
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4) حافظ حكميللعالمة  –المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-العالمة حافظ قال 
 أثاااااار   أو هللا كتاااااااب  إال العلاااااام مااااااا
  المباين وماا ساو  الاوحي علم ما ثم

 كاتماااااااه فاحااااااا ر إن للعلااااااام والكاااااااتم
 ماان لااه المعاااد فااي عقوبتااه أن وماان

 يحملااااهلااااي   عماااان العلاااام وصااااا ن
نمااااااا  طالبااااااه مناااااام العلاااااام الكااااااتم وا 

 إلااااااى وادع باألعمااااااال وأتباااااام العلاااااام
 وأ   فتناااة مااان واصااابر علاااى الحااا 

 لااااااا ا اإللاااااااه يهدياااااااه  باااااااك لواحاااااااد
 وال الصااارال المساااتقيم ساااوا  واسااالك

 

 مناااااابهِم كاااااا  بنااااااور  ااااااداه يجلااااااو 
 لمغتااااااانم طاااااااوبى أال اساااااااتمد مناااااااه
 كلهاااااااام واألقااااااااوام هللا لعنااااااااة فااااااااي

 كاااااااااللجم لااااااااي  لجامااااااااا   الجحاااااااايم
 تلااام فاااال صاااون  بااا بكتماااان   ا ماااا
 تهاااام  وال فااااافهم لااااه مسااااتح    ماااان

 والحكاااااااام بالتبيااااااااان ربااااااااك ساااااااابي 
 بهاام فاقتااده  كاار   الرساا  وفااي فيااه
 الااانعم مااان حمااار مااان لاااك غااادا خيااار
 واساااتقم الااارحمن رباااي :وقااا   تعااادل

 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
 أثاااااار   أو هللا كتاااااااب  إال العلاااااام مااااااا

 

 مناااااابهِم كاااااا  بنااااااور  ااااااداه يجلااااااو 
 

، وما جاء في بيانه على لسان نبيه -جل وعال-وأس العلوم كتاب هللا  ،وأصل العلوم ،قال هللا قال رسوله :العلم
 .-عليه الصالة والسالم-

 أثااااااار   أو هللا كتااااااااب إال العلااااااام ماااااااا
 

 ................................... 
 

 
 العلممممممممممممممممم قممممممممممممممممال هللا قممممممممممممممممال رسمممممممممممممممموله

 علممممممم نصممممممبك للخممممممال  سمممممم ا ة ممممممما ال
 

 لمممممممو العرفمممممممانو قمممممممال الصمممممممحابة  مممممممم أ 
 بممممممممممين القممممممممممرآن وبمممممممممممين قممممممممممول فمممممممممممالن

 

المقصود أن العلم المعول فيه أواًل وآخرًا على نصوص الوحيين، وما يقرأ وما يدرس من علوم أخرى إنما  ي من 
فيها قاته بل عمره في علوم ن من طالب العلم اآلن من ين ق أو على فهم الوحيين، قد يقول قائل: إاإلعانة أجل 

وين ق عمره  ،يتخصص في اللغة العربية -صلى هللا عليه وسلم-شيء من البعد عن كتاب هللا وسنة نبيه 
العلوم، أما إذا  ويموت على  ذه الحالة، أو يتخصص في أصول ال قه مثاًل، أو يتخصص في أي علم من



 وص الوحيين  ذا متخصص في الوحيينعلى نصواستند في فقهه  ،أو تخصص في ال قه تخصص في الحديث
وال إشكال فيه، إذا كان تخصصه في فقه الكتاب والسنة ال في ال قه الذي  و الرأي المجرد، فقه المقلدة، 
ضاعة العمر في كتب التقليد، يدرس روضة الطالبين مثاًل للنووي سنين، أو يدرس اإلنصا  اثنا عشر مجلد  وا 

عيد عن الوحيين، عن علم الكتاب والسنة، اللهم إال إذا اتخذ  ذا الكتاب ال قهي في سنين،  ذا ال شك أنه ب
منهج، وخطة بحث يسير عليها، فينظر في مسائل  ذا الكتاب، ويسعى جا دًا لالستدالل لها من الكتاب والسنة، 

ال بعض الناس يتخصص في ال قه وتعرفون  فيكون حينئٍذ يت قه على الكتاب والسنة بواسطة  ذين الكتابين، وا 
ذا خالف قول اإلمام نصًا من الكتاب والسنة  فقهاء المذا ب تنتهي أعمار م و م يجعلون أئمتهم  م األصول، وا 

ن تخصص في ال قه وزعم أنه يدخل في فالمقدم قول اإلمام، والنص إما مؤول أو منسوخ،  فهل مثل  ذا وا 
يدخل في الحديث؟ ال، ال يدخل يا أخي،  ذا يتخصص في  ل  ))من يرد هللا به خيرًا ي قهه في الدين((حديث: 

على كتب الت سير  -جل وعال-آراء الناس، الذي يتخصص في الت سير ومعوله وعمدته في ت سير كالم هللا 
، نعم إذا تخصص في الت سير ..بالرأي، يمضي عمره في ت سير الرازي، ت سير الزمخشري، ت سير فالن، ت سير

 ،ت سير ابن أبي حاتم، ت سير ابن كثير، ت اسير األئمة ،لت سير من خالل ت سير الطبري باألثر، فتخصص في ا
مجادلة بين شخص فهذا يدور في فلك الكتاب والسنة، فمعوله على الكتاب والسنة، وقد حضرت ت اسير السلف، 

القرآن قال: يا وعلوم القرآن، وآخر تخصصه في السنة، فقال صاحب القرآن اللي في قسم  تخصصه في القرآن
ن تخصص في الت سير وعل حن أ ل هللا وخاصته، وقال الثانيأخي ن إال أنه  وم القرآنألنه يعر  أن زميله  ذا وا 

إنما يدرس الطالب الت سير من كتب الت سير بالرأي، يعني ال يوجد من يدرس الت سير في الدراسات المنهجية 
وانتقل منه إلى  ،رس ابن كثير سنين في كلية الشريعةر، يعني د  األكاديمية من خالل ت سير الطبري أو ابن كثي

وفيها االستنباطات  ،الطرائفت سير الشوكاني، لكن معول المتأخرين ممن يتصدى للت سير الكتب التي فيها 
 ن.الدقيقة، واألقوال العجيبة والغريبة، كت سير الزمخشري، ت سير الرازي، الت اسير المعروفة عند أ ل  ذا الشأ

قال له صاحب الحديث: أنتم أصحاب الرأي، يعني ال فرق بينكم وبين أ ل الرأي، ونحن أ ل األثر، الت سير 
، فإذا تطاول المتخصص -عليه الصالة والسالم-الحقيقي تبعنا ما  و تبعكم؛ ألنه ما الت سير إال ببيان النبي 

يعانيه ويزاوله من ت اسير بالرأي، و ي مشحونة ما ب -جل وعال-في الت سير و و بعيد كل البعد عن كتاب هللا 
إنه من  :فمثل  ذا ال يقال ،باآلراء المخال ة لما جاء عن هللا وعن رسوله من اعتقاد خلف يخالف ما عليه السلف

 أو من أ ل هللا وخاصته. ،أ ل القرآن
 أثاااااار   أو هللا كتاااااااب  إال العلاااااام مااااااا

 

 ................................... 
 

الت سير باألثر يجمع لك األمرين، الت قه في فقه الكتاب والسنة يجمع لك األمرين، لكن مع ذلك لو أن طالب م نع
علم اعتمد على كتاب فقهي مجرد عن الدليل، يعني يقال: اإلنصا  مثاًل اثنا عشر مجلد ما في عدد المجلدات 

فإذا حرص طالب العلم الذي  ،ل لها أدلتهانعم  ذا كتاب فقه محض، لكن  ذه المسائ -صلى هللا عليه وسلم-
ن  الكتاب لالستدالل لمسائل الكتاب يت قه على  ذا  ذا يت قه من الكتاب والسنة، ومعوله على الكتاب والسنة، وا 

اتخذ  ذا الكتاب وسيلة لهذا الت قه كما شرحنا مرارًا الت قه عن طريق الزاد مثاًل، قد يقول قائل: وهللا الزاد ما فيه 
وفيها ما يخالف المذ ب، نقول: ال مانع أن  كتاب وال سنة، فيه أقوال المؤلف وفيها ما يخالف الدليل لة ال فيأد



يجمع أدلة  ذه يت قه طالب العلم على كتاب مختصر في مذ ب معين من المذا ب المعتبرة عند أ ل العلم، و 
، يت قه على الكتاب والسنة بهذه ..دلة الموافقومن خالف، وأ ، ويقارن بينها، ويذكر من وافقالمسائل ويعنى بها

، بعض الناس يلوم من يت قه أو يتخصص في ال قه أو األصول الطريقة؛ ألن المسألة تحتاج إلى دقة في النظر
أو اللغة إذا سخر اللغة وقد تخصص فيها لخدمة الكتاب والسنة  ذا يتعلم الكتاب والسنة ويعلم الكتاب والسنة، 

من أئمة المسلمين أنه يقول: أخذت ثالثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه، يعني  ل كتاب  ويؤثر عن إمام
سيبويه فيه أحكام الصالة وأحكام الزكاة؟ ال، فيه مسائل توضح له النصوص من الكتاب والسنة، فالذي يعنى 

ي ماذا لو شرح شخص كتاب باللغة العربية لخدمة الكتاب والسنة  ذا على خير،  ذا يدرس الكتاب والسنة، يعن
ثم قال للطالب فالن: أعرب لي ال اتحة من خالل دراستك لألجرومية،  ،مختصر في النحو األجرومية مثالً 

وي هم اللغة، ومثله لو  أعرب لي كذا، الطالب ي هم القرآن ويرتبط بالقرآن، و ..أعرب لي سورة الناس من خالل
اب، جمعها ووزعها على الطالب فاست ادوا األمرين العربية قال: في مشكالت في األحاديث من حيث اإلعر 

وصلة الوحيين باللغة العربية قوية جدًا، حتى أن بعض األحكام اختلف فيها أ ل العلم واست ادوا ما يتعلق بالسنة، 
 لالختال  في إعرابها، فمعرفة العربية في غاية األ مية لطالب الكتاب والسنة.

ذكاة  )) :والرواية األخرى و ي ضعي ة ((أمه الجنين ذكاة   ذكاة  ))ذكر في  ذا الباب ي   يعني من أوضح األمثلة ما
كيت األم ك ى، الجمهور أخذوا بالرواية األولى وقالوا: إن الجنين ذكاته  ي ذكاة أمه، فإذا ذ ((الجنين ذكاَة أمه
بد أن يذكى مثل أمه، اختلف الحكم  ال ،يعني كذكاة أمه يذكى ((ذكاة  الجنين ذكاَة أمه)) الحن ية قالوا: ال

  .الشرعي
في مسائل كثيرة جدًا مرجعها إلى العربية، لكن ماذا عن  ،أيضًا في مسائل االعتقاد ما معوله على العربية

شخص تخصص في العربية ولم تكن النصوص على باله، وأمضى عمره في شرح الم صل البن يعيش، كتاب 
 .وكالم كثير جدًا، م يد في بابه، لكنه مع ذلك عائق عن األ م ،مطول جدًا، وفيه القيل والقال

ال بد من تقديم النصوص، ال بد أن يكون السائق  "وقدم النص" " كما في درس األمسوبالمهم المهم ابدأ لتدركه"
في الرجال يست اد منها والحادي  و النص، ال بد أن يكون السائق والحادي لطالب العلم  و النص، وأما أقوال 

 ال سيما أ ل التحقيق منهم. ،فهم النص
 أثاااااار   أو هللا كتاااااااب  إال العلاااااام مااااااا
 المباين وماا ساو  الاوحي علام ما ثم

 

 مناااااابهِم كاااااا  بنااااااور  ااااااداه يجلااااااو 
 لمغتااااااانِم طاااااااوبى أال اساااااااتمد مناااااااه

 

 -عليه الصالة والسالم-ما في علم إال عن طريق الوحيين، والذي يزعم أنه يتلقى العلم عن غير طريق النبي 
عليه الصالة -إال عن طريقه  -جل وعال-فال طريق موصل إلى هللا  ،-نسأل هللا السالمة والعافية-  ذا ضال
 بأقواله وأفعاله وسيرته وشمائله من خير ما يعين على العلم والعمل.فالعناية  ،-والسالم

 كاتمااااااه فاحاااااا ر إن للعلاااااام والكااااااتم
 ج

 كلهااااااااِم واألقااااااااوام هللا لعنااااااااة فااااااااي 
 
 جج

 والمالئكة والناس أجمعين.  عليه لعنة هللا
................................... 

 ج

 كلهااااااااِم واألقااااااااوام هللا لعنااااااااة فااااااااي 
 
 جج

 من بقي؟ نة هللا والمالئكة والناس أجمعينإذا كانت عليه لع



َناِت َواْلُهَد  ِمن  "فاح ر للعلم والكتم" َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِ  ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِ َك }ِإنَّ الَِّ يَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِ 
ِعُنونَ َيلَعُنُهُم للا ُ  قد يمر باإلنسان  [( سورة البقرة961-951)] ِإالَّ الَِّ يَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َوَبيَُّنوْا{*   َوَلْلَعُنُهُم الالَّ

يكتم، ثم إذا ندم على ذلك وتاب تاب هللا عليه، ظر ، قد يمر به خو ، قد يمر به كذا، ثم يحتاج إلى بيان ف
 لكن مع ذلك ليحذر طالب العلم الكتم له.

 .يعني عقوبة الكاتم "عقوبته ومن"
 له المعاد في ...................أن

 

 كاااااللجِم لااااي  لجامااااا   الجحاااايمماااان  
 

ال لجام بعيرما  ال لجام حمار  و بمثل لجام فرس وا  لي  " ، الل تلجم به الدابةال، ما  و بعبارة عن حب ،وا 
 ."كاللجم

))ما من رجل يح ظ علمًا فيكتمه  :والترمذي وابن ماجه من حديث أبي  ريرة مرفوعاً  أخرج اإلمام أحمد وأبو داود
، اً الحسن؛ ألن له طرق يشد بعضه بعض و ذا الحديث أقل أحواله إال أتي به يوم القيامة ملجمًا بلجام من النار((

 .-نسأل هللا السالمة والعافية- لجام من نار((م يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بسئل عن عل))من  :وفي ل ظ
 لااااي  يحملااااه عماااان العلاااام وصااااا ن

 

 ................................... 
 

 ؟نعم
 طالب:.......

العلم الشرعي، لكن العلم الوارد في النصوص الحث عليه والتحذير من كتمه أو اإلخالل بالنية فيه إنما المراد به 
من باب النصيحة والدين النصيحة أن اإلنسان إذا جاء يستشير ويستنصح في علوم الدنيا تبذل له النصيحة، 

وأنا عندي  ،يعني لو أن طبيبًا صلى بمسجد من المساجد وقال له واحد: وهللا يا فالن أنت تخصصك في كذا
ص ال اتورة وادفع القيمة،  ذا ليس مما ينبغي أن قالكونتر و  ذه المشكلة، يقال له: تعال للعيادة، وامثل أمام 
ألن الذي يأثم به العلم الذي يبتغى  مثل المزارع ومثل الصانع؛يسود بين المسلمين، لكنه إن فعل ذلك ال يأثم، 

 .-جل وعال-به وجه هللا 
 تلاااِم فاااال صاااون  بكتماااان بااا   ا ماااا  ج  وصااااا ن العلاااام عماااان لااااي  يحملااااه

 

خص عليه أمارات أنه ليس من أ ل العلم، ويسأل عن مسألة ال تهمه، وال يحتاج إليها، مثل  ذا يعني لو جاء ش
ر  عما  و أ م بالنسبة له بأسلوب يسميه أ ل البالغة أسلوب الحكيم؛ ألن اإلنسان قد يسأل وص   ،لو لم يجب

ير الذي  و أحوج إليه  ذا الغإلى عن شيء فيرى المسئول أن  ذا السائل حاجته أمس إلى غيره، فيرشده 
 وأمس،  ذا ال شك أنه ليس بكاتم.

 تلاااِم فاااال صاااون  بكتماااان بااا   ا ماااا  ج  وصااااا ن العلاااام عماااان لااااي  يحملااااه
 

))واضع العلم عند غير أ له كمقلد الخنازير الجو ر واللؤلؤ  :جاء في سنن ابن ماجه بسند ضعيف مرفوعاً 
ول، فال بد اس ال يست يدون منه، فالناس منازل، ولهم عقولذا ال يحسن أن يؤتى بكتاب ويقرأ على أن والذ ب((

وما يناسب عقولهم، وأما الذي يكون لبعضهم فتنة، وبعضهم ال ي هم، وبعضهم يقع في  أن ي ادوا بما ي يد م،
 العلم وأ له بسبب ذلك  ذا ال يحسن أن يلقى على غير أ له.

نمااااااا  تهااااِم  وال فااااافهم لااااه مسااااتح    ماااان  طالبااااااه مناااااام العلاااااام الكااااااتم وا 



  

ذا أراد أن يقرأ ال ي   "الكتم منم العلم طالبه" منع، لكن يعني إذا جاء الطالب للشيخ واست تى وسأل ال يكتم، وا 
بحدود طاقة الشيخ؛ ألن طالب العلم فيهم كثرة، وال نون كثيرة، والكتب كثيرة، ولو جاء كل واحد ولزمت إجابته 

ب العلم، يعني افترض أنك في منتصف كتاب، ويأتي طالب علم بل الستحال تلبية رغبات جميع طال ،لشق ذلك
يقول: وهللا ودنا نبدأ من أول الكتاب،  ل منعك لهذا الطالب أو عدم استجابتك لرغبته  ذا كتم للعلم؟ ال،  ذا 

ذا أراد أن يستجيب لكل طالب ما وفى   بحاجة وال واحد منهم؛ ألن كلليس بكتم للعلم، الشيخ باذل وال قصر، وا 
 واحد حاجته تختلف عن حاجة غيره.

نمااااااا  طالبااااااه مناااااام العلاااااام الكااااااتم وا 
  إلاااااى وادع باألعمااااال وأتباااام العلااااام

 

 تهااااِم وال فااااافهم لااااه مسااااتح    ماااان 
 والحكااااااااِم بالتبيااااااااان ربااااااااك ساااااااابي 

 

وادع إلى  ، إذا تعلمت وعملت علم  ذا العلم،، إذا تعلمت العلم اعمل بهذا العلمتعلم واعمل وعلم وادع وأمر وانه
 عن المنكر، كل  ذه من وظائف العالم والمتعلم على حد سواء. ، وانهمر بالمعرو ك بالتبيان والحكم، رب

  إلاااااى وادع باألعمااااال وأتباااام العلااااام
  وأ   فتنااة ماان واصاابر علااى الحاا 

 

 والحكااااااااِم بالتبيااااااااان ربااااااااك ساااااااابي  
 بهااِم فاقتااده  كاار   الرساا  وفااي فيااه

 

فاقتده بهم، واصبر ال بد أن يعترضك في طريقك شيء من األذى، ولذا في المسائل األربع لإلمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الو اب المسائل األربع: األولى العلم، الثانية: العمل بالعلم، والثالثة: الدعوة إليه، والرابعة: الصبر 

نَسانَ *  }َواْلَعْصرِ  على األذى فيه { ِإنَّ اإلِْ }ِإالَّ الَِّ يَن آَمُنوا   إال من استثنى  [( سورة العصر2-9)] َلِفي ُخْسر 
ْبِر{ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَح ِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ال بد من توفر  ذه األمور، ال بد من  [( سورة العصر3)] َوَعِمُلوا الصَّ

إال بابتالء وأشد  لعليا وال يحصل له شيء، وال إمامةاألذى، ال يظن اإلنسان أنه يصل إلى المراتب والمنازل ا
ثم األمثل فاألمثل، ما في نبي ما ابتلي، وال إمام من أئمة المسلمين سهلت له الطرق منذ  ،الناس ابتالًء األنبياء

ى؛ ألن لك أن ولد إلى أن مات أبدًا، واإلمام ال تنال بالراحة، بل ال بد من التعب وال بد من العناء وال بد من األذ
وما أشبه  ،خوة واألقاربأقرب الناس إليه من الوالدين واإلخصوم، فالمتعلم يعترضه ما يعترضه، وقد يعترضه 

ذلك، المعلم كذلك يعترضه من يعترضه، و ذا كثير ومشا د على مر العصور إذا كان األنبياء ما سلموا من 
  ولذا يقول: ، ذه االعتراضات فأتباعهم على سننهم ونهجهم

؟ آذوه ورموه بأبشع لهلما دعا قومه ماذا حصل  -عليه الصالة والسالم-يعني تذكر، الرسول  "وفي الرس   كر  "
  وأدموا قدميه، وكسروا ثنيته. األوصا ،

..................................  
 

 بهااِم فاقتااده  كاار   الرساا  .....وفااي 
 

   ذه  اء السكت. [( سورة األنعام11)] {}َفِبُهَداُ ُم اْقَتِدهْ  اقتده  ذه  اء السكت
  وأ   فتنااة ماان واصاابر علااى الحاا 

 لواحاااد..............................
 

 بهااِم فاقتااده  كاار   الرساا  وفااي فيااه 
................................... 

 

 ، وهللا وواقعة في جواب قسم محذو  ،والالم  ذه مؤكدة ،يعني لشخص واحد
 لااااااا ا اإللاااااااه يهدياااااااه لواحاااااااد باااااااك

 ج

 الااانعِم مااان حمااار مااان لاااك غااادا خيااار 
 



واحد، ومعلم  ))لئن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خير لك من حمر النعم((لعلي:  -عليه الصالة والسالم-قال النبي 
جل -ال سيما إذا كان علمه وعمله وتوجيهه وتعليمه نابع من إخالص هلل  ،الناس الخير كم يهتدي على يديه

ال ف-وعال وينصح، تجد الكالم ال أثر له، و ذا مرده إلى  ترون وتسمعون ممن يعلم ومن ي تي ومن يوجه كم، وا 
 .-جل وعال-والقبول من هللا  ،اإلخالص

 لااااااا ا اإللاااااااه يهدياااااااه  لواحاااااااد باااااااك
 ج

 الااانعِم مااان حمااار مااان لاااك غااادا خيااار 
 

، ومن دل على  دى فله هلوالدال على الخير ك اع ))لئن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خير لك من حمر النعم((
 مثل أجر فاعله.
 تعدل............................   وال الصرال المستقيم سوا  واسلك

 

حيث أمرك في كل ركعة من ركعات الصالة أن يهديك  -جل وعال-عليك بالصراط المستقيم، واسأل هللا 
أن يثبتك على الصراط المستقيم، وال تعدل  -جل وعال-اسأل هللا  الصراط المستقيم، وأنت على الصراط المستقيم

 ال تميل عن  ذا الصراط المستقيم. "وال تعدل" اًل، ال تعدل عن الصراط المستقيمعنه، ال يمينًا وال شما
يعني على دينه وعلى صراطه  "ق  ربي الرحمن واستقِم"))قل آمنت باهلل ثم استقم((  "واستقِم الرحمن ربي وق "

 المستقيم.
 نعم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -عز وج -بكتاب هللا  صيةالو 
 

 كتاااااااا فاتااااااا ُ   والترتيااااااا  وبالتااااااادبر
 بمحكماااااااه واعماااااا  برا يناااااااه حكاااااام

 وال الصااارل   بالنقااا  معانياااه طلااابوا
 فقاا  منااه النقاا  بمحاا  علماات فمااا
 وال  فاح رناااه  كفااار  فياااه  المااارا ثااام
 منزجارا   صاا   ياا  كن  منا يه وعن
 وال لإللااااااااه فااااااااو  تشااااااااابه ومااااااااا
 يزخرفااااه  زلاااا   ي قااااول  تطاااام وال

 فااال  المبااينالحاا   عاان ضاا  حيااران
 يقاار ه  قااام ماان الاا ي الكتاااب   ااو
 االا  او المتين الحب   و الصرال  و
 االتا  او الحكايم الا كر  و البيان  و

 لماااااادكر والاااااا كر    البصااااااا ر  ااااااو
 و ااااااد    بينااااااا   نااااااورا   المناااااازل  ااااااو
  عملااااااوا إ  اإليمااااااان ألولااااااي لكنااااااه
 عمااى فهااو عنااه تااولى ماان علااى أمااا

 لااااه  معااااادال يااااوم يكاااان يقمااااه فماااان
 إلاى عناه اإلعارا  أولي يسوق  كما
 أنهماا الطاولين فاي  النص أتى  وقد

 لصاااااااحبه ياااااا تي غااااااد فااااااي وأنااااااه
 وللبسااااااه يعطيااااااه والخلااااااد والملااااااك
 االاا غاار  فااي وارق  ورتاا  اقاارأ :يقااال

 كساااايت قااااد الفااااردو  ماااان وحلتااااان
 بمااااا :فقياااا  ؟كسااااينا ا بمااااا ا :قاااااال

 

 الظلااااِم حنااااد  فااااي ساااايما ال هللا ب 
 أقااااام حاااااده قاااااد وماااااا وحظااااارا   حاااااال
 مناااتقم بطااا  واحااا ر برأياااك تخااا 
 منااااابهم كااااا  معناااااى هللا إلاااااى وكااااا 

 بااااااااااااازلغهم أقاااااااااااااوام يساااااااااااااتهولنك
 فااااااالتزم تاااااارداد بااااااال منااااااه واألماااااار
 الاانقم موجااب فيااه  فخوضااك  تخاا 
 ماااتهم الااادين فاااي  مبتااادع كااا  مااان

 يقااااااام لااااااام معاااااااوج ا  منحرفااااااا ينفاااااااك
 باااااااالكلم الااااااارحمن خاطاااااااب ك نماااااااا
 لمعتصااااام الاااااوثقى والعااااارو  ميااااازان
 منااابهم  كااا  فاااي باااه نمفااااق تفصاااي 
 عماااي لغيااار والبشااار   الماااواعظ  اااو
 ساقم مان القلاب فاي لما الشفا و و 
 حكااام ومااان علااام مااان فياااه أتاااى بماااا

 عمااااي المسااااتنير اه ااااد عاااان لكوناااه
 والاااانعم الفااااردو  إلااااى اإلمااااام خيااار
 واأللاااااااااام واألنكااااااااااال المقااااااااااامم دار
 الغماااام موقاااا  فااااي لتاليهمااااا  ظاااا 

 يقااااااام إن عناااااااه وحجيجاااااااا   مبشااااااارا  
 الكااارم  و الحااا  إللاااها الوقاااار  تااااج

 الاااانعم للمناااازل تنتهااااي كااااي جنااااات
 تقااااااام لااااااام األكاااااااوان لهاااااااا لوالدياااااااه
 الاااانعم لاااا ي فاشااااكر ابنكمااااا أقرأتمااااا

 

، ثمم أرد  -جمل وعمال-من الوصايا العامة لطالمب العلمم أوصمى بكتماب هللا  -رحمه هللا تعالى-لما انتهى الناظم 
 :-رحمه هللا تعالى-ذلك بالوصية بالسنة، فقال 

 -عز وج -بكتاب هللا  الوصية
 كتااااااااا فاتاااااااا ُ  والترتياااااااا  وبالتاااااااادبر

 

 الظلاااِم حناااد  فاااي سااايما ال هللا  ب 
 



والم  ،ولكمن ألمف حمر  ،آلم حر  :))ال أقولجاء الترغيب في قراءة القرآن، وأن لقارئه بكل حر  عشر حسنات 
جمل -المضماع ة ممن هللا فيهما ثالثمون حسمنة، و مذا علمى أقمل تقمدير، و  ،ثالثمة حمرو  (آلمفم)وميم حر ((  ،حر 
 :بكرمه الواسع الذي ال يحد تصمل إلمى سمبعمائة ضمعف، وجماء فمي حمديث تكلمم فيمه أ مل العلمم فمي المسمند -وعال
الحسنة إلى مليمونين حسمنة، إذا قمرأت القمرآن علمى الوجمه  ((ن هللا ليضاعف لبعض عباده إلى أل ي ألف حسنة))إ

وال علمى بمال غيمرك، يعنمي  ،جور الشيء المذي ال يخطمر علمى بالمكالمأمور به بالتدبر والترتيل حصل لك من األ
أجممر الحممرو  يثبممت بمجممرد  أقممل تقممدير الختمممة الواحممدة فيهمما ثالثممة ماليممين حسممنة، وعنممد جمممع مممن أ ممل العلممم أن

، ولذا يرجح بعضهم السرعة في القراءة كسبًا ألجر الحرو ، و ذا قول معمرو  عنمد الشمافعية، وممنهم ممن القراءة
 -رحممه هللا تعمالى-ولمو قلمت الحمرو ، النماظم  ،: ال، القراءة على الوجه المأمور بمه أعظمم أجمرًا ممن السمرعةيقول

 يقول: 
 كتااااااااا فاتاااااااا ُ  والترتياااااااا  وبالتاااااااادبر

 

 الظلااااِم حنااااد  فااااي ساااايما ال هللا ب 
 

ا أفضمل؟ الخمال  وقرأ غيرك في الساعة خمسة أجزاء بالهذ أيهمم ،جزءًا واحدًا بالتدبر والترتيلإذا قرأت في ساعة 
ولمو كمان  ،الجمهور على أنك بالتدبر والترتيل تنال من األجر أعظمم ممما يقمرأه غيمرك  مذاً  ،معرو  بين أ ل العلم

 ؟نعم ،وعند الشافعية أن تحصيل أجر الحرو  أعظمًا،  ذا قول الجمهور، أكثر منك حروف
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 مذا  ،شخصًا يختم فمي الشمهر عشمر ممرات، وآخمر يخمتم فمي الشمهر ممرة واحمدةإيه معرو   ذا، يعني افترض أن 
الذي يخمتم عشمر ممرات أجمره مضمروبة الواحمدة فمي ثالثمة ماليمين، ثالثمين مليمون حسمنة فمي الشمهر، والثماني المذي 

ن قلت الكمية. ،يتدبر ويرتل  ذا أجر ختمة واحدة  لكنه أعظم في الكي ية وا 
 فتمممممممممممدبر القمممممممممممرآن إن رممممممممممممت الهمممممممممممدى

 

 فممممممممممممممممالعلم تحممممممممممممممممت تممممممممممممممممدبر القممممممممممممممممرآن   
 

يقول: قراءة القرآن علمى الوجمه الممأمور بمه تمورث القلمب ممن العلمم واإليممان والطمأنينمة  -رحمه هللا-شيخ اإلسالم 
مواقمف حصملت لمه  -رحممه هللا-كثيرًا مما يمذكر ابمن القميم  ..،ما ال يدركه من ال ي عل  ذا ال عل، فهذا أمر فائدته

وفهمم القمرآن، كتماب ال وائمد البمن القميم أول فائمدة  كتماب ال وائمد ذكمر أنمموذج للتمدبر ئدة منبسبب  ذا، وفي أول فا
فمي الهمدي يقمول:  -رحممه هللا-ابمن القميم  (ق)ممن خمالل سمورة  -جل وعمال-ذكر أنموذجًا للتدبر، لتدبر كالم هللا 

لمه كممن أ مدى درة واحمدة، و مذا  ذا الذي يختم عشر مرات في الشهر، وذاك الذي يختم مرة واحمدة فمي الشمهر مثا
فمذ با  ،أ دى عشر درر، أ دى عشر، و ذا أ دى درة واحدة، أو  ذا حصمل لمه عشمر، و مذا حصمل لمه درة واحمدة

إلمى السمموق وعرضما ممما معهمما مممن  مذه الجمموا ر الثمينمة،  ممذه العشمر الواحممدة بمألف، المجممموع عشمرة آال ، و ممذه 
آال ، و ممذا بمماع الواحممدة بمائممة ألممف،  ممذا تنظيممر لمممن يقممرأ بالتممدبر  الواحممدة بمائممة ألممف،  ممذه بمماع العشممر بعشممرة

 والثاني مع كثرة الحرو . ،والترتيل مع قلة الحرو 
بعضهم يقول: إن الذي يقرأ وال ي قه وال يعقمل  مذا ممذموم، وجماء عمن ابمن مسمعود وغيمره ذم  مذه الطريقمة، ال شمك 

جماء فمي سمورة النسماء،  ،التدبر جاء في أربعة مواضع ممن القمرآن أنها في مقابل التدبر والترتيل المأمور به، يعني



وجماء فمي أيضمًا  ،القتمال، والترتيمل جماء فمي المزممل (محممد)وجماء فمي  (ص)وجاء في سورة المؤمنمون، وجماء فمي 
  .نصوص أخرى من السنة

السمرعة والهمذ وحماول  المقصمود أن الوجمه الممأمور بمه لقمراءة القمرآن بالتمدبر والترتيمل، لكمن مماذا عمن شمخص اعتماد
ألن العادة ال شك أنها تملك اإلنسان، يعنمي  مؤالء المذين يسمرعون فمي السميارات إذا  ؟مرارًا أن يتدبر ويرتل وعجز

ثمم بعمد ذلمك يمرى حمادث  ،مائمة وثممانينطبلمون السميارة يمشمي ممائتين  :ركب السيارة صار يمشي علمى مما يقولمون 
ع إلى ما تعود،  ذا نظير من تعود السرعة في القرآن، تجمده يسمرع، ثمم إذا ممر ثم يرج ثم يرفق قلياًل قليالً  ،ويتأثر
 دأ، وصار يرتمل إلمى أن يكممل السمورة بعمد  [( سورة محمد22)] }َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوب  َأْقَفاُلَها{ :عليه

فمإذا  ،في السيارة يسرع يمشي مائة وثمانين ممائتينه، و ذا الذي يسرع تيكمل ثم يعود إلى طريقال  يمكن يكمل أو
رين وخممس عشمر دقمائق ورجمع رأى حادث  دأ، صار يمشي سبعين ثمانين، ثم ينسى يزيمد إلمى المائمة مائمة وعشم

لى طريقته، فالمسألة مسألة تعود، فالذي ال يستطيع أن يقرأ القرآن علمى الوجمه الممأمور بمه بالتمدبر والترتيمل خيمر إ
يسمممع، يسمممع القممراءات المممؤثرة مممن القممراء المعممروفين بصممالحهم، ويجا ممد ن سممه فممي التممدبر والترتيممل،  عممالج لممه أن

وعر  من المتقدمين من تختلف عنده القراءة، فعنده القراءات لتحصيل الحرو ، وكان يختم في كل يوم، وقمراءة 
ة، ويمكن يراجع عليها كل الت اسير، للتدبر مكث فيها أكثر من عشرين سنة، يمكن كل يوم آية، يتدبر كل يوم آي

 :-رحمه هللا تعالى-فال شك أن الوجه المأمور به  و التدبر والترتيل كما قال الناظم 
 كتااااااااا فاتاااااااا ُ  والترتياااااااا  بالتاااااااادبرو

 

 الظلاااِم حناااد  فاااي سااايما ال هللا  ب 
 

ن كان ظرفنا الذي نعيشه وأفرغ للقلب، والمشاغل أكثر ما تكون في النهار، و  ،في الليل؛ ألنه أبعد عن المشاغل ا 
ه مثل حنمدس الظلمم يعني عندك من الساعة الثامنة إلى أذان الظهر  ذا في الظر  الذي نعيش ،قد يكون انعكس
 في السابق، نعم؟
 طالب:.......

 نعم تخلو الشوارع وال أحد يتصل، وال أحد يعترض على أحد، نعم.
عظميم، ويشمتركان فمي األجمر إال أن معانماة القمراءة يخمتص على كل حال المستمع ما  و بالسامع، المستمع أجره 

 :ألنه أخ ى، وأفرغ إلى القلب والبال، وأحضمر للقلمب، لكمن مماذا عمن حمديث ما في حندس الظلمبها القارئ، ال سي
ألن بعممض النمماس طريقتممه فممي القممراءة  ؟الجمما ر بممالقرآن كالجمما ر بالصممدقة، والمسممر بممالقرآن كالمسممر بالصممدقة(())

}َواَل : -جمل وعمال-أيهما أفضل؟ يعني ما جماء  فمي قمول هللا  ،ال يسمع منه وال حر ، وبعض الناس يجهرسرًا، 
يمدل علمى أن التوسمط  مو المطلموب،  [( سمورة اإلسمراء991)] َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِ  َباْيَن َ ِلاَك َساِبيال {

لكن  ل المسر بالقراءة والجا ر بهما فمي الحمديث يعنمي فمي  ،قراءة أفضللكن  ذا الحديث يدل على أن المسر بال
كي ية األداء أو في االستخ اء عن الناس؟ نعم االستخ اء عن الناس، المقصود أن يقرأ في مكان يستخ ي به عن 

تمى رجل تصدق بصمدقة فأخ ا ما ح)) :كما جاء في حديث السبعة ،كما أنه يتصدق بصدقة ال يعلمها أحد ،الناس
فالمسممر بممالقرآن الممذي يتخممذ مكانممًا بعيممدًا عممن نظممر النمماس ال شممك أنممه أقممرب إلممى  ((ال تعلممم شممماله ممما تن ممق يمينممه

بخال  من كانت قراءته في مجامع الناس، لكن إذا كمان مممن يقتمدى بمه،  ،وأدعى إلى حضور القلب ،اإلخالص
ب العلم اآلن أن المشايخ ما م، يعني يخيل لطالوطالب العلم يرون أ ل العلم ليس  ناك وقت لقراءة القرآن عند 



ون قممرآن، أول النهممار فممي الممدوام، ثممم بعممد ذلممك يرتمماحون، ثممم دروس، ثممم اجتماعممات، ثممم نمموم و كممذا،  ممم لهممم يقممرؤ 
من التعبد من قيام وممن تمالوة مما فمي إشمكال، لكمن أيمن  مذا ممن عممل المتقمدمين المذين ديمدنهم النظمر فمي نصيب 

يوجمد ممن شميوخنا المعاصمرين اآلن ممن يضما ي المتقمدمين فمي تمالوة القمرآن، ممع أنمه  ؟ي كتابمهعهد هللا والنظر فم
قائم بأعمال كبيرة جدًا، يداوم دوام كامل، وله أيضًا دروس، وله ارتباطات واجتماعمات، وممع ذلمك يقمرأ القمرآن فمي 

ون إلممى قممدوات، ولممذلك نجممد ثممالث، لكممن ممما يلممزم أن يكممون علممى مممرأى مممن طممالب العلممم، نعممم طممالب العلممم يحتمماج
ون أضمعا  مما يقمرؤ  ون فمي العلموم األخمرى أضمعا القرآن لميس لهما نصميب عنمد م، يقمرؤ  كثير من الح اظ قراءة

القرآن، بل يتعجب بعضهم إذا جاء إلى المسجد ووجد الشيخ يقرأ فقال له: أنما أريمد معمي كتماب اقمرأ عليمك، فيقمول 
 ،يعني سمعت  ذه بالحر  !الطالب يقول: مشغول و و جالس يقرأ قرآن وهللا أنا مشغول، ثم يتعجب  ذاالشيخ: 

قمراءة القمرآن فمي المجمامع فمي لمه ممن عممر اإلنسمان، فمإذا كانمت سمعت مما  مي افتراضميه، كمأن القمرآن ال نصميب 
ممة المساجد في المواضع الذي يجتمع فيها الناس من قبل القارئ ليقتدى به، يقتدي به طالب العلم، يقتمدي بمه عا

النماس، يقتمدي بمه أ مل الغ لمة، فمال شمك أن لمه ممن األجمر مثمل أجمور م، و مذا قمد يعمرض لألممر الم موق مما يجعلمه 
 فائقًا.

 .-إن شاء هللا تعالى-لعلنا نستأنف الوصية بكتاب هللا غدًا 
 ..وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل


