا

ال جيوز ألحد أن يفرس كتاب اهلل إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخ، وأدنن تأمل يكفي 
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يف أن معرفة هذا الفن للفقهاء واألصوليني واملفرسنينيين واجبنينية؛ وإال اختلطنينيت األحكنينيام، وقنينيد 

يقف أحدهم عننينيد املنسنينيوخ فيتخنينيذه حجنينية، وعننينيد ذلنينيك يقنينيع يف الضنينيالل واإلضنينيالل، وال يمينينيز 

 ام.راحلالل واحل

عنينينينيل قنينينينيايض، فقنينينينيال: أتعنينينينيرف الناسنينينينيخ منينينينين املنسنينينينيوخ  قنينينينيال: ال، فقنينينينيال:  ولقنينينينيد منينينينير عنينينينييل 

هلكنينيت وأهلكنينيت، ويف واقعنينية أخنينيرى أننينيه دخنينيل املسنينيجد فنينيإذا رجنينيل خينينيوف الننينياس، أي يعظهنينيم 

: رجنينيل ينينيذكر الننينياس، فقنينيال: لنينييس برجنينيل ينينيذكر الننينياس، ولكننينيه  بنينيالقرآن، فقنينيال: منينيا هنينيذا  قنينيالوا

، فأرسل إليه: أتعرف الناسخ منينين املنسنينيوخ  قنينيال: ال، قنينيال: و يقول: أنا فالن بن فالن فاعرف

ر فيه.  فاخر  من مسجدنا، وال تذكو

 كيف حتفظ القرآن؟

 فظ القى أ طىيقب نىل السعااة: ح

لنينينينيو تأملننينينينيا حفظنينينينية كتنينينينياب اهلل، ودرسنينينينينا حينينينينياهتم وسنينينينيعادهتم، سنينينينيوف ننينينينيرى بنينينينيأن منينينينين حيفنينينينيظ 

ا عنينينينين االكت ب؛ فحفنينينينيظ القنينينينيرآن يعينينينينيد برجمنينينينية ئنينينينيا القنينينينيرآن هنينينينيو أكثنينينينير الننينينينياس سنينينينيعادة، وأكثنينينينيرهم بعنينينينيد 

الدما ، ويعطي ثقة كبرية باهلل تعاىل وبقدرته، وأن كل ما يأتيك منينين عننينيده هنينيو اخلنينيري، وبنينيذلك 

يطمئن قلبك، وينينيزول مهنينيك، وقنينيد أثبنينيت العلنينيامء أن السنينيعادة ليسنينيت بكثنينيرة ارنينيال؛ بنينيل بنينيأن يضنينيع 

، ويسنينيعن لتحقيقنينيه، والسنينيؤال: هنينيل يوجنينيد هنينيدف عظنينيم منينين حفنينيظ أ اإلنسنينيان أمامنينيه هنينيدف ا عظنينييام 

 كتاب اهلل.
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 اليوم التاسع عشر

 

 

 لة الرحمص

وا يِف اأْل  ﴿قنينيال تعنينياىل:  د  ْفسنينيِ ْم أ ن ت  ْيت  لَّ و  ْم إِن تنيني  ْيت  سنيني  ْل ع  هنيني  م ْف  ك  ام  ْرحنيني  وا أ  عنيني  طِّ ق  ت  *  ْرِض و 

مْ  ه  ار  دْص  ن أ  ْعم  أ  ْم و  ه  مَّ أ ص  م  اهلل  ف  ن ه  ع  ِذين  ل  ِك  الَّ و    [.23،22]حممد: ﴾أ 

رمضنينيان ينكرسنيني قلنينيب الصنينيائم، وتنينيذل نفسنينيه، وتنينيزداد ر تنينيه وشنينيفقته، وأحنينيق الننينياس بر نينية  يف

ا،  ، الصائم وبره وصلته هم أقاربه وأرحامه ا وأرحامنيني  ورمضان يذكر املسلم بأن له أقارب وأصهار 

 فيزورهم ويصلهم وي هم، ويتودد إليهم؛ رغبة يف اكتامل الصيام ومضاعفة احلسنات. 

ظنينينيم النينينيذنوب وأفظنينينيع اخلطاينينينيا وأجنينينيل الرزاينينينيا، وصنينينيلة النينينيرحم منينينين أعقطيعنينينية النينينيرحم منينينين و

وهنينينيو ينينينيذكر تعاملنينينيه منينينيع  -أحسنينينين احلسنينينينات وأعظنينينيم األعنينينيامل الصنينينياحلات. يقنينينيول أحنينينيد احلكنينينيامء 

 أقاربه وموقفه من عشريته:

 وإن النينينينينينينينينينينيذي بيننينينينينينينينينينينيي وبنينينينينينينينينينينيني بننينينينينينينينينينينيي أ 

 

ا   وبنينينينينينينينينينينينينينينينيني بننينينينينينينينينينينينينينينينيي عمنينينينينينينينينينينينينينينينيي ملختلنينينينينينينينينينينينينينينينيف جنينينينينينينينينينينينينينينينيدًّ

 
ت عروضهم ا بنوإذا هنينينينينينينينينينينينيدموا جمنينينينينينينينينينينينيدي   إذا هتكوا عريض وفرو  ينينينينينينينينينينينينيت هلنينينينينينينينينينينينيم جمنينينينينينينينينينينينيد 

 
 وال أ نينينينينينينينينيل  احلقنينينينينينينينينيد القنينينينينينينينينيديم علنينينينينينينينينييهم

 

 ولنينينينينينينييس رئنينينينينينينييس القنينينينينينينيوم منينينينينينينين حيمنينينينينينينيل احلقنينينينينينينيدا 

 
قنينينينينينيال القرطبنينينينينينيي: النينينينينينيرحم التنينينينينينيي توصنينينينينينيل عامنينينينينينية وخاصنينينينينينية؛ فالعامنينينينينينية رحنينينينينينيم النينينينينينيدين، وجتنينينينينينيب 

 مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل واإلنصاف، والقيام باحلقوق والواجبات.

 يب، وتفقد أحواهلم، والتغافل عن زالهتم. قروأما الرحم اخلاصة فبزيادة النفقة عل ال
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. كيف يدخل اجلنة وقد قطنينيع (1)«»ال يدخل اجلنة قاطع رحمأنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوصح عنه 

منينينينيا أمنينينينير اهلل بنينينينيه أن يوصنينينينيل، وقنينينينيد جنينينينياء يف احلنينينينيديث الصنينينينيحيح: »رنينينينيا خلنينينينيق اهلل النينينينيرحم تعلقنينينينيت 

ن وصنينيلك منيني  بنينيالعر ، فقالنينيت: هنينيذا مقنينيام العائنينيذ بنينيك منينين القطيعنينية، قنينيال: أال ترضنينيني أن أصنينيل

ْل ﴿وأقطع من قطعك  قالت: بل، قال فهو لك« ثم قال رسنينيول اهلل: » فنينياقرءوا إن شنينيئتم  هني  ف 

وا يِف اأْل   د  ْفسنينيِ ْم أ ن ت  ْيت  لَّ و  ْم إِن تنيني  ْيت  سنيني  مْ ع  ك  ام  ْرحنيني  وا أ  عنيني  طِّ ق  ت  . وجنينياء يف حنينيديث عبنينيد (2)«﴾ْرِض و 

ن، خلقت الرحم، وشققت ر »يقول اهلل تعاىل: أنا الالر ن بن عوف أن رسول اهلل قنينيال: 

 .(3)«هلا اسام  من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

ا  ،وقنينينيالوا إن صنينينيلة النينينيرحم تكنينينيون بتقنينينيديم منينينيا ي عنينينيد بنينينيه اإلنسنينينيان واصنينينيال   فمنينينيثال  إن كنينينيان غنينينينيًّ

وصلهم بارال أو اهلدية، فإن مل يقدر عل الصلة بارال وصلهم بالزينينيارة، واإلعاننينية يف أعامهلنينيم 

ا ا إن كنينينيانو حمتنينينينياجني، وقينينينينيل بنينينينيدفع الرضنينينينير عنينينينينهم وطالقنينينينية الوجنينينينيه والنينينينيدعاء هلنينينينيم، وإن كنينينينيان غائبنينينيني 

لنينيدين؛ قنينيال  وصنينيلهم برسنينيالة أو تليفنينيون أو غنينيريه، ومنينين أعظنينيم الصنينيالت وأرفنينيع القربنينيات بنينير الوا

ان ا﴿تعاىل:  ْيِن إِْحس  لِد  ا بِاْلو  اه  و  وا إاِلَّ إِيَّ ْعب د  بهك  أ الَّ ت  ق ىض  ر  ء: ﴾و   [.32]اإلرسا

»يا رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي  قال: رجل إىل رسول اهلل فقال:  اءج

 .(4)قال: أدوك«قال: ثم من  قال: أمك. قال: ثم من   قال: أمك.قال: ثم من .  أمك.

 ابن عاق  لم أداه، واستهان به، وجحد معروفه، وأنكر مجيله، فبكن وأنشد يقول:

ا  ا وعلتنينينينينينينينينينينيك يافعنينينينينينينينينينيني   غنينينينينينينينينينينيذوتك مولنينينينينينينينينينينيود 

 

 ام أ د  علينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيك وت نهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل  بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  تعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيله  

 
قم مل أدنينينينينينينينينينيت   إذا ليلنينينينينينينينينينية ضنينينينينينينينينينياقتك بالسنينينينينينينينينينيه

 

 لسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيقمك إال شنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياكي ا أمتلمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل   

 

 
 (.6473(، ومسلم )5984رواه البخاري )(  1)

 (.5987رواه البخاري )  (2)

 (.1911(، والرتمذي )1671رواه أ د )(  3)

 (.6452(، ومسلم )5971رواه البخاري )  (4)
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 كنينينينينينينينينيأ  أننينينينينينينينينيا امللنينينينينينينينينيدو  دوننينينينينينينينينيك بالنينينينينينينينينيذي 

  

 لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدغت بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه دو  فعيننينينينينينينينينينينينينينينينينينينياي هتمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل   

 
 فلنينينينينينينينينينيام بلغنينينينينينينينينينيت السنينينينينينينينينينين والغاينينينينينينينينينينية التنينينينينينينينينينيي 

 

 إليهنينينينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينينينيدى منينينينينينينينينينينينينيا فينينينينينينينينينينينينينيك كننينينينينينينينينينينينينيت آمنينينينينينينينينينينينينيل   

 
ئنينينينينينينينينينينيي غلظنينينينينينينينينينينية وفظا نينينينينينينينينينينية    جعلنينينينينينينينينينينيت جزا

 

 

 

 

 ضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل  تفكأننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيك أننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت املنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينعم امل 

 

 نتن

ا أخنينينيرى زائنينينيدة غنينينيري التنينينيي ذكنينينيرت، وهنينينيي: إذا احتنينينيا  إىل  لنينينيد حقوقنينيني  لنينينيذلك عنينينيد العلنينينيامء للوا

الطعنينينينينيام أطعمنينينينينيه، وإذا احتنينينينينيا  إىل الكسنينينينينيوة كسنينينينينياه، وإذا احتنينينينينيا  إىل اخلدمنينينينينية خدمنينينينينيه، وإذا دعنينينينينياه 

أجابه، وإذا أمره يف غري معصية أطاعه، وأن ينينيتكلم معنينيه بنينياللني وخفنينيض الصنينيوت، وأال يسنينيبه، 

سبب نيا يف سنينيبه، وأال يمإنيني أمامنينيه، وأن ينينيرض لنينيه منينيا ينينيرض لنفسنينيه ويكنينيره لنينيه منينيا يكنينيره ن  وأال يكو

: ملسو هيلع هللا ىلصهلنينيا، وأن ينينيدعو لنينيه بنينياملغفرة، وأن يكنينيرم صنينيديقه، وأن يصنينيل رحنينيم أدينينيه وأمنينيه، وجنينياء عننينيه 

  . (1)»إن من أدر ال  أن يصل الرجل أهل ود أديه«

 . .نقلبملتقي مصار  السوء وخزي الدنيا واآلخرة وسوء ا صل  اجرحم 

»منين كنيان ينيؤمن عننينيوان عنينيل كنينيامل اإلينينيامن وخشنينيية النينير ن وامتثنينيال القنينيرآن   صل  اجرحم 

 .باهلل واليوم اآلخر فليصل ر ه«

 ملسو هيلع هللا ىلصتزيد الرزق وتبارك العمر، فعن أ  هريرة قال: سمعت رسول اهلل   صل  اجرحم 

  .(2)يقول: »من رسه أن يبس  له يف رزقه، وأن ينسأ له يف أثره فليصل ر ه«

واملقصود بالبس  يف الرزق هو الزيادة وال كة يف الرزق ب كة صنينيلة النينيرحم، وهنينيذا احلنينيديث 

ا؛ ذلنينيك أن منينين وصنينيل ر نينيه فنينيإنام يكنينيون  ا جدينينيد  ننيني  يقلب عل الناس موازينهم ارادية، ويضنينيع هلنينيم ميزا

 عة ذلنينيك بإنفنينياق ارنينيال والوقنينيت، واإلنفنينياق منينين ارنينيال يف نظنينير الننينياس منقصنينية لنينيه، وإنفنينياق الوقنينيت مضنينيي

للعمنينينينير، ولكنينينينينين الرسنينينينينيول القنينينينينيدوة يقنينينينيول للننينينينينياس إن صنينينينينيلة النينينينينيرحم ليسنينينينيت سنينينينينيبب ا يف ضنينينينينييا  العمنينينينينير أو 

نه، وإننينيام هنينيي سنينيبب ال كنينية والنينينامء احليسنيني واملعننينيوي، وهكنينيذا  نقصنينيانه، وال يف هنينيالك ارنينيال أو خرسنينيا

 
 (.6467رواه مسلم )(  1)

 (.6476(، ومسلم )2043رواه البخاري )  (2)
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. وشهر رمضان أعظم مدرسة لل  والصلة، ومنينيا أمجنينيل أن نبنينيدأ هنينيذا . يكون اجلزاء من جنس العمل 

صلة أقاربنا! نفاجئهم بالزيارة أو اتصال أو هدية أو بطاقة هتنئة؛ فقنينيد صنينيح عنينين رسنينيول اهلل ب  الشهر

 . (1)»ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت ر ه وصلها« أنه قال:  

. أخرجنينينيوه منينينين .منينينين أشنينينيد الننينينياس عنينينيداوة لنينينيه -إال القلينينينيل  - ملسو هيلع هللا ىلصوكنينينيان أقنينينيارب الرسنينينيول 

حنينينياربوه، فلنينينيام نرصنينينيه اهلل علنينينييهم وفنينينيتح علينينينيه مكنينينية يف و داره وطنينينياردوه ورشدوه وآذوه وكنينينيذبوه

ا ما سمع الناس بمثله  .، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاءرمضان، عفا عنهم عفو 

 واجب عملي

اغغغب اغغغاء أقا  عغغغ  أ مغغغ  حغغغ ا ا لغغغ  ا مغغغا وات عغغغ   اائ اغغغ  وك  لغغغ   كغغغمى  وات قغغغ وع  ا

   مضاأ.

 التجويد

 ملد والقصرا

 تعىيف اأ :

ننِي  ﴿له تعاىل: قوالزيادة، ومنه  * املد لغة: ب  ٍل و  ا ْم بِأ ْمو  ْمِدْدك  ي   ، أي يزدكم.﴾و 

 إطالة الصوت بحرف املد أو اللني عند وجود السبب.ااطالحلا: 

ات  ﴿احلبس واملنع، ومنه قوله تعاىل:  القرص يف لغة:  * تعريف القرص: ور  ْقصني  ور  مَّ حني 

امِ  نيني  يني
يِهنَّ ﴿ :وقولنينينينيه تعنينينينياىل ،أي حمبوسنينينينيات فيهنينينينيا  ،﴾يِف اخْلِ

نينيِ نيني   فني ْرِف قني نينيَّ ت  الطني ا أي مانعنينينينيات  ،﴾اِر 

 طرفهن عن النظر إال عل أزواجهن.

اغغغغطالحلا: إثبنينينينيات حنينينينيرف املنينينينيد أو اللنينينينيني منينينينين غنينينينيري زينينينينيادة فينينينينيه؛ لعنينينينيدم وجنينينينيود السنينينينيبب،  وا

ا، ولكنينين  وحقيقنينية املنينيد هنينيو حتققنينيه بنينيأي مقنينيدار ولنينيو حنينيركتني، وحقيقنينية القرصنيني هنينيو عنينيدم املنينيد مطلقنيني 

 قدار حركتني، واملد ما زاد عل ذلك.م املصطلح عليه يف علم التجويد أن القرص هو

 
 (.5991رواه البخاري )(  1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

132 

  رحاب القرآنيف

 

132 

أغغغغغ : ا  حغغغغغىوف ا حنينينينينيروف املنينينينينيد ثالثنينينينينية، ويطلنينينينينيق عليهنينينينينيا حنينينينينيروف منينينينينيد ولنينينينينيني، وسنينينينينيميت منينينينينيدًّ

 المتدادها، وحرف لني خلروجها بسهولة وعدم كلفة، وهي:

ا. -1  األلف، وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوح 

 الواو الساكنة، برشط ضم ما قبلها. -2

 ء الساكنة، برشط كرس ما قبلها.يا ال -3

والينينياء رشطنينييهام بنينيأن سنينيكنتا وانفنينيتح  -وهنينيي جمموعنينية يف لفنينيظ )واي(. فنينيإن فقنينيدت )النينيواو 

 )خوف(. -ما قبلهام كانتا حريف لني فق ، مثل )البيت( 

وخالصة ذلنينيك: أن األلنينيف ال تكنينيون إال حنينيرف منينيد ولنينيني، وأمنينيا النينيواو والينينياء ففنينييهام ثالثنينية 

 أحوال، هي:

 حريف مد ولني، إذا سكنتا وضم ما قبل الواو وكرس ما قبل الياء.ا أن تكون -أ

 أن تكونا حريف لني فق ، وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهام كام سبق. -ب

 أن تكونا حريف علة فق ، وذلك إذا حتركتا بأي حركة كانت. - 

 علوم القرآن

 حلكمة من النسخ يف شريعة اإلسالما

 حلكم ترشيعية رائعة، منها: سخمجهور بالعلامء قالوا بالن

عنينينياة مصنينينيالح العبنينينياد، بنينينينقلهم يف الترشنينينييع إىل منينينيا يناسنينينيب تلنينينيك املصنينينيالح، التنينينيي ال  -1 مرا

 يعلمها عل وجهها الصحيح إال اهلل سبحانه.

 تطور الترشيع إىل مرتبة الكامل حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. -2

عنينينياىل، أو تنينينيردده وشنينينيكه، وذلنينينيك فنينينييام إذا ت ابنينينيتالء املكلنينينيف واختبنينينياره بامتثالنينينيه ألمنينينير اهلل -3

 كان النسخ إىل حكم مساٍو كنسخ التوجه يف القبلة إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة.
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التيسنينينينيري عنينينينيل األمنينينينية إذا كنينينينيان النسنينينينيخ إىل حكنينينينيم أخنينينينيف؛ كنسنينينينيخ حرمنينينينية الرفنينينينيث يف لينينينينيل  -4

سنينيورة البقنينيرة يف  يفرمضنينيان يف أول األمنينير، بإباحنينية اجلنينيام  منينين بعنينيد الغنينيروب إىل الفجنينير، كنينيام جنينياء 

اس  ﴿قنينيول اهلل تعنينياىل:  ْم لِبنيني  ت  ننينيْ أ  ْم و  كنيني  اس  لَّ نَّ لِبنيني  ْم هنيني  ك 
ائِ ث  إىِل  نِسنيني  فنيني  ي اِم الرَّ ة  الصنينيِّ ْيلنيني  ْم ل  كنيني  لَّ ل 

أ حنينيِ

 [.187]البقرة: ﴾هلَّ نَّ 

إرادة اخلنينينيري لألمنينينية إذا كنينينيان النسنينينيخ إىل حكنينينيم أشنينينيق؛ ألن املشنينينيقة تسنينينيتتبع زينينينيادة األجنينينير  -5

 يف نسنينينينيخ وجنينينينيوب صنينينينييام ينينينينيوم عاشنينينينيوراء بوجنينينينيوب صنينينينيوم شنينينينيهر رمضنينينينيان، كنينينينيامواملثوبنينينينية، وذلنينينينيك 

ا من صيام اليوم.  ومعلوم أن صيام الشهر أشق من صيام اليوم، لكنه كذلك أعظم أجر 

 كيف حتفظ القرآن؟

 لم ولدك القرآن قبل أن يأتي إىل الدنياع

بنينيدأ يف التفاعنينيل ي أثبت العلامء حديث ا أن اجلنني يف بطن أمنينيه وبعنينيد الليلنينية الثانينينية واألربعنينيني

منينيع املنينينيؤثرات اخلارجينينينية، ثنينينيم يتفاعنينينيل منينينيع األصنينينيوات التنينينيي يسنينينيمعها وهنينينيو يف بطنينينين أمنينينيه؛ ولنينينيذلك 

جينينيب عنينينيل كنينينيل أم أن تسنينينيمع جنينهنينينيا شنينينييئ ا منينين القنينينيرآن، وبعنينينيد النينينيوالدة تسنينينيتمر يف ذلنينينيك، وسنينينيوف 

تتأثر خاليا دماغه وقلبنينيه بكنينيالم اهلل تعنينياىل، وتكنينيون بنينيذلك قنينيد هينينيأت طفلنينيك حلفنينيظ القنينيرآن قبنينيل 

ْيئ ا ﴿أيت إىل الدنيا. يقول تبارك وتعاىل: ي أن ون  ش  ْعل م  ْم ال  ت  ك 
اتِ ه  مَّ ط وِن أ  ن ب  م مِّ ك  ج  اّلل  أ ْخر  و 

األ    ْمع  و  م  اْلسَّ ك  ل  ل  ع  ج  األ   و  ار  و  ون  دْص  ر  ْشك  ْم ت  لَّك  ع  ة  ل  د 
 [.78]النحل: ﴾ْفئِ
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 اليوم العشرون

 

 داب االعتكافآ

ال  ت﴿قال تعاىل:  اِجدِ باو  ون  يِف امْل س  ف 
اكِ نْت ْم ع  أ   .[187]البقرة:  ﴾رشوهن و 

اهلل سنينينينينينيبحانه لعبنينينينينينياده الصنينينينينينيائمني؛ ليغسنينينينينينيلوا فيهنينينينينينيا جيعلهنينينينينينيا  ،مغسنينينينينينيلة روحينينينينينينية االعتكنينينينينينياف 

أرواحهم، ولتتطهر قلو م، فيحصل هلم القرب من اهلل تعنينياىل. واالعتكنينياف هنينيو زينينيارة اهلل يف 

يعتكنينينينيف كنينينينيل  ملسو هيلع هللا ىلصيكنينينينيرم زائنينينينيره؛ لنينينينيذا كنينينينيان النبنينينينيي ن بيتنينينيه، واالنقطنينينينيا  إلينينينينيه، وحنينينينيق عنينينينيل املنينينينيزور أ

ا.  رمضان عرشة أيام، فلام كان العام الذي قبض فيه اعتكف عرشين يوم 

)ورش  هلنينينينيم االعتكنينينينياف، النينينينيذي مقصنينينينيوده وروحنينينينيه  :♫* يقنينينينيول اإلمنينينينيام ابنينينينين القنينينينييم 

عكنينيوف القلنينيب عنينيل اهلل تعنينياىل ومجعيتنينيه علينينيه، واخللنينيوة بنينيه، واالنقطنينيا  عنينين االشنينيتغال بنينياخللق، 

حمنينيل مهنينيوم القلنينيب غا واالشنينيت ل بنينيه وحنينيده سنينيبحانه؛ بحينينيث يصنينيري ذكنينيره وحبنينيه واإلقبنينيال علينينيه يف 

تنينينينيه، فيسنينينينيتويل علينينينينيه بنينينينيدهلا، ويصنينينينيري اهلنينينينيم كلنينينينيه بنينينينيه، واخلطنينينينيرات كلهنينينينيا بنينينينيذكره، والتفكنينينينير يف  وخطرا

حتصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصنينيري أنسنينيه بنينياهلل بنينيدال  عنينين أنسنينيه بنينياخللق، فيعنينيده بنينيذلك ألنسنينيه 

حنينينيني ال أننينينييس لنينينيه، وال يفنينينيرح بنينينيه سنينينيواه، فهنينينيذا مقصنينينيود االعتكنينينياف  وربنينينيه ينينينيوم الوحشنينينية يف القبنينيني 

 .(1)األعظم(

* واالعتكنينينينينياف املطلنينينينينيوب الينينينينينيوم لنينينينينييس االعتكنينينينينياف النينينينينيذي جيعنينينينينيل منينينينينين املسنينينينينياجد مهنينينينينياجع 

ا لفضنينينينينينيول  ئنينينينينينيد لألكنينينينينينيل، وحلقنينينينينينيات للضنينينينينينيحك، ومرتعنينينينينيني  للننينينينينينيائمني، وجمنينينينينينيالس للمتنينينينينينيزاورين، وموا

ا عن اهلل. ب،الكالم؛ فهذا اعتكاف ال يزيد صاحبه إال قسوة يف القل  وبعد 

* أمنينينينينيا االعتكنينينينينياف املنشنينينينينيود فهنينينينينيو النينينينينيذي تسنينينينينييل بنينينينينيه دمنينينينينيو  اخلاشنينينينينيعني، وتنينينينينيرق بنينينينينيه قلنينينينينيوب 

. إننينينينيه االعتكنينينينياف النينينينيذي ال يعنينينينيرف مننينينينيه حلظنينينينية يف غنينينينيري .املشنينينينيفقني، وترفنينينينيع فينينينينيه أكنينينينيف املترضنينينينيعني

 
 .2/82  ،ابن القيم   زاد املعاد،(  1)
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اال  لثالثة أمراض تعت  من أهنينيم عالمنينيات منينيوت القلنينيب، وهنينيي  ا فعو طاعة؛ ليكون بذلك عالج 

هنينيا )ذو الننينينيون( يف قولنينيه: )ثالثنينينية منينين عالمنينينيات منينيوت القلنينينيب: األننينيس منينينيع اخللنينينيق، ليالتنينيي أشنينينيار إ

 .(1)والوحشة يف اخللوة مع اهلل، وافتقاد حالوة الذكر(

ول   حيقص االعت اف كذه اأ افع الىوحيب  ف أ ك اك أمو لا ي  ل  للمعت ف أأ * 

 يفعلما:

رينينينينية؛ فقنينينيد أخنينينينير  وأن حينينينيرص عنينينيل عنينينينيدم كثنينينيرة اخلنينينيرو  منينينينين املسنينينيجد إال حلاجنينينية ِض  -1

دخل عنينينييلو رأسنينينيه وهنينينيو يف املسنينينيجد  ▲البخنينينياري عنينينين عائشنينينية  قالنينينيت: »كنينينيان رسنينينيول اهلل لينينيني 

ا   .«فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكف 

ولنينينيذلك رأى كثنينينيري منينينين أهنينينيل العلنينينيم أالو خينينينير  منينينين املعتكنينينيف إال حلاجنينينية ِضورينينينية، إىل أن  

 خير  يوم العيد؛ ليشهد الفطر مع الناس.

ى بعض العلامء جواز اخلنينيرو  لعينينيادة املنينيريض واتبنينيا  اجلننينيازة، إن كنينيان خيشنينين فنينيوات يرو

خر  من معتكفه لينقلنينيب بأهلنينيه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصمصلحة رشعية بعدم اخلرو ، وقالوا إذا كان النبي 

بيتنينيه، فإننينيه منينين بنينياب أوىل أن خينينير  ملثنينيل هنينيذه احلاجنينيات الرشنينيعية، حتنينين ولنينيو كاننينيت هنينيذه احلاجنينية 

حنينينينيني خنينينينير  منينينينين  ¶منينينينين الننينينينياس، كنينينينيام فعنينينينيل ابنينينينين عبنينينينياس د لقضنينينينياء حاجنينينينية ِضورينينينينية ألحنينينيني 

 اعتكافه ليقيض حاجة مسلم.

* ولكنينينين األوىل باملسنينينيلم إذا دخنينينيل معتكفنينينيه وكنينينيان يف نيتنينينيه أن خينينينير  لنينينيبعض احلاجنينينيات أن 

يشنينينيرتط ذلنينينيك، كمنينينين خينينينير  إىل عملنينينيه، أو بعنينينيض أشنينينيغاله الرضنينينيورية، فنينينيال بنينينيأس بنينينيذلك، عنينينيل أن 

.فهيشرتط ذلك عند اعتكافه، أما أكمل األحوال   و أن يكون اعتكافه كامال 

 
 خالد أدو شادي.،من الطارق(  1)
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اعتنينينينينيزال جمنينينينينيالس األننينينينينيس والسنينينينينيمر، فنينينينينيال يكنينينينينيون االعتكنينينينينياف سنينينينينيبب ا يف اجنينينينينيتام  الننينينينينياس  -2

وأخنينيذهم يف أطنينيراف احلنينيديث، وضنينييا  األوقنينيات يف كنينيالم ال يفينينيد، أو تضنينيييع الوقنينيت يف طنينيول 

إذا اعتكنينيف ينينيأمر بخبنينياء فيرضنينيب لنينيه، فيدخلنينيه بعنينيد صنينيالة الصنينيبح،  ملسو هيلع هللا ىلصاملننينيام؛ فقنينيد كنينيان النبنينيي 

فيه حتن خير  لصالة العينينيد. وذهنينيب اإلمنينيام أ نينيد إىل أن املعتكنينيف ال يسنينيتحب لنينيه خمالطنينية ن  يبق

 الناس، حتن ولو لتعليم علم وقراءة القرآن؛ بل األفضل له االنفراد بنفسه، واخللوة بربه.

حتري ليلة القدر، والسعي اجلاد للحصول عل ثوا ا: من أعظم ما يفعله املعتكف   -3

، ◙ة حتن حيصل عل أجرها؛ فقد أخنينير  البخنينياري عنينين أ  هرينينيرة يلأن يتحرى هذه الل

 قال: »من قام ليلة القدر إيامن ا واحتساب ا غفر له ما تقدم من ذنبه«. ☺أن رسول اهلل 

ر، يكنينيون االعتكنينياف مغسنينيلة روحينينية، خينينير   وبتحقيق هنينيذه اآلداب، واألخنينيذ  نينيذه األرسا

، يسنينيتقبل احلينينياة بنينيروح جدينينيدة، ويسنينيتأنف ا العبد منها أنقن ما يكون من النينيذنوب، وأصنينيفن قلبنيني  

العمنينيل عنينيل ننينيور منينين ربنينيه؛ ليكنينيون املعتكنينيف أهنينيال حلمنينيل الرسنينيالة، والقينينيام  نينيا، والنينيدعوة إليهنينيا، 

فإذا ما نادى منادي احلق إىل اجلهاد بارال أو النفس أو اللسان، كان أسنينيبق الننينياس إىل املينينيدان، 

 وأصدق الناس يف التضحية والبذل.

 لقائل:ا ليصدق فيهم قول

 حيينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيون لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييلهم بطاعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية ر نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم

 

 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتالوة وترضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  وسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيؤال 

 
 يف اللينينينينينينينينينينينينينينيل رهبنينينينينينينينينينينينينينيان وعننينينينينينينينينينينينينينيد جهنينينينينينينينينينينينينينيادهم

 

 لعنينينينينينينينينينينينينينيدوهم منينينينينينينينينينينينينينين أشنينينينينينينينينينينينينينيجع األدطنينينينينينينينينينينينينينيال 

 

 

 واجب عملي 

 اعت ف العشى ا واخى مه  مضاأ  مع مىاعاة حتقيص أ كا   و ااا  وفوائ ه.

 التجويد

 قسام املدأ

 مد فرعي -2  مد أصيل -1املد قسامن: 
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ويسنينيمن باملنينيد الطبيعنينيي، وهنينيو النينيذي ال تقنينيوم ذات أحنينيرف املنينيد إال بنينيه،  صيل:ألاملد اأوال: 

ا ألن صنينياحب الطبيعنينية السنينيليمة ال ينينينقص عنينين  وال تسنينيتقيم الكلمنينية إال بوجنينيوده، وسنينيمي طبيعينينيًّ

 مقداره وال يزيد.

مقنينينيداره حركتنينينيان، واحلركنينينية بمقنينينيدار قنينينيبض األصنينينيبع أو بسنينينيطه بحالنينينية متوسنينينيطة،  مقنينينيداره:

 ليس برسعة وال بتأن.

 اعه: ثالثة، وهي:نوأ

ء أكنينينينينيان متوسنينينينينيط ا مثنينينينينيل )مالنينينينينيك  -1 ا، سنينينينينيوا ا وصنينينينينيال  ووقفنينينينيني   -أن يكنينينينينيون حنينينينينيرف املنينينينينيد ثابتنينينينيني 

ا مثنينينينينيل )وضنينينينينيحاها  -يوصنينينينينييكم  ا يف  -قنينينينينيالوا  -بيميننينينينينيه(، أو متطرفنينينينيني  ء أكنينينينينيان ثابتنينينينيني  وأمنينينينينييل(. وسنينينينينيوا

قعنينينينية يف فنينينينيواتح  ا احلنينينينيروف اهلجائينينينينية اخلمسنينينينية، والوا حمنينينينيذوف ا، ومنينينينين هنينينينيذا الننينينينيو  أيضنينينيني  الرسنينينينيم، أو 

وجنينياءت عنينيل حنينيرفني، ثنينيانيهام حنينيرف منينيد، مجعنينيت يف لفنينيظ )حنينيي طهنينير(، مثنينيل احلنينياء منينين ، السنينيور

 )حم(.

ا يف الوقنينينيف دون الوصنينينيل، وذلنينينيك يف األلفنينينيات املبدلنينينية منينينين  -2 أن يكنينينيون حنينينيرف املنينينيد ثابتنينيني 

( يف حالنينية الوقنينيف، وكنينيذلك األلفنينيات التنينيي عليهنينيا سنينيكون  التننينيوين املنصنينيوب مثنينيل )علنينييام  حكنينييام 

 ر ( )الظنون( )كانت قواريرا(، وذلك يف حالة الوقف. مستطيل يف مثل )لكنا هو اهلل

وكذلك املدود التي حتنينيذف يف حالنينية الوصنينيل خشنينيية التقنينياء السنينياكنني، وتثبنينيت يف الوقنينيف، 

 مثال األلف: )وقاال احلمد هلل( )القرى التي( )ما يف األرض(.

وهنينيذا  (،أن يكون حرف املد ثابت ا يف الوصل دون الوقف، مثال )إنه هو( )به نصريا   -3

الننينيو  منينين املنينيد األصنينييل يطلنينيق علينينيه منينيد الصنينيلة، وهنينيو خنينياص  نينياء الضنينيمري التنينيي سنينييأيت الكنينيالم 

 عليها، وعالمته واو صغرية بعد اهلاء املضمومة، وياء صغرية بعد اهلاء املكسورة.

 علوم القرآن

 عجاز القرآن الكريمإ

العجنينيز، وهنينيذا ا اإلعجاز: هو إثبات العجز ملنينين وقنينيع علينينيه التحنينيدي، واسنينيتلزم إ هنينيار هنينيذ
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، وهنينينينينينيو املقصنينينينينينيود األول منينينينينينين ملسو هيلع هللا ىلصيسنينينينينينيتلزم إ هنينينينينينيار صنينينينينينيدق رسنينينينينينيول اهلل  -بنينينينينينيدوره  -اإل هنينينينينينيار 

ا، وهنينينينينيم أهنينينينينيل الفصنينينينينياحة والبالغنينينينينية،  اإلعجنينينينينياز؛ فقنينينينينيد حتنينينينينيدى رسنينينينينيول اهلل بنينينينينيالقرآن العنينينينينيرب مجيعنينينينيني 

 فعجزوا عن ذلك.

 أنواأل اإلعجاز 

لغغوي:  -1 يكنينين  لعنينيل إعجنينياز القنينيرآن بلفظنينيه منينين أهنينيم وجنينيوب إعجنينيازه، إذا ملاإلعجغغاز الل

أمههنينيا عنينيل اإلطنينيالق؛ حينينيث عجنينيز العنينيرب أهنينيل الفصنينياحة والبالغنينية، وقامنينيت علنينييهم احلجنينية أن 

 يأتوا بمثله.

مغغغغغغغغ :  -2 جغغغغغغغغاز العل القنينينينينينينينيرآن أصنينينينينينينينيال  كتنينينينينينينينياب هداينينينينينينينينية، ولكننينينينينينينينيه احتنينينينينينينينيوى عنينينينينينينينيل أدق اإلع

العلمية وأصدقها؛ ألن القرآن آية مقروءة، والكنينيون آينينية مرئينينية، ولنينين يتعارضنينيا، ولكنينين  احلقائق

 العلوم املختلفة بنظرياهتا يف القرآن فقد ذهب بالقرآن إىل غري مقصده.م من حياول إقحا 

شغغغغغغغغغغىيع : -3 جغغغغغغغغغغاز الت لقنينينينينينينينينينيد احتنينينينينينينينينينيوى القنينينينينينينينينينيرآن عنينينينينينينينينينيل الترشنينينينينينينينينينييعات أصنينينينينينينينينينيوال  يف  اإلع

ا أو  معظمهنينينيا، ء أكنينينيان فنينينينيرد  وتفصنينينييال  يف بعضنينينيها، وحتنينينينيوي هنينينيذه الترشنينينييعات اخلنينينيري للبرشنينينيني، سنينينيوا

ا أو دولة، واملمتعن يف ذلك يعلم أن القرآ   أتن بأكمل الترشيعات وأحكمها وأمتها.ن جمتمع 

 كيف حتفظ القرآن؟

 اع  طفلب علن حفظ القى أ: ه

ا  حاول أن تعلم طفلك القرآن، وحتثه عنينيل حفظنينيه؛ ألننينيك إذا فعلنينيت ذلنينيك سنينييكون شنينيفيع 

لك يوم القيامة. وقد أثبت العلامء أن لدى الطفل قدرة هائلة عل احلفظ؛ فقد أثبتوا أن خاليا 

ل الصنينيغري تكنينيون نظيفنينية، ويف قمنينية نشنينياطها وطاقتهنينيا؛ لنينيذلك شنينيجع أطفالنينينيك طفنيني النينيدما  عننينيد ال

عل حفظ القرآن، واقرأ أمامهم القرآن كل يوم بصوت مرتفع يسمعونه؛ فنينيإن خالينينيا دمنينياغهم 

 تتأثر، وقزن هذه اآليات، فينشأوا عل حب القرآن.
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 اليوم احلادي والعشرون

 

 

 زكـــــاة الفطـــــــر

ت ك  خ  ﴿قال تعاىل:   ال  ْيِهْم إِنَّ صني  لني  لِّ ع  صني  ا و   
يِهْم  نيِ كِّ ز  تني  ْم و  ه  ر  هنيِّ ط  ة  ت  ق  د  هِلِْم ص  ا ْمو  ْذ ِمْن أ 

يم  
لِ ِميع  ع  اّلل  س  ن  هلَّ ْم و  ك   .[103]التوبة:  ﴾س 

 احل مب م ما:  -

ا هلل تعنينينينياىل عنينينينيل فضنينينينيله  هنينينينيي صنينينينيدقة خيرجهنينينينيا املسنينينينيلم عنينينينين طينينينينيب نفنينينينيس للمحتنينينينيا ؛ شنينينينيكر 

تنينيه عنينيل الصنينييام، كنينيام أهننينيا تطهنينيري لصنينييام املسنينيلم منينين الشنينيوائب التنينيي أحاطنينيت بنينيه انوتوفيقنينيه لنينيه وإع

وأنقصت من أجره، كام أهنا إشاعة لل  يف العيد؛ لتعم الفرحة كنينيل املسنينيلمني، فيتفاعنينيل القنينيادر 

مع غري القنينيادرين؛ ليطهنينير مالنينيه ونفسنينيه منينين البخنينيل، وينقنينيي غنينيري القنينيادر قلبنينيه منينين احلقنينيد واحلسنينيد، 

فنينينيرض رسنينينيول اهلل »قنينينيال:  ¶ة املجتمنينينيع املسنينينيلم. عنينينين ابنينينين عبنينينياس ودفتسنينينيود املحبنينينية واملنينيني 

 .(1)زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث« ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)»أغنوهم عن الطواف يف هذا اليوم«: ومن حديث ابن عمر 

»صوم رمضان معلق بني السامء األرض ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    وعن جرير  

 .يرفع إال بزكاة الفطر«

عنينين هنينيذه  ملسو هيلع هللا ىلصن عبنينيد اهلل املنينيز  عنينين أدينينيه عنينين جنينيده، قنينيال: »سنينيئل رسنينيول اهلل بنيني  وعن كثري

ن ﴿اآلية  كَّ ز  ن ت  ْفل ح  م  ْد أ  لَّ  * ق  ِه ف ص  بِّ ر  اْسم  ر  ك  ذ   .(3)أنزلت يف زكاة الفطر« :قال ،﴾و 

جتغغغب:- مغغغه  لغغغن  مغغغا وع زكنينينياة الفطنينينير واجبنينينية باتفنينينياق األئمنينينية األربعنينينية عنينينيل الصنينينيغري  ح م

 
 (.1610رواه أدو داود )(  1)

 (.7761رواه البيهقي )(  2)

 (.2405رواه ابن خزيمة يف صحيحه )(  3)
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، العبنينيد واحلنينير، وملنينين ال تلزمنينيه نفقنينيتهم منينيا دام يملنينيك قنينيوت ينينيوم العينينيد ثنينينوالكبنينيري، النينيذكر واألن

 وليلته لنفسه وملن يعول.

اغغ افما:- قغغ ا كا وأ اتفنينينيق الفقهنينينياء عنينينيل أننينينيه جينينينيوز إخراجهنينينيا منينينين مخسنينينية أصنينينيناف: النينيني   م

والشعري والتمر والزبيب واألق ، قال الشافعي: كل منينيا جينينيب فينينيه العرشنيني فهنينيو صنينيالح إلخنينيرا  

 ز والذرة، وعند أ د وأدو حنيفة جيز  إخرا  الدقيق والسويق.رالزكاة منه، كاأل

ا، وأفتنينينين بنينينيذلك بعنينينيض متنينينيأخري الشنينينينيافعية،  وجينينينيوز عننينينيد أ  حنيفنينينية إخنينينيرا  القيمنينينية نقنينينيود 

: هو األحب إذا كان أنفع للفقري، ويؤيد هذا الرأي بعض اهليئات الرشنينيعية، مثنينيل اهليئنينية  وقالوا

 ية الرشعية، ويؤيده بعض الفقهاء املعارين.معالعاملية للزكاة، وهيئة كبار علامء اجل

ا، واتفقنينيوا عنينيل  وقت نخىاجما:- أفضل أوقات إخراجها بعد فجنينير العينينيد وقبنينيل صنينيالته إمجاعنيني 

جواز إخراجها قبل العينينيد بينينيوم أو ينينيومني، واختلفنينيوا يف التعجينينيل قبنينيل ذلنينيك، فقنينيال أدنينيو حنيفنينية: جينينيوز 

 يم من أول شهر رمضان. قدتقديمها عل شهر رمضان، وقال الشافعي: جيوز الت

ومن األفضل أن يبكر املزكي بإخراجها قبل يوم العينينيد بنينيام يمكنينين الفقنينيري منينين االنتفنينيا   نينيا ينينيوم 

العيد، كام رأى ذلك كثري من أئمة الفقه، وحيرم تأخريها عن صالة العينينيد، فنينيإن أخرهنينيا بعنينيد الصنينيالة 

 مل تسق  عنه؛ بل تظل دين ا يف ذمته واجب القضاء. 

 أه تلىف؟-

الشنينينيافعية إىل وجنينينيوب رفهنينينيا إىل األصنينينيناف الثامنينينينية التنينينيي ترصنينينيف هلنينينيم الزكنينينياة، وخينينينيص  هنينينيبذ

منينينهم الفقنينيراء واملسنينياكني، وجينينيوز رفهنينيا إىل اإلخنينيوة والعمومنينية عننينيد أ  حنيفنينية ومالنينيك والشنينيافعي، 

 وال جيوز منها إىل الوالدين أو األوالد؛ ألنه ممن تلزمه نفقاهتم، وال جيوز رفها إىل كافر. 

يف نقنينيل الزكنينياة منينين بلنينيد إىل بلنينيد آخنينير، فقنينيال أدنينيو حنيفنينية: يكنينيره، إال أن ينقلهنينيا إىل ا واختلفنينيو

بنينينية حمتنينينياجني، أو قنينينيوم هنينينيم أشنينينيد حاجنينينية منينينين أهنينينيل بلنينينيده، فنينينيال يكنينينيره وقنينينيال مالنينينيك: ال جينينينيوز إال  ،قرا

ز النقنينيل، واملشنينيهور عننينيد أ نينيد أننينيه ال  بنينيرأي اإلمنينيام؛ حلاجنينية بلنينيد إليهنينيا، وقنينيال الشنينيافعي بعنينيدم جنينيوا

 د املستحقني يف بلده.جوجيوز نقلها مع و
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  واجب عملي

لغغب  ونأ مل   قغغب يف   حتغغىك ال  سغغت قيما  و طغغى نىل م كغغاة الف لغغ  ز مغغ  يف أأ ت اجت

 تستطع اافعما نىل نح   اجلمعيات اخلرييب.

 التجويد 

 انيا: املد الفرعيث

ئنينينيد عنينينيل املنينينيد األصنينينييل بسنينينيبب وجنينينيود اهلمنينينيزة أو السنينينيكون بعنينينيد  املنينينيد الفرعنينينيي: هنينينيو املنينينيد الزا

 حرف املد.

 نواعه خمس  هي أ

 .املتصل 

 .وهذه الثالثة سببها اهلمز   املنفصل 

 .البدل 

 .العارض للسكون 

 .املد الالزم 

مغ :  ثالثنينية أحكنينيام، هنينيي الوجنينيوب واجلنينيواز واللنينيزوم، وفنينييام ينينييل الكنينيالم عنينين كنينيل ننينيو  أح ا

ا.  منفرد 

 أوال  اجمة اجموصل 

 كلمة واحدة. وهو أن يقع بعد حرف املد مهز متصل به يف تعىيف :

 الينينينينينينينياء( ➔) النينينينينينينيواو(، ◆) األلنينينينينينينيف: م غغغغغغغال:

(.) 

ا، وقنينيال اإلمنينيام )ابنينين اجلنينيزري( ح م :  وجنينيوب منينيده زينينيادة عنينيل مقنينيدار املنينيد الطبيعنينيي اتفاقنيني 

يف النرشنينيني: )تتبعنينينيت قرصنينيني املتصنينينينيل فلنينينيم أجنينينيده يف قنينينيراءة صنينينينيحيحة وال شنينينياذة؛ بنينينيل رأينينينيت النينينينينص 

 ﴿قنينيرأ رجنينيل أمامنينيه قولنينيه تعنينياىل:  بمده، وذكر حنينيديث ابنينين مسنينيعود حينينينام
ِ
ء ا ر  قني  ق ات  لِْلف  د  ام  الصنيَّ إِننيَّ
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اكِنيِ  نيني  ني امْل سني نيهنينينينيا 60التوبنينينينية: ] ﴾و  [، مرسنينينينيلة، أي مقصنينينينيورة، فقنينينينيال ابنينينينين مسنينينينيعود: منينينينيا هكنينينينيذا أقرأ

نيهنينينينيا باملنينينينيدملسو هيلع هللا ىلصرسنينينينيول اهلل  . وهنينينينيذا «، فقنينينينيال: »كينينينينيف أقرأكهنينينينيا ينينينينيا أدنينينينيا عبنينينينيد النينينينير ن  فقنينينينيال: أقرأ

 رجال إسناده ثقات. ب،حديث جليل حجة، ونص يف هذا البا 

 بحرف املد يف كلمة واحدة. -وهو اهلمز  -سمي متصال التصال سببه  * وجه تسميته متصال: 

ا، وينينيزاد إىل سنينيت يف الوقنينيف إذا  * مقنيدار منيده: ا وصنينيال  ووقفنيني  يمنينيد أربنينيع حركنينيات أو مخسنيني 

 كانت مهزته متطرفة.

 ثان ًا  اجمة اجمنفصل 

 صل عنه يف كلمة أخرى.نفهو أن يقع بعد حرف املد مهز متعىيف : 

 ◆))إننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا أعطيننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياك( )قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا أنفسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيكم( م غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغال:  

→). 

 جواز مده وقرصه.وح م : 

عنينين حنينيرف املنينيد يف كلمنينية  -وهو اهلمز  -سمي منفصال  النفصال السبب   وج  تسميت :

 أخرى.

 يمد أربع حركات أو مخس.  مق ا  م ه:

يغغغغغ :  قنينينينيني  عننينينينينيد قرصنينينينيني املنفصنينينينينيل ف وجنينينينينيوب توسنينينينيني  املتصنينينينينيل، أي منينينينينيده أربنينينينينيع حركنينينينينياتت  

 بحركتني.

 علوم القرآن

 ــــــروط املعجزةش

 و ع العلماء كىوًطا للمعج ة  وك :

  ،ا ا وسنينينينيالم  أن قنينينينيرق العنينينينيادة، وتكنينينينيون خمالفنينينينية للسنينينينينن الكونينينينينية، مثنينينينيل حتنينينينيول الننينينينيار بنينينينيرد 

 وحتول العصا إىل ثعبان مبني، وإحياء املوتن، وشفاء األعمن واألدكم واألدرص.
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 لرسالة  ا عل صدق رسالته.اب احأن يستشهد ص 

 .أن تقع عل وفق دعوى النبي املتحدي  ذه املعجزة 

 .أن ال يأتن بمثلها عل وجه املعارضة، فإن أيت أحد يمثلها بطل كوهنا معجزة 

 -يف )مناهل العرفان(: )وهننينيا نلفنينيت النظنينير إىل أن القنينيرآن   ♫يقول الشيخ الزرقا   

قنينيد كتنينيب لنينيه اخللنينيود، فلنينيم ينينيذهب بنينيذهاب األينينيام، ومل  -الكثنينيرية ت بنينيام اشنينيتمل علينينيه منينين املعجنينيزا 

يمنينيت بمنينيوت الرسنينينيول؛ بنينيل هنينيو قنينينيائم عنينيل فنينيم النينينيدنيا، حينينيا  كنينيل مكنينينيذب، ويتحنينيدى كنينيل منكنينينير، 

 ويدعو أمم العامل مجعاء إىل ما فيه هداية اإلسالم وسعادة بني اإلنسان.

 كيف حتفظ القرآن؟

 حرص على الشفاء بالقرآنا

يشء، فنينينيإذا أصنينينيابك هنينينيم أو غنينينيم فنينينيإن القنينينيرآن ينينينيذهب مهنينينينيك، وإذا  كنينينيلالقنينينيرآن فينينينيه شنينينيفاء ل

مرضت فإن القنينيرآن يشنينيفيك بنينيإذن اهلل  وإذا أصنينيبت بعنينيني حاسنينيد فنينيإن املعنينيوذتني وآينينية الكنينيري 

حتفظنينيك منينين أي مكنينيروه، فنينيإذا كاننينيت تنينيالوة الفاحتنينية عنينيل املنينيريض تشنينيفيه بنينيإذن اهلل، فكينينيف بمنينين 

وجنينيود قنينيوة شنينيفائية غريبنينية يف كنينيل آينينية منينين  حيفنينيظ كتنينياب اهلل كنينيامال ! وقنينيد أثبنينيت بعنينيض البنينياحثني

آينينينيات القنينينيرآن، وقنينينيد أثبتنينينيت التجنينينيارب واملشنينينياهدات أن النينينيذي حيفنينينيظ القنينينيرآن يكنينينيون أقنينينيل عرضنينينية 

لإلصابة باألمراض، وبخاصة األمراض النفسنينيية؛ ولنينيذلك عننينيدما تبنينيدأ بمرشنينيو  حفنينيظ القنينيرآن 

ْطم  ﴿سوف تشعر بأنك ولدت من جديد، قال تعاىل:  ت  ن وا و  ِذين  آم   أ ال  ئِ الَّ
ِ
ل و   ْم بِِذْكِر اهلل نه ق 

ل وب   نه اْلق 
ئِ ْطم   ت 

ِ
 [.28]الرعد:  ﴾بِِذْكِر اهلل
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 اليوم الثاني والعشرون

 

 

 دقائق الليل غالية

 

ل    ﴿قال تعاىل:   مِّ هيه ا امْل زَّ
ا أ  لِيال   * ي  ْيل  إاِلَّ ق  ِم اللَّ لِيال   * ق  ْص ِمنْه  ق  ِو انق  ه  أ  ْو زِ  * نِْصف   دْ أ 

ْرتِيال   ن  ت  ْرآ ِل اْلق  تِّ ر  ْيِه و  ل   [.4، 1]املز مل:  ﴾ع 

 ،فقنينينيام وأطنينينيال القينينينيام ،ولقنينينيد امتثنينينيل احلبينينينيب أمنينينير ربنينينيه ،ملسو هيلع هللا ىلصهكنينينيذا قنينينيال سنينينيبحانه لرسنينينيوله 

تقنينيول عائشنينية  ،وسنينيجد وأطنينيال السنينيجود ،وخشنينيع وأطنينيال يف اخلشنينيو  ،وأطنينيال يف البكنينياء نوبكنيني 

ويسنينينيجد  ،عرشنينينية ركعنينينية ىحنينينيديف اللينينينيل إ لقينينينيام اللينينينيل »أننينينيه كنينينيان يصنينينييل ملسو هيلع هللا ىلص▲ عنينين حبنينينيه 

»أفضنيل الصنيالة بعنيد الصنيالة  :وصنينيح عننينيه أننينيه قنينيال يف فضنينيلها  ،السجدة قنينيدر قنينيراءة مخسنينيني آينينية«

 .(1)املكتوبة الصالة يف جوف الليل«

بهك    ﴿  :ويقول اهلل عز وجل لرسوله ث ك  ر  ْبع  ن أ ن ي  س  ة  لَّك  ع  افِل  ْد بِِه ن  جَّ ت ه  ْيِل ف  ِمن  اللَّ و 

م   ْ ا حمَّ ام  ق  اوم   مثل قيامك يف ليايل الدنيا يكون قيامك املحمود يوم القيامة.، [79:]اإلرساء ﴾ د 

أحل الليايل وأغل الساعات يوم يقوم الصائم يف جنح الظالم  . .رمضان شهر الصيام والقيام

 بني يدي امللك العالم: 

 قلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت للينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل هنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل بجوفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيك رسي 

 

ر   عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيامر  باحلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيديث واألرسا

 يث ا حنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيال مل أحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيق يف حينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيايت  

 

 كحنينينينينينينينينينيديث األحبنينينينينينينينينينياب يف األسنينينينينينينينينينيحار 

 

 
 (.2709رواه مسلم )(  1)
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وصنينيف اهلل لينينيل . .ألننينيه سنينيقيم ؛ولينينيل العنينيابثني طوينينيل ،ألننينيه لذينينيذ ؛لينينيل الصنينيائمني قصنينيري

ون  ﴿الصنينينينينياحلني منينينينينين عبنينينينينياده فقنينينينينيال:  نيني  ني عني ْج  ا هي  نيني  ني ِل مني نينيْ ني يني ن اللَّ نينيِّ ني يال  مني
نينيِ ني لني ان وا ق  نيني  ني  ،[17]النينينينينيذاريات:  ﴾كني

ْغِفر  ﴿ :ووصنينينينينيفهم يف السنينينينينيحر فقنينينينينيال ت  نينيْ ني ني سني ْم ي  نيني  ني ني اِر هني ح  نينيْ ني ني بِاألسني وقنينينينينينيال:  ،[18]النينينينينيذاريات:  ﴾ون  و 

ارِ ﴿ ْغِفِرين  بِاألْسح  امْل ْست   [.17]آل عمران:  ﴾و 

»أهل الليل يف لنينييلهم  :الذي كان ينتظره بشوق ،عن الليل حتن قال أدو سليامن الدارا 

 ولوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا«. ،أحذ من أهل اللهو يف هلوهم

 ،وزوجتنينينينيه ربعنينينينيه الثنينينينيا  ،يقنينينينيوم هنينينينيو ربعنينينينيه األول ،ا بنينينينيل كنينينينيان بعضنينينينيهم يقسنينينينيم اللينينينينيل أرباعنينينيني  

ا  ،ورا منينيات أحنينيدهم ،وأمه الربع األخري  ،وخادمه الثالث وهكنينيذا حتنينين منينيات  ،وز  اللينينيل ثالثنيني 

 فأحيا الليل كله. ،الثالثة

 قال ابن القيم يف وصفه هلم:

 حيينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيون لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييلهم بطاعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية ر نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم

 

 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتالوة وترضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  وسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيؤال 

 وعينينينينينينينينينينينينينينينينينيوهنم جتنينينينينينينينينينينينينينينينينيري بفنينينينينينينينينينينينينينينينينييض دمنينينينينينينينينينينينينينينينينيوعهم 

 

الهننينينينينينينينينينينينينينينيني مثنينينينينينينينينينينينينينينيل ا  بنينينينينينينينينينينينينينينيل اهلطنينينينينينينينينينينينينينينينيو  امل الوا

 يف اللينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل رهبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيان وعننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد جهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيادهم 

 

 

 لعنينينينينينينينينينيدوهم منينينينينينينينينينين أشنينينينينينينينينينيجع األدطنينينينينينينينينينيال 

 بوجنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوههم أثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير السنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيجود لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير م 

 

 و نينينينينينينينينينينينينينينينينينيا أشنينينينينينينينينينينينينينينينينينيعة ننينينينينينينينينينينينينينينينينينيوره املنينينينينينينينينينينينينينينينينينيتاليل 

وبكنينينياء اللينينينيل يمحنينينيو  ،)بكنينينياء النهنينينيار يمحنينينيو ذننينينيوب العالنينينينية :ويقنينينيول الفضنينينييل بنينينين عينينينياض 

 ذنوب الرس(.

ويتخنينينينير  يف  نن البينينينينيت النينينيذي يرتبنينينيني أل ؛ومنينينيا أمجنينينينيل أن يلحنينينيق أهنينينينيل البينينينيت بمدرسنينينينية اللينينينيل

النينيذي  ،مثنينيل ننينيور النينيدين حممنينيود وصنينيالح النينيدين ،مدرسة الليل يؤثر يف األجيال وخير  األدطال

وإن  ،فنينينينيإن وجنينينينيدهم يقومنينينيون اللينينينينيل يقنينينينيول: »منينينين هننينينينيا ينينينينيأيت النرصنينينيني« ،كنينينيان يتفقنينينينيد رجالنينينينيه باللينينينيل

فنينينينيال  ،لينينينينيةغا »دقنينينينيائق اللينينينينيل  :وصنينينينيدق القائنينينينيل ،وجنينينينيدهم ننينينينيائمني قنينينينيال: »منينينينين هننينينينيا يتنينينينيأخر النرصنينينيني«

فنينيال أقنينيل منينين أن  ،فإذا كانت دقائق اللينينيل غالينينية فهنينيي يف لينينيل رمضنينيان أغنينيل  .ترخصوها بالغفلة«

»إن الرجنينيل إذا صنينيل منينيع اإلمنينيام  :فقنينيد جنينياء يف احلنينيديث ؛حتنينيافظ عنينيل صنينيالة النينيرتاويح منينيع اإلمنينيام
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قنينيدوتك يف ذلنينيك  ،ك أن تنشنينيغل يف أينينيام اخلنينيري والفضنينيلفإينينيا  ،حتنينين ينرصنينيف كتنينيب لنينيه قينينيام ليلنينية«

 .ل اهلل والصحابة والسلف الصالحسور

وإذا  ،كانت بيوت املهاجرين واألنصار إذا أ لم علنينييهم اللينينيل سنينيمع هلنينيم نشنينييج بالبكنينياء 

 ا وشجاعة:أسفر الصباح فإذا هم األسود إقدام  

 يف اللينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل رهبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيان وعننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد لقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيائهم

 

 لعنينينينينينينينيدوهم منينينينينينينينين أشنينينينينينينينيجع الشنينينينينينينينيجعان 

 ،ومعاهنينيد إينينيامن ،تربينينية اتوجامعنيني  ،كاننينيت بينينيوت السنينيلف يف  نينيالم اللينينيل منينيدارس تنينيالوة 

أصبحت تعج باللهو والسنينيهر وسنينيام  الغننينياء واملسلسنينيالت  -إال من رحم اهلل   -وبيوتنا اليوم  

 .! فاللهم عفوك يا كريم ،واألفالم والفوازير

 ،وذهنينينيب رشفننينينيا  ،وضنينينيعف إيامنننينينيا  ،وجفنينيت دموعننينينيا  ،ورنينيا فقنينينيدنا قينينينيام اللينينينيل قسنينينيت قلوبننينينيا 

 .وأ لمت وجوهنا 

 ، أجد من العبادة شيئ ا أشد من الصالة يف جوف اللينينيلمل قال احلسن البرصي ♫: 

فأحبسنينيهم منينين  ،ألهننينيم خلنينيو بنينيالر ن :ا  فقنينيالمنينيا بنينيال املتهجنينيدين أحسنينين الننينياس وجوهنيني   :فقيل له

 نوره.

دلنينيج أومنينين  ،"منينين خنينياف أدلنينيج :احلنينيديث ويف ،وممنينيا يعنينيني عنينيل قينينيام اللينينيل اخلنينيوف منينين اهلل

 جهنم طري نوم العابدين.ر يقول طاووس ♫: إن ذك وهلذا، ..".بل  املنزل

فنينيال  ي،وإذا ذكنينيرت اجلننينية اشنينيتد شنينيوق إذا ذكنينيرت الننينيار اشنينيتد خنينيويف وقنينيال أحنينيد العابنينيدين:

 .أقدر أن أنام

 وهذا ذو النون املرصي يقول:

 مقل العيون بليلها أن هتجعا   منع القرآن بوعده ووعيده 

يوم  ،رب العاملنيل يوم يقوم الناس: يل تذكر ذاك القيام الطويل ومما يعني عل قيام الل

 وحيصل ما يف الصدور. ،تبعثر ما يف القبور
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»وصنينيل  :وصنينيية النبنينيي أل  ذر ..وممنينيا يعنينيني عنينيل قينينيام اللينينيل تنينيذكر  لمنينية القنيني  ووحشنينيته

 ركعتني يف  لمة الليل لوحشة القبور«.

»من قام : ملسو هيلع هللا ىلص قال ،ومما يعني عل قيام الليل تذكر األجر واملثوبة ومضاعفة احلسنات

ا غفر له ما تقدم من ذنبه«ن  رمضان إيام  .ا واحتساب 

يقنينيول سنينيفيان الثنينيوري ♫:  ،ومما يعني عل قينيام اللينيل اجتننياب النيذنوب واملعنيايص

 »حرمت قيام الليل مخسة أشهر من ذنب أذنبته«.

 ،»فإذا امتألت املعدة خرسنينيت احلكمنينية ؛ومما يعني عل قيام الليل قلة الطعام والرشاب

 عن العبادة«. اءوقعدت األعض ،ونامت الفكرة

ا أن ال تفنينيرط يف وردك القنينيرآ   ،ويرشنينيح الصنينيدر ، القلنينيبريفنينيالقرآن يننيني  ؛وممنينيا يعنينيني أيضنيني 

اللينينينيل  فمنينينينهم منينينين أمىضنينيني  ،رنينينيا فعنينينيل السنينينيلف ذلنينينيك تفنننينينيوا يف قينينينيام اللينينينيل ..ويعيننينيك عنينينيل النينينيدرب

ا  ا ،راكعنينينيني  والينينينينيوم أضنينينينيعنا النينينينيدقائق الغالينينينينية  ،ومنينينينينهم منينينينين أذهبنينينينيه قنينينينيائام   ،ومنينينينينهم منينينينين قطعنينينينيه سنينينينياجد 

ألننينيه منينيا  ؛وربنينيام انفنينيض عنينين القينينيام ،ونتثاقنينيل إذا انتصنينيف ،ننش  أحيان ا يف أول رمضان.  .فلةلغبا 

واحلرشنيني ينينيوم  ،ولكنينين كينينيف يننينيام منينين يتنينيذكر رقنينيدة القبنينيور ،ذاق طعنينيم اإلينينيامن وال حنينيالوة القنينيرآن

 من املسنينيلمني يسنينيهر إىل الفجنينير عنينيل املقنينياهي ما كنا نظن أن جيال    ، ! وقاصمة الظهور  ،النشور

  .ويلهو اخليام الرمضانية يدخن يفو ،يلعب

»نعم الرجل  :وتدبر كالم املعصوم البن عمر ،واعقد العزم ،"جدد النية  :أخي احلبيب

 عبد اهلل لو كان يقوم من الليل«.

 واجب عملي  

يغ  لغو  كعغتذ يف وقغت السغ ى  ااوع علغن قيغاع الل يغغ    و وحغافظ علغن اغالة الياو

 .حتن تتلذ االقياع ال الطعاع والشىا مهوقل    مع اإلماع
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 التجويد

 الًثا: املد البدلث

 هو أن يتقدم اهلمز عل حرف املد يف كلمة، وليس بعد حرف املد مهز أو سكون.تعىيف : 

 )ءامنوا( )إيامن ا( )أوتوا(.م ال: 

 جواز مده وقرصه، إال أن حفص ليس له فيه إال القرص.ح م : 

 يمد حركتني فق  كاملد الطبيعي.مق ا ه: 

ا؛ ألن أصنينيل كنينيل  تسغميت :  وجغ سنينيمي منينيد بنينيدل ألن حنينيرف املنينيد فينينيه مبنينيدل منينين اهلمنينيز غالبنيني 

بدل هو اجتام  مهزتني يف كلمة أوالمها متحركة واألخرى ساكنة، فتبدل اهلمزة الثانية حنينيرف 

ا.  مد من جنس حركة األوىل قفيف 

ا(، نحو )ءامنوا(؛    أصلها )ءأمنوا(.  إذ* فإذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة أددلت الثانية )أحف 

ا(. ا(؛ إذ أصلها )إأمان  ا(، نحو )إيامن   * وإن كانت اهلمزة األوىل مكسورة أددلت الثانية )ياء 

ا(، نحو )أوتوا(؛ إذ أصلها )أ أتوا(.  * وإن كانت اهلمزة األوىل مضمومة أددلت الثانية )واو 

 رابًعا: املد العارض للسكون

 رف اللني ساكن عارض ألجل الوقف.ح هو أن يقع بعد حرف املد أوتعىيف : 

 )الر ن(، )العاملني(، )املفلحون(، )البيت(، )خوف(. م ال:

 جواز قرصه ومده. ح م :

ا   وج  تسميت : ا لعروض السكون ألجل الوقف؛ ألنه لو وصل لصار مدًّ سمي عارض 

 طبيعيًّا.

 جيوز فيه ثالثة أوجه:مق ا ه: 

 ت.كا التوس  أربع حر -2  القرص حركتان. -1
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 اإلشبا : ست حركات. -3

ويستحب القرص يف القراءة مع مرتبة احلدر، والتوس  مع مرتبة التدوير، واإلشبا  مع 

 الرتتيل، مع مراعاة االنتظام يف املد أو القرص.

 علوم القرآن

 تى يتحقق اإلعجاز؟م

ا  يقنينيول الشنينييخ الصنينيابو  يف كتنينياب البينينيان يف علنينيوم القنينيرآن: أننينيه ال يتحقنينيق اإلعجنينياز إال إذو

 توافرت أمور ثالثة هي:

 .التحدي، أي طلب املباراة واملعارضة 

 .  أن يكون الدافع إىل رد التحدي قائام 

 .أن يكون ارانع منتفي ا 

، حتنينيدى اهلل بنينيه البرشنينيية، أنزلنينيه اهلل عنينيل قلنينيب نبنينيي أمنينيي ملسو هيلع هللا ىلصفالقرآن معجنينيزة سنينييدنا حممنينيد 

يشء منينين العلنينيوم واملعنينيارف، ومل يتصنينيل  أيال يعنينيرف القنينيراءة والكتابنينية، ومل يثبنينيت عننينيه أننينيه تلقنينين 

أن ينينينيأتوا بحنينينيديث مثلنينينيه، فعجنينينيزوا  ملسو هيلع هللا ىلصبأحنينينيد منينينين علنينينيامء أهنينينيل الكتنينينياب السنينينيابقني، ثنينينيم حتنينينيداهم 

ا، ثنينيم تننينيازل فتحنينيداهم بنينيأن  ا، ثم تنازل فتحداهم بأن ينينيأتوا بعرشنيني سنينيور مثلنينيه، فعجنينيزوا أيضنيني  مجيع 

عجنينيز؛ ممنينيا يعتنيني  أكنيني   يأتوا بسورة واحدة من مثله، وهم عاجزون، وهكذا تردوا من عجز إىل

شنينياهد وبرهنينيان عنينيل إعجنينياز القنينيرآن. وممنينيا يؤكنينيد صنينيدقه وإعجنينيازه أننينيه منينيا زال حتنينين اآلن يتحنينيدى 

مجيع البرش من عباقرة وحكامء وفصحاء وفالسفة شعراء، أحيس هذا أكنيني  شنينياهد عنينيل إعجنينياز 

 القرآن ! 

 كيف حتفظ القرآن؟

يغب: ا ت احلفنينيظ الذهبينينية وهنينيو يف وا املوفنينيق حنينيتام  منينين اغتنينينم سنينينغت   ه ذ احلفظ الذك 
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ا؛  سن اخلامسة إىل الثالث والعرشين تقريب ا؛ فاإلنسان يف هنينيذه السنينين تكنينيون حافظتنينيه جينينيدة جنينيدًّ

بنينينينيل هنينينينيي سنينينينينوات احلفنينينينيظ الذهبينينينينية؛ فنينينينيدون اخلامسنينينينية يكنينينينيون اإلنسنينينينيان دون ذلنينينينيك، وبعنينينينيد الثالثنينينينية 

لصنينيعود، وعنينيل ا والعرشين تقريب ا يبدأ اخل  البيا  للحفظ باهلبوط، ويبدأ خ  االستيعاب يف

اإلنسان أن يستغل سنوات احلفظ الذهبية يف حفظ الكتاب، أو ما استطا  من ذلك، واحلفظ 

ا، بعكنينينيس منينينيا وراء ذلنينينيك؛ حينينينيث  ا جنينينيدًّ ا، والنسنينينييان يكنينينيون بطيئنينيني  ا جنينينيدًّ يف هنينينيذا السنينينين يكنينينيون رسيعنينيني 

حيفنينينينيظ اإلنسنينينينيان بنينينينيب ء وصنينينينيعوبة، وينسنينينينين برسنينينينيعة كبنينينينيرية، وصنينينينيدق القائنينينينيل )احلفنينينينيظ يف الصنينينينيغر 

 احلجر(. كالنق  يف
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 اليوم الثالث والعشرون

 

 

 كيف ختشع يف الصالة؟ 

ْفل ح  امْل ْؤِمن ون  ﴿يقول تعاىل:  ْد أ  ون   * ق  اِشع  هِتِْم خ  ال  ْم يِف ص  ِذين  ه  ، [1ن:]املؤمنو ﴾الَّ

يقنينيول صنينياحب الظنينيالل: »تستشنينيعر قلنينيو م رهنينيب املوقنينيف منينين الصنينيالة بنينيني ينينيدي اهلل، فتسنينيكن 

يها إىل اجلوارح واملالمح واحلركات، ويغشن أرواحهم جالل اهلل ف وقشع، فيرسي اخلشو 

 يف حرضته، فتختص من آذاهنم مجيع الشواغل، وال تشتغل بسواه«.

 واخلشو  يف الصالة هو بمثابة الروح من اجلسد، فإن فقدت الروح مات اجلسد.

ك  ﴿واخلشنينينينيو  يف الصنينينينيالة خيفنينينينيف أمرهنينينينينيا عنينينينيل العبنينينينيد، قنينينينينيال تعنينينينياىل:  ا ل  نينيَّ  ني إهِنني نينيِ و  ني ل  بني نيني  ني ة  إاِلَّ عني ري 

وجعلنيت » :ملسو هيلع هللا ىلصقنينيال  ة،ذة فائقنينية ومتعنينية غنينيامرلنيني لصنينيالة لبنينيل جيعنينيل   ؛[45البقنينيرة:  ]  ﴾اخْل اِشِعني  

 .(1)قرة عيني يف الصالة«

 مثار اخلشوع

* ومن ثامر اخلشو  التلذذ بالصالة، واألنس بمناجاة اهلل سبحانه؛ حتن يغدو املسجد 

 .ورقطعة من اجلنة، والصالة قرة عني ونعيم ورس

إذا حزبنينيه أمنينير فنينيز  إىل الصنينيالة،  ملسو هيلع هللا ىلص* من ثامر اخلشو  الراحة النفسنينيية؛ فقنينيد كنينيان النبنينيي 

 :  .(2)يا بالل، أقم الصالة؛ أرحنا  ا«»وكان ينادي بالال 

وال تنينيأيت هنينيذه الراحنينية منينين حركنينيات مصنينيطنعة، أو خشنينيو  مفضنينيوح، وهنينيو خشنينيو  اجلسنينيد 

ا يطنينينيأطئ قبتنينينيه يف الصنينينيالة، فقنينينيال: »ينينينيا ر والقلنينينيب غنينينيري خاشنينينيع؛ فقنينينيد رأى عمنينينير بنينينين اخلطنينينياب شنينينيابًّ

 
 (.3950( والنسائي يف الصغرى )12039رواه أ د )(  1)

 (.6215(، والط ا  )4981رواه أدو داود )(  2)
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 صاحب الرقبة، ارفع رقبتك؛ ليس اخلشو  يف الرقاب، إنام اخلشو  يف القلب«.

* ومن ثامر اخلشو  عظم األجنينير والثنينيواب، فعنينيل قنينيدر اخلشنينيو  يكنينيون األجنينير؛ فقنينيد أخنيني  

 »ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها«. ¶ابن عباس 

ك كينينيوم ولنينيدتك أمنينيك؛ فقنينيد روى عقبنينية تومن أعظم ثامر اخلشو  هنينيو أن قنينير  منينين صنينيال

بن عامر أن رسول اهلل قال: »ما من مسلم يتوضأ فيسب  الوضوء، ثم يقوم إىل صالته، فيعلم 

. الرشنينينينينيط: »فنينينينينييعلم منينينينينيا يقنينينينينيول«، واجلنينينينينيزاء: غفنينينينينيران .(1)منينينينينيا يقنينينينينيول إال انفتنينينينينيل كينينينينينيوم ولدتنينينينينيه أمنينينينينيه«

رسنينيي فيهنينيا ت . صنينيالة واحنينيدة خاشنينيعة.. وكنينيأن اخلشنينيو  يمحنينيو كنينيل منينيا مىضنيني منينين ذننينيوب.النينيذنوب

 هذه الروح كافية ألن تغري حياتك.

هنينيد العابنينيد، عننينيدما كنينيان يصنينييل؛ فقنينيد سنينيئل عنينين صنينيالته  وهنينيذا منينيا فعلنينيه )حنينياتم األصنينيم( الزا

فقنينيال: »إذا حاننينيت الصنينيالة أسنينيبغت الوضنينيوء، وذهبنينيت إىل املسنينيجد بالسنينيكينة، وأجعنينيل الكعبنينية 

لنينيك املنينيوت ورائنينيي، ومبني عيني، والرصاط حتت قدمي، واجلنة عن يميني، والنار عن شنينياميل، 

وأ نهنينينينيا آخنينينينير صنينينينياليت، وأقنينينينيوم بنينينينيني الرجنينينينياء واحلنينينينيوف، وأدخنينينينيل بالنينينينينية، وأكنينينيني  بتحقينينينينيق، وأقنينينينيرأ 

برتتينينيل، وأركنينيع بتواضنينيع، وأسنينيجد بخشنينيو  وأقعنينيد عنينيل النينيورك األيرسنيني، وأفنينير   هنينير قنينيدمها، 

وأنصب القدم اليمننينين عنينيل اإل نينيام، وأتبعهنينيا اإلخنينيالص، تنينيم ال أدري أقبلنينيت مننينيي أم ردهنينيا اهلل 

 «.عيلَّ 

 معينات على اخلشوع

وقنينيت  ملسو هيلع هللا ىلصحال النبنينيي  ▲تصف أم املؤمنني عائشة اأسا عب نىل تل يب ال  اء:   -1

 سامعه األذان، فتقول: كان حيدثنا ونحدثه، فإذا حرضت الصالة فكأنه ال يعرفنا وال نعرفه. 

وا ِزين ت ك  ﴿قال تعاىل: االهتع اا االل ا  احلسه ال ظيف:   -2 ذ  م  خ  نِي آد  ا ب  ِعنْد   مْ ي 

ِجدٍ  سنينيْ لِّ م  ؛ ألن اللبنينياس احلسنينين والرائحنينية الطيبنينية يشنينيعر بالراحنينية النفسنينيية [31األعنينيراف: ] ﴾كنيني 

 والطمأنينة، ويساعد عل اخلشو .

 
 (.3555 )يحنيلصحاملستدرك عل ا(  1)
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»ال : ملسو هيلع هللا ىلصلقنينيول رسنينيول اهلل ال تل  يف حضىة طعاع  وال مع م افعب ا خ غ ذ:   -3

وال  ،ول والغنينينيائ لبنينيني خبثنينينيان مهنينينيا ااألو، (1)«صنينينيالة بحرضنينينية طعنينينيام، وال وهنينينيو ينينينيدافع األخبينينينيثن

ألنه إذا حرض بني يدي املصنينييل قنينيام وبالنسبة للطعام ف وهو يدفعهام،يستطيع اإلنسان اخلشو   

 يصيل ونفسه متعلقة به.

»إذا قمت يف صالتك فصل صالة لقول النبي موصي ا أدا أيوب:  ا  االة موا :  -4

غنينيري التسنينيليم، عندئنينيذ  بنينيه، فعننينيدما يشنينيعر املصنينييل بأهننينيا آخنينير صنينيالة ولنينييس بيننينيه وبنينيني ر(2)منينيود «

نينينينيوت يف ، فيقنينينينينينيول لنينينينينينيه: إىل أننينينينينينيس  ملسو هيلع هللا ىلصخيشنينينينينينيع، وألمهينينينينينينية الوصنينينينينينيية يكررهنينينينينينيا النبنينينينينينيي  نينينير املني ني »اذكني

 .(3)صالتك؛ فإن الرجل إذا ذكر املوت يف صالته حلري أن حيسن صالته«

اغالقى أ:   -5 ألن هنينيذا الرتتينينيل أوعنينين إىل التفكنينيري واخلشنينيو  بخنينيالف  ت  وحسّغه اغوتب 

ه، فقنينينيال: »ورتنينيل القنينينيرآن تنينيرتيال«، وحتسنينينيني الصنينيوت يكنينينيون منينيع القنينينيراءة بينيني اإلرسا ؛ لنينيذلك أمنينينير اهلل ن

 . (4)»أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه خيشن اهلل« بحزن، قال رسول اهلل: 

يغغغات:  -6 منينينين أراد الوصنينينيول إىل بنينينير اخلشنينينيو  فعلينينينيه أن يتنينينيدبر آينينينيات اهلل، قنينينيال عنينينيز تغغغ اى و اا اآل

ك  ﴿وجنينيل:  ينينيْ اه  إِل  ْلننيني  نْز  اب  أ  تنيني 
اِب  كِ و األْلبنيني  ر  أ ولنيني  كَّ ذ  لِي تنيني  ِه و 

اتنينيِ وا آي  بَّر  دَّ ينيني  ك  لِّ ار  بنيني  [، ومنينين تنينيدبر 29ص: ] ﴾م 

 بقلبه دمعت عيناه.  

عغغاىل   -7 وأن حينينيدث العبنينيد نفسنينيه أن اهلل عنينيز وجنينيل قنينيد نصنينيب اهت ضغغا  عظمغغب اا ت

 وجهنينيه لعبنينيده يف الصنينيالة، وقنينيد كنينيان عنينييل بنينين احلسنينيني ترتعنينيد فرائصنينيه ويصنينيفر وجهنينيه كلنينيام توضنينيأ

ا للصالة، فلام سئل عن سبب ذلك قال: إنكم ال تدرون بني يدي من سأقف.ا  ستعداد 

  واجب عملي 

اهت ضغى عظمغب اا يف قل غب ق غ  اللغغالة  وااخغ  اأسغج  ق غ  ا  اأ  واغغ  يف 

 
 (.1198رواه مسلم )(  1)

 (.4216(، وابن ماجه )23114رواه أ د )(  2)

 رواه الديلمي عن أنس.(  3)

 (.2146)  ،رواه البيهقي يف الشعب(  4)
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 اللف ا ولال حتن تل  نىل اخلشو .

 التجويد 

 امًسا: املد الالزمخ

ا.الوهو أن يأيت بعد حرف املد أو اللني ساكن   زم وصال  ووقف 

 )احلاقة( )آالن( )أمل(. م ال:

ا. ح م :  لزوم مده اتفاق ا وصال  ووقف 

، وهذا سبب تسميته املد الالزم.مق ا ه:   يمد ست حركات دائام 

 ينقسم إىل قسمني، وكل قسم ينقسم إىل قسمني: أقسام :

يف كلمنينية  دوهنينيو أن يقنينيع السنينيكون األصنينييل بعنينيد حنينيرف املنيني القسم األول: الالزم الكلمنيي:  

 مثل )الطامة(، وينقسم إىل الزم كلمي خمفف والزم كلمي مثقل.

وهو أن يقع السكون األصيل بعد حرف املد يف حرف من  القسم الثا : الالزم احلريف:

 أحرف اهلجاء، مثل )ن(، وينقسم إىل الزم حريف خمفف والزم حريف مثقل.

 أوال: الالزم الكلمي املخفف

 رف املد سكون أصيل يف كلمة خالي ا من التشديد.ح أن يأيت بعدتعىيف : 

 )آآلن( موضعيو سورة )يونس(، وليس يف القرآن غريمها. م ال: 

 سمي كلميًّا لوقو  السكون األصيل بعد حرف املد يف كلمة.  وج  تسميت  كلميًّا:

ا إىل خلوه من التشديد والغنة.وج  تسميت  خمفًفا:  ا خلفة النطق به؛ نظر   سمي خمفف 

 انًيا: الالزم الكلمي املثقلث

ا. تعىيف :  هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة، برشط كونه مشدد 

 مع األلف )احلاقة(، مع الواو )أحتاجو (، ومل يأِت يف القرآن مثال للياء. م ال : 

ي كلميًّا لوقو  السكون األصيل بعد حرف املد يف كلمة. وجه تسميته كلميًّا:  سمو
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: ت وجه ا لكون سكونه فيه تشديد.سميته مثقال  ي مثقال  لثقل النطق به؛ نظر   وسمو

 علوم القرآن

 سباب إعجاز القرآنأ

القنينيرآن معجنينيز بذاتنينيه يف روعنينية بياننينيه ووضنينيوح أحفا نينيه، وأسنينيلوبه النينيذي لنينييس لنينيه مثينينيل، ال 

ونظامنينيه  اذبنثر وال بشنينيعر، ومسنينيحته اللفظينينية اخلالبنينية التنينيي تنينيتجل يف براعتنينيه الفنينينية، ومجالنينيه األخنيني 

 الصويت البديع، فهو فريد يف أحفا ه ومعانيه، ونلخص وجوه إعجازه فيام ييل: 

 .النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف أحسنة العرب 

 .األسلوب العجيب املخالف جلميع األساليب العربية 

 .الترشيع الدقيق الكامل الذي يفوق كل ترشيع وضعي 

 ف إال بالوحي.لتاإلخبار عن الغيبيات ا  ي ال ت عر 

 .لة التي ال يمكن ملخلوق أن يأيت بمثلها  اجلزا

 .عدم التعارض مع العلوم الكونية املقطو  بصحتها 

 .الوفاء بكل ما أخ  عنه القرآن من وعد ووعيد 

 .تأثريه يف قلوب األتبا  واألعداء 

 .وفاؤه بحاجات البرش 

 كيف حتفظ القرآن؟

 ب االقى أ:ى احىص علن عالج أم

تقنينينينيول اإلحصنينينينيائيات إن ثلنينينينيث سنينينينيكان العنينينينيامل سنينينينييعانون منينينينين االكتئنينينينياب بشنينينينيكل أو بنينينينيمخر، 

وذلنينينيك يف السنينينينوات القليلنينينية القادمنينينية، والينينينيوم هننينينياك بالينينينيني النينينيدوالرات تنفنينينيق عنينينيل عنينينيال  هنينينيذه 

الظنينياهرة اخلطنينيرية، ولكنينين هنينيل تعلنينيم أن العنينيال  بسنينيي  وجمنينيا  ! فعننينيدما حتفنينيظ القنينيرآن وتكنينيرره 

تجد لكل منينيرض وكنينيل حالنينية متنينير  نينيا آينينيات مناسنينيبة؛ فهننينياك آينينيات لالكتئنينياب، س  باستمرار، فإنك

وآينينينيات لنينينينيذهاب احلنينينينيزن، وآينينينينيات لعنينينينيال  االنفعنينينياالت، وآينينينينيات للنينينينيرزق، وآينينينينيات لتيسنينينينيري احلمنينينينيل 
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. فكنينينيل هنينينيذه اآلينينينيات سنينينيتحملها يف صنينينيدرك وتسنينينيتطيع قراءهتنينينيا عننينينيد احلاجنينينية، وهنينينيذا .واإلنجنينينياب

ف ربنيني  اهلل بنينيني القنينيرآن والشنينيفاء والفنينيرح كينيني . وتأمل معي .يعني أنك ستمتلك أسباب الشفاء

ى ﴿يف قوله تعاىل:  د  هني  وِر و  د  ا يِف الصنيه اء  رنيِّ  ف 
شنيِ ْم و  كني  بِّ ن رَّ ة  مِّ ْوِعظ  م مَّ ْتك  اء  ْد ج  هيه ا النَّاس  ق 

ا أ  ي 

ْؤِمننِي   ْلم  ْ  ة  لِّ ر  و    *  و  وا ه  ح  ْلي ْفر  لِك  ف  بِذ  تِِه ف    ْ بِر   و 
ِ
ْضِل اهلل ْل بِف  ون  خ   ق  ع  ْم  َّا جي  ]يونس:  ﴾رْي  ممِّ

57- 58.] 
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 اليوم الرابع والعشرون

 

 

 كيف تتدبر القرآن؟

ِهيد  ﴿قال تعاىل:   و  ش  ه  ْمع  و  ن السَّ ْحق  ْو أ  ه  ق ْلب  أ  ان  ل   ْن ك 
ِ
ى مل ِذْكر  لِك  ل  ]سورة    ﴾ إِنَّ يِف ذ 

 [. 37ق:

القيم   ابن  قلبك عند  با عن هذه اآلية: »إذا أردت االنتفا     ♫يقول  لقرآن فامجع 

فإنه   إليه؛  سبحانه  به  تكلم  خياطبه من  من  واحرض حضور  وأحق سمعك،  تالوته وسامعه، 

عل   موقوف ا  كان  را  التأثري  متام  »إن  القيم:  ابن  ويتابع  رسوله«.  لسان  عل  لك  منه  خطاب 

آلية ا  مؤثر مقتىض وحمل قابل ورشط حلصول األثر وانتفاء ارانع الذي يمنع منه، تضمنت

ى﴿بيان ذلك كله بأوجز لفظ؛ فقوله   ِذْكر  لِك  ل  إشارة إىل ما تقدم من أول السورة    ﴾ إِنَّ يِف ذ 

وقوله   املؤثر،  هو  وهذا  هنا،  ق ْلب  ﴿إىل  ه   ل  ان   ك  ْن   
ِ
به   ﴾مل واملراد  القابل،  املحل  هو  فهذا 

و  إاِلَّ ِذْكر  ﴿القلب احلي الذي يعقل عن اهلل، كام قال تعاىل  بنِي    إِْن ه  ق ْرآن  مه ان   *    و  ْن ك  لِي نِْذر  م 

يًّا ْمع  أ ﴿، أي حي القلب، وقوله  ﴾ح  ن السَّ ْحق  أي وجه سمعه وأصغن إىل ما يقال له،    ﴾ْو أ 

ِهيد  ﴿وهذا رشط التأثر بالكالم، وقوله:   و  ش  ه  أي شاهد القلب حاِض غري غائب، فإذا ، ﴾ و 

القرآن، واملحل القابل وهو   قلب احلي، ووجد الرشط وهو اإلصغاء،  الحصل املؤثر وهو 

فه عنه إىل يشء آخر     -وانتفن ارانع وهو انشغال القلب وذهوله عن معنن اخلطاب وانرصا

 .(1)حصل األثر، وهو االنتفا  والتذكر«

: إن حق التالوة يشرتك فيها ثالثة )اللسان  ♫* ويضيف اإلمام أدو حامد الغزايل  

تص اللسان  فحظ  والقلب(،  املعا ،  حيوالعقل  تفسري  العقل  وحظ  بالرتتيل،  احلروف  ح 

 وحظ القلب اإليقاىل والتأثر؛ فاللسان يرتل، والعقل يرتجم، والقلب يتعظ ويتأثر. 

 
ئد لإلمام ابن القيم.(  1)  الفوا
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* ويف رمضان يقبل املسلمون عل تالوة القرآن وزيادة اخلتامت، ولكن ربام متر علينا  

هذ رمضان  يكون  ال  فلامذا  نتدبرها،  أو  نفهمها  أن  دون  مع ا  اآليات  جديد  معنن  له  العام 

 كتاب اهلل ومذاق خاص؛ وذلك ملزيد من الفهم والتدبر.

 اجل ل أفضل أوقات اجوةبر 

الليل واخللوة أفضل األوقات لتدبر القرآن، ومما يدل عل أن الليل أحد مفاتح التدبر 

تعاىل:   بْ ﴿ قوله  ي  أ ن  ن  س  ع  لَّك   افِل ة   ن  بِِه  ْد  جَّ ت ه  ف  ْيِل  اللَّ ِمن   ا ع  و  ود  ْم  حمَّ ا  ام  ق  م  بهك   ر    ﴾ ث ك  

ء:   م  قِيال  ﴿[، وقوله تعاىل:  79]اإلرسا ْقو  أ  طئ ا و  ده و  أ ش  ْيِل ِهي   اللَّ اِشئ ة   ن  [،  6]املزمل:    ﴾إِنَّ 

القلب والسمع والبرص واللسان؛ النقطا  األصوات  أكثر موافقة بني  ومعنن )أشد وطئ ا( 

)ه  عباس:  ابن  قال  بالليل.  فتح  و  واحلركات  يف  ابن حجر  ويقول  القرآن(،  يفقه  أن  أجدر 

الشواغل   من  النهار  يف  )را  ذلك:  مظنة  كل  يف  اهلل  لرسول  ج يل  مدارسة  عن  الباري 

 والعوارض الدنيوية والدينية(. 

ورس آخر يف روعة الليل وأنواره، أال وهو بركة االختيار اإلهلي، وقد باح لنا  ذا الرس 

الظالل   قال:    ♫صاحب  وأوتاره،  )وحني  مداخله  يعلم  القلب  هذا  خلق  الذي  اهلل 

ا(.   ويعلم ما يترسب إليه وما يوقع عليه، وأي األوقات يكون فيها أكثر استعداد 

فكانوا   ر م،  من  رسائل  القرآن  رأوا  قبلكم  كان  من  )إن  عيل:  بن  احلسن  قال   *

ا بالليل، قال ابن عمر:  هن، والشاهد قوله: يتدبرو(1)يتدبروهنا بالليل، ويتفقدوهنا يف النهار(

 )أول ما ينقص من العبادة: التهجد بالليل، ورفع الصوت فيها بالقراءة(.

يثبت   الشيخ يقول: )ال  الشنقيطي: سمعت  الشيخ عطية سامل حاكي ا عن شيخه  وقال 

الليل( به يف جوف  بالقيام  إال  فهمه،  وييرس  يسهل حفظه  الصدر، وال  وقال (2)القرآن يف   ،

السقط الليل(♫ي  الرسي  يف  الل  ترد  ئد  الفوا )رأيت  »ينبغي (3):  النووي:  وقال   ،

 
 التبيان يف آداب  لة القرآن.(  1)

 مقدمة أضواء البيان.(  2)

 رهبان الليل، للعفايف.(  3)
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واألحاديث  أكثر،  الليل  صالة  ويف  أكثر،  الليل  يف  القرآن  بقراءة  اعتناؤه  يكون  أن  للمرء 

اآلثار يف هذا كثرية وإنام رجحت صالة الليل وقراءته لكوهنا أمجع للقلب عن الرياء وغريه 

الرش  به  جاء  مع  املحيطات،  كان  م  من  بالرسول  ء  اإلرسا فإن  الليل؛  يف  اخلريات  إجياد  ن 

)  .(1)ليال 

: »من نام عن حزبه أو عن يشء منه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمر بن اخلطاب قال: قال رسول اهلل   

الليل( من  قرأه  كأنام  له  كتب  الظهر  الفجر وصالة  بني صالة  فيام  داللة  (2)فقرأه  هذا  ، ويف 

القيام باحلزب من الليل، ويف حالة العذر فإنه يعطن ا  واضحة عل أن األصل يف  لقرآن هو 

 الثواب نفسه إذا قضاه يف النهار. 

 قةوات علا اجطر ق 

ا تقرأ   ملسو هيلع هللا ىلص روى ابن أ  حاتم أن الرسول   را خر  يف بعض الليايل فسمع امرأة عجوز 

  : اِشي ةِ ﴿سورة الغاشية وتردد آياهتا وتبكي وتقرأ ِديث  اْلغ  ت اك  ح  ْل أ  خذ  فأ[،  1]الغاشية:  ﴾ه 

ك   ﴿بمية يرددها:    ملسو هيلع هللا ىلص يبكي ويقول: نعم أتا ، نعم أتا ، ويقوم ليلة   ْ  ْم ف ِإهنَّ ْم ِعب اد  ذِّ ع  إِن ت 

ِزيز  احْل ِكيم  ِإنَّك  أ نت  اْلع  ْغِفْر هل  ْم ف  إِن ت   .  ﴾ و 

 * قال وهيب بن الورد قيل لرجل: أال تنام  قال: إن عجائب القرآن أطارت نومي: 

 ووعينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيده دهمننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيع القنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرآن بوعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 

 مقنينينينينينينينينينينيل العينينينينينينينينينينينينيون بليلهنينينينينينينينينينينينيا ال هتجنينينينينينينينينينينينيع 

 
 فهمنينينينينينينينينينينينينينيوا عنينينينينينينينينينينينينينين امللنينينينينينينينينينينينينينيك العظنينينينينينينينينينينينينينييم كالمنينينينينينينينينينينينينينيه

 

 فهنينينينينينينينينيام تنينينينينينينينينيذل لنينينينينينينينينيه الرقنينينينينينينينينياب وقضنينينينينينينينينيع 

قرأ عمر:   قال احلسن:  يسمعها:  آية  من  املؤمنني  أمري  اخلطاب  بن  بكاء عمر  * وهذا 

ِقع  ﴿ ا و  بِّك  ل  اب  ر  ذ  ا(. وعبد اهلل  ،  ﴾ إِنَّ ع  شداد    بنفمرض وعاده الناس يف بيته عرشين يوم 

يقول: سمعت نشيج عمر وأنا يف آخر الصفوف يف صالة الصبح يقرأ سورة يوسف: )إنام  

أشكوا بثي وحز  إىل اهلل(، وكان عمر يمر باآلية فتخنقه فيبكي حتن يسق ، ثم يلزم بيته  

 
 ن يف آداب  لة القرآن.بيا الت(  1)

 (.1695رواه مسلم )(  2)
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ا.  حتن يعاد حيسبونه مريض 

ركع يف  كله  القرآن  يقرأ  للقرآن،  والعاشق  املحب  عفان  بن  عثامن  وهذا  قالت    ة،* 

 امرأته حني قتل: )لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن يف ركعة(. 

ويروي احلسن قول عثامن: )لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كالم ربنا، وإ  ألكره أن 

يديم   ما  أنظر يف املصحف(. وما مات عثامن حتن خرق مصحفه من كثرة  يوم ال  يأيت عيل 

ك ابن  ذكر  كام  فيه،  تعاىل:  ثريالنظر  قوله  عند  املصحف  وذبح عل  عثامن  ومات  البداية،   يف 

 ، فكان االرتباط حتن املوت.﴾اهلل    فسيكفيكهم ﴿

ليال( مخس  أو  أربع  فيها  فأقيم  اآلية  ألتلو  )إ   الدار :  سليامن  أدو  وقال  وقام    ،* 

هيه ا امْل جْ ﴿سعيد بن جبري ليلة يردد هذه اآلية:  
وا اْلي ْوم  أ  اْمت از  ون  رِ و   [. 59]يس:  ﴾م 

* وحيكي شاعر اإلسالم حممد إقبال عن حكايته مع القرآن، فيقول: كان أ  يرا  كل 

يسأحني   القرآن، و ل  أقرأ  فأجيبه  ماذا أصنع،  فيسأحني  الصبح،  بعد صالة  القرآن  أقرأ  يوم 

أن أردت  إنام  فقال:  متعجب ا،  فسأحته  متتاليات،  سنوات  ثالث  ملدة  يوم  كل  السؤال    نفس 

 قول لك يا ولدي اقرأ القرآن كام أنزل إليك، ومن ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن.  أ

القرآن وكأنه نزل عليك الساعة، أي استشعر أن اهلل عز   * وكانت أمه تقول له اقرأ 

 وجل حيدثك فتصغي إليه جوارحك.

 واجب عملي 

 كا.رياقىأ القى أ ات اى  واخي  يب واح ة مه ك  ج ء تقىأه  واقىأ تفس

 

 التجويد

 ابع أقسام املد الالزم ت

 ثالًثا: الالزم احلريف املخفف

هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حنينيرف منينين أحنينيرف اهلجنينياء نحنينيو )ن( تعىيف: 
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 )ق( وامليم يف )املم(.

سمي حرفيًّا لوقو  السنينيكون األصنينييل بعنينيد حنينيرف املنينيد منينين أحنينيرف   وج  تسميت  حىفيًّا:

 السور.ح اهلجاء الواقعة يف فوات

ا إىل خلوه من التشديد والغنة. وج  تسميت  خمفًفا: ا خلفة النطق به؛ نظر   سمي خمفف 

 رابًعا: الالزم احلريف املثقل

هنينيو أن ينينيأيت بعنينيد حنينيرف املنينيد سنينيكون أصنينييل يف حنينيرف منينين أحنينيرف اهلجنينياء، برشنينيط تعىيفغ : 

 أن يكون فيه تشديد.

 (.الالم من )امل( )املص( )املر( والسني )من )طسم م ال:

سمي حرفيًّا لوقع السكون األصيل بعد حنينيرف املنينيد يف حنينيرف منينين  وج  تسميت  حىفيًّا:

 أحرف اهلجاء الواقعة يف فواتح السور.

ا لكون سكونه فيه تشديد. وج  تسميت  م قال:  سمي مثقال  لثقل النطق به؛ نظر 

 علوم القرآن

 لتفســــــريا

كنينيان التفسنينيري منينين أرشف العلنينيوم، ض التفسنينيري علنينيم يفهنينيم بنينيه القنينيرآن العظنينييم؛ وهلنينيذا الغنينير

وقد يسمن التأويل عند بعض العلامء، ولقد جرت سنة اهلل أن يرسل كل رسول بلسان قومه 

نيِّ  هلني  مْ ﴿ليخاطبهم، قال تعنينياىل:  ِه لِي بني 
ْومنيِ اِن ق  سني 

وٍل إاِلَّ بِلِ سني  ن رَّ
ْلن ا منيِ ْرس  ا أ  م   ،[4]إبنينيراهيم: ﴾و 

علنينييهم، كنينيام أن الصنينيحابة أهنينيل الفصنينياحة؛ لنينيذا ل ألصنينيحابه منينيا أشنينيك ملسو هيلع هللا ىلصولقنينيد بنينيني رسنينيول اهلل 

سهل عليهم فهم الكثري مما نزل يف القنينيرآن العظنينييم. وقنينيد اشنينيتهر منينينهم مجاعنينية يف تفسنينيري القنينيرآن، 

منهم اخللفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس وزينينيد وابنينين عمنينير وأننينيس وأدنينيو موسنينين وغنينيريهم 

ه إىل ابنينينينين عبنينينينياس؛ لمنينينيني ، وانتهنينينينين ع، وقنينينينيد انتهنينينينين علمهنينينينيم إىل )عنينينينييل بنينينينين أ  طالنينينينيب( ╚

لنينينيه: »م  ملسو هيلع هللا ىلصولنينينيذلك كنينينيان يسنينينيمن ترمجنينينيان القنينينيرآن وحنينيني  األمنينينية؛ وذلنينينيك ب كنينينية دعنينينياء النبنينينيي 

 فقهه يف الدين وعلمه التأويل«.
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ثم جاء عرص التابعني ف   منهم أئمة يف التفسري مما تلقوه من الصحابة، ومن معرفتهم 

منينين علنينيم الرواينينية )احلنينيديث(، ء باللسان العر ، وبعدهم كان عرص تدوين كتب التفسنينيري كجنينيز

ثنينيم يف كتنينيب مسنينينيتقلة، انتهنينيت إىل مبسنينيوطات كبنينينيرية، مثنينيل كتنينياب جنينينيامع البينينيان لإلمنينيام الطنينيني ي، 

ا يف بعض الطبعات.  ويقع يف ثالثني جملد 

 كيف حتفظ القرآن؟

 افظ علا وقوك وانوِق أصةقاءك  ح

يف تنينيالوة  تنينيكمنينين أهنينيم الوسنينيائل املعيننينية عنينيل حفنينيظ القنينيرآن هنينيو أن تغتنينينم كنينيل دقيقنينية منينين وق

القرآن؛ فالوقت هو احلياة. وإذا أردت أن حتفظ كتاب اهلل فعليك بانتقنينياء األصنينيدقاء االنقينينياء؛ 

ألن حفنينينينيظ القنينينينيرآن يتطلنينينينيب بيئنينينينية مناسنينينينيبة، فنينينينياحرص عنينينينيل جمالسنينينينية الصنينينينياحلني والعلنينينينيامء وحفظنينينينية 

 ..القرآن، واملهتمني بالتفسري، وال ترتك كلمة غامضة متر من القرآن إال وتسنينيأل عنينين تفسنينيريها 

. حنينينينينينينياول أن تتجننينينينينينينيب .ال تظهنينينينينينينير مقالنينينينينينينية أو خنينينينينينيني  أو فكنينينينينينينيرة تتعلنينينينينينينيق بنينينينينينينيالقرآن إال وتطلنينينينينينينيع عليهنينينينينينينيا 

 االنفعاالت والغضب والكالم السيئ والنظر إىل املحرمات.
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 اليوم اخلامس والعشرون

 

 

 الذكرجنة الدنيا 

 أ ال  بنيِ ﴿قنينيال تعنينياىل: 
ِ
ِذْكِر اهلل و   ْم بنيِ لني  نه ق 

ئِ ْطمني  ت  وا و  نني  ِذين  آم  وب  ذِ النيَّ لنيني  نه اْلق 
ئِ ْطمني   ت 

ِ
 ﴾ْكِر اهلل

 [.28]الرعد: 

: »تطمنينينيئن بإحساسنينينيها بالصنينينيلة بنينينياهلل، واألننينينيس بجنينينيواره، ♫يقنينينيول صنينينياحب الظنينينيالل 

تطمئن من قلق الوحدة وحرية الطريق، بإدراك احلكمنينية يف اخللنينيق  ،واألمن من جانبه ويف  اه

كل ِض ومن كل رش إال بام  منواملبدأ أو املصري، وتطمئن بالشعور باحلامية من كل اعتداء، و

يشاء، مع الرض باالبتالء، والص  عل النينيبالء، وتطمنينيئن بر تنينيه يف اهلداينينية والنينيرزق والسنينيرت يف 

النينينيدنيا واآلخنينينيرة، ذلنينينيك االطمئننينينيان بنينينيذكر اهلل يف قلنينينيوب املنينينيؤمنني حقيقنينينية عميقنينينية، يعرفهنينينيا النينينيذين 

 خالطت بشاشة اإليامن قلو م فاتصلت باهلل(.

. لنينييس أشنينيقن .ذه األرض ممنينين حيرمنينيون طمأنيننينية األننينيس إىل اهللهنيني  وليس أشقن عنينيل وجنينيه

. ليس أشنينيقن ممنينين يعنينيي  ال ينينيدري مل جنينياء .ممن ينطلق من هذه األرض مقطو  الصلة بام حوله

. وإن هناك للحظات يف احلينينياة ال يصنينيمد هلنينيا برشنيني إال أن .ومل يذهب ومل يعا  ما يعا  يف احلياة

 اه مهام أويت من القوة والثبات والصالبة واالعتنينيداد؛ ففنينيي  ىلمطمئن ا إ  ،يكون مرتكن ا إىل اهلل

 .(1)احلياة حلظات تعصف  ذا كله، فال يصمد إال املطمئنون باهلل«

 
 .4يف  الل القرآن،  (  1)
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ِذْكِر ﴿* فالنينينيذكر منينينين أفضنينينيل القربنينينيات وأسنينينيمن العبنينينيادات؛ بنينينيل هنينينيو مصنينينيدر سنينينيكينة القلنينينيوب:  نينيِ أ ال  بني

نه 
ئِ نيني  ْطمني  ت 

وب   اهللِ نيني  لني   يف القلنينينيب واجلننينينيان، ومناجنينينياة للنينينير ن؛ ليبقنينينين شنينينيو ، والنينينيذكر هلنينينيج باللسنينينيان، وخ﴾اْلق 

 اإلنسان يف اتصال دائم باملأل األعل والقوى العظمن، التي تعينه عل الص  ومواصلة الطريق.

كلنينيت أحسنينيتنا عنينين ذكنينير امللنينيك، قنينيال تعنينياىل: ال * واهلل لنينيو علمنينيت فضنينيل النينيذكر منينيا ملنينيت و

وا اهلل  قِ ﴿ ر  اْذك  ة  ف  ال  ْيت م  الصَّ ا ق ض  ِإذ  مْ ي  ف  ن وبِك  ل  ج  ع  ا و  ود  ع  ق  ا و  فالصالة  [،103النساء: ] ﴾ام 

ذكنينير، وبعنينيد االنتهنينياء منينين النينيذكر ينينيأمرك ربنينيك بنينيأن تبنينيدأ يف ذكنينير جدينينيد ال حيتنينيا  إىل هيئنينية معيننينية أو 

قال ابن عباس: »أي اذكر ربك بالليل والنهار يف ال  والبحنينير يف السنينيفر واحلرضنيني ، وضع معني

وذم اهلل تعنينينياىل املننينينيافقني النينينيذين  ،واملنينينيرض يف الرسنينيني والعالنينينينية« حةيف الغننينينين ويف الفقنينينير يف الصنينيني 

لِيال  ﴿ ون  اهلل  إاِلَّ ق  ر  ْذك   .[142]النساء:  ﴾ال  ي 

* ومنينينينيا أمجنينينينيل كنينينينيالم ربنينينينيك يف احلنينينينيديث القنينينينيدي: »أننينينينيا عننينينينيد  نينينينين عبنينينينيدي  ، وأننينينينيا معنينينينيه إذا 

خنينيري مننينيه، وإن  ذكنينير ، فنينيإن ذكنينير  يف نفسنينيه ذكرتنينيه يف نفيسنيني، وإن ذكنينير  يف منينيأل ذكرتنينيه يف منينيأل

ا وإن أتنينيا  يمإنيني أتيتنينيه  ا تقربت إليه باع  ا، وإن تقرب إيلَّ ذراع  ا تقربت إليه ذراع  تقرب إيلَّ ش  

 هروال«. ويف رواية أخرى: »أنا مع عبدي إذا هو ذكر  وحتركت   شفتاه«.

ئع اإلسالم قنينيد كثنينيرت، فنينيأخ    * جاء رجل إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل، إن رشا

 .(1)»ال يزال لسانك رطب ا بذكر اهلل«ء أتشبث به، فقال: بإ

ال أخنينينينيني كم بخنينينينينيري أ»* وتنينينينينيدبر حنينينينينيديث أ  النينينينينيدرداء ومعنينينينينياذ بنينينينينين جبنينينينينيل، أن رسنينينينينيول اهلل قنينينينينيال: 

ملنينينييككم وأرفعهنينينيا يف درجنينينياتكم، وخنينينيري منينينين إنفنينينياق النينينيذهب والنينينيورق، وخنينينيري  زكاهنينينيا عننينينيدأأعاملكنينيم و

عننينينينياقكم: قلننينينينيا بنينينينيل، قنينينينيال: ذكنينينينير اهلل عنينينينيز أ لكنينينينيم منينينينين أن تلقنينينينيوا عنينينينيدوكم فترضنينينينيبوا أعننينينينياقهم ويرضنينينينيبوا 

 . (2)«وجل 

 
 (.17368) ،رواه أ د(  1)

 (.21323)رواه أ د، (  2)
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ا، والنينيذكر جيلنينينيب  ح  فالنينيذكر ينينيريض النينير ن ويطنينيرد الشنينييطان، ويمنينيأل القلنينيب غننينين وانرشنينيا

 الرزق، ويفر  الكرب، وينفس اهلم، والذكر يكسو وجه الذاكر مهابة وجالال  ونرضة.

والثنينيواب،  جنينيرويف شنينيهر رمضنينيان حيلنينيو النينيذكر وجمنينيالس النينيذاكرين؛ حينينيث املضنينياعفة يف األ

كان عبد اهلل بنينين رواحنينية إذا لقنينيي الرجنينيل منينين أصنينيحاب النبنينيي قنينيال  ،وجمالس تتباهن  ا املالئكة

، قنينينيال: »رحنينينيم اهلل ابنينينين رواحنينينية، إننينينيه حينينينيب ملسو هيلع هللا ىلصلنينينيه: تعنينينيال  ننينينيؤمن بربننينينيا سنينينياعة، فلنينينيام أخنينيني  النبنينينيي 

 املجالس التي تتباهن  ا املالئكة«.

بحان اهلل واحلمد هلل وال إهل إال س  أحب الكالم إىل اهلل أربع: واعلم أخي احلبيب أن »

 .(1)«اهلل واهلل أك ، ال يرضك بأهين بدأت

بنينيأن نسنينيتكثر منينين الباقينينيات الصنينياحلات، قينينيل: ومنينيا هنينين ينينيا رسنينيول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصوأمرننينيا النبنينيي 

 .(2)»التكبري والتهليل والتسبيح والتحميد، وال حول وال قوة إال باهلل« قال:

األعضنينينينياء، والغافنينينيل عنينينينين ذكنينينير اهلل مينينينينيت وإن  ننينينيهواعلنينينيم أن النينينينيذاكر هلل حنينينيي وإن ماتنينينينيت م

قنينيال: »مثنينيل النينيذي ينينيذكر ربنينيه والنينيذي  ملسو هيلع هللا ىلصحتنينيرك بنينيني األحينينياء، كنينيام جنينياء يف الصنينيحيحني أن النبنينيي 

ال ينينينيذكر مثنينينيل احلنينينيي واملينينينيت«، واعلنينينيم أننينينيك إذا ذكنينينيرت اهلل دخلنينينيت أعظنينينيم وأرشف معينينينية. قنينينيال 

ف ذلنينينيك  قنينينيال: أمل تقنينينيرأ كينينيني )ثابنينينيت البننينينيا (: إ  ألعلنينينيم السنينينياعة التنينينيي ينينينيذكر  فيهنينينيا ر ، فقينينينيل: 

مْ ﴿قوله تعاىل   ْرك  ْذك  وِ  أ  ر  اْذك  فسبحان اهلل! من أنت أهينينيا العبنينيد الفقنينيري   ،[152]البقرة:    ﴾ف 

الضعيف حتن يذكرك ربك ! من أنت حتن تكون يف حمبنينية اهلل ! أننينيت أننينيت بنينيذكرك اهلل أننينيت 

 أنت بتقواك هلل.

 أقوال يف الذكر

 هريرة خي  فيه أحف عقدة فال ينام حتن يسبح به.   قال ابن رجب احلنبيل: كان أل   -1

وقنينينينيال ذو الننينينينيون: »منينينينيا طابنينينينيت النينينينيدنيا إال بنينينينيذكره، وال طابنينينينيت اآلخنينينينيرة إال بعفنينينينيوه، وال  -2

 «.طابت اجلنة إال برؤيته

 
 (.5556) ،رواه مسلم (  1)

 (.10582) (، والنسائي،11470) ،رواه أ د(  2)
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قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: عالمة حب اهلل تعاىل كثرة ذكره؛ فإنك لن   -3

 حتب شيئ ا إال أكثرت ذكره.

ذ بنينينين جبنينينيل: لنينينييس يتحرسنينيني أهنينينيل اجلننينينية عنينينيل يشء إال عنينينيل سنينينياعة منينينيرت  نينينيم مل عنينينيا قنينينيال م -4

يذكروا اهلل سبحانه فيها«. وقال آخر: »ما من ساعة متر عل ابن آدم مل يذكر اهلل فيها بخري إال 

حترس عليها يوم القيامنينية«. وقنينيد ورد عنينين رسنينيول اهلل أننينيه كنينيان دائنينيم النينيذكر هلل، متصنينيال  بنينيه، فكنينيان 

 ام وقلبي ال ينام«، أي عن ذكر اهلل.تنيقول: »إن عيني 

قنينيال أحنينيد العنينيارفني: »مسنينياكني أهنينيل النينيدنيا خرجنينيوا منهنينيا ومنينيا ذاقنينيوا أطينينيب منينيا فيهنينيا، قينينيل: 

 وما أطيب ما فيها  قال: حمبة اهلل تعاىل، ومعرفته، وذكره. 

ا من األذكار، وال تغفل عن الواحد القهار.  حدد لنفسك عدد 

  واجب عملي 

لغغغغ كغغغغا  ال لغغغغن أ  حغغغغىص ع لغغغغذكى  اا ظغغغغا  يف ا قغغغغات اال ت هغغغغت مى أو سغغغغاء  وا ح واأ

 واالهتلفا .

 التجويد 

 راتب املــــــــدودم

ا لتفنينينينياوت أسنينينينيبا ا منينينينين حينينينينيث القنينينينيوة والضنينينينيعف؛ فنينينينيإذا كنينينينيان  تنينينينيب املنينينينيدود تبعنينينيني  تتفنينينينياوت مرا

ا، واملراتب مخسة، وهي: ا كان املد ضعيف   السبب قويًّا كان املد قويًّا، وإذا كان السبب ضعيف 

 زم.لالاملد ا -1

 املد املتصل. -2

 املد العارض للسكون. -3

 املد املنفصل. -4

 املدل البدل. -5

 وجيمع املراتب اخلمس العالمة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي يف قوله:
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 أقنينينينينينينينينينينينينينينينينيوى املنينينينينينينينينينينينينينينينينيدود الزم فنينينينينينينينينينينينينينينينينيام اتصنينينينينينينينينينينينينينينينينيل
 

 فعنينينينينينينينينينينينينينينينينيارض فنينينينينينينينينينينينينينينينينيذا وانفصنينينينينينينينينينينينينينينينينيال فبنينينينينينينينينينينينينينينينينيدل 
ا ألصنينينيالة سنينينيببه، وهنينينيو   ا، الوإننينينيام كنينينيان املنينينيد النينينيالزم أقنينينيوى املنينينيدود مجيعنينيني  سنينينيكون الثابنينينيت وصنينينيال  ووقفنينيني 

 والجتامعه معه يف كلمة واحدة، أو يف حرف، وللزوم مده حالة واحدة، وهي ست حركات.

وأمنينيا املتصنينيل فكنينيان يف املرتبنينية الثانينينية ألصنينيالة سنينيببه، وهنينيو اهلمنينيز، والجتامعنينيه معنينيه يف كلمنينية 

 واحدة، غري أنه خمتلف يف مقدار مده.

لثالثنينية؛ الجنينيتام  سنينيببه، وهنينيو السنينيكون معنينيه يف كلمنينية ا وأمنينيا العنينيارض للسنينيكون فكنينيان يف املرتبنينية 

 واحدة، غري أن السكون فيه عارض، ومقدار مده خمتلف فيه بني املد والتوس  والقرص. 

ا  بعنينينينية؛ النفصنينينينيال سنينينينيببه عننينينينيه، وهنينينينيو اهلمنينينينيز، وألننينينينيه خمتلنينينينيف أيضنينينيني  وأمنينينينيا املنفصنينينينيل فكنينينينيان يف املرتبنينينينية الرا

 مقداره.

ملدود السابقة مجيعها يقع السنينيبب بعنينيدها، بينينينام ا وأما البدل فكان يف املرتبة األخرية؛ ألن

سنينينيبب منينينينيد البنينينينيدل متقنينينينيدم علينينينينيه، كنينينينيام أن املنينينينيدود السنينينينيابقة كلهنينينينيا أصنينينينيلية ومل تبنينينينيدل منينينينين يشء آخنينينينير، 

 بخالف مد البدل؛ فهو مبدل من اهلمز غالب ا.

 علوم القرآن

 لتفسري باملأثور والتفسري بالرأيا

ا عنينينينيل الرواينينينينيات عنينينينين رسنينينينيول اهلل وأصنينينينيحابه، وهنينينينيو منينينينيا يسنينينينيمن  ملسو هيلع هللا ىلص بنينينيدأ التفسنينينينيري معتمنينينينيد 

التفسري بارأثور، وهو األصل يف التفسري؛ ولذلك ينبغي أن يعتمد عل النقل الصحيح، ومن 

 أمثلة كتب التفسري بارأثور تفسري ابن أ  حاتم، وتفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعا .

عنينينينيد الرشنينينيني  وأصنينينينيول  لغنينينينية الوأمنينينينيا التفسنينينينيري بنينينينيالرأي املحمنينينينيود فهنينينينيو النينينينيذي يعتمنينينينيد عنينينينيل قوا

العربينينينية، وهنينينيذا منينينيا قنينينيام بنينينيه كثنينينيري منينينين أئمنينينية العلنينينيم لتفسنينينيري القنينينيرآن، مثنينينيل تفسنينينيري اجلاللنينينيني وتفسنينينيري 

النسنينيفي. وقنينيد جيمنينيع املفرسنيني بنينيني األمنينيرين ارنينيأثور والنينيرأي، مثنينيل تفسنينيري اإلمنينيام الطنيني ي واإلمنينيام 

 ابن كثري.
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 هات مهم   ونب

  بأحفنينياىل خمتلفنينية، ة قنينيد جينينيد القنينيار  يف كتنينيب التفسنينيري أن األئمنينية يوضنينيحون معننينين الكلمنيني

 ، وهذه معان خمتلفة.ملسو هيلع هللا ىلصمثل الرصاط املستقيم، بأنه الدين أو القرآن، أو ما جاء به النبي 

  ال ملسو هيلع هللا ىلصأن القنينينينيرآن سنينينينيتظل العقنينينينيول تفكنينينينير فينينينينيه، فنينينينيال تنينينينيدرك منتهنينينينياه؛ ألننينينينيه كنينينينيام قنينينينيال( :

 تنقيض عجائبه(.

  ي لكنينيني أننينينيه البنينينيد منينينين التأكنينينيد منينينين درجنينينية احلنينينيديث أو األثنينينير بنينينيام حكنينينيم بنينينيه علنينينيامء احلنينينيديث؛

. ا مقبوال   يصري تفسري 

  كنينينيل إنسنينينيان يؤخنينينيد مننينينيه قولنينينيه وينينينينيرد إال املعصنينينيوم؛ ولنينينيذلك قنينينيد تقنينينيع يف كتنينينيب التفسنينينينيري

 بعض األخطاء، فال يصح االحتجا  بكل ما ورد فيها.

 كيف حتفظ القرآن؟

 كثر من الدعاءأ

ا  أكثنينير منينين النينيدعاء بنينيإخالص: ينينيا رب أعننينيي عنينيل حفنينيظ كتابنينيك، واجعنينيل عمنينييل هنينيذا خالصنيني 

م اجعنينيل القنينيرآن »م. وعليك بالدعاء الذي أمرنا به رسنينيول اهلل أن نحفظنينيه: ريلوجهك الك

 العظيم ربيع قلبي«.
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 اليوم السادس والعشرون

 

 هام الليلس

اِن ﴿يقنينينيول تعنينينينياىل:  نيني  عني ا د  اِ  إِذ  ة  النينينيدَّ و  نينيْ عني ِجينينينيب  د  ِرينينينيب  أ  ِإ ِّ ق  نيني  ي فني نينيِّ نني اِدي ع  نيني  أ ح ك  ِعبني نيني  ا سني إِذ  و 

ْلي ْست ِجيب وا يِل و   ون  لْ ف  د  ْرش  ْم ي  ه  لَّ ع   .[186]البقرة:  ﴾ي ْؤِمن وا ِ  ل 

يف هنينيذه اآلينينية: )إضنينيافة العبنينياد إلينينيه والنينيرد املبنينيارش علنينييهم مننينيه، مل  ♫يقول سيد قطب 

. قرينينيب، .يقنينيل: فقنينيل هلنينيم إ  قرينينيب، إننينيام تنينيوىل بذاتنينيه العلينينية اجلنينيواب عنينيل عبنينياده بمجنينيرد السنينيؤال

انِ ﴿اء فقال: دعومل يقل أسمع الدعاء، إنام عجل إجابة ال عني  ا د  اِ  إِذ  ة  الدَّ ْعو  هننينيا . إ.﴾أ ِجيب  د 

املطمنينينيئن والثقنينينية والنينينيود املنينينيؤنس والنينينيرض  تسنينينيكب يف قلنينينيب املنينينيؤمن الننينينيداوة احللنينينيوة ،ينينينية عجيبنينينيةآ

ا مكين ا«واليقني، ويعي  مع ر  ا أمين ا وقرا  .(1)ها املؤمن يف جناب ربه رض وقربن ومالذ 

ث إن النينيدعاء يكنينيون أقنينيرب إىل اإلجابنينية للمسنينيلم حينيني نزلنينيت هنينيذه اآلينينية بنينيني آينينيات الصنينييام؛ 

»للصائم عند يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ¶الصائم، فعن عبد اهلل بن عمر 

 .(2)إفطاره دعوة مستجابة«

 «.إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد: »ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث آخر لعبد اهلل بن عمر قال: قال النبي  

»ثالثة ال ترد دعنيوهتم: اإلمنيام العنيادل، : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أ  هريرة  

والصائم حتن يفطر، ودعوة املظلوم، يرفعها اهلل دون الغامم يوم القيامة، وتفتح هلا أدواب 

 .(3)السامء، ويقول: بعزيت ألنرصنك ولو بعد حني«

 
 الظالل، املجلد األول، سيد قطب.(  1)

 (.3907رواه البيهقي )(  2)

 (.1805(، وابن ماجه )3740(، والرتمذي )8001د )أ (  3)
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»إن اهلل ليستحي أن يبس  العبد إليه أنه قال:   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن سلامن الفاري  

ا فريدمها خائبتني«فييديه يسأحه  ها خري 
(1). 

والنينينيدعاء سنينينيالح نافنينينيذ املفعنينينيول؛ بنينينيل هنينينيو أخطنينينير سنينينيالح عنينينيل األرض، ومظهنينينير عظنينينييم منينينين 

مظاهر العبودية، ودليل عل صدق اإليامن بقدرة اهلل القاهر القنينيادر مالنينيك امللنينيك منينيدبر األمنينير، 

 الذي يقول للإء كن فيكون، والذي له جنود السموات واألرض.

، حينينيث قنينيال: »إن أمهنينيه أمنينير اجتهنينيد يف النينيدعاء، كنينيام روى ذلنينيك أدنينيو هرينينيرة  ذاإ ملسو هيلع هللا ىلصوكنينيان النبنينيي 

 .( 2) كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السامء، وإذا اجتهد يف الدعاء قال: يا حي يا قيوم«  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

إذا كربنينينيه أمنينينير قنينينيال: ينينينيا حنينينيي ينينينيا قينينينيوم  ملسو هيلع هللا ىلصويف حنينينيديث أننينينيس بنينينين مالنينينيك قنينينيال: »كنينينيان النبنينينيي 

 .(3)بر تك أستغيث«

ينينينينينينينيرد القضنينينينينينينياء، ويرفنينينينينينينيع النينينينينينينيبالء، ويرصنينينينينينينيف غضنينينينينينينيب اهلل عنينينينينينينيز وجنينينينينينينيل، كنينينينينينينيام جنينينينينينينياء ء فالنينينينينينينيدعا 

 .(4): »من مل يسأل اهلل يغضب عليه«ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  فياألحاديث، فعن أ  هريرة 

: »ال يغننينينيي حنينينيذر منينينين قنينينيدر، ملسو هيلع هللا ىلصقالنينينيت: قنينينيال رسنينينيول اهلل  ▲ويف حنينينيديث عائشنينينية 

دعاء فيعتلجنينينينينينيان إىل ينينينينينينيوم النينينينينيني والنينينينينينيدعاء ينفنينينينينينيع ممنينينينينينيا ننينينينينينيزل وممنينينينينينيا مل يننينينينينينيزل، وإن النينينينينينيبالء ليننينينينينينيزل فيلقنينينينينينياه 

 .(5)القيامة«

 فالدعاء مع البالء له ثالثة أحوال:

 األول: أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.

 الثا : أن يكون أضعف من البالء فيصاب به العبد، ولكنه قد خيففه.

 الثالث: أن يتصارعا ويمنع كل واحد منهام صاحبه، كام تقدم باحلديث.

 
 (.3699(، الرتمذي )3949(، وابن ماجه )23329رواه أ د )(  1)
 (.3569رواه الرتمذي )(  2)
 (.3665رواه الرتمذي )(  3)
 (..3504رواه الرتمذي )(  4)
 (.2166رواه أ د )(  5)
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 ثالثة أحوال: يلوتكون إجابة الدعاء ع

 األول: أن يعجل اهلل باإلجابة 

خرها اهلل ليوم القيامة  الثا : أن يدو

 الثالث: أن يدفع أو خيفف بالء نازل 

 ومنها  وللدعاء آداب

اخلشنينينينيو  والتنينينينيذلل هلل أثننينينينياء النينينينيدعاء، وخفنينينينيض الصنينينينيوت، واالعنينينينيرتاف بالنينينينيذنب، وحسنينينينين 

ئنينيد والتطوينينيل ا منينيل، والبنينيدء بحمنينيد اهلل والثننينياء علينينيه، ملالرجنينياء يف اهلل، والبعنينيد عنينين التكلنينيف الزا

 ، وعدم استعجال اإلجابة، وجتنب احلرام.ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة عل النبي 

وذكر ابن أ  الدنيا يف كتاب املجابني يف الدعاء عنينين احلسنينين، قنينيال: »كنينيان رجنينيل منينين أصنينيحاب 

ا يتجنينينير بنينينيامل لنينينيه ولغنينينيريه ويرضنينينيبه يف اآلفنينينياق ملسو هيلع هللا ىلصالنبنينينيي  ، منينينين األنصنينينيار يكننينينين أدنينينيا معلنينينيق، وكنينينيان تنينينياجر 

ا، فخنينير  منينيرة فلقينينيه لنينيص مقننينيع يف السنينيالح، فقنينيال لنينيه: ضنينيع منينيا معنينيك فنينيإ  قاتلنينيك ا ورعنيني   ، وكنينيان ناسنينيك 

قال ما تريد من دمي  فشأنك ارال، قال: أما ارنينيال فنينييل، ولسنينيت أرينينيد إال دمنينيك، قنينيال: أمنينيا إذا أدينينيت 

 يف فتوضأ ثم صل أربع ركعات، فكان من دعائه ، فذر  أصيل أربع ركعات، قال: صل ما بدا لك

آخنينير سنينيجدة أن قنينينيال: »ينينيا ودود ينينياذ العنينينير  املجينينيد ينينيا فعنينينياال رنينيا ترينينيد، أسنينينيأحك بعنينيزك النينيذي ال ينينينيرام 

وبملكنينيك النينينيذي ال يضنينينيام وبننينيورك النينينيذي منينينيأل أركنينيان عرشنينينيك، أن تقيننينينيي رش هنينيذا اللنينينيص، ينينينيا مغينينينيث 

اغثننينيي )ثنينيالث منينيرات(« فنينيإذا هنينيو بفنينيارس أقبنينيل بينينيده حربنينية قنينيد وضنينيعها بنينيني أذ  فرسنينيه، فلنينيام أدرصنيني بنينيه 

أقبنينيل نحنينيوه فطعننينيه فقتلنينيه، ثنينيم أقبنينيل علينينيه فقنينيال: قنينيم، فقنينيال: منينين أننينيت بنينيأ  وأمنينيي  فقنينيد أغنينياثني ص اللنيني 

بعنينية دعنينيوت بنينيدعائك األول، فسنينيمعت ألدنينيواب  اهلل بنينيك الينينيوم، فقنينيال: أننينيا ملنينيك منينين أهنينيل السنينيامء الرا

السامء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثا  فسمعت ألهنينيل السنينيامء ضنينيجة، ثنينيم دعنينيوت بنينيدعائك الثالنينيث 

مكنينيروب، فسنينيأحت اهلل أن ينينيوليني قتلنينيه«. قنينيال احلسنينين: فمنينين توضنينيأ وصنينيل أربنينيع ركعنينيات ء فقينينيل: دعنينيا 

ا كان أو غري مكروب.   ودعا  ذا الدعاء استجيب له، مكروب 

كنينيان يقنينيول عننينيد الكنينيرب:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصنينيحيحني منينين حنينيديث ابنينين عبنينياس، أن رسنينيول اهلل 
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نينينينييم ني ني ني نينينينير  العظني ني ني ني نينينييم، ال إهل إال اهلل رب العني ني ني ني ني نينينييم احللني ني ني ني ال إهل إال اهلل رب ، »ال إهل إال اهلل العظني

 .(1)السموات ورب األرض ورب العر  الكريم«

)هنينينينيذا احلنينينينيديث يكشنينينينيف لننينينينيا عنينينينين سنينينينيالح منينينينين أخطنينينينير األسنينينينيلحة إن مل يكنينينينين أخطرهنينينينيا عنينينينيل  

وهو ال يبا  بثمن؛ بل هو معروض جمان ا ملن أراد أخذه واستعامله يف أي وقت شاء،   ،األرض

ا إذا كان بيد مظلوم، أال   و سالح الدعاء(.وهولكنه يكون أكثر فتك 

 وصدق القائل:

ا  ال تظلمنينينينينينينينينينينينينينينينينينين إذا منينينينينينينينينينينينينينينينينينيا كننينينينينينينينينينينينينينينينينينيت مقتنينينينينينينينينينينينينينينينينينيدر 

 

 فنينينينينينينينينينينينيالظلم ترجنينينينينينينينينينينينيع عقبنينينينينينينينينينينينياه إىل الننينينينينينينينينينينينيدم 

 
 تننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيام عيننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياك واملظلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوم منتبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه

 

 ينينينينينينينينينينينينيدعو علينينينينينينينينينينينينيك وعنينينينينينينينينينينينيني اهلل مل تنينينينينينينينينينينينينم 

أهيا الظاملون: تذكروا أن اهلل عز وجل لن يضيع صيحات املقهورين ودعنينياء املظلنينيومني  

 .مهام عال الظاملون وطغن اجلبارون

ورحنينينيم اهلل اإلمنينينيام )البننينينيا( عننينينيدما قنينينيال: »سنسنينينيتعدي عنينينيل البنينينياغني سنينينيهام القنينينيدر، ودعنينينياء 

 السحر، وكل أشعث أغ  لو أقسم عل اهلل ألدره«.

 .(2)»اتقوا دعوة املظلوم؛ فإنه ليس دوهنا حجاب«فيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوحيذر الرسول اهلل 

منينين أدسنيني  حقوقهنينيا  رمفالعامنينيل النينيذي ال يتسنينيلم راتبنينيه لعنينيدة شنينيهور مظلنينيوم، والزوجنينية التنينيي حتنيني 

لنينيدين مظلنينيوم، واملو نينيف الكنينيفء النينيذي ال  ا يف املعاملنينية منينين الوا مظلومنينية، واالبنينين النينيذي يالقنينيي فرقنيني 

 يرقن ويرقن غريه بالواسطة مظلوم، ومظلومون آخرون يمتلئ  م املجتمع. 

 وهلل در الشافعي:  

 أهتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيزأ بالنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدعاء وتزدرينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه

 

 ومنينينينينينينينينينينينينينينينيا ينينينينينينينينينينينينينينينينيدريك منينينينينينينينينينينينينينينينيا صنينينينينينينينينينينينينينينينينع النينينينينينينينينينينينينينينينيدعاء 

 
 لكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينو ال قطنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيئ لسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيهام اللينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 

 هلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا أمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد ولألمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد انقضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياء 

 

 
 اجلواب الكايف البن القيم.(  1)

 (.12294رواه أ د )(  2)
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 فيمسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيكها إذا منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا شنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياء ر 

 

 ويرسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلها إذا نفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذ القضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياء 

  واجب عملي  

مغغا  عغغ  م  شغغمى  واج طغغوال ال مغغا  لغغن اا ا ضغغاأ  وأ  ع لغغ عوات أول  م عغغ  ا حغغ ا ا

 اأستضعفذ يف ك  م اأ.اأ ىواذ واعوة إلخوا ب 

 التجويد

 لقاب املدود أو )فروع أخرى للمد(أ

ا ال قنينينير  عنينينين ر لقنينينيد ذكنينيني  ا كثنينينيرية ألننينينيوا  املنينينيدود، وهنينينيي مجيعنينيني  بعنينينيض علنينينيامء التجوينينينيد أحقابنينيني 

األننينينيوا  التنينينيي ذكرناهنينينيا منينينين أننينينيوا  املنينينيدين األصنينينييل والفرعنينينيي، وسنينينيوف نكتفنينينيي بنينينيذكر أهنينينيم هنينينيذه 

 األلقاب بالنسبة لرواية حفص: 

: مد الصلة:  وهو حرف مد زائد مقدر بعد هاء الضمري، وسمي  ذا االسم تأدب ا؛ أوال 

القنينينيرآن ال زينينينيادة فينينينيه وال نقنينينيص، ويمنينينيد بمقنينينيدار حنينينيركتني حنينينيال ضنينينيمه وكرسنينينيه؛ فاملضنينينيمومة  نأل

توصل بواو، واملكسورة توصل بياء، وهي من أنوا  املد األصيل، ومد الصلة يكنينيون يف حنينيال 

 الوصل فق ، وينقسم مد الصلة إىل نوعني:

ة مثنينيل )ولنينيه زإذا جاءت اهلاء بني متحنينيركني ومنينيا بعنينيدها غنينيري مهنيني  :ىاألول: مد صلة صغر

 فتهجد به نافلة(، فإهنا متد بمقدار حركتني. -ما يف السموات 

ان ا ﴿إذا كان ما قبل اهلاء ساكن ا فال مد فيه إال يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل:   ه  يِه م 
،  ﴾ فِ

 فإنه يمد عل قراءة حفص.

نَّ إذا كان ما بعد اهلاء ساكن ا فإنه ال يمد اتفاق ا، مثل قوله تعاىل: ) ين   - ه  احْل قه أ  ه  الدِّ ل   (.و 

إذا وقعنينينينيت اهلنينينينياء بنينينينيني متحنينينينيركني وبعنينينينيد مهنينينينيزة قطنينينينيع، فإهننينينينيا متنينينينيد الثنينينيا : منينينينيد صنينينيلة كنينينيني ى: 

ه  إاِلَّ كاملنفصل أربع أو مخس حركات، وجيوز القرص بمقدار حركتني، مثل قوله تعنينياىل: ) د   ِعننيْ

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ  -  (.مِّ
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هْ أن قولنينينيه تعنينينياىل: )ويالحنينيظ:  ْحقنينيِ أ   سنينينيورة النمنينينيل، و)أرجنينينيه( يف األعنينينيراف والشنينينيعراء، يف (ف 

 تسكن فيهام اهلاء وال متد عند حفص.

ا: منينيدا التمكنيني:  ا؛ للفصنينيل بنينيني ثانيني  وهنينيي منينيدة لطيفنينية مقنينيدارها حركتنينيان، ينينيؤتن  نينيا وجوبنيني 

ِمل وا الواوين، يف نحو ) ع  ن وا و  نْيِ (، أو الياء يف نحو )آم  ْوم  ا من اإلدغنينيام أو اإلسنينيقاط، ي  (؛ حذر 

منينين أننينيوا  املنينيد الطبيعنينيي. وقنينيال بعضنينيهم هنينيو كنينيل ينينيائني أوالمهنينيا مشنينيددة مكسنينيورة، والثانينينية و وهنيني 

ا؛ بسنينينيبب الشنينينيدة، وعنينينيل كنينينينيال  سنينينياكنة، نحنينينيو )حيينينينيتم( وسنينينيمي منينينيد التمكنينينيني؛ ألننينينيه خينينينير  متمكننينيني 

 القولني فهو نو  من أنوا  املد.

ا أ ويكنينيون عننينيد الوقنينيف عنينيل التننينيوين املنصنينيوب آخنينير الكلمنينية، فيقنينيرثالث ا: مد العوض:  أحفنيني 

ا عن التنوين، ومقداره حركتان كاملد الطبيعي، وال يمد عند الوصل.  عوض 

ا(. -حكيام   -مثل: )عليام    خبري 

ا: منينيد اللنينيني: وهنينيو منينيد النينيواو والينينياء السنينياكنني املفتنينيوح منينيا قنينيبلهام حنينيال الوقنينيف، وقنينيد  رابعنيني 

 سمي  ذا االسم ألن يف النطق به لين ا وسهولة، مثل )بيت( )خوف(.

وز يف منينيده ثالثنينية أوجنينيه كالعنينيارض للسنينيكون، وهنينيي الطنينيول سنينيت حركنينيات، أو جينيني حكمنيه: 

 التوس  أربع حركات، أو القرص حركتان، والقرص أفضل.

ا: منينيد الفنينيرق: وهنينينيو عبنينينيارة عنينينين األلنينينيف التنينينيي ينينينيؤتن  نينينيا بنينينيدال  منينينين مهنينينيزة الوصنينينيل يف  خامسنيني 

ْينِ ) ر  ك   ( )اهلل( )آآلن( حالة اإلبدال باملد الطويل.آ حذَّ

بني االستفهام واخلنيني ، وهنينيو منينين أقسنينيام املنينيد النينيالزم الكلمنينيي املثقنينيل   رقوسمي بذلك للف

 أو املخفف، ومقدار املد ست حركات.
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 علوم القرآن

 تب التفسريك

ال يوجنينينينينينينيد كتنينينينينينينياب ف رسنينينينينينيني كنينينينينينينيالقرآن؛ فقنينينينينينينيد كتنينينينينينينيب يف تفسنينينينينينينيريه آالف املجلنينينينينينينيدات املطبوعنينينينينينينية 

بنينيي، وإذا لقرطواملخطوطة، من موجز كاجلالليني، ومتوس  كابن كثري، ومطنينيول كنينيالط ي وا

 أراد القار  أن يقرأ يف معا  القرآن فعليه أن يتبع اآليت:

 .للمبتد : تفسري اجلالليني، وخمترص ابن كثري 

 .وللمزيد من التعلم: تفسري ابن كثري، مع العناية بام فيه 

   وإذا أراد القار  أن يقرأ يف معا  القرآن فإننينيا ننصنينيحه بكتنينياب يف  نينيالل القنينيرآن؛ فإننينيه

ا كامال  للحياة يف ضوء القرآن.  تيعت  فسري 

 كيف حتفظ القرآن؟

 إلصرار على احلفظا

ن بعض احليوانات تقوم بأحف حماولة للحصول عل رزقهنينيا، فهنينيل فكنينيرت إيقول العلامء  

أن تقنينيوم بعرشنيني حمنينياوالت فقنيني  حلفنينيظ القنينيرآن  ففنينيي كنينيل ينينيوم قبنينيل أن تننينيام فكنينير ملنينيدة مخنينيس دقنينيائق 

الة إجيابينينينية لنينينيدماغك أن حفنينينيظ القنينينيرآن هنينينيو أهنينينيم عمنينينيل يف   رسنينيني . أعنينيني .أننينينيه جينينينيب أن حتفنينينيظ القنينينيرآن

ا منينين اهلل.حيايت، وأنه سيغري حيايت بالكامل ؛ فقنينيد ملسو هيلع هللا ىلص. سنينيأكون مثنينيل النبنينيي .. سيجعلني قريبنيني 

كاننينينيت حياتنينينينيه كلهنينينينيا )قنينينينيرآن(، وعننينينيدما تسنينينينيتيقظ أول يشء تفكنينينينير فينينينينيه أننينينيه جينينينينيب علينينينينيك أن حتفنينينينيظ 

كبنينينينيرية يف احلفنينينينيظ بعنينينينيد أينينينينيام  رغبنينينينيةالقنينينينيرآن، وأعنينينيني  أوامنينينينير لعقلنينينينيك البنينينينياطن بنينينينيذلك، وسنينينينيوف جتنينينينيد 

معدودة؛ فقد أثبت العلامء أن هنينياتني الفرتتنينيني منينين أهنينيم الفنينيرتات التنينيي يتصنينيل  نينيا العقنينيل البنينياطن 

د  ﴿مع العقل الواعي، ويتقبل أي رسالة بسنينيهولة، وتنينيذكر قولنينيه تعنينياىل:  اهنيِ ِإنَّام  جي   د  فني  اهني  ن ج  مني  و 

  لِن ْفِسهِ 
ِ امل  ِن اْلع  نِيي ع  غ  نَّ اهلل  ل 

 [.6]العنكبوت:  ﴾ني  إِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 177 يف رحاب القرآن

177 

 اليوم السابع والعشرون

 

 

 ليلـــة القــــــدر

ْدرِ ﴿قال تعاىل:  ِة اْلق  ْيل  ْلن اه  يِف ل  نْز  ا أ  ْدرِ  * إِنَّ ة  اْلق  ْيل  ا ل  اك  م  ْدر  ا أ  م  ْن  * و  رْي  مِّ ْدِر خ  ة  اْلق  ْيل  ل 

ْهرٍ  ِف شني  حنيْ ا * أ  يهني 
وح  فِ النينيره ة  و  كني 

ئِ ل  امْل ال  زَّ ننيني  إِ  ت  رٍ بنينيِ منينيْ لِّ أ  ن كني  م منينيِّ ِ ِع  * ْذِن ر  نيِّ ْطلنيني  ن م  تنيَّ ي  ح 
م  هنينيِ ال  سني 

ْجرِ   .[5، 1: ]القدر ﴾اْلف 

: )احلديث يف هذه السورة عن تلك الليلنينية املوعنينيودة املشنينيهودة التنينيي ♫يقول سيد قطب  

. ليلنينية االتصنينينيال املطلنينينيق بنينينيني األرض واملنينينيأل األعنينينيل، . سنينيجلها الوجنينينيود كلنينينيه يف فنينينيرح وغبطنينينية وابتهنينينيال

، ليلنينية ذلنينيك احلنينيدث العظنينييم النينيذي مل تشنينيهد األرض ملسو هيلع هللا ىلصدء نزول هذا القرآن عنينيل قلنينيب حممنينيد لة بلي

ا(  . (1)مثله يف عظمته ويف داللته ويف آثاره يف حياة البرشية مجيع 

وليلنينينية القنينينينيدر ليلنينينية يفنينينينيتح فيهنينينيا البنينينينياب، ويقنينينينيرب فيهنينينيا األحبنينينينياب، ويسنينينيمع اخلطنينينينياب، وينينينينيرد 

 جر والثواب.م األاجلواب، ويكتب للعاملني املخلصني فيها عظي

أن سنينينينينيورة القنينينينينيدر هنينينينينيي أول سنينينينينيورة نزلنينينينينيت باملديننينينينينية بعنينينينينيد أن هنينينينينياجر إليهنينينينينيا  يذكنينينينينير الواحنينينينينيد

، فكانت خري هدية تعطن هلؤالء الذين باعوا ارنينيال والولنينيد والنينينفس بتجنينيارة لنينين ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  

 تبور ت وثمن لن يستطيع حاسب إحصاء مقداره.

ئينينيل عبنينيدوا  ملسو هيلع هللا ىلصقنينيال عنينيروة: ذكنينير النبنينيي  ثامننينيني سنينينة، ومل يعصنينيوه  اهللأربعنينية منينين بننينيي إرسا

ويوشنينيع بنينين ننينيون، فعجنينيب أصنينيحابه منينين ذلنينيك، فأتنينياه  لطرفنينية عنينيني، فنينيذكر أينينيوب وزكرينينيا وحزقينيني 

ج يل، فقال: يا حممد، عجبت من عبنينيادة هنينيؤالء النفنينير ثامننينيني سنينينة مل يعصنينيوا اهلل طرفنينية عنينيني ، 

ا من ذلك، ثم قرأ سورة القدر، فرس بذلك رسول اهلل   .ملسو هيلع هللا ىلصفقد أنزل اهلل عليك خري 

 
 .6ل القرآن،    ال  يف   (1)
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 بب التسميةس

قيل سميت بذلك را روي عن ابن عباس وغريه، أنه تعاىل يقدر فيهنينيا ويقيضنيني منينيا يكنينيون 

ا ﴿يف تلنينيك السنينينة منينين مطنينير ورزق وإحينينياء وإماتنينية، إىل مثلهنينيا منينين السنينينة القابلنينية. قنينيال تعنينياىل:  فِيهنيني 

ِكيمٍ  له أ ْمٍر ح  ق  ك   .[4]الدخان:  ﴾ي ْفر 

د بنينينيدء تقنينيدير هنينينيذه األشنينيياء؛  د إ هنينينيار فقنينيد ولنينييس املنينيرا سنينينيبق تقنينيديرها يف األزل، وإننينينيام املنينيرا

 تقديره سبحانه ذلك للمالئكة الذين يقومون بالتنفيذ.

وقال أدو بكر بن الوراق: سنينيميت بنينيذلك ألن منينين مل يكنينين ذا قنينيدر وخطنينير يصنينيري يف هنينيذه   -

 الليلة ذا قدر وخطر إذا أدركها وأحياها.

 ا قدر وقيمة عند اهلل.ون ذوقيل: ألن كل عمل صالح يوجد فيها من املؤمنني يك -

 وقيل ألنه ينزل فيها ثالثة من املالئكة ذوي أقدار. -

وقينينيل: ألننينيه ننينيزل فيهنينيا كتنينياب ذو قنينيدر، بواسنينيطة ملنينيك ذي قنينيدر، عنينيل رسنينيول ذي قنينيدر،  -

 .(1)ألمة ذات قدر

 فضائل ليلة القدر

ا غفنير لنيهقنينيال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أ  هريرة  ا واحتسنياب  منيا  »من يقم ليلنية القنيدر إيامنني 

 .(2)تقدم من ذنبه«

ا أن النبي  ا غفر له ما قال:   ملسو هيلع هللا ىلصوعن أ  هريرة أيض  ا واحتساب  »من قام ليلة القدر إيامن 

 .(3)تقدم من ذنبه«

»إن هذا شنيهر قنيد حرضنيكم، وفينيه ليلنية خنيري منين : ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس قال: قال رسول اهلل 

 
 تفسري روح املعا  لأللوي.(  1)

 (.1732مسلم )(،  35رواه البخاري )(  2)

 (.1880رواه البخاري )  (3)
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رم خريها إال حمروم رم اخلري كله، وال حي  رمها فقد ح   .(1)«أحف شهر، من ح 

قنينينيال: »إذا كاننينينيت ليلنينينية القنينينيدر ننينينيزل ج ينينينيل يف  ملسو هيلع هللا ىلصعننينينيه أن رسنينينيول اهلل  وينينينيروي أننينينيس 

 كوكبة من املالئكة، يصلون ويسلمون عل كل عبد قائم أو قاعد يذكر اهلل تعاىل.

ومنينين فضنينيائل هنينيذه الليلنينية أهننينيا ليلنينية سنينيالم، أي سنينياملة، ال يسنينيتطيع الشنينييطان أن يعمنينيل فيهنينيا 

ا وال أذى، كام جاء يف احل : »إن الشيطان ال خير  يف هذه الليلة حتن ييضنينيء فجرهنينيا، ديثسوء 

ا بخبل وال يشء من الفساد، وال ينفذ فيها سحر ساحر«.  وال يستطيع أن يصيب فيها أحد 

 زمن ليلة القدر

ا، حتنينين لقنينيد ذكنينير فيهنينيا بعضنينيهم مخسنينية  ا كثنينيري  اختلنينيف العلنينيامء يف توقينينيت ليلنينية القنينيدر اختالفنيني 

 : اختلف فيها عل أكثر من أربعني قوال.حلنيوأربعني قوال. ويف دليل الفا 

 والصحيح املشهور أهنا يف العرش األواخر من رمضان.

»التمسوها يف العرش األواخر منين رمضنيان.. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفعن ابن عباس أن رسول اهلل 

 .(2)يف تاسعة تبقن، يف سابعة تبقن، يف خامسة تبقن«

ر يف النينينيوتر منينينين القنينينيد»حتنينينيروا ليلنينينية : ملسو هيلع هللا ىلصقالنينينيت قنينينيال رسنينينيول اهلل  ▲وعنينينين عائشنينينية 

 .(3)العرش األواخر من رمضان«

وكان عمر وحذيفة وابن عبنينياس وننينياس منينين أصنينيحاب رسنينيول اهلل ال يشنينيكون أهننينيا ليلنينية   -

 سبع وعرشين.

ونقنينيل عنينين صنينياحب التنبينينيه أننينيه قنينيال: حنينيروف ليلنينية القنينيدر تسنينيعة: وقنينيد ذكرهنينيا اهلل تعنينياىل  -

ا عرشنينينينينيين، فنينينينيني  ل أهننينينينينيا يف السنينينينينيابعة دل عنينينينيني ثنينينينينيالث منينينينينيرات، فترضنينينينينيب ثالثنينينينينية يف تسنينينينينيعة، فيبلنينينينيني  سنينينينينيبع 

 
 (.1694) ،رواه ابن ماجه من حديث أنس(  1)

 (.1997رواه البخاري )(  2)

 (.  1993رواه البخاري )(  3)
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 والعرشين.

ويقول الفخر الرازي: وأخفاها اهلل تعاىل كام أخفنينين سنينيائر األشنينيياء؛ فإننينيه أخفنينين رضنينياه   -

يف الطاعنينينينينينيات؛ حتنينينينينينين يرغنينينينينينيب عبنينينينينينياده يف الكنينينينينينيل، وأخفنينينينينينين اإلجابنينينينينينية يف النينينينينينيدعاء ليبنينينينينينيالغوا يف كنينينينينينيل 

 يسنينيتبني ليلنينية ذا ملالدعوات، فهكذا أخفن هذه الليلة؛ ليعظموا مجيع ليايل رمضان؛ فإن العبنينيد إ

 فإنه جيتهد يف الطاعة يف مجيع ليايل رمضان. القدر أي ليلة هي،

وروي عنينينين كعنينينيب أننينينيه قنينينينيال: إن اهلل تعنينينياىل اختنينينيار السنينينينياعات، فاختنينينيار سنينينياعات أوقنينينينيات  -

الصالة، واختار األيام، فاختنينيار ينينيوم اجلمعنينية، واختنينيار الشنينيهور، واختنينيار شنينيهر رمضنينيان، واختنينيار 

 ي أفضل ليلة يف أفضل شهر.؛ فهالليايل فاختار ليلة القدر

 القربات يف تلك الليلة

رجنينيب  نويسنينين النينيدعاء يف هنينيذه الليلنينية املباركنينية، وهنينيي أحنينيد أوقنينيات اإلجابنينية، فقنينيد ذكنينير ابنيني 

: »أرأينينينينينينيت أن ملسو هيلع هللا ىلصقالنينينينينينيت للنبنينينينينينيي  ▲احلننينينينينينيبيل يف كتنينينينينينياب )لطنينينينينينيائف املعنينينينينينيارف( أن عائشنينينينينينية 

 فاعف عني«. لعفووافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها  قال: قويل: م إنك عفو حتب ا

 وقال سفيان الثوري: الدعاء يف تلك الليلة أحب إيلَّ من الصالة.

وذكنينير ابنينين رجنينيب: أن األكمنينيل اجلمنينيع بنينيني الصنينيالة والقنينيرآن والنينيدعاء والتفكنينير، وقنينيد كنينيان 

 يفعل ذلك كله. ملسو هيلع هللا ىلص

 عالمات ليلة القدر

يلنينينينية قنينينينيوة اإلضنينينينياءة والننينينينيور يف تلنينينينيك الليلنينينينية، فعنينينينين ابنينينينين عبنينينينياس أن رسنينينينيول اهلل قنينينينيال يف ل -1

»ليلنينينية سنينينيمحة طلقنينينية، ال حنينينيارة وال بنينينياردة، وتصنينينيبح الشنينينيمس يف صنينينيبيحتها ضنينينيعيفة القنينينينيدر: 

ء«  .(1) را

وعن عبادة بن الصامت: »من أماراهتا أهنا ليلة بلجنينية )مضنينييئة(، صنينيافية سنينياكنة، ال حنينيارة 

ا، ال يرمن فيهنينيا بنينينجم حتنينين الصنينيباح«، أي ال تتسنينياق  الشنينيهب  ا ساطع  وال باردة، كأن فيها قمر 

 .ليلةهذه ال

 
 (.3693رواه البيهقي )(  1)
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أن الشمس تطلع يف صيحتها ليس هلا شنينيعا  صنينيافية، ليسنينيت كعادهتنينيا يف بقينينية األينينيام،   -2

»أهنا تطلنيع يومئنيذ : ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال أخ نا رسنينيول اهلل ويدل عل ذلك حديث أ  بن كعب 

 .(1)ال شعا  هلا«

ح الصدر، فإن املؤمن جيد راحة يف تلنينيك الليلنينية أكثنينير ممنينيا جينينيده   -3 طمأنينة القلب وانرشا

 قية الليايل.يف ب

 أن اإلنسان جيد للقيام فيها لذة أكثر مما يف غريها من الليايل. -4

أهنا ليلة مطرية ندينينية، كنينيام جنينياء يف حنينيديث أ  سنينيعيد اخلنينيدري، قنينيال: »اعتكنينيف رسنينيول   -5

العرشنيني األول منينينين رمضنينينيان، واعتكفننينينيا معنينينيه، فأتنينياه ج ينينينيل فقنينينيال لنينينيه: إن النينينيذي تطلنينينيب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ا صبيحة عرشين منينين رمضنينيان، فقنينيال: منينين كنينيان اعتكنينيف معنينيي طيب  خ  ملسو هيلع هللا ىلصأمامك، ثم قام النبي  

فلريجنينينيع؛ فنينينيإ  رأينينينيت ليلنينينية القنينينيدر، وإ  أنسنينينييتها، وإهننينينيا يف العرشنينيني األواخنينينير يف وتنينينير، وإ  رأينينينيت 

ا من النخل، وما نرى يف  كأ  أسجد يف طني وماء. قال أدو سعيد: وكان سقف املسجد جريد 

حتنينين رأينينيت أثنينير الطنينيني وارنينياء عنينيل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبنينيي بننينيا السنينيامء شنينييئ ا، فجنينياءت فزعنينية، فمطرننينيا، فصنينيل 

 .(2) جبهته تصديق رؤياه«

واجنينيب عمنينييل: احنينيرص عنينيل زينينيادة العبنينيادة يف العرشنيني األواخنينير؛ لعنينيل ليلنينية القنينيدر تكنينيون يف 

 إحداها.

 التجويد 

 ارج احلروف وصفاتهاخم

 * املخر  لغة: حمل اخلرو .

 
 (.1735رواه مسلم )(  1)

ْفن ا (، وعند مسلم )2725(، ومسلم )805بخاري )ال واهر(  2) ع    اْعت ك  ولِ  م  س  رْش   اّللو   ر  ْسط ن اْلع   (.اْلو 
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ا: خمل خرو  احلرف، أي مكان  هوره ومتيزه ع  ه.ن غري* واصطالح 

ا.  عدد املخار : سبعة عرش خمرج 

 -اللسنينيان  -احللنينيق  -* ويوجنينيد مخسنينية مواضنينيع تسنينيمن املخنينيار  العامنينية، وهنينيي )اجلنينيوف 

 اخليشوم(. -الشفتان 

* ملحو نينية: أي حنينيرف ترينينيد أن تعنينيرف خمرجنينيه ضنينيع أمامنينيه مهنينيزة مفتوحنينية، ثنينيم سنينيكن هنينيذا 

 أ ْو(. -أ ـهْ -أ  ْ  -أ ْخ  -احلرف، هكذا: )أ ْب 

 ا يتفى  م ما:ب وماأاا ج العام

 معناه لغة: اخلالء أو الباطن.األول: اجلوف: 

ا: خالء الفم مما ييل احللق.  اصطالح 

 وله خمر  واحد: قر  منه ثالثة حروف، هي:

 (.ناْ ربَّ األلف الساكنة بعد فتح، هكذا ) -أ

 الواو الساكنة بعد ضم، هكذا )املؤمن وْن(. -ب

 نني(.ؤمِ الياء الساكنة بعد كرس، هكذا )امل - 

 وله ثالثة خمار ، وهي: الثا : احللق:

 واهلاء(. -أقىص احللق: مما ييل الصدر، وخير  منه حرفان )اهلمزة  -أ

 وس  احللق: وخير  منه حرفان )العني واحلاء(. -ب

 أدنن احللق: قريب ا من احلنجرة، وخير  منه حرفان )الغني واخلاء(. - 

 علوم القرآن

 إلسرائيلياتا

ئينينينيل، ثنينينيم منينينين اإلرسويقصنينينيد ب ئيلينينينيات منينينيا نقنينينيل منينينين منينينين القصنينينيص واألخبنينينيار عنينينين بننينينيي إرسا ا

ئيلينينيات اخلطنينيأ والكنينيذب،  غنينيريهم منينين أهنينيل الكتنينياب يف كتنينيب التفسنينيري، ويغلنينيب عنينيل هنينيذه اإلرسا
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ئيلينينيات ينسنينيب إىل  فنينيات واألسنينياطري، وأكثنينير منينيا يكتنينيب يف اإلرسا وكثري منها يدخل يف بنينياب اخلرا

 لعزيز بن جريج(.بد ا)كعب األحبار(، و)وهب بن منبه(، و)ع

 موقف اإلسالم من اإلسرائيليات

 منه ما يوافق ديننا، وهذا نأخذ به، واحلجة عندنا أنه وافق ديننا. -1

ومنه ما خالف ديننا، وهذا ال نقبله بأي وجه من الوجوه، مثل ما قيل يف عييس ابن   -2

 مريم وأمه من كالم اليهود.

، فهنينينيذا نقبلنينينيه باعتبنينينياره رواينينينية تارخيينينينية، أو لعقنينينيلومننينينيه ال يعنينينيارض شنينينييئ ا منينينين النينينيدين أو ا -3

 باعتباره رواية مل تنقل لنا بسند صحيح، والذي نطمئن إليه أن يف ديننا كفاية عنه.

 كيف حتفظ القرآن؟

 ّرن ذاكرتك على احلفظم

إن أهم خطوة عل طريق احلفظ هي أن تشعر بعظمة وأمهية القرآن، وأن تعطي للقرآن  

ا  للوقنينيت املناسنينيب واملكنينيان املناسنينيب، وتركينينيز كبنينيري، فقنينيد تعنينيا  حيتنيني  أفضنينيل أوقاتنينيك؛ فنينياحلفظ

ر عنينينينينيل احلفنينينينيظ واالسنينينينينيتمرار، ستتالشنينينينين هنينينينينيذه  منينينينين صنينينينينيعوبة يف البداينينينينية، ولكنينينينينين بمجنينينينيرد اإلرا

الصنينينينيعوبات، وسنينينينيتبدأ تشنينينينيعر بلنينينينينيذة احلفنينينينيظ وحنينينينيالوة اإلينينينينيامن بنينينينينيإذن اهلل؛ فقنينينينيد أثبنينينينيت العلنينينينينيامء أن 

ظ سنينينيتكون لنينينيديك ذاكنينينيرة أفضنينينيل بعرشنينيني احلفنينيني النينينيذاكرة حتتنينينيا  إىل متنينينيرين، وبعنينينيد شنينينيهر واحنينينيد منينينين 

 مرات من قبل.
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 ونعشروالاليوم الثامن 

 

 

 هكذا كان العتاب

ال   ﴿ قنينيال تعنينياىل: قِّ و  ن  احلنينيْ 
ل  منينيِ ز  ا ننيني  منيني   و 

ِ
ِذْكِر اّللَّ

و   ْم لنينيِ لنيني  ع  ق  ْشنيني  ن ق 
وا أ  ننيني  ِذين  آم  ْأِن لِلنينيَّ ْ ينيني  مل  أ 

ِذين  أ وت وا اْلِكت اب  ِمن ق   الَّ ون وا ك  ك  ون   ْبل  ي  اِسق  ْم ف  نْه  ثرِي  مِّ ك  ل و   ْم و  ْت ق  س  ق  د  ف  ْيِهم  األ م  ل  ال  ع  ف ط 

ون نيني  ني ني ْعِقلني ْم ت  نيني  ني ني كني لَّ ع  اِت ل  نيني  ني ني م  اآليني نيني  ني ني كني ا ل  نينيَّ ني ني يَّنني ْد ب  نيني  ني ني ا قني  
نينيِ ني ني ْوهتني د  م  نينيْ ني ني عني ي األ ْرض  ب  نينيِ ني ني يني ْ وا أ نَّ اّللَّ  حي  نيني  ني ني مني  ﴾ * اْعل 

 [17-16:]احلديد

 ..هكذا كان العتاب من اهلل تعاىل للمؤمنني

 ابن مسعود: "ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبنا  ذه اآلية إال أربع سنوات ".قال 

: أن هنينينيذه اآلينينينية قرئنينينيت بنينينيني يدينينينيه، وكنينينيان عننينينيده قنينينيوم منينينين ◙وعنينينين أ  بكنينينير الصنينينيديق 

ا، فقال أدو بكر: "هكذا كنا حتن قست القلوب ".  اليمن، فبكوا بكاء  شديد 

وا أن ينينينينيتمكن اإلينينينينيامن يف نفوسنينينينيهم، آمننينينيني  واملعننينينينين: أمل جينينينينيئ الوقنينينينيت وحينينينينين احلنينينينيني.. للنينينينيذين

وخينينينينيال  شنينينينيغاف قلنينينينيو م، فتلنينينينيني منينينينين جحودهنينينينيا، وتنينينينيرق منينينينين قسنينينينيوهتا وغلظتهنينينينيا، وتتحنينينينيرر منينينينين 

. فتخشنينينينياه لنينينينيذكره، وقافنينينينيه وتطمنينينينيئن إلينينينينيه، وتسنينينينيار  إىل طاعتنينينينيه، باالمتثنينينينيال .جاهليتهنينينينيا وجهاهلنينينينيا 

رآن، وهو احلق الق ألوامره، واالنتهاء عام هنن عنه من غري توان وال فتور، وقشع را نزل من

 الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ! 

. إننينينيه عتنينينياب منينينين املنينينيوىل عنينينيز وجنينينيل، واسنينينيتبطاء لالسنينينيتجابة منينينين القلنينينيوب التنينينيي أفنينينياض .نعنينينيم

عليهنينينينيا منينينينين فضنينينينينيله، فبعنينينينيث اليهنينينينينيا الرسنينينينيل، وأننينينينينيزل عليهنينينينيا اآلينينينينيات، وبنينينينينيني هلنينينينيا طرينينينينينيق الننينينينيور منينينينينين 

 . .الظلامت

هلل النينيرحيم، ننينيداء لعنينيل القلنينيوب قشنينيع وتلنينيني منينين اإننينيه عتنينياب فينينيه ود، وفينينيه حنينيض وننينيداء 

وتعرف حق اهلل تعنينياىل عليهنينيا، فهنينيذا القلنينيب إن طنينيال علينينيه األمنينيد بنينيال تنينيذكري تبلنينيد وقسنينين وأ لنينيم 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿. .وأعنينينيتم، والبنينينيد منينينين تنينينيذكريه حتنينينين يتنينينيذكر وخيشنينينيع

ر النينينينينيذكقنينينينينيال ابنينينينينين كثنينينينينيري: أمنينينينينيا آن للمنينينينينيؤمنني أن قشنينينينينيع قلنينينينينيو م لنينينينينيذكر اهلل، أي تلنينينينينيني عننينينينينيد  ﴾ۇ 

، ص 8واملوعظة وسام  القنينيرآن، فنينيتهم وتنقنينياد لنينيه، وتسنينيمع وتطينينيع. ]انظنينير تفسنينيري ابنينين كثنينيري،   

19.] 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ثنينينيم تنينينينيأيت اآلينينينيه بعنينينينيد ذلنينينيك يف قولنينينينيه تعنينينينياىل: 

. فكنينينينينيام أن األرض ينينينينينيأيت عليهنينينينينيا املنينينينينيوت، فكنينينينينيذلك القلنينينينينيب، قنينينينينيد جيمنينينينينيد .﴾ىئ ىئ ىئ 

، وأن يرشنينيق فينينيه الننينيور، وأن خيشنينيع لنينيذكر ينينياةوخيمد ويقسو ويبلد، لكن يمكنينين أن تنينيدب فينينيه احل

اهلل؛ فنينينياهلل حيينينينيي األرض بعنينينيد موهتنينينيا، فتننينينيبض باحلينينينياة، وتزخنينينير بالنبنينينيت والزهنينينير، ومتنينينينح األكنينينيل 

 . وكذلك القلوب. .والثامر

ا حتنينين ال  وقنينيال رجنينيل لطنينياووس بنينين كيسنينيان: أوصنينيني، فقنينيال: "أوصنينييك أن أحنينيب اهلل حبنينيًّ

ا حتنينينين  كنينينيون يشء أخنينينيوف إلينينينيك مننينينيه، وار  اهلل ال ييكنينينيون يشء أحنينينيب إلينينينيك مننينينيه، وخفنينينيه خوفنينيني 

 رجاء حيول بينك وبني ذلك اخلوف، وارض للناس ما ترض لنفسك ".

أن اهلل تعنينياىل أوحنينين الينينيه " ينينيا داود، لنينيو يعلنينيم املنينيدبرون عننينيي  ♠وينينيروى عنينين داود 

، وتقطعنينينينينيت  ا إيلَّ كينينينينينيف انتظنينينينينياري هلنينينينينيم ورفقنينينينينيي  نينينينينيم وشنينينينينيوقي إىل تنينينينينيرك معاصنينينينينييهم، رنينينينينياتوا شنينينينينيوق 

، فكيف إراديت باملقبلني عيلَّ "..يبيتأوصاهلم من حم  . يا داود هذه إراديت يف املدبرين عنيو

 ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿

. وتغنينيري .سمعها الفضيل ابن عياض، فامتثنينيل ألمنينير اهلل، وقنينيال: بنينيل آن، بنينيل آن  ةهذه اآلي

د عابنينيني  . وبعنينينيدما كنينينيان ابنينينين عينينينياض يقطنينينيع الطرينينينيق عنينينيل الننينينياس، ويسنينينيلبهم منينينيا معهنينينيم، سنينينيار.حالنينينيه

 احلرمني، وممن يرضب به املثل ّف الزهد والور .

 فقلوب العباد بني أصبعني من أصابع الر ن يقلبها كيف يشاء، ويرصفها كام أراد. 

فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عل طاعتك، ويا مرصف القلوب رف قلوبنا عل  

 حمبتك.
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 واجب عملي  

عغغه عغغاظ:  يغغب االت قغغااى ا  يغغا ة اأ كغغب ل  يغغ ا  قغغال: اى هغغول اا  اغغه احللغغيب  أأ    ة 

 " ميت   عه زيا ة الق و  ف و وكاال ف أ يف زيا تما تذكىة" أخىج  أاو ااوا.

 التجويد 

 ابع خمارج احلروفت

 وله عرشة خمار ، وهي:ال الث: اللساأ: 

أقىص اللسان: عند قاعدتنينيه منينين احللنينيق ممنينيا ينينييل احللنينيق، ومنينيا حياذينينيه منينين احلننينيك األعنينيل،   -1

 )القاف(.حرف وخير  

، ومنينينيا يلينينينيه منينينين احلننينينيك األعنينينيل، وخينينينير  مننينينيه  -2 أقىصنينيني اللسنينينيان: منينينين أسنينينيفل خمنينينير  )القنينينياف( قلنينينييال 

 )الكاف(.

وس  اللسان: بينه وبني وس  احلنك األعنينيل، وخينينير  مننينيه ثالثنينية أحنينيرف هنينيي )اجلنينييم   -3

 الياء الساكنة(. -الشني  -

ليرسنينيى واليمننينين، هنينية امنينين إحنينيدى حنينيافتي اللسنينيان ومنينيع منينيا يلينينيه منينين اإلِضاس منينين اجل -4

، وال خير  إال حرف )الضاد(.  واليرسى أكثر استعامال 

منينين أدننينين حنينيافتي اللسنينيان إىل منتهنينين طرفنينيه منينيع منينيا يلينينيه منينين أصنينيول الثناينينيا العلينينيا: وخينينير  حنينيرف  -5

 )الالم(.

 من طرف اللسان مع ما فوقه من احلنك األعل أسفل الالم: وقر  )النون(.  -6

: وخينينينينينير  حنينينينينيرف )النينينينينيراء(.  إىلمنينينينينين طنينينينينيرف اللسنينينينينيان منينينينينيائال   -7  الظهنينينينينير أسنينينينينيفل النينينينينيالم قلنينينينينييال 

 وتسمن الالم والنون والراء( باحلروف الذلقية؛ نسبة إىل طرف اللسان.

 -النينيزاي  -منينين بنينيني طنينيرف اللسنينيان فنينيوق الثناينينيا العلينينيا والسنينيفل: وخينينير  مننينيه )الصنينياد  -8

 السني(، وتسمن بحروف الصفري.

 التاء(.  -الدال    -هة احلنك: وخير  منه )الطاء  يا جمن طرف اللسان مع أصول الثنايا العل  -9
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الثنينينياء(،  -النينينيذال  -منينينين طنينينيرف اللسنينينيان وأطنينينيراف الثناينينينيا العلينينينيا: وخينينينير  مننينينيه )الظنينينياء  -10

 وتسمن باحلروف اللثوية؛ نسبة إىل اللثة.

 الىااع: الشفتاأ: وهلما خمىجاأ:

 .فاء(من بطن الشفة السلفن مع أطراف الثنايا العليا: وخير  منه )ال -أ

من بني الشنينيفتني: وخينينير  مننينيه )البنينياء واملنينييم والنينيواو(. البنينياء واملنينييم بانطبنينياق الشنينيفتني،   -ب

ا.  والواو بانفتاحهام قليال  مع ضمهام مع 

 وله خمر  واحد، وهو أقىص األنف، وقر  منه الغنة. اخلامك: اخليشوع:

 علوم القرآن

 لقصص يف القرآنا

قصنينينينيص، وهنينينينيو قصنينينينيص حقيقنينينينيي ال ن اللقنينينينيد احتنينينينيوى القنينينينيرآن عنينينينيل قصنينينينيص، ولكننينينينيه أحسنينينيني 

صِ ﴿خيايل، قال تعاىل:  ص  ن  اْلق  ل ْيك  أ ْحس  صه ع   [.3]يوسف:  ﴾ن ْحن  ن ق 

 أنواع القصص القرآني

  قصنينينينينيص األنبينينينينينياء، متضنينينينينيمن ا دعنينينينينيوهتم، واملعجنينينينينيزات التنينينينينيي أينينينينينيدهم اهلل  نينينينينيا، وموقنينينينينيف

 املعاندين هلم.

 هم؛ كقصنينية وغنينيري قصنينيص متعلنينيق بحنينيوادث عنينيابرة وأشنينيخاص لغنينيري األنبينينياء صنينياحلني

 أهل الكهف، وأصحاب اجلنة.

  مثنينينيل غنينينيزوة بنينينيدر واألحنينينيزاب ملسو هيلع هللا ىلصقصنينينيص متعلقنينينية بحنينينيوادث وقعنينينيت يف زمنينينين النبنينينيي ،

 واهلجرة.

 فوائد القصص

 إيضاح أسس الدعوة إىل اهلل، وما بعث به األنبياء. -

 .ملسو هيلع هللا ىلصتثبيت قلب النبي  -

 ، بام خي ه عن أحوال اراضني.ملسو هيلع هللا ىلصإ هار صدق النبي  -
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 السابقني.ياء تصديق األنب -

إ هنينيار منينينيا كتمنينيه أهنينينيل الكتنينياب أو حرفنينينيوه، وقنينينيد تتكنينيرر القصنينينية يف القنينيرآن حلكنينينيم كثنينينيرية،  -

 .ومن أدرزها قصة سيدنا موسن 

 كيف حتفظ القرآن؟

 كيف تربمج عقلك لتكون مبدًعا يف حفظ القرآن؟

 من يرغب يف حفظ القرآن البد من برجمة عقله، وذلك يف عدة نقاط:

 حدد ما تريد حفظه.  

 .اجعل أهداف ا حلفظك للقرآن، عل األقل ثالثة 

 .ا داخليًّا ألهدافك، وقيلها كام لو أهنا تتحقق  ضع تصور 

  احلنينينيم بنينينيأحالم جدينينينيدة )كحفنينينيظ املزينينينيد منينينين األجنينينيزاء(، واجعلهنينينيا حقيقنينينية، عنينينين طرينينينيق

 تكرار رؤيتها وسامعها، والشعور كأهنا حتققت.

 عل حتقيق أهدافك.درة ثق باهلل الذي منحك عقلك املبد ، والق 

  .وليس عل تفاصيل عمل ما تريد ،)  ركز ذهنك عل ما تريد )وهو حفظ سورة البقرة مثال 

 .فكر يف عدد من نتائج وثامر حفظك لكتاب اهلل 

  عنيني  املشنينياعر واألحاسنينييس التنينيي يعيشنينيها حنينيافظ القنينيرآن، وقينينيل نفسنينيك وأننينيت تنينينعم

ا يف صالة الرتاويح. راب بنعمة حفظ القرآن، أو وأنت تتلوه يف املح  إمام 

 .أعد قراءة هذه اخلطوات، واجعلها أمامك، واقرأها كلام احتجت إليها 

 اليوم التاسع والعشرون

 

 لثبات بعد رمضانا

ْأتِي ك  اْلي ِقني  ﴿قال تعاىل:  تَّن ي  بَّك  ح  ْد ر  اْعب   [.99احلجر: ] ﴾و 
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حتنينينين يأتينينينيه املنينينيوت، وهكنينينيذا بنينينيه أن يسنينينيتمر عنينينيل عبنينينيادة ر ملسو هيلع هللا ىلصننينينيداء موجنينينيه إىل رسنينينيول اهلل 

ا عنينينيل رشعنينينيه، يعلنينينيم وهنينينيو ينينينيود  شنينينيهر  ا عنينينيل طاعنينينية اهلل، ثابتنينيني  جينينينيب أن يكنينينيون حنينينيال العبنينينيد مسنينينيتمرًّ

 رمضان أن رب رمضان هو رب بقية الشهور واأليام.

واملسلمون عند ودا  رمضان ينقسمون إىل فريقني: فريق يفرح بانقضائه، وكأننينيه اجلبنينيل 

ينتظنينير انتهنينياء الشنينيهر عنينيل أحنينير منينين  ،صيام، وال تلذذ بالقرآنال عل صدره؛ ألنه ما عرف حقيقة

اجلمنينير ليرشنينيب منينيا حنينيرم اهلل، ويأكنينيل ويرشنينيب، ويطلنينيق العننينيان لنفسنينيه، هيتنينيف بلسنينيان حالنينيه عننينيد 

 هناية الشهر.

 رمضنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيان وىل هاهتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياقي

 

 مشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتاقة تسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيعن إىل مشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتاق 

 
 منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيان أكثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيره عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييل إالفهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 

 وأقلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه يف طاعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية اخلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالق 

 م املحرومون يف رمضان؛ ألنه إن صام ال يزيد عن صوم العموم.ف هوهذا الصن 

قنينينينيه يننينينينيادون والفرينينينيق الثنينينيا :  هنينينينيم العابنينينينيدون النينينينيذين يفرحنينينينيون بقنينينينيدوم رمضنينينينيان، وعننينينينيد فرا

بلسنينينينينيان احلنينينينينيال عنينينينينيل شنينينينينيهر رمضنينينينينيان، يقولنينينينينيون لنينينينينيه يف هنايتنينينينينيه: "ينينينينينيا حبينينينينينيب الصنينينينينياحلني، ينينينينينيا حبينينينينينيب 

منينين أمل قلنينيو م  ،  املحبنينيني تتنينيدفقدمنينيو ،ينينيا شنينيهر رمضنينيان ترفنينيق ،املسنينيتغفرين، ينينيا حبينينيب التنينيوابني

 .تشقق الفراق

 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني اجلنينينينينينينينينينينينينينينينينينيوانح يف األعنينينينينينينينينينينينينينينينينينيامق سنينينينينينينينينينينينينينينينينينيكناه

 

 فكينينيف تنسنينين ومنينين يف الننينياس ينسنينياه 

 
 يف كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيام لننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا لقينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا حمببنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية

 

 هتنينينينينينينينينينينينينينيز كنينينينينينينينينينينينينينيل كينينينينينينينينينينينينينينيا  حنينينينينينينينينينينينينينيني أحقنينينينينينينينينينينينينينياه 

 
 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالعني والقلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياآلذان أرقبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه

 

 

 فكينينينينينينينينينينينيف ال وأننينينينينينينينينينينيا بنينينينينينينينينينينيالروح أحينينينينينينينينينينينياه 

 
 أحقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياه شنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيهر لكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين يف هنايتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه

 

 ل قنينينينينينينيد ملحننينينينينينينياهخينينينينينينينيا يميضنينينينينينيني كطينينينينينينينيف  

 
 يف موسنينينينينينينينينينينينينينينيم الطهنينينينينينينينينينينينينينينير يف رمضنينينينينينينينينينينينينينينيان اخلنينينينينينينينينينينينينينينيري

 

 

 جتمعننينينينينينينيا حمبنينينينينينينية اهلل ال منينينينينينينيال وال جنينينينينينينياه 

 
 منينينينينينينينينينينينينينينينينينينين كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل ذي خشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيية هلل ذي ولنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيع

 

 

ا بسنينينينينينينينينينينينينينينينييامه   بنينينينينينينينينينينينينينينينياخلري تعرفنينينينينينينينينينينينينينينينيه دومنينينينينينينينينينينينينينينيني 

 

 
 قنينينينينينينينينينينينينيد قنينينينينينينينينينينينينيدروا موسنينينينينينينينينينينينينيم اخلنينينينينينينينينينينينينيري فاسنينينينينينينينينينينينينيتبقوا 

 

 

 واالسنينينينينينينينيتباق هننينينينينينينينينيا املحمنينينينينينينينيود عقبنينينينينينينينينياه 
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ا وحمتسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيبا   صنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياموه وقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياموه إيامننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 

 

ا ومنينينينينينيا يف اخلنينينينينينيني    أكنينينينينينينيراه ريأحينينينينينينياه طوعنينينينينينيني 

 

 

 

 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياألذن سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيامعة والعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني دامعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية

 

 والنينينينينينينينينينينينيروح خاشنينينينينينينينينينينينيعة والقلنينينينينينينينينينينينيب أواه 

 
 وكلهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيات بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالقرآن مننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدجما 

 

 كأننينينينينينينينينينينينينيه النينينينينينينينينينينينينيدم يرسنينينينينينينينينينينينينيي يف خالينينينينينينينينينينينينينياه 

إن بعنينينينينيض الصنينينينينياحلني يسنينينينينيتقيم حالنينينينينيه يف رمضنينينينينيان، فنينينينينيإذا منينينينينيا انتهنينينينينين الشنينينينينيهر عنينينينينياد إىل حالتنينينينينيه  

هلل، فهنينيذا عمنينيره يف ع االقديمة وسنينيريته األوىل، فأفسنينيد منينيا أصنينيلح يف رمضنينيان، ونقنينيض منينيا أدنينيرم منيني 

 هدم وبناء، ونقض وإبرام.

ا، وال تكنينين رمضنينيانيًّا،   ا ربانينينيًّ منينين كنينيان يعبنينيد رمضنينيان فنينينيإن أخنينيي الصنينيائم الكنينيريم كنينين عبنينيد 

ولنينينيتكن الشنينيهور كلهنينينيا رمضنينيان قنينينيد وىل وانقىضنيني، ومنينينين كنينيان يعبنينينيد اهلل فنينيإن اهلل حنينينيي ال يمنينيوت، 

ي؛ فقنينيد صنينيح عنينين النبنينيي نتهنيني رمضنينيان الصنينياحلني ال يواعلنينيم أن  ؛، وحياتك كلها رمضانرمضان

أي القلينينيل  ،أي تصنينيلح للسنينيفر ،(1)»إننينيام الننينياس كإبنينيل مائنينية ال تكنينياد جتنينيد فيهنينيا راحلنينية«قنينيال:  ملسو هيلع هللا ىلص

ة مهنيني ذا ال تكنينيون صنينياحب فلنينيام ،هنينيو النينيذي يثبنينيت عنينيل طرينينيق اهلل ،من الناس هو النينيذي يشنينيكر ربنينيه

أهننينيا و ،ينينياةاحلحقيقنينية  علمنينيوا فأهل العنينيزائم  النجوم،وال تقنع بام دون   ،بالدون  ال ترض   عالية

ْب ﴿حينينياة كنينينيد وتعنينيب وعننينينياء، وفقهنينينيوا قولنينيه تعنينينياىل لنبينينينيه  اْنصنيني  ت  ف  غنينيْ ا ف ر  ِإذ  أي فرغنينينيت منينينين  ،﴾فنيني 

 عبادة يا حممد فادخل يف عبادة جديدة، وقرروا أن تكون الراحة يف اجلنة إن شاء اهلل.

 ورا سئل إمام أهل السنة أ د بن حنبل: »متنينين جينينيد العبنينيد طعنينيم الراحنينية  قنينيال: عننينيد أول

م يضعها يف اجلنة« وسنينيار عنينيل النينيدرب إبنينيراهيم بنينين أدهنينيم؛ حينينيث أرشنينيد أهنينيل العنينيزائم، فقنينيال: قد

»إذا أردت أن تقنينيرتب منينين درجنينية الصنينياحلني، فنينيأغلق بنينياب الراحنينية، وافنينيتح بنينياب اجلهنينيد، وأغلنينيق 

 باب النوم، وافتح باب السهر، وأغلق باب األمل، وتأهب للموت«.

 من وسائل الثبات بعد رمضان

املسنينينياجد تشنينينيكو بثهنينينيا وحزهننينينيا إىل اهلل بعنينينيد رمضنينينيان؛ صنينيالة اجلامعنينية:  عنينيلاملحافظنينية  -1

تسنينيأل عنينين عامرهنينيا يف رمضنينيان، فاملسنينياجد بينينيوت األتقينينياء عامرهنينيا »رجنينيال ال تلهنينييهم جتنينيارة وال 

 
 (.6451رواه مسلم )(  1)
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: »أال أدلكنينيم عنينيل منينيا يمحنينيو اهلل ☺بيع عن ذكر اهلل«؛ فقنينيد صنينيح يف احلنينيديث عنينين رسنينيول اهلل 

لوضنينينيوء عنينينيل املكنينينياره، وكثنينينيرة اخلطنينينين إىل املسنينينياجد،   ابنينينيه اخلطاينينينيا ويرفنينينيع بنينينيه النينينيدرجات  إسنينينيبا 

 .(1)وانتظار الصالة بعد الصالة«

ا حدث له،  أتدري كيف كان حال السلف مع صالة اجلامعة  حيكي حاتم األصم موقف 

يقول: فاتتني الصالة يف اجلامعة، فعزا  أدو إسحاق البخاري وحده، ولو مات يل وله لعزا  

 صيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا.ن مأكثر من عرشة آالف؛ أل

ا قنيني  يف حياتنينيه إال  أحد السلف يسمن سليامن بن  زة املقدي، مل يصنينيل الفريضنينية منفنينيرد 

ا.  مرتني، مع أنه قد قارب التسعني عام 

ينينيا أخنينيي الصنينيائم، كنينين مسنينيجديًّا، وال تنينينس  نصنينييبك منينين الصنينيف األول، وحنينيافظ عنينيل هنينيذه 

.لك اجلامعة ما استطعت إىل ذ  سبيال 

منينين أهنينيم وسنينيائل الثبنينيات بعنينيد رمضنينيان قنينيراءة القنينيرآن، املحافظنينية عنينيل النينيورد القنينيرآ :  -2

ا، ومنينين  أننينييس الصنينياحلني، وروح املنينيؤمنني، فمنينين ذاق حنينيالوة القنينيرآن يف رمضنينيان لنينين هيجنينيره أدنينيد 

: »لنينينيو طهنينينيرت قلنينينيوبكم منينينيا طهنينينير قلبنينينيه لنينينين يشنينينيبع منينينين كنينينيالم ربنينينيه، قنينينيال سنينينييدنا عنينينيثامن بنينينين عفنينينيان 

 م«.ربكشبعتم من كالم 

الصنينينينيحبة الصنينينينياحلة: منينينينين أهنينينينيم املعيننينينينيات عنينينينيل االسنينينينيتقامة والثبنينينينيات الصنينينينيحبة الصنينينينياحلة  -3

اِدِقني  ﴿الصادقة، قال تعاىل:  ع  الصَّ ون وا م  ك  وا اهلل  و  ق  ن وا اتَّ ِذين  آم  هيه ا الَّ
ا أ   [، 119]التوبة: ﴾ي 

ِل م  ﴿وقال تعاىل:   س   الره
ِ
اء نْب  ل ْيك  ِمْن أ  صه ع  ال  نَّق  ك  ك  ا ن  و  اد  ؤ  الرسل  [،120هود: ] ﴾ث بِّت  بِِه ف 

خلنينينينييال  ها هينينينينيداهلل بنينينينيه خنينينينيري   درينينينيني »منينينينين والصنينينينياحلون يثبتنينينينيون، وجاءننينينينيا عنينينينين رسنينينينيول اهلل أننينينينيه قنينينينيال: 

 .(2)عانه«أوإن ذكر  ،ن نيس ذكرهإ ؛اَ صالح  

 
 (.540رواه مسلم )(  1)

 (.2934رواه أدو داود )(  2)
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أن تنكرسنيني وأن  ،منينين أعظنينيم وسنينيائل الثبنينيات بعنينيد رمضنينيان أن تلنينيح يف النينيدعاء النينيدعاء: -4

الثبات، وأحح عليه يف الدعاء؛ فقنينيد جلنينيأ إلينينيه خنينيري البرشنيني وأفضنينيل الرسنينيل بك اسأل ر ،قضع هلل

 . كان دائم الشعور باالفتقار إىل اهلل، كان يدعو ويقول:.ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 .(1)»م إ  أسأحك الثبات يف األمر، والعزيمة عل الرشد«

رى وكنينينيان يكثنينينير يف دعائنينينيه: »ينينينيا مقلنينينيب القلنينينيوب ثبنينينيت قلوبننينينيا عنينينيل ديننينينيك«. ويف رواينينينية أخنينيني 

 يقول: »م يا مرصف القلوب رف قلوبنا إىل طاعتك«.

 واجب عملي 

هغألب ال  غات يف ا مغى  والع ميغب علغن  ☺احفظ و اا اعاء ال يب  لغم  ن غ  أ »ال

 الىك «  واعاء: »يا مقلب القلو  ر ت قلوا ا علن اي ب«.

 التجويد 

 مزة الوصل والقطعه

ننينيد الوصنينيل؛ العنينيتامد احلنينيرف السنينياكن   عمهزة الوصل: هي التي تثبنينيت يف االبتنينيداء وتسنينيق

 حينئذ عل ما قبله، وعدم احتياجه إىل اهلمزة.

 أوال: كم ة الوا  يف ا فعال:

 .)تكون يف ارايض اخلامي، مثل: )إن اهلل اصطفن آدم 

 .)تكون يف ارايض السداي، مثل: )وإذ استسقن 

 :وتكون يف األمر 

 اذهب بكتا (. - الثالثي: مثل: )اد  إىل سبيل ربك -أ

 )انطلقوا إىل  ل(. -اخلامي: مثل: )انتظروا إنا منتظرون(  -ب

 )يا أدت استأجره(. -السداي: مثل: )استغفروا ربكم(  - 

يف األفعنينينيال املتقدمنينينية تكنينينيون بالضنينينيم أو بالكرسنينيني، فتكنينينيون بالضنينينيم إذا كنينينيان ثالنينينيث حكمهنينيا: 

 
 (.3539(، والرتمذي )16788رواه أ د )(  1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 193 يف رحاب القرآن

193 

ا، نحو )اد ( و)ابتيل( )استحف ا ضامًّ الزم   (.ظوا الفعل مضموم 

ا، فيجب البدء بالكرس؛ نظنينير ألصنينيله نحنينيو:  ا ضامًّ عارض  أما إذا كان ثالث الفعل مضموم 

،)  )امشوا يف مناكبها(. و )ثم اقضوا إيلَّ

ا نحنينينينينينيو  ا نحنينينينينينيو )اذهنينينينينينيب(، أو مكسنينينينينينيور  وتكنينينينينينيون بالكرسنينينينينينية إذا كنينينينينينيان ثالنينينينينينيث الفعنينينينينينيل مفتوحنينينينينيني 

ا، وال ا نحنينيو )اقضنينيوا(، وال توجنينيد يف املضنينيار  مطلقنيني  جنينيد يف ارنينيايض تو )اِضب(، أو مضنينيموم 

 الرباعي.

 را يلا: كم ة الوا  يف احلىف:

ال توجد يف القرآن إال يف )ال(، سواء أكانت الزمة نحو )الذي( )التي(، أو غري الزمة، 

 نحو )الشمس(، أو للتعريف، أو موصولة نحو )إن املسلمني واملسلامت(.

 أن يبدأ  ا بالفتح.وحكمها: 

 علوم القرآن

 القرآنمن لعلوم املستنبطة ا

أفنينينيرد اإلمنينينيام السنينينييوطي يف اإلتقنينينيان الننينينيو  اخلنينينيامس والسنينينيتني منينينين علنينينيوم القنينينيرآن حتنينينيت هنينينيذا 

 ﴿العنوان، وأيد كالمه بقول تعاىل: 
ٍ
ء ْ لِّ يش  ك  ا لِّ ل ْيك  اْلِكت اب  تِْبي ان  ْلن ا ع  زَّ ن   [.89النحل:] ﴾و 

ادة حلنينينينينيدوبنينينينينيني اإلمنينينينينيام السنينينينينييوطي أن يف القنينينينينيرآن كنينينينينيل العلنينينينينيوم، حتنينينينينين اهلندسنينينينينية والصنينينينينييد وا

 واملالحة، وغري ذلك كثري، إىل جانب علوم اللغة وشعب اإليامن واحلالل واحلرام.

 والذي نؤكد عليه أن:

ا عنينيل ذلنينيك   -1 اإلسالم دين شامل، يرشد املسلم يف مجيع نواحي احلياة، ويكفي شنينياهد 

ْم نِعْ ﴿قولنينيه تعنينياىل:  ْيك  لنيني  ت  ع  مْت منينيْ أ  ْم و  ْم ِدينينين ك  كنيني  ت  ل  لنينيْ ْكم  ْوم  أ  يم  اْلينيني  فنينيامذا بعنينيد  [،3]ارائنينيدة:  ﴾تنينيِ

التامم والكامل  والكامل يتعلق بكيفية األشياء، والتامم يتعلق بكميات األشياء؛ فاإلسنينيالم تنينيام 

منينينين حينينينيث إننينينيه غطنينينين مجينينينيع احلينينينياة اإلنسنينينيانية، مل ينينينيرتك منهنينينيا شنينينييئ ا، أمنينينيا الكنينينيامل فهنينينيو وصنينينيف لكنينينيل 

 راب.اضطجزئية جاء  ا اإلسالم، بحيث ال يدخلها نقص وال خلل وال 
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أن القرآن اشتمل عل العقائد واألخالق والعبادات واملعنينيامالت يف شنينيتن الننينيواحي   -2

 األرسية واالجتامعية وارالية ونظام احلكم والعالقات الدولية، وغريها.

 كيف حتفظ القرآن؟

 حفظ اجقر:  بعشر ةقائق  ا

بداينينينية كنينينين ربنينينيام تسنينينيتغرب منينينين عننينينيوان النصنينينييحة، كينينينيف حتفنينينيظ القنينينيرآن يف عرشنينيني دقنينينيائق، ول

اخلطنينينية أن يكنينينينيون احلفنينينينيظ مقسنينينينيام  عنينينينيل عنينينينيدة مراحنينينينيل يف الينينينينيوم الواحنينينينيد، أي أننينينينيك حتفنينينينيظ كنينينينيل ينينينينيوم 

ا، جتزئهنينيا إىل )15. هنينيذه الصنينيفحة تتكنينيون منينين ).صفحة من القرآن ( أجنينيزاء، كنينيل جنينيزء 5( سنينيطر 

ا، وأن الكلمنينينينية تسنينينينيتغرق معنينينينيك 3عبنينينيارة عنينينينين ) ( أسنينينينيطر، ولنينينينيو افرتضنينينينينا أننينينينيك بطنينينييء احلفنينينينيظ جنينينينيدًّ

( دقنينينيائق بعنينينيد كنينينيل صنينينيالة، وهكنينينيذا حتتنينينيا  حلفنينينيظ 10التنينينيايل حتتنينينيا  إىل )فب حلفظهنينينيا نصنينينيف دقيقنينينية،

ا فق ، وبالتايل فإنك لن حتتا  إىل أكثر من سنة وثامنية أشهر تقريب ا،  21اجلزء الواحد إىل  يوم 

.604أي ) ا فق  حلفظ القرآن كامال   ( يوم 

 

 

 اليوم الثالثون

 

 

  لعيد غــــــــــًداا

ون  ْضلِ ق ْل بِف  ﴿قال تعاىل:   ع  ْم  َّا جي  رْي  ممِّ و  خ  وا ه  ح  ْلي ْفر  لِك  ف  بِذ  ِه ف 
ْ  تِ بِر   و 

 [.58]يونس: ﴾ اهللِ

ا، فنينينيام معننينينين العينينينيد  وكينينينيف يكنينينيون ا ا العينينينيد، والعينينينيد غنينينيد  لعينينينيد  لنينينييس العينينينيد ملنينينين لنينينيبس غنينينيد 

 ، إنام العيد ملن خاف يوم الوعيد، واتقن ذا العر  املجيد. اجلديد

هنينيد العابنينيد ولنيني  رأى عمر بن عبد العزينينيز ا لنينيه ينينيوم العينينيد وعلينينيه ثينينياب رثنينية، وكنينيان عمنينير الزا د 
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أخشنينين أن ينكرسنيني قلبنينيك يف ينينيوم العينينيد إذا رآك الصنينيبيان يف  خليفنينية للمسنينيلمني، فقنينيال لنينيه: ينينيا بننينيي

هنينينيذه الثينينينياب، فقنينينيال لنينينيه ولنينينيده: ال ينينينيا أدتنينينياه، إننينينيام ينكرسنينيني قلنينينيب منينينين أعدمنينينيه اهلل رضنينينياه، أو عنينينيق أمنينينيه 

اىل راضنينينيي ا عننينينيي برضنينينياك عننينينيي، فضنينينيمه أمنينينيري املنينينيؤمنني إلينينينيه تعنينيني  وأدنينينياه، وإ  ألرجنينينيو أن يكنينينيون اهلل

 وهو يبكي، ويقول: ذرية بعضها من بعض.

ا بالزيارة والسالم والصفاء واحلب  .والوئام والعيد أن يعود بعضنا بعض 

 والعيد صلة لألرحام، وبر بالوالدين، وعطف عل الفقري واملسكني، ور ة باجلار.

األفنينيراح اإليامنينينية املنضنينيبطة بضنينيواب  الرشنيني ؛ ففنينيي العينينيد  فينينيهالعينينيد عننينيد املسنينيلمني تنينيتجل 

 املزاح الوقور، والدعابة اللطيفة، والنكتة ال يئة، والبسمة احلانية، والقصص البديع.

. .. مجنينينيع حاشنينينيد، وأحنينينيوف مؤلفنينينية يف مصنينينيليات األعينينينياد.العينينينيد ينينينيذكر بينينينيوم العنينينيرض األكنينيني 

 ور وحمزون، فائز وخائب.مرسغني وفقري، كبري وصغري، رجال ونساء، شقي وسعيد، 

ا  ا واحتسنينينياب  ئز؛ فمنينينين صنينينيام إيامننينيني  يبرشنينيني باجلنينينيائزة الكنينيني ى والسنينينيعادة  ،ويف العينينينيد تنينينيوز  اجلنينينيوا

العظمن والثواب اجلزيل، ومن أضا  صيامه وتعدى حدوده فينينيا أسنينيفاه!، وينينيا حرسنينيته عنينيل منينيا 

ا لكنينينينيم، رينينينينيق وف فنينينينيرط يف جننينينينيب اهلل!. فرينينينينيق منينينينيأجور مشنينينينيكور، يقنينينينيول اهلل هلنينينينيم انرصنينينينيفوا مغفنينينينيور 

ن واألسف واحلرمان.  خارس يعود باخليبة واخلرسا

منينينير أحنينينيد الصنينينياحلني بقنينينيوم يلهنينينيون ويلعبنينينيون ينينينيوم العينينينيد، فقنينينيال هلنينينيم: )إن كننينينيتم أحسنينينينتم يف 

 رمضان، فليس هذا شكر اإلحسان، وإن كنتم أسأتم فام هكذا يفعل من أساء مع الر ن(.

منينينينينين عرفنينينينيات منينينينينيع م ورأى عمنينينينير بنينينينينين عبنينينينيد العزينينينينينيز الننينينينياس يرسنينينينينيعون عنينينينيل مجنينينينينياهلم وخينينينينيوهل 

 الغروب، فقال: ليس السابق اليوم من سبق جواده أو بعريه، ولكن السابق من غفر ذنبه.

ينينينيا أهينينينيا املسنينينيلم الصنينينيائم تفكنينينينير فنينينييمن صنينينيل معنينينيك األعينينينينياد اراضنينينيية منينينين اآلبنينينياء واألجنينينينيداد 

 واألحباب واألصحاب، أين هم  وأين ذهبوا 

ا سنينيتعلن النتنينيائج، وتنينيوّف أجنينيرك، وتنينيوز  اجلنينيوائز يف ليات األعينينياد، ينينيوم أن يعنينيود مصنيني  غنينيد 

 الصائمون وقد غفرت هلم ذنو م، ورجعوا كيوم ولدهتم أماهتم.
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ا تنينينينينينينينينينينينينينينينينينيوّف النفنينينينينينينينينينينينينينينينينينيوس منينينينينينينينينينينينينينينينينينيا كسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيبت  غنينينينينينينينينينينينينينينينينيد 

 

 وحيصنينينينينينينينينينينيد الزارعنينينينينينينينينينينيون منينينينينينينينينينينيا زرعنينينينينينينينينينينيوا  

 إن أحسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينوا أحسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينوا ألنفسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيهم 

 

 وإن أسنينينينينينينينينينينياءوا فبنينينينينينينينينينينيئس منينينينينينينينينينينيا صنينينينينينينينينينينينعوا  

 
كنينينينينينينية عنينينينينينينيل الئ: »إذا كنينينينينينينيان ينينينينينينينيوم عينينينينينينينيد الفطنينينينينينينير وقفنينينينينينينيت اململسو هيلع هللا ىلصروى الطنينينينينينيني ا  عنينينينينينينين احلبينينينينينينينيب النبنينينينينينينيي 

الطنينيرق، فننينيادوا: اغنينيدوا ينينيا معرشنيني املسنينيلمني إىل رب كنينيريم يمنينين بنينياخلري ثنينيم يثبنينيت علينينيه اجلزينينيل، لقنينيد  أدنينيواب

أمنينيرتم بقينينيام اللينينيل فقنينيتم، وأمنينيرتم بصنينييام النهنينيار فصنينيمتم، وأطعنينيتم ربكنينيم، فاقبضنينيوا جنينيوائزكم، فنينيإذا صنينيلوا 

 .( 1) يوم اجلائزة«هو  نادى مناد: أال إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إىل رحالكم؛ ف

رر فلسنينينينينيطني أخنينينينينيي احلبينينينينينيب: عينينينينينيدنا احلقيقنينينينينيي ينينينينينيوم أن . عينينينينينيدنا ينينينينينيوم أن نصنينينينينييل يف أوىل .حتنينينينيني 

. عينينينينيدنا األكنينينيني  ينينينينيوم أن تغفنينينينير النينينينيذنوب .ملسو هيلع هللا ىلصالقبلتنينينينيني وثالنينينينيث احلنينينينيرمني ومرسنينينينيى النبنينينينيي حممنينينينيد 

ہ  ﴿. عينينينيدنا ينينينيوم أن نفنينينيوز بنينينيرض اهلل واجلننينينية .وتسنينينيرت العينينينيوب وتننينينيال ر نينينية عنينينيالم الغينينينيوب

 .﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے  ھ ھ ھ ھ ے

 منينينينينينينينينينينيا عينينينينينينينينينينينيدك الفخنينينينينينينينينينينيم إال ينينينينينينينينينينينيوم يغفنينينينينينينينينينينير لنينينينينينينينينينينيك

 

ا حللنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيك   ال أن جتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينير بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه مسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتك  

 كنينينينينينينينينينينينينينينيم منينينينينينينينينينينينينينينين جدينينينينينينينينينينينينينينينيد ثينينينينينينينينينينينينينينينياب ديننينينينينينينينينينينينينينينيه خلنينينينينينينينينينينينينينينيق 

 

 تكنينينينينينينينينينينياد تلعننينينينينينينينينينينيه األقطنينينينينينينينينينينيار حينينينينينينينينينينينيث سنينينينينينينينينينينيلك 

 ومنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين مرقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيع األطنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيامر ذي ور  

 

 بكنينيت علينينيه السنينيامء واألرض حينينيث هلنينيك  

  واجب عملي  

يغغغ حغغغافظ ع لغغغب الع يغغغ  لي يغغغاع الل عغغغتذ  وا لغغغن ق لغغغو  ك اغغغب أأ يق غغغ  م غغغب ا  و  

بَّل  اهلل  ِمن  امْل تَِّقني  ﴿اللياع:  ت ق   .﴾إِنَّام  ي 

 التجويد

 الًثا: همزة الوصل يف األمساءث

 مهزة الوصل يف األسامء إما إن تكون قياسية أو سامعية:

: القياسية:  وتكون يف مصدري الفعنينيل اخلنينيامي، نحنينيو »وحرمنينيوا منينيا رزقننينياهم افنينيرتاء  أوال 

 
 (.617رواه الط ا  )(  1)
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  عزيز ذو انتقام«.واهللعل اهلل«، »

ا يف األرض( )وما كان استغفار إبراهيم(.  والسدادي: نحو )استكبار 

 يف هذين املصدرين وجوب الكرس. وحكمها:

 تكون يف األسامء السبعة اآلتية: ثاني ا: السامعية:

 اسم(. -اثنتني  -اثنني  -امرأة  -امر   -ابنة  -)ابن 

 :ولهوقد مجعها اإلمام ابن اجلزري يف ق

 وامرأة واسم مع اثنتني   ابن مع ابنة امر  واثنني  

 األمثلة من القرآن:

 ابن: )عيسن ابن مريم(، )إن ابني من أهيل(. -1

 ابنت: )مريم بنت عمران(، )إحدى ابنتي هاتني(. -2

 امر : )إن امرؤ هلك(، )كل امرٍ  بام كسب رهني(. -3

 امرأت: )امرأت فرعون(، )وإن امرأت  خافت(. -4

 اثنني: )ال تتخذو إهلني اثنني(، )اثنتا عرشة عينا(. -5

 اثنتني: )وقطعناهم اثنتي عرشة أسباطا(، )فإن كانتا اثنتني(. -6

ا برسوٍل يأيت من بعدي اسمه أ د(، )سبح اسم ربك األعل(. -7  اسم: )ومبرش 

 وجوب الكرس يف هذا كله.حكمها: 

 همزة القطع

.دء  مهزة القطع هي الثابتة وصال  وب  ا أو رسام 

سميت مهزة القطع ألهنا تقطع بعض احلروف عند النطنينيق  نينيا، وتكنينيون ه ب تسميتما: 

بنينينينينيدأ بسنينينينينياكن،  -)إننينينينينيا(  -يف أول الكلمنينينينينية نحنينينينينيو )أعطيننينينينينياك(  )أوتنينينينينيوا(، وال تنينينينينيأيت سنينينينينياكنة؛ إذ ال ي 
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)بئنينير(، وتكنينيون يف آخنينير  -)املنينيوءودة(  -)سنينيئلت(  -وتكنينيون يف وسنيني  الكلمنينية، نحنينيو )قنينيرءان( 

)نشنينينينينيأ(، وتقنينينينينيع يف مجينينينينينيع األسنينينينينيامء واألفعنينينينينيال  -)يسنينينينينيتهز (  -)قنينينينينيروء(  -اء( )جنينينينيني  الكلمنينينينينية نحنينينينينيو

 واحلروف.

التحقيق دائام  حيث وقعنينيت، سنينيواء جنينياءت بعنينيد مهنينيزة اسنينيتفهام مثنينيل )أننينيذرهتم(، حكمها:  

أم ال، نحنينينيو )وإذا أردننينينيا(، إال يف اهلمنينينيزة الثانينينينية منينينين قولنينينيه تعنينينياىل: )أعجمنينينيي( يف سنينينيورة فصنينينيلت؛ 

 فإهنا تسهل وجوب ا.
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 قرآنوم العل

 عض ما قد يلتبس من ب

 القرآن على األذهان

ا﴿قوله تعاىل:    -1 ِيع  ة  مج  اع  ف   الشَّ
ِ
[، مع أنه ثابت لألنبياء والعلامء 44]الزمر:  ﴾ق ل هلل

 والشهداء واألطفال شفاعة.

ا ال يملكها إال بتمليك اهلل له، كام قال تعاىل: والرد:   ع  ﴿معناه أن أحد  ْشف  ِذي ي  ا الَّ ن ذ   م 

هِ ِعننينيْ  ه  إاِلَّ بِِإْذننينيِ ِن اْرت ىضنيني  ﴿وقولنينيه تعنينياىل:  [،255]البقنينيرة:  ﴾د   
ِ
ون  إاِلَّ ملنيني ع  ف  شنينيْ ال  ي  ]األنبينينياء:  ﴾و 

28.] 

فال يرضب بعض القنينيرآن بنينيبعض، فهنينيذا ال يفعلنينيه إال قليلنينيو العلنينيم، ولكنينين اجلمنينيع بيننينيه هنينيو 

ولكنينين ال يميضنيني ابنينيت، طرينينيق العلنينيامء الراسنينيخني؛ فالشنينيفاعة ثابتنينية، ولكنينين بنينيإذن اهلل، كالسنينيحر ث

 إال بقدر اهلل، وحيمل الساحر ذنبه.

ل  اهلل  و  ﴿قال تعاىل:   -2 نْز  ْم باِم  أ  ْك  ْ حي  ن ملَّ ث: ]ارائنينيدة: [، جنينياء يف وصنينيف ذلنينيك ثنينيال ﴾م 

ا لنينيه فهنينيو  )فأو ك هم الكافرون، الظنينياملون، الفاسنينيقون(، قينينيل: منينين مل حيكنينيم بنينيام أننينيزل اهلل إنكنينيار 

قاده وحكم بضده فهم  امل، ومنينين مل حيكنينيم بنينياحلق جهنينيال  فهنينيو ع اعتكافر، ومن مل حيكم باحلق م

 فاسق.

 وقيل: ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فهو كافر بنعمة اهلل،  امل يف حكمه، فاسق يف فعله.

ِضلهوهن   ﴿قوله تعاىل:    -3 ِذين  ي  اِر الَّ ْوز 
ِمْن أ  ِة و  ْوم  اْلِقي ام  ة  ي  اِمل  ْم ك  ه  ار  ْوز   ﴾مْ لِي ْحِمل وا أ 

معننينينين ذلنينينيك: ليحملنينينيوا أوزار كفنينينينيرهم مبنينينيارشة، وكنينينيذلك أوزار منينينين أضنينينينيلوهم  [،25]النحنينينيل: 

ى ﴿وكانوا سبب ا يف كفرهم، فإذا سأحت: كيف وقد قال اهلل تعاىل:  ة  ِوْزر  أ ْخر  اِزر  ِزر  و  ال  ت    ﴾و 

ء:   ا ال مدخل هلا فينينيه، وال تعلنينيق هلنينيا بنينيه، ومنينين هننينيا يت  [،10]اإلرسا ضنينيح قلت: معنن ذلك: وزر 

 ورة الرجو  إىل الراسخني يف العلم، وعدم اخلوض بال علم؛ فهذا حمرم.ِض 

 كيف حتفظ القرآن؟
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 اجعنا   باجموشابهات   

ا ﴿القنينيرآن متشنينيابه يف معانينينيه وأحفا نينيه وآياتنينيه، قنينيال تعنينياىل:  ابنيني  ت 
ِديِث كِ ن  احلنينيْ  ل  أ ْحسنيني  زَّ اهلل  ننيني 

ل ود    ِعره ِمنْه  ج  ْقش  اِ   ت  ث  اِ  ا مَّ ت ش  ذِ مه  الَّ
ِ
ِر اهلل و   ْم إىِل  ِذكنيْ لني  ق  ْم و  ه  ود  لني  ني  ج 

لنيِ مَّ ت  ْون  ر  َّ ْم ث  ْش  ين  خي 

ادٍ  ه  ِمْن ه  ِل اهلل  ف ام  ل 
ْضلِ ن ي  م  اء  و  ن يَّش  ِْدي بِِه م   هي 

ِ
ى اهلل د  لِك  ه   [.23]الزمر:  ﴾ذ 

ا منيني  ا منينين سنينيتة آالف آينينية ونينينيف، فنينيإن هننينياك نحنينيو  ي آينينية فيهنينيا ن أحفنيني وإذا كنينيان القنينيرآن فينينيه نحنينيو 

ا حنينيد التطنينيابق، أو اخنينيتالف يف حنينيرف واحنينيد وكلمنينية واحنينيدة، أو  تشابه بوجه ما، قنينيد يصنينيل أحياننيني 

أكثر؛ لذلك جينينيب عنينيل احلنينيافظ أن ينينيويل عناينينية خاصنينية باملتشنينيا ات منينين اآلينينيات، ونعننينيي بالتشنينيابه 

نة سنينيتعا هنا التشابه اللفظنينيي، وعنينيل منينيدى العناينينية  نينيذا املتشنينيابه تكنينيون إجنينيادة احلفنينيظ، ويمكنينين اال

 عل ذلك بكثرة االطال  يف الكتب التي اهتمت  ذا النو  من اآليات املتشا ة.
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 113 ............... احذر املعايص بجميع أشكاهلا وأنواعها : كيف حتفظ القرآن 

 114 ................................................................ اليوم السابع عرش 

 114 ............................... وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون: يف رحاب القرآن

ا را يطرأ عليها : التجويد  119 ................... ثالث ا: حروف تفخم أو ترقق تبع 

 120 ..................................... املحكم واملتشابه يف القرآن: علوم القرآن

 120 ............. النجاح يف الدنيا واآلخرة يتعلق بالقرآن:: كيف حتفظ القرآن 

 122 ................................................................ اليوم الثامن عرش 

 122 ...................................... رمضان وإرادة التغيري: يف رحاب القرآن
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 125 ......................... تابع: حروف تفخم أو ترقق را يطرأ عليه :  التجويد 

 126 ................................................ الناسخ واملنسوخ: علوم القرآن

 127 ....................... حفظ القرآن طريقك إىل السعادة : كيف حتفظ القرآن 

 128 ............................................................... اليوم التاسع عرش 

 128 ........................................... ال  وصلة الرحم : نيف رحاب القرآ 

 131 ........................................................... املد والقرص : التجويد

 132 .......................... احلكمة من النسخ يف رشيعة اإلسالم  :علوم القرآن

 133 ................ علم ولدك القرآن قبل أن يأيت إىل الدنيا : كيف حتفظ القرآن 

 134 ................................................................... اليوم العرشون 

 134 ............................................ آداب االعتكاف: يف رحاب القرآن

 136 ............................................................. أقسام املد : جويد الت

 137 ........................................... إعجاز القرآن الكريم : علوم القرآن

 138 ......................... ساعد طفلك عل حفظ القرآن  : فظ القرآن ف حتكي

 140 ........................................................ اليوم احلادي والعرشون 

 140 ................................................ لفطنينينينينينينيراة ازكنينينينيني: يف رحاب القرآن

 142 ..................................................... ثانيا: املد الفرعي : التجويد

 143 ................................................. شنينينينينينيروط املعجزة : علوم القرآن

 144 ............................. احرص عل الشفاء بالقرآن : كيف حتفظ القرآن 
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 145 .......................................................... ن اليوم الثا  والعرشو

 145 ........................................... دقائق الليل غالية: يف رحاب القرآن

ا: املد العارض للسكون ، د البدلامل ثالث ا: : التجويد  149 ..................... رابع 

 150 ........................................... متن يتحقق اإلعجاز  :  علوم القرآن

 150 .............................. اغتنم سنني احلفظ الذهبية : كيف حتفظ القرآن 

 152 ......................................................... اليوم الثالث والعرشون 

 152 ..................................... كيف قشع يف الصالة  : يف حراب القرآن

ا: املد الالزم : التجويد  155 ................................................... خامس 

 156 ............................................ أسباب إعجاز القرآن : علوم القرآن

 156 ............................ احرص عل عال  أمرضك بالقرآن: كيف حتفظ القرآن 

 158 .......................................................... اليوم الرابع والعرشون 

 158 ......................................... كيف تتدبر القرآن : يف رحاب القرآن

ا: الالزم  ، ثالث ا: الالزم احلريف املخفف :  ملالز تابع أقسام املد ا: التجويد رابع 

 162 ..................................................................... احلريف املثقل 

 162 .......................................................... رينينينيني التفسنيني: علوم القرآن

 163 .................... حافظ عل وقتك وانتِق أصدقاءك: : كيف حتفظ القرآن 

 164 ....................................................... اليوم اخلامس والعرشون 

 164 ............................................. الذكرجنة الدنيا: يف رحاب القرآن
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 167 ........................................................ مراتب املنينينينينينينينيدود : التجويد

 168 ............................... التفسري بارأثور والتفسري بالرأي: علوم القرآن

 169 .......................................... أكثر من الدعاء: كيف حتفظ القرآن 

 170 .......................................................اليوم السادس والعرشون 

 170 .................................................. سهام الليل : يف رحاب القرآن

 174 ............................... أحقاب املدود أو )فرو  أخرى للمد( : التجويد

 176 ..................................................... تفسريكتب ال: علوم القرآن

ر عل احلفظ : كيف حتفظ القرآن   176 ..................................... اإلرا

 177 ......................................................... اليوم السابع والعرشون 

 177 .................................................. ليلنينينية القنينينينينينيدر : يف رحاب القرآن

 181 ............................................. خمار  احلروف وصفاهتا : التجويد 

ئيليات : علوم القرآن  182 .................................................... اإلرسا

ن ذاكرتك عل : كيف حتفظ القرآن   183 ................................ ظ احلفمرو

 184 ......................................................... اليوم الثامن والعرشون 

 184 ........................................... هكذا كان العتاب: يف رحاب القرآن

 186 .................................................. تابع خمار  احلروف : التجويد

 187 .............................................. القصص يف القرآن: علوم القرآن

ا يف حفظ القرآن :  كيف حتفظ القرآن   188 .............. كيف ت مج عقلك لتكون مبدع 

 188 ......................................................... اليوم التاسع والعرشون 
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 190 ............................ من وسائل الثبات بعد رمضان: يف رحاب القرآن

 192 ................................................. مهزة الوصل والقطع : التجويد

 193 ..................................... العلوم املستنبطة من القرآن : علوم القرآن

 194 .............................. لقرآن بعرش دقائق: فظ ااح: كيف حتفظ القرآن 

 194 .................................................................... اليوم الثالثون

ا: يف رحاب القرآن  194 .................................................. العيد غنينينينينينينينينينيد 

 196 ........................................ ثالث ا: مهزة الوصل يف األسامء : التجويد

 197 ......................................................................... مهزة القطع

 199 .................... القرآن عل األذهان بعض ما قد يلتبس من: علوم القرآن

 200 ................................................................ العناية باملتشا ات: 

 201 ........................................................................ املراجنينينينينينينينينينينينينينينيع 

 202 .......................................................................... الفهرس 
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