
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بم

 ِبْسِم ِاهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 
اْلَحْمُد ِللَِّو َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن 

َسيٍَّئاِت َأْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اللَُّو َفال ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفال َىاِدَي َلُو 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ َوَأْشَهُد أَ   . ْن ال ِإَلَو ِإال اللَُّو َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُو َوَأنَّ ُمَحمَّ

﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّ َو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن﴾ 
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مٍّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ، ﴿  (1)

ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساءً  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َوات َُّقوا اللَّ َو الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِو  ِمن ْ
،﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّ َو  (2)َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللَّ َو َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا ﴾ 

﴾ ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ٧َٓوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ﴿
 (3)﴾ ٧ٔ َو َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما ﴿َوَمن ُيِطِع اللَّ 
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ْد ، َوَشرٍّ اْْلُُموِر َأاَل وِإنَّ  َأْصَدَق اْلَكاَلُم َكاَلُم اهلل َوَخْيِر اْلُهَدى ُىَدى ُمَحمَّ
 . ُمْحَدثَاتُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعة وَُكلَّ ِبْدَعة َضاَلَلة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِفي النٍّارِ 

 َأمَّا بَ ْعُد: 

سبحانو  -فالحمد هلل الذي وفَّقنا لصيام شهر رمضان وقيامو ونستغفره 
ل  -وتعالى  على ما حصل من تقصيٍر أو تفريط ، والحمد هلل الذي سهَّ

رىا لطالب العلم والرَّاغب فيو لينال العبد  لنا العلم وُسبُ َلو وُطُرَقو ويسَّ
رجات الُعلى من ا  .  -سبحانو وتعالى -هلل الدَّ

وإنٍّي أعتذر عن تَغيُّبي في شهر رمضان بسبب ما طرأ عليَّ من ظرف 
ره اهلل  علي ، وكنت أتمنَّى والعبد يتمنَّى ويرجو -عز وجل  –ِصِحي قدَّ

ره اهلل  ره ، أو يُحول بينو وبينو  -عز وجل  -أن يفعل اْلمر فُيقدٍّ ويُ َيسٍّ
؛ ولكن اإلخوة  -فالحمد هلل على كل حال  -،  –عز وجل  - َقَدُر اهلل

 -جزاىم اهلل خيرا  -المشرفون واْلخوات المشرفات في ىذا المعهد 
قاموا بجهد مشكور وعمٍل جيد ؛ حيث تمَّ االتفاق على تكليف 

الطالب والطالبات كلٌّ على ِحَدى بالقيام بالمدارسات واْلبحاث في 



 

 

 

فجزاىم اهلل خيرا  -طالب العلم وطالبة العلم  مسائل علمية عملية تهمُّ 
، وكذا جزى اهلل الطالب والطالبات خيًرا على ما قاموا بو من أبحاٍث  –

جيدة قد آتت ثمارىا وأسأل اهلل أن ينفع بها المسلمين والمسلمات ، 
بإذن اهلل تعالى  -فقد قاموا بكتابة أبحاث في مسائل عّدة َتُسرُّ النَّاظرين 

اهلل في موازين أعمالهم يوم يلقونو ، وال أنسى أن أشكر كل  جعلها -
وتقبَّل دعاءىم  -فجزاىم اهلل خيرا  -من دعا لي وأظهر المحبة في اهلل 

وجعلو في موازين أعمالهم يوم يلقونو ، وبهذه المناسبة أحبُّ أن أَلفت 
لم  النَّظر لطالب العلم ولطالبة العلم أنّو إن حصل لو ظرف أو ُشْغٌل أو

ر لو الدرس ؛ ال يعني أنَّ الطالب يتوقَّف عن النَّظر والقراءة  يتيسَّ
ماع لكالم أىل العلم ؛ بل َيْشَغُل وقتو بما يُفيده من قراءٍة للقرآن ،  والسَّ

أو اْلحاديث النبوية الصَّحيحة ، أو االشتغال بكتب أىل العلم و جمع 
، وال أقّل من أن يُراجع أقوالهم في مسائل العلم مع المدارسة والمباحثة 

َمْحُفوظَُو وأن يشتغل باْلذكار والصَّالة وقراءة القرآن واْلعمال الصالحة 
د نفسو على ىذا اْلمر ؛ أعني أن يحفظ  ، فطالب العلم عليو أن يُ َعوٍّ

وال يَ ْيَأس ، وال يتَّخذىا  -عز وجل  -وقتو وأن ُيشِغلو في مرضاة اهلل 
ترك طلب العلم ، ال ، بل يحرص على  فرصًة لترك العمل الصالح أو



 

 

 

وُسبُل الخير كثيرة  -عز وجل  -أوقاتو وأن تكون معمورة في مرضاة اهلل 
رة والحمد هلل رب العالمين  . وُمتَيسٍّ

 –اهلل تعالى  -أيُّها اإلخوة واْلخوات سنتدارس بإذن 
 -للعالمة اإلمام عبد اهلل بن عبد الرحمن أبا بطين ، توفي 

ة سنة إثنين وثمانين بعد المئتين وألف ، وىذه الرسال -رحمو اهلل تعالى 
حصل خالٌف في نسبتها لهذا العالم ، فمنهم من نفاىا ، ومنهم من 

أثبتها ؛ ولكن المحقق الذي حققها أثبت نسبتها لهذا العالم عن طريق 
" أن بعض عدة أمور ؛ فمن ذلك كما ذكر في مقدمة تحقيقو ؛ 

رحمو  -ن نسب ىذا الكتاب وىذه الرسالة للعالمة أبا بطين المترجمي
عبد " قال الشيخ ومنها أيضا أنو جاء في المخطوطة ؛ "  –اهلل تعالى 

، وأيضا وجدت ىذه المخطوطة لدى اهلل بن عبد الرحمن أبا بطين " 
وغيرىا من القرائن التي  -رحمو اهلل تعالى  -بعض حفدة المصنف 

 -مام أثبت فيها المحقق أن الرسالة منسوبة أو صحيحة النسبة لهذا اإل
؛ اإلمام عبد اهلل ابن عبد الرحمن أبا بطين ؛ يكنى  -رحمو اهلل تعالى 

بأبي عبد الرحمن ويرجع نسبو إلى قحطان ، ُوِلد ىذا اإلمام سنة أربعة 
وتسعين ومئة بعد اْللف ، وتوفى كما سبق اثنين وثمانين ومئتين بعد 



 

 

 

عن جماعة من أىل العلم منهم العالمة اإلمام عبد العلم اْللف ، أخذ 
حمد ابن ناصر ابن مام اإلاهلل ابن محمد ابن عبد الوىاب ، والعالمة 

حاشية نفيسة على  )معمر ، وغيرىما ولو العديد من المؤلفات ؛ منها 
تأسيس التقديس في كشف تلبيس  )، ومنها (  شرح المنتهى في الفقو

، وغيرىما من الرسائل وىذه الرسالة (  داود بن جرجيس

ام عبد اهلل بن عبد الرحمن أبا بطين مشهورا بالفقو والعلم وكان اإلم 
والتوحيد ، وكان قاضيا تولى القضاء نحو أربعين سنة وكان محمود 

، وكان  -رحمو اهلل تعالى  -السيرة ، فقد كان نزيها ورعا عادال منصفا 
قويا في ذات اهلل تصدى لرد شبهات أىل البدع ولو فتاوى مشهورة 

" :  -رحمو اهلل تعالى  -نو الشيخ إبراىيم بن عيسى منشورة ، قال ع
ىو اإلمام والحبر الهمام العالم العالمة القدوة الفهامة ، حسن السيرة 

، جلدا على التدريس ، ال يمل وال لورع والديانة والصيانة والعفاف وا
يضجر وال يرد طالبا ،كريما سخيا ، وقورا دائم الصمت قليل الكالم  

مجودة ،  ،كثير التهجد والعبادة ، حسن الصوت بالقراءة ؛ قراءتو مرتلة
-إلى غير ما قال  معرضا عن القال والقيل ماشيا على أىدى سبيل "

 . –رحمهم اهلل جميعا 



 

 

 

" حسن الصوت بالقراءة ؛ قراءتو :  -بارك اهلل فيكم في قولو  -وتأملوا 
مما يدل أنو كان معتنيا بعلم التجويد ؛ وىذه ميزة لهذه ة مجودة " مرتل

الرسالة أن مصنفها من أئمة الدعوة النجدية ، سلفي العقيدة ، مشتغال 
تجويد قليلة بالتجويد ؛ ْلن أىل العلم ذكروا أن علماء نجد عنايتهم بال

" ال يكاد يجد القارئ في ، بل كما قال بعض من قّدم  لهذه الرسالة : 
ومن أقدم تراجم علماء نجد عناية بالتجويد في تلقيهم أو مصنفاتهم " 

اإلشارات التي يجدىا القارئ في تراجم علماء نجد ما ذكره الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوىاب عن قراءتو وتلقيو القرآن 

 عن عالمين من كبار القراء بمصر إلى آخر كالمو .

رحمو  –فهذا المصنف من أتباع دعوة اإلمام محمد بن عبد الوىاب 
؛ فهي رسالة مؤلفها سلفي العقيدة ، من أتباع الدعوة  -اهلل تعالى 

د العالمة محمد ابن عبد ال  -وىاب  النجدية ؛ دعوة اإلمام المجدٍّ
 .  -رحمو اهلل تعالى

 ن للشيخ عبد اهلل ابن أبا بطي رسالًة في التجويدفهذه الرسالة أعني ؛ 

فيما بيننا ، وقد مّر معنا دراسة  –بإذن اهلل تعالى  –سنتدارسها 
في علم التجويد ؛ لذا ما سبق معنا من دراسة في ذلك 



 

 

 

دون الدخول في  –بإذن اهلل تعالى  –نمر عليو في ىذه الرسالة المتن س
 إنما نطبق ونأخذ المثال سريعا ، التفاصيل ؛ ْلنو قد سبق معنا دراستها ،

أعني ىذه الرسالة تشتمل على بعض اْلبواب الزائدة على ما في  وىي 
الجمزورية ، كزيادة تفخيم الراء وترقيقها ، وىاء الضمير وحروف القلقلة 

 . ، وأيضا زاد بعض أنواع المدود

وىذه الرسالة لها إسناٌد ذكره المحقق في أول الرسالة ، وسنذكر ىذا 
بعد االنتهاء من قراءتها ، وتحصل اإلجازة  –بإذن اهلل تعالى  -اإلسناد 

  -بإذن اهلل تعالى–لهذه الرسالة كما سيأتي  –بإذن اهلل تعالى –

 :  -رحمو اهلل تعالى  –قال الشيخ  عبد اهلل ابن عبد الرحمن أبا بطين 
" بسم اهلل الرحمن الرحيم وبو نستعين وال حول وال قوة إال باهلل وبعد : 

رحمو اهلل  -؛ ىكذا قدم المصنف  فهذه رسالة تتعلق بتجويد القرآن "
ا ، ابتدأ فيها بالبسملة ، وباالستعانة باهلل  -تعالى   -مقدمة موجزة جدًّ

 وأنو ال حول لنا وال قوة إال باهلل ، ومعلوم ، واالفتقار إلى اهلل -عز وجل
ما في ىذا الذكر من فضل ، وأنو كنز ، وأن العبد بهذا الذكر يعينو اهلل 

 –رحمو اهلل تعالى  –على أموره ، وىذا من المصنف  -عز وجل  -



 

 

 

تذكير لطالب العلم أن ال يعتمد على عقلو ، وأن ال يعتمد على نفسو ، 
، فالعبد ال حول لو وال قوة إال باهلل ،  -عز وجل  - وإّنما يفتقر إلى اهلل

؛ يعني لن نتكلم فيها عن  " فهذه رسالة تتعلق بتجويد القرآن "وقولو : 
مسائل الفقو أو غيرىا من المسائل ؛ ْلنّها مختصة بتجويد القرآن ، 

وتجويد القرآن ؛ تحسين القراءة بو ، وإتقانها على ما نُِقل باإلسناد إلينا 
متلًقا جيل بعد جيل ينقلونو ، لذا   ، باإلسناد المتصل المتواتر ، فالقرآن

كما سبق معنا فهذه اْلحكام التجويدية ؛ الظاىر أنها مما تلقاه القّراء 
 . عّمن قبلهم

؛ أي بعد المقدمة انتقل " فصل "  –رحمو اهلل تعالى  -قال المصنف 
وقد مرَّ معنا أن النون  ظهار "" فصل في اإلإلى المقصود فقال : 

الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام ؛ 

ومّر معنا أن اإلظهار الحلقي حروفو ستة : 
، وأن اإلدغام حروفو ستة مجموعة في قولك  

 ؛ وأنو قسمان :: 



 

 

 

حروفو مجموعة في قولك :  إدغاٌم بغنة : -

 لو حرفان :  وإدغاٌم بغير غنة :-

، وأن اإلخفاء بقية الحروف وأن اإلقالب لو حرف واحد ؛ وىو  
 المجموعة في أوائل قول الناظم :

، اعلم أن  " فصٌل في اإلظهار "قال :  –رحمو اهلل تعالى  -فالمصنف 
الساكنة والتنوين إذا لقيتا حرفًا من حروف الحلق ُتظهران ؛ النون 

)الهمزة والهاء ، والعين والحاء ، والغين وحروف الحلق ستة وىي ؛ 
 سميت حروف الحلق ؛ ْلن مخرجها من الحلقوالخاء( 

نون ساكنة بعدىا ىمزة في كلمة   ﴾َويَ ْنَأْونَ ﴿،  ( 4)﴾َويَ ْنَأْونَ ﴿نحو :  
 . واحدة

  في كلمتين نون ساكنة بعدىا الهمزة ( 5)﴾مَّْن آَمنَ ﴿

 تنوين بعده الهمز ( 6)﴾َرُسوٌل َأِميٌن  ﴿
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نون ساكنة بعدىا الهاء في كلمة  ( 7)﴾اْْلَنْ َهار ﴿ثم ذكر مثال الهاء 
 . واحدة

  نون ساكنة بعدىا الهاء في كلمتين ﴾ِمْن َىاٍد  ﴿ ، ( 8)﴾ِمْن َىاٍد  ﴿

 في التنوين بعده الهاء،   (9)﴾  ُجُرٍف َىارٍ ﴿

نون ساكنة بعدىا  ( 10)﴾أَنْ َعْمَت ﴿ ثم مّثل للعين في قولو تعالى : 
  العين في كلمة واحدة

 نون ساكنة بعدىا العين في كلمتين ( 11)﴾ِمْن ِعْلٍم ﴿ 

 تنوين بعده العين ( 12)﴾َسِميٌع َعِليٌم ﴿ 

 نون ساكنة بعدىا الحاء في كلمة واحدة  (13)﴾  َواْنَحرْ ﴿ 

 في كلمتين ( 14)﴾ ِمْن َحْيثُ  ﴿

 تنوين بعده الحاء ( 15)﴾ َغُفوٌر َحِليمٌ ﴿
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ىا الغين في  نون ساكنة بعد﴾ َفَسيُ ْنِغُضوَن ﴿ ،  (16) ﴾َفَسيُ ْنِغُضوَن ﴿ 
 كلمة واحدة

 نون ساكنة بعدىا الغين في كلمتين ( 17)﴾ ِمْن ِغلٍ  ﴿

  تنوين بعده الغين ( 18)﴾َعزِيْ ٌز َغُفوٌر ﴿

 نون ساكنة بعدىا الخاء في كلمة واحدة   (19)﴾  َواْلُمْنَخِنَقةُ ﴿ 

 نون ساكنة بعدىا الخاء في كلمتين ( 20)﴾ِمْن َخْيرٍ ﴿ 

  تنوين بعده الخاء ( 21)﴾َعِليٌم َخِبيٌر ﴿ 

رحمو اهلل تعالى  -قال وما أشبو ذلك ؛ أي في القرآن ، فهذا المصنف 
 بين لنا أن اإلظهار حروفو ستة حلقية : -

                                                                                                                                                         
 ( 115( سورة البقرة )  15

 (52( سورة اإلسراء )16)
 ( 47( سورة الحجر )  17

 ( 18سورة فاطر )  18)

 
 ( 205( سورة البقرة )  20
 ( 14سورة لقمان )  ( 21



 

 

 

ثم بّين لنا أن اإلظهار قد يكون في كلمة ، وقد يكون في كلمتين في 
 النون الساكنة ، وذكر اْلمثلة على ذلك ، ثم ذكر اْلمثلة على التنوين .

اعلم أن النون الساكنة والتنوين )  –رحمو اهلل تعالى  -وقول المصنف 
ال ُتدغم وال تخفي  ؛ يعني ( إذا لقيتا حرف من حروف الحلق تظهران

﴾ َرُسوٌل َأِميٌن  ﴾ ، ﴿مَّْن آَمنَ ﴿،  ﴾َويَ ْنَأْونَ ﴿وال تقلب ، تُنطق كما ىي 
فنلحظ أننا نُظهر ، ﴾  ُجُرٍف َىارٍ ﴾ ، ﴿ِمْن َىاٍد  ﴾ ، ﴿اْْلَنْ َهار ، ﴿

، وال  النون ونظهر الحرف ونظهر التنوين ونظهر الحرف ، فال نُدغم
 . ُنخفي ، وال نُقلب

  قال : (  فصٌل في اإلخفاء ):  -رحمو اهلل تعالى  -ثم قال المصنف 
ما أدغمنا  ( 22)﴾َمن َكاَن  ﴿،   (فاء حالٌة بين اإلدغام واإلظهار اإلخ) 

 لنطق بالحرف الوقت ما أظهرنا ؛ فأنت كأنك أخفيت ا ، وفي نفس
.  ﴾َمن َكانَ  ﴿

 

  النون أو التنوين ال تدغمها وال تظهرىا وإنما كأنك أخفيتها -

                                                           
 ( 57( سورة البقرة )  22



 

 

 

 )َم َكاَن (؛ أي مع اإلخفاء فما تقل مثال :  (والبد من الغّنة معو  )قال : 
؛ ىذه ىي الغنة ، وقلنا فيما  ﴾َمن َكانَ  ﴿،  ﴾َمن َكانَ  ﴿ال ،  )َم َكان (

  سبق أن الغنة : صوت صادر من الخيشوم

 ﴾َمن َكانَ  ﴿ ( دون التشديد) قال : 

  -إن شاء اهلل  -وأّما اإلدغام فالبد معو من الغنة والتشديد وسيأتي 

 تشديد و غنة اإلدغام أن-

 تشديد ، بال غنة فاءاإلخ وأما-

  اإلظهار ، و اإلدغام بين حالة اإلخفاء أن وأيضا -

 حرف  في حرف إدخال اإلدغام فهو وأن -

مَّْن ﴿مّر  كما ( تشديد ال و معو غنة فال اإلظهار وأن ):  قال ثم 
 . نحوىا و﴾ ِمْن َىاٍد  ﴾ ، ﴿آَمنَ 

 ؛  ( الحروف  ىذه عند غّنة مع والتنوين الساكنة النون وتخفى ( قال :
 ذكرىا: حرفا خمسة عشرة ىي و



 

 

 

 والصاد والسين ، والشين والزاء ، والدال، والذاء والجيم والثاء ، التاء )
 سأطبقها أمثلتها ذكر ثم ، ( والكاف والقاف والفاء ، والظاء والطاء ،

 فال وىكذا... تاء بعدىا ساكنة نونٌ  كونها ببيان يتعلق ما معنا مرّ  قد و
  الجمزورية في معنا مرت قد ْلنها لإلعادة ، حاجة

 ( 25)﴾ َتْجِري َجنَّاتٍ  ﴿ ، ( 24)﴾ تَناُلوا َلنْ  ﴿،  ( 23)﴾ ُكْنُتم ﴿للتاء : 

اًجا ﴿ ،  (26)﴾ الليل ثُ لَُثيِ  ِمنْ  ﴿للثاء :    (27)﴾ َماًء َثجَّ

َنا   ﴿:  للجيم  ﴾َمْن َجاَء ، ﴿ ( 28)﴾أَْنَجي ْ
اقًا﴿   )29(﴾َجَزاًء  ﴾٥ٕ﴿ َوَغسَّ

ا ، ﴿ ( 31)﴾ِمْن ُدونِِو   ﴿ ، ( 30)﴾ِعْنَد رَبٍِّهم   ﴿ للدال : ا دَكًّ  (32)﴾دَكًّ

  ( 34)﴾َذِلكَ  َصَوابًا﴿،  ( 33)﴾وأَْنِذْرُىم  ﴿ للذاء :
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 (36)﴾يَ ْوَمِئٍذ ُزْرقًا  ﴿،  ( 35)﴾ زُِينَ  َأَفَمنْ  ﴿للزاء : 

 ( 39)﴾َبَشًرا َسوِيًّا ﴿ ، ( 38) ﴾ُسوٍء  ِمنْ ﴿   ،  (37) ﴾ نُ ْنِسَها﴿  : للسين

 ( 41)﴾لِنَ ْفٍس َشْيًئا   ﴿  ، ( 40)﴾ أَْنَشَأُكم  ﴿ : للشين

 (43)﴾  رَِجاٌل َصَدُقوا﴿  ، ( 42)﴾أَْنَصاُر اهلل   ﴿للصاد : 

   ( 45)﴾ قَ ْوًما َضالٍّينَ ﴿،  ( 44)﴾ َمْنُضودٍ ﴿  : للضاد

 (47)﴾قَ ْوًما طَاِغيَن ﴿، (46)  ﴾أَْنطََقَنا اهلل   ﴿:  اءللط

 (49)  ﴾ مٍّن َظِهيرٍ  ﴿ ،  (48)﴾ِظاًل ظَِلياًل ﴿  : للظاء

  ( 51)﴾ َخاِلًدا ِفيَها ﴿ ، ( 50)﴾ ِفَئةٍ  ِمنْ  ﴿:  للفاء
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 (53)  ﴾َقِلياًل  اِعرٍ شَ  ﴿،  ( 52)﴾ ِمن قَ َرارٍ ﴿ :  للقاف

  ( 54)﴾ِفي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه  ﴿، ﴾يَ ْوٍم َكانَ  ﴿ ،﴾َمن َكانَ  ﴿ : للكاف

 من المواضع بقية في الحكم ىذا ُتطبق يعني ؛ (ذلك  أشبو ما )قال : 
  القرآن

بيت وىو  كلم أوائل في فجعلها حرفا عشر الخمسة نظم قد و )قال : 
   :البيت ىذا أوائل في " ؛ يعني

  : الجمزورية في الذي البيت في معنا مرّ  وأيضا

أو  الناظم ذكره الذي البيت وىذا الحروف ، ىذه يجمع بيت ىذا فيعني
 ذلك ذكر كما حصالقا ابن نظم من وىو -تعالى اهلل رحمو -المصنف 

 فصلٌ  و اإلظهار ، في ؛ فصلٌ  الفصلين بهذين أكتفي ، ولعلي المحقق
 ؛ ْلنو سبق واالستذكار لما المراجعة لكم لكي تتسنى أو اإلخفاء ؛ في
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  بو وإياكم أذكر نفسي أيضا وىذا
 يقولون :  العلم أىل عند فائدة ىناك

( جملة  عنو ذىب جملة العلم طلب ومن)    )فشيئا شيئا يؤخذ العلم )
العلوم  في ويتدرج شيئا شيئا يأخذىا ولم العلوم من أكثر من أن بمعنى ؛
 عليو اهلل صلى - النبي كان كما ولكن يضبطها ؛ وال عليو تضيع فقد ؛

 أن العلم طالب على ؛ ىكذا فشيئا شيئا العلم أصحابو يُعِلم -وسلم 
 . اْلمر ىذا على حريصا يكون

 أجمعين . وسلم وصحبو آلو وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 

 

 

 

 


