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إهداء
إلى من عرضت عليه أول بحث ملراجعته ونشره.. عام 
مفادها  بديعة  بحثية  قاعدة  إلى  فأرشدني  1416هـــ، 
»اكتب يا ولدي وارفع« ولزمتها إلى اليوم ولله احلمد 
واملّنة، إلى من تعّلمت على يديه، وبسمته، وبصبره، 
ضوء  في  كانت  التي  كتبه  في  ومبنهجه  ومصابرته، 

ـنَّة... إلى صاحب حصن املسلم الكتاب والسُّ

مة الدكتور �سعيد بن علي بن وهف القحطاين ف�سيلة الَعالَّ

بعٌض  العمل،  هذا  أهدي  واسعة  رحمة  الله  رحمه 
منك.. أهدي إليك..

تلميذك
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املقدمة

إن احلمَد لّله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد 

أن محمدًا عبده ورسوله.

قال تعالى: }ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  { ]آل عمران: 102[.

وقال سبحانه: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  { ]النساء: 1[.
وقال عز وجل: }ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ  

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  { ]األحزاب: 70 - 71[. أما بعد:

فإن توحيد الله تعالى هو أعظُم األعمال، وأشرف املهام، وهو 
الله  قال  واجلان؛  اإلنَس  أجِله  من  سبحانه  الله  خَلق  الذي  السبب 

جل وعز: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الذاريات: 56[.

الدنيا  في  امُّ  التَّ األْمُن  فله  وعز  جل  لله  التوحيد  أخلص  فَمن 
}ٱ  وعز:  جل  قال  املستقيم؛  الصراط  إلى  واالهتداء  واآلخرة 
ڀ{  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]األنعام: 82[.
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للجنة،  املؤدية  الطرق  أفضل  أنه  التوحيد  أجل فضائل  ومن 
»َمْن  قال:   | النبي  أن  عنه  الله  رضي  الصامت  بن  عبادة  فعن 
َعْبُدُه  ُمَحّمدًا  َوأنَّ  َلُه،  َشريَك  ال  ُه  َوْح��دَ اللُه  إالَّ  إَلَه  ال  َأْن  َشِهَد 
َمْرَيَ  إَلى  َأْلَقاَها  َوَكِلَمُتُه  َوَرُسوُله  اللِه  َعْبُد  ِعْيَسى  َوَأنَّ  َوَرُسوُلُه، 
��َة َعَلى َما  اْل�َجنَّ َأْدَخَلُه اللُه   ، اُر َحقٌّ ، َوالنَّ �ُة َحقٌّ ِمْنُه، َواْل�َجنَّ َوُروٌح 

َكاَن ِمَن الَعَمِل«)1).

يا  فقال:  | رجل  النبي  أتى  قال:  عنه  الله  وعن جابر رضي 
رسول الله ما املوجبتان؟ فقال: »َمْن َماَت ال ُيْشِرُك بِاللِه َشْيئًا َدَخَل 

��َة، َوَمْن َماَت ُيْشِرُك بِاللِه َشْيئًا َدَخَل النَّار«)2). اْل�َجنَّ

فالتوحيُد أولُّ واجٍب وأعظُمُه، وأهمُّ تكليٍف وآكده، وبه أرسل 
الله كل رسول، قال تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  { ]األنبياء: 25[.

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ   تعالى:  وقال 
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   
ک   ک   ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ  

ک{ ]النحل: 36[.
ما  أول  وهو  ٍل،  ــزَّ ُمــنَ دين  كل  بني  املشترك  القاسم  فهو 
يخاَطُب به املخالفون من أهل الكتاب وغيرهم عند الدعوة، 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   }ڤ   تعالى:  قال 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

)1) أخرجه البخاري )3435(، ومسلم )28(.
)2) أخرجه مسلم )93(. 
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ڈ       ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    
ڈ{ ]آل عمران: 64[.

وقد قال | لصاحبه معاذ حني أرسله إلى اليمن: »إنك تقُدُم 
فإذا  الله،  إليه عبادة  تدعوهم  ما  َل  أوَّ فليُكن  أهِل كتاٍب،  على قوم 
الله قد فرَض عليهم خمَس صلواٍت في  الله، فأخبرهم أن  عرفوا 

يوِمهم وليلتِهم...« احلديث)1).

الكرمي  النبي  َكِلْم  وصحيح  العظيم،  القرآن  آي  تتبعت  ولقد 
جامعًا،  التوحيد  ملسائل  يكون  أن  عساه  والسالم،  الصالة  عليه 
واحلمد  الباقيات،  الصاحلات  ميزان  في  الله  جعله  نافعًا،  وحلافظه 

لله رب العاملني.

د. محمد بن سّرار اليامي

)1) أخرجه البخاري، )1458(، ومسلم، )19(.
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}ٱ    ٻ ٻ ٻ{ ]الفاحتة:1[.
}پ پ پ پ{ ]الفاحتة:2[.

}ڀ ڀ{ ]الفاحتة:3[.
}ٺ ٺ  ٺ{ ]الفاحتة:4[.

}ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]الفاحتة:5[.
}ٹ  ٹ ٹ{ ]الفاحتة:6[.

}ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ 
]الفاحتة:7[.

اللهم استجب وبعد.
قال الله تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ{ 

]النساء:36[. 

قال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{ ]األنعام:91[.
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باب فضل التوحيد

وقول الله تعالى: } ڄ  ڄ  ڄ  { ]هود:14[.

جب   يئ     ىئ         مئ        حئ       یجئ   ی  }ی   تعالى:  الله  قال 
حب{ ]البقرة:163[.

الله تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ       وقال 
ڱں   ں  ڻ    ڻ  { ]األنبياء:108[.

وقال الله تعالى: }ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې 
ىى  ائ  ائ  { ]النحل:51[.

وقال الله تعالى: }ڀ  ڀ    ڀ  { ]الصافات:4[.

وقال تعالى: }چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ   ڍ     
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  { ]فصلت:6[.

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   }ژ   تعالى:  الله  ــال  وق
گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ ڻ   ۀ  ۀ  { ]املائدة:73[.
وقال الله تعالى: }ڃ  ڃ  چ چچ  چ{ ]النساء:171[.

ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   تعالى:}ۉ   الله  وقــال 
ائ  ائ   { ]اإلسراء:46[.

وقال الله تعالى: }ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  
ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  { ]غافر:12[.
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وقال الله تعالى: }ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  
ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  { 

]الزمر:45[.

وقال الله تعالى: }ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  
ۆ       ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے         ھ   ھ   ھ  
ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   { ]املمتحنة:4[.
وقال الله تعالى: }يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      
متىت  يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  { 

]الكهف:110[.

ہہ    ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   }ڻ   تعالى:  الله  وقــال 
ہ  ہ  ھ  ھ  { ]إبراهيم:48[.

}ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ      تعالى:  الله  وقال 
ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   { ]غافر:16[.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ         ڀ   پ   پ     }پ   تعالى:  الله  وقال 
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  { ]املؤمنون:91[.
وقال الله تعالى: }ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  { ]إبراهيم:52[.
وقال الله تعالى: }ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   { ]الزمر:4[.
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ۋ   ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   }ۇ   تعالى:  الله  وقال 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  
ۆئ{  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ      ەئ   ەئ   ائ  

]البقرة:133[.

قال:   | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  الصامت  بن  عبادة  وعن 
له، وأن محمدًا عبده  الله وحده ال شريك  إله إال  »من شهد أن ال 
مري  إلى  ألقاها  وكلمته  ورسوله،  الله  عبد  عيسى  وأن  ورسوله، 
كان  ما  اجلنة على  الله  أدخله  والنار حق،  واجلنة حق،  منه،  وروح 

من العمل«.

وزاد مسلم وهو عند البخاري مبعناه: »أدخله الله من أي أبواب 
اجلنة الثمانية شاء« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أن رسول 
الله | قال: »من قال ال إله إال الله، وحده ال شريك له، له امللك 
له  مرة، كانت  مائة  يوم  في  قدير،  احلمد، وهو على كل شيٍء  وله 
مائة سيئة،  مائة حسنة، ومحيت عنه  له  عدل عشر رقاب، وكتبت 
وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى ميسي ولم يأتي أحد 

بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك« ]البخاري[.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي | قال: »من 
تعار من الليل، فقال: ال إله إال الله وحده ال شريك له، له امللك وله 
احلمد، وهو على كل شيء قدير، احلمد لله، وسبحان الله، وال إله إال 
الله، والله أكبر، وال حول وال قوة إال بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، 

أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى ُقبلت صالته« ]البخاري[.
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وعن عبد الله عباس رضي الله عنهما قال: ملا بعث النبي | 
معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: »إنك تقدم على قوم من 
تعالى«  الله  يوحدوا  أن  إلى  تدعوهم  ما  أول  فليكن  الكتاب،  أهل 

احلديث ]البخاري ومسلم[.

إلى  اجلبال  ملك  نزل  ملا  طويل  حديث  في  املؤمنني  أم  وعن 
قوله: إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال النبي |: »بل أرجو 
به شيئا«  الله وحده ال يشرك  الله من أصالبهم من يعبد  أن يخرج 

]البخاري ومسلم[.

قال:  الله عنه  بن أشيم رضي  أبيه طارق  أبي مالك عن  وعن 
سمعت رسول الله | يقول: »من وحد الله وكفر مبا ُيعبد من دون 

الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله« ]مسلم[.

 | الله  رســول  أن  عنه:  الله  رضــي  اخلطاب  بن  عمر  وعــن 
الله وحده ال شريك له،  إله إال  قال:»من توضأ فقال: أشهد أن ال 
الثمانية،  وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إال ُفتحت أبواب اجلنة 

يدخل من أيهما شاء« ]مسلم[.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله | 
أنه قال: »من قال حني يسمع املؤذن: أشهد أنَّ ال إله إال الله وحده 
ال شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، ومحمد 

رسوال، وباإلسالم دينا: غفر له ذنبه« ]مسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
وثالثني،  ثالثًا  صالٍة  كل  ُدبر  في  الله  سبح  »من   :| الله  رسول 
تسعة  فتلك  وثالثني،  ثالثًا  الله  وكبر  وثالثني،  ثالثًا  الله  وحمد 
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وتسعون وقال متام املائة: ال إله إال الله وحده ال شريك له، له امللك 
وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ُغفرت خطاياه وإن كانت مثل 

زبد البحر« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى:

}ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ{ ]النساء:48[

الله تعالى: }ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ   قال 
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   { ]النساء:48[.

ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   }ڌ   تعالى:  الله  ــال  وق
 } ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک     ک   ڑ   

]النساء:116[.

وقال الله تعالى: }چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]املائدة:72[.

پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  الله  وقال 
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   { ]احلج:31[.
ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ      }ٺ   تعالى:  الله  وقــال 
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 

ڄ  { ]العنكبوت:8[.
وقال الله تعالى: }ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
]لقمان:13[. }ڃ  ڃ    } ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  

ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ  

]لقمان:14[. }ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڌ   ڌ  ڎ{ 

ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  
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ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ  { ]لقمان:15[.

وقال الله تعالى: }ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  { 
]الزمر:64[.

}ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  { ]الزمر:65[.

}ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  { ]الزمر:66[.

وقال الله تعالى: }ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ{ ]األنعام:88[.

وقال الله تعالى: }ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  { ]األعراف:33[.
قال الله تعالى:}ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى  

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  

حئ  مئ  { ]األنعام:151[.

وقال الله تعالى: }ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
ۈ  { ]األنعام:162[. } ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     { 

]األنعام:163[.

وعن عبد الله مب مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي | 
أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: »أن جتعل لله ندًا وهو خلقك«.
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ولدك  تقتل  »وأن  قال:  أي؟  ثم  قلت:  لعظيم،  ذلك  إن  قلت 
تخاف أن يطعم معك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تزاني حليلة جارك« 

]البخاري ومسلم[.

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي |: »أال أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟« ثالثًا قالوا: بلى يا رسول الله، قال: »اإلشراك بالله، 
وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقال: أال وقول الزور«، قال 

فما زال ُيكررها حتى قلنا: ليته سكت. ]البخاري ومسلم[.

| عن  النبي  قال: سئل  عنه  الله  مالك رضي  بن  أنس  وعن 
النفس،  وقتل  الوالدين،  وعقوق  بالله،  »اإلش��راك  قــال:  الكبائر 

وشهادة الزور« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي | 
قال: »الكبائر: اإلشراك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمني 

الغموس« ]البخاري[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ُذكر لي أن النبي | 
قال ملعاذ: »من لقي الله ال يشرك به شيئًا دخل اجلنة«، قال: أال ُأبشر 

الناس؟ قال: »ال، إن أخاف أن يتكلوا« ] البخاري ومسلم[.

عن  عنه  الله  رضــي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعــن 
النبي | قال: »اجتنبوا السبع املوبقات«، قالوا: يا رسول الله وما 
هّن؟ قال: »الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إال 
باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف 

احملصنات املؤمنات الغافالت« ]البخاري ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي اله عنه يرفعه إلى رسول الله |: 
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»إن الله يقول ألهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في األرض من 
شيٍء كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: سألتك ما هو أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم، أن ال تشرك بي، فأبيت إال الشرك«  ]البخاري 

ومسلم[.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ملا نزلت: }ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ{ ]األنعام:82[. قال أصحاب رسول 

الله |: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله جل وعال: }  ڦ  ڄ    ڄ  
ڄ  ڄ{ ]لقمان:13[  ]البخاري ومسلم[.

قال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
الله يرضى لكم ثالثًا، ويكره لكم ثالثًا،  |: »إن  الله  قال رسول 
فيرضى لكم: أن تعبدوه، وال تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل 
السؤال،  وكثرة  وقال،  قيل  لكم:  ويكره  تفرقوا،  وال  جميعًا،  الله 

وإضاعة املال«  ]مسلم[.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
»أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال: بشرني- أنه: من مات من ُأمتي 
بالله شيًئا دخل اجلنة«، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:  ال ُيشرك 

»وإن زنى، وإن سرق«  ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
»من مات يشرك بالله شيًئا دخل النار«، وقلت أنا: »من مات ال ُيشرك 

بالله شيًئا دخل اجلنة«.

 | النبي  أتى  قال:  الله عنهما  الله رضي  بن عبد  وعن جابر 
رجٌل، فقال: يا رسول الله، ما املوجبتان؟ فقال: »من مات ال ُيشرك 
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بالله شيئًا دخل اجلنة ومن مات ُيشرك بالله شيئًا دخل النار«.

الله عنه وكان شهد بدرًا وهو  وعن عبادة بن الصامت رضي 
قال وحوله عصبة من   | الله  أن رسول  العقبة:  ليلة  النقباء  أحد 
أصحابه: »بايعوني على أن ال تشركوا بالله شيئًا، وال تسِرُقوا، وال 
أيديكم  بني  تفترونه  ببهتان  تأتوا  وال  أوالدك��م،  تقتلوا  وال  تزنوا، 
على  فأجره  منكم  وفى  فمن  معروٍف،  في  تعصوا  وال  وأرجلكم، 
الدنيا؛ فهو كفارٌة له،  الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في 
ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله؛ فهو إلى الله، إن شاء عفا 

عنه، وإن شاء عاقبه«، فبايعناه على ذلك. ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله |: »قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاِء عن الشرك، 

من عمل عماًل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى: 
}پ  پ  پ  پ  { ]الفاحتة:2[

قال الله تعالى: }پ  پ  پ  پ  { ]الفاحتة:2[.

ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   }ۓ   تعالى:  الله  وقــال 
ۅ{  ۋ   ۋ   ۈٴۇ   }ۈ   ]املـــؤمـــنـــون:84[.   } ۆ  
]املؤمنون:85[. }ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى{ 

]املؤمنون:87[.  ۇئ{  وئ  وئ  ەئەئ  }ائ  ]املؤمنون:86[. 

}ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     
 } حب   جب   مئىئ  يئ   }حئ   ]املؤمنون:88[.   } ی ی  

]املؤمنون:89[.

قِّ إاِلَّ  قُّ َفَماَذا َبْعَد احْلَ ُكُم احْلَ ُه َربُّ وقال الله تعالى: }َفَذلُِكُم اللَّ
الُل َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن{ ]يونس:32[. الضَّ

وقال الله تبارك وتعالى: }ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
ڻڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  { ]األعراف:54[.
وقال الله تعالى: }ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  { ]األنعام:79[.

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   }ں   تعالى:  الــلــه  وقـــال 
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ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  
ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  { ]فاطر:1[.

وقال الله تعالى: }ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  { ]العنكبوت:44[.

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   }ڭ   تعالى:  الله  وقال 
ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  { ]الزخرف:9[.

ڳ   ڳ  گ   گ    گگ   ک   ک   }ک    تعالى:  الله  وقــال 
ڳ  { ]الزمر:62[.

ڀ   پپ   پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  الله  وقال 
ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  { ]األنعام:102[.

وقال الله تعالى: }ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  { ]الصافات:96[.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله | 
أنه قال: »من قال حني يسمُع املؤذن أشهد أن ال إله إال الله وحده 
ال شريك له، وأن محمًدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومبحمد 

رسوال، وباإلسالم دينا، غفر له ذنبه« ]مسلم[.

إذا   | النبي  كان  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  وعن 
تهجد من الليل قال:»اللهم ربنا لك احلمد، أنت قيم السموات 
واألرض، ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن، 
ولك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن، أنت احلق، 
والنار  حق،  واجلنة  احلق  ولقاؤك  احلق،  ووعدك  احلق،  وقولك 
وعليك  آمنت،  وبك  أسلمت،  لك  اللهم  حق،  والساعة  حق، 
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توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت 
وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، ال إله إال 

أنت« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي | 
يقول عند الكرب: »ال إله إال الله العليم احلليم، ال إله إال الله رُب 
رب  األرض  ورب  السموات  رب  الله  إال  إله  ال  العظيم  العرش 

العرش الكري«  ]البخاري ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »ُنهينا أن نسأل رسول 
البادية  الرجل من أهل  ُيعجبنا أن يجيء  | عن شيٍء، فكان  الله 
العاقل، فيسأله، ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا 
محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق، 
قال: فمن خلق السماء؟ قال الله، فمن خلق األرض؟ قال: الله، قال: 
فمن نصب هذه اجلبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله، قال فبالذي 
أرسلك؟  آلله  اجلبال،  األرض، ونصب هذه  السماء، وخلق  خلق 
قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا، 
قال:  بهذا،  أمرك  آلله  أرسلك،  فبالذي  قال:  صدق،  قال:  وليلتنا، 
صدق، قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال وزعم 
قال:  صدق،  قال:  سنتنا  في  رمضان  شهر  صوم  علينا  أن  رسولك 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن 
علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال، قال: صدق، قال: والذي 
بعثك باحلق، ال أزيد عليهن، وال أنقص منهن فقال النبي |: لئن 

صدق ليدخلن اجلنة«  ]مسلم[.

وعن عمران بن حصني رضي الله عنه قال: إني عند النبي | 
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إذ جاءه قوٌم من بني متيم، فقال: »اقبلوا الُبشرى يابني متيم«، قالوا: 
بشرتنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل اليمن، فقال: »اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو متيم«، قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين، 
ولنسألك عن أول هذا األمر ما كان، قال: »كان الله ولم يكن شيء 
املاء، ثم خلق السموات واألرض، وكتب  قبله، وكان عرشه على 
في الذكر كل شيء«، ثم أتاني رجل، فقال: يا عمران أدرك ناقتك 
فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، وأمي الله 

لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. ]البخاري[.
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باب قوله تعالى:
}ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ{ ]احلج:5[

قال الله تعالى: }ک    ک  ک  گ  گ  { ]الفرقان:48[.
وقال الله تعالى: }ڄ  ڄ  ڃ  { ]املرسالت:27[.

ەئ    ائ   ائ   ى   ى   }ې   تعالى:  الله  وقــال 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  { ]احلج:5[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   

ٹ  { ]فصلت:39[.
وقال الله تعالى: }ے  ۓ  ۓ  ڭ  { ]الواقعة:68[.

}ڭ  ڭ   ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]الواقعة:69[.
}ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]الواقعة:70[.

ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   }ائ   تعالى:  الله  وقال 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  { ]لقمان:34[.
لنا  صلى  قــال:  أنه  عنه  الله  رضي  اجلهني  خالد  بن  زيد  عن 
من  كانت  سماٍء  إثر  على  باحلديبية  الصبح  صالة   | الله  رسول 
الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: »هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟«، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: »أصبح من عبادي مؤمن 
مؤمن  فذلك  ورحمته،  الله  بفضل  ُمطرنا  قال:  من  فأما  وكافر  بي 
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بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوِء كذا وكذا، فذلك كافر بي 
ومؤمن بالكوكب«  ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله |: 
»ألم تروا إلى ما قال رُبكم؟ قال: ما أنعمُت على عبادي من نعمة 
إال أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكواكب وبالكواكب« 

]مسلم[.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ُمطر الناس على عهد 
الناس شاكٌر ومنهم كافر،  |: »أصبح من  النبي  | فقال:  النبي 
قالو: هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا«، قال: 
فنزلت هذه اآلية: }ی  ی       ی  ی    { ]الواقعة:75[. حتى 

بلغ: }ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  { ]الواقعة:82[.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
|: »مفتاح الغيب خمٌس ال يعلمها إال الله: ال يعلُم أحد ما يكون 
ماذا  نفس  تعلم  وال  األرح��ام،  في  يكون  ما  أحد  يعلم  وال  غٍد  في 
تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرٍض متوت، وما يدري أحد متى 

يجيء املطر«  ]البخاري[.
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باب:

}وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  
ىئ  ىئ{ ]األنعام:17[

ېئ        ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ   }وئ   تعالى:  الله  قال 
ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ  { ]األنعام:17[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       
ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ    پڀ  

ٹ  ڤ  ڤ  { ]يونس:107[.
وقال الله تعالى: }وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  { ]املائدة:76[.
وقال الله تعالى: }ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   { ]األنعام:71[.
وقال الله تعالى: }ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  
 } ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭڭ   ڭ     ۓ    ےۓ  

]يونس:49[.

وقال الله تعالى: }ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  
ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ېې  
ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  

ىئ  { ]النساء:78[.
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ے   ھ    ھ   ھ   ھ   }ہ   تعالى:  الله  وقــال 
ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  { ]هود:10[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، قال: قال 
رسول الله |: »ال عدوى وال طيرة، وال هامة وال صفر، وفر من 

املجذوم كما تفر من األسد« ]البخاري[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، قال: إن 
رسول الله | قال: »ال عدوى«، فقام أعرابي فقال: أرأيت اإلبل، 
تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير األجرب فتجرب؟ قال 

النبي |: »فمن أعدى األول« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
|: »العدوى وال طيرة، إمنا الشؤم في ثالث: في الفرس، واملرأة، 

والدار«  ]البخاري ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نبي الله | قال: »ال 
الطيبة«  الكلمة  الكلمة احلسن،  الفأل:  عدوى وال طيرة، ويعجبني 

]البخاري ومسلم واللفظ له[.

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله |:»ال عدوى 
وال غول وال صفر«  ]مسلم[.
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باب قول النبي:| 
»لو تفتح عمل الشيطان«

عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله |: »املؤمن القوي، خيٌر وأحب إلى الله من املؤمن 
بالله  ينفعك واستعن  الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما 
وال تعجز، وإن أصابك شيٌء، فال تقل: لو أني فعلُت كان كذا 
عمل  تفتح  )لو(  فإن  فعل،  شاء  ما  الله  قدر  قل:  ولكن  وك��ذا، 

الشيطان« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى:

}وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ{ ]هود:80[

قال الله تعالى: }ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ ىئ  ىئ  
ی  ی ی  ی        جئ  حئ مئ  { ]الكهف:109[.

وقال الله تعالى: }چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ{ ]النساء:82[.

وقال اإلمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب 
)التمني(: باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: }وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ{ 

]هود:80[.

 :| الله  الله عنها قالت: قال رسول  املؤمنني رضي  أم  وعن 
»لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقُت الهدي، وحلللُت مع 

الناس حني حلوا« ]البخاري[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رسول 
الله | قال: »لوال أن أشق على ُأمتي ألمرتهم بالسواك« ]البخاري 

ومسلم[.

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي | قال: »لوال 
وشعبًا  وادي��ًا  الناس  سلك  ولو  األنصار،  من  أمرأ  لكنت  الهجرة 

لسلكت وادي األنصار وشعبها«  ]البخاري[.

تعالى: }ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    الله  وقال 
ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ{ ]النمل:65[.
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وقال الله تعالى: }ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   
حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  

مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  { ]سبأ:14[.

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ       }ۉ   تعالى:  الله  وقــال 
ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ    ىائ  

ۈئ{ ]اجلمعة:8[.

ەئ{  ائ      ائ   ى     }ى   تعالى:  الله  ــال  وق
]التغابن:18[.

الله تعالى: }ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   وقال 
ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     

ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ{ ]األعراف:188[.

الغيب  »مفاتيح  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  عن 
الله، وال  الله: ال يعلم ما تغيض األرحام إال  خمٌس ال يعلمها إال 
يعلم ما في غٍد إال الله، وال يعلم متى يأتي املطر أحد إال الله، وال 
تدري نفس بأي أرٍض متوت إال الله، وال يعلم متى تقوم الساعة إال 

الله« ]البخاري[.

وعن أم املؤمنني رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا 
اأَلْب��َص��اُر{  ُت��ْدِرُك��ُه  يقول: }ال  وهــو  كــذب،  فقد  ربــه،  رأى   |

]األنعام:103[.

ومن حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، وهو يقول: »ال يعلم 
الغيب إال الله«  ]البخاري ومسلم[.
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وعن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه في حديث جبريل 
إال  يعلمهن  ال  خمس  في   ...«  :| الله  رسول  قول  إلى  الطويل 

وئ   وئ   ەئ     ەئ   }ائ   تعالى:  الله  وقــال   :| تال  ثم  الله«، 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ  
]لقمان:34[   یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب{ 

]البخاري ومسلم، واللفظ له[.

وعن الربيع رضي الله عنها قالت: جاء النبي | فدخل حني 
ُبنّي علّي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات 
قالت  إذ  بدر،  يوم  آبائي  من  قتل  من  ويندبن  بالدف  يضربن  لنا، 
إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غٍد، فقال: »دعي هذه، وقولي بالذي 

كنت تقولني«  ]البخاري[.

الله  الله عنه قال: إن نبي  وعن عبد الرحمن بن صخر رضي 
| قال: »إذا قضى الله األمر في السماء، ضربت املالئكة بأجنحتها 
قلوبهم  عن  فزع  فإذا  صفوان،  على  سلسلة  كأن  لقوله،  خضعانا 
قالوا: ماذا قال رُبكم؟ قالوا: للذي قال: احلق، وهو العلي الكبير، 
فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
– ووصف سفيان بكفه فحرفها، وبدد بني أصابعه-، فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من حتته، ثم يلقيها اآلخر إلى من حتته، حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن، فرمبا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، ورمبا 
ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من 

السماء«  ]البخاري[.

وعن أم املؤمنني رضي الله عنها قالت: كان –أي النبي |- 
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وميكائيل،  جبرائيل،  رب  »اللهم  ثالثه:  افتتح  الليل  من  قام  إذا 
وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة، أنت 
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ملا اختلف فيه من 

احلق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراٍط مستقيم« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  { ]الزمر:66[

قال الله تعالى: }يب  جت     حت     خت   مت   ىت { ]محمد:19[.

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  }گ   تــعــالــى:  الــلــه  وقـــال 
ڱ{ ]الصافات:35[.

وقال الله تعالى: }چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈ   { ]اإلسراء:42[.

وقال الله تبارك وتعالى: }ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې 
ې  ې ىى  ائ  ائ  { ]النحل:51[.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ         ڀ   پ   پ     }پ   تعالى:  الله  وقال 
ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ           ٿ   ٿ   ٺٺ  
ڦ  ڦ  { ]املؤمنون:91[. }ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  { ]املؤمنون:92[.
جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ   ی  }ی   تعالى:  الــلــه  وقـــال 

حب{ ]البقرة:163[.
 } الله تعالى: }ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ىى  ائ  ائ    وقال 

]األعراف:65[.

وقال الله تعالى: }ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  
چ  چ  ڇ  ڇ{ ]النمل:59[.
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ې{  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    }ۋ   تــعــالــى:  لله  وقـــال 
]الزمر:66[.

}ڦ    السالم:  عليه  يوسف  دعــوة  عن  تعالى  الله  وقــال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ         { ]يوسف:39[. 

ڇ   ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ      چ   چ   ڃ   }ڃ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  { ]يوسف:40[.

ڃ{  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ    تعالى:  الله  وقــال 
]الذاريات:56[.

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  وقــال 
چ  چ   چ  ڇڇ{ ]النحل:36[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  { ]األنبياء:25[.

عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله |: 
»إن الله يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، 
تفرقوا،  وال  جميعًا  الله  بحبل  تعتصموا  وأن  شيئا،  به  تشركوا  وال 

ويكره لكم : قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال« ]مسلم[.

»بني  قــال:   | النبي  عن  عنهما،  الله  رضي  عمر  ابن  وعن 
وإقام  دون��ه،  مبا  ويكفر  الله،  ُيعبد  أن  على  خمٍس،  على  اإلس��الم 

الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان« ]مسلم[.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي |: »يا معاذ 
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قال:  أعلم،  ورسوله  الله  قال:  العباد؟«،  على  الله  حق  ما  أتدري 
»أن يعبدوه وال ُيشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟«، قال: الله 

ورسوله أعلم، قال:»أن ال يعذبهم« ]البخاري ومسلم[.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله | ملا بعث 
معاذًا إلى اليمن، قال: »إنك تقدم على قوٍم أهل كتاب، فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا 

بها، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن أعرابيًا 
أتى النبي |، فقال: دلني على عمٍل إذا عملته دخلت اجلنة، قال: 
»تعبد الله ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة 
املفروضة، وتصوم رمضان«، قال: والذي نفسي بيده ال أزيد على 
هذا، فلما ولى، قال النبي |: »من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 

اجلنة فلينظر إلى هذا« ]البخاري ومسلم[.

وعن أبي أيوب األنصاري رضي الله عنه: أن رجاًل قال للنبي 
النبي  |: أخبرني بعمل يدخلني اجلنة، قال: »ما له ما له«. وقال 
|: »أرب ما له، تعبد الله وال وتشرك به شيئًا، وتقيم الصالة وتؤتي 

الزكاة وتصل الرحم« ]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

} ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک{ ]البقرة:165[

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   }چ    تعالى:  الله  قال 
گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  ڈ   ڎڈ    ڎ  ڌ  
ڱ{  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ  

]البقرة:165[.

وقال الله تعالى: }ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  

ۉ  { ]املائدة:54[.
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  ڦ   }ڦ   تعالى:  الله  وقال 

ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   { ]آل عمران:31[.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي | قال: »ثالٌث 
إليه  الله ورسوله أحب  يكون  أن  اإلميان:  فيه وجد حالوة  ُكن  من 
مما سواهما، وأن يحب املرء ال يحبه إال لله، وأن يكره أن يعود في 

الكفر كما يكره أن يقذف في النار« ]البخاري ومسلم[.

»ال   :| النبي  قال  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  وعن 
والناس  وول��ده  وال��ده  من  إليه  أحب  أك��ون  حتى  أحدكم،  يؤمن 

أجمعني« ]البخاري[.

أن  عــن:  الله  رضــي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعــن 
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بيده، ال يؤمن أحدكم حتى  الذي نفسي  | قال: »فو  الله  رسول 
أكون أحب إليه من والده وولده« ]البخاري[.

وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي | 
وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، ألنت 
أحب إلّي من كل شيء إال من نفسي، فقال النبي |: »ال، والذي 
نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك«، فقال له عمر: فإنه 
يا  »اآلن   :| النبي  فقال  نفسي،  من  إلّي  أحب  ألنت  والله  اآلن، 

عمر« ]البخاري[.
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باب قول الله تعالى: 

}ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ{ ]احلجر:49[

 }ىئ  ی   ی   ی  ی{ ]احلجر:50[.

َه َغُفوٌر  َه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اللَّ قال الله تعالى: }اْعَلُموا َأنَّ اللَّ
َرِحيٌم{ ]املائدة:98[.

ىئ{  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   }ۈئ   تــعــالــى:  الــلــه  وقـــال 
]احلجر:49[. }ىئ  ی   ی   ی  ی  { ]احلجر:50[.

تعالى: }گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   الله  وقال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں{ ]السجدة:16[.

وقال الله تعالى: }ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ{ ]الزمر:9[.

ٹ   ٹ   ٹ   }ٹ   ]غافر:1[.  }ٿ{  تعالى:  الله  وقال 
ڤ  ڤ{ ]غافر:2[. }ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   { ]غافر:3[.
ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   }ٴۇ   تــعــالــى:  الــلــه  وقـــال 
ائ       ى   ى   ې   ې    ېې   ۉ    ۉ     

ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  { ]األنبياء:90[.

ے   ے   ھ  ھھ   ھ    ہ   }ہ   تعالى:  الله  وقــال 
ۓ{ ]األعراف:55[. }ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    
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ۉ{  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ  
]األعراف:56[.

ائ   ى   ى   ې   ې      }ې   تعالى:  الله  وقال 
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ  

ېئ ېئ  { ]اإلسراء:57[.
»إذا   :| النبي  قال  عنه،  الله  رضي  عــازب  بن  البراء  عن 
أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع على شقك 
األمين، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، 
وأجلأت ظهر إليك رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال 
الذي أرسلت،  أنزلت، وبنبيك  الذي  بكتابك  آمنت  اللهم  إليك، 
إن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به« 

]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رسول 
الله | قال: »لو يعلم املؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته 
أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنته أحد« 

]مسلم[.
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باب قوله تعالى: 

}ڇ  ڇ   ڍ  ڍ{ ]الناس:1[

الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   قال 
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  { ]النحل:98[.

]الـــنـــاس:1[.   } ڍ   ڍ   ڇ    }ڇ   تعالى:  الــلــه  وقـــال 
}ڌ  ڎ{ ]الناس:2[. }ڈ   ڈ{ ]الناس:3[. }ژ  
ڑ  ڑ  ک  { ]الناس:4[. }ک   ک  گ  گ  

گ{ ]الناس:5[. }ڳ  ڳ  ڳ  { ]الناس:6[.
}ٹ   ]الفلق:1[.   } ٹ   ٹ   ٿ   }ٿ   تعالى:  الله  وقال 
]الفلق:3[.  ڄ{  ڦ   ڦ   ڦ   }ڦ    ]الفلق:2[.   } ڤ   ڤ   ڤ   

چ      }چ   ــفــلــق:4[.  ]ال  } ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   }ڄ  
چ  چ  ڇ  { ]الفلق:5[.

ک{  ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  }ژ   تعالى:  الله  وقــال 
]مرمي:18[.

وقال الله تعالى: }ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   
ک  ک  { ]اجلن:6[. أي ملا استعاذ اإلنس واجلن من دون الله جلَّ 
وخوفوهم،  وأرهبوهم  وأرهقوهم  اإلنس  على  اجلن  تسلط  وعال 

ولو استعاذوا بالله ألعاذهم منهم ومن غيرهم.

ڻ{  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   }ڱ   تعالى:  الله  وقال 
]املؤمنون:97[. }  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ{ ]املؤمنون:98[.
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عن خولة بنت احلكم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله 
| يقول: »إذا نزل أحدكم منزاًل، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات 

من شر ما خلق؛ فإنه ال يضره شيء حتى يرحتل منه« ]مسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي | إذا دخل 
]البخاري  واخلبائث«  اخلبث  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم  قال:  اخلالء 

ومسلم[.

 | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
قال: »تعوذوا بالله من جهد البالء، ودرك الشفاء، وسوء القضاء، 

وشماتة األعداء« ]البخاري ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »اللهم إني أعوذ بك 
من العجز والكسل، واجلنب والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب 

القبر، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات« ] البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}وئ   وئ{ ]اإلسراء:57[

خت       حت     جت   يب   ىب   مب   خب       حب   }جب       تعالى:  الله  قال 
متىت  يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس{ 

]الكهف:110[.

ائ   ى   ى   ې   ې      }ې   تعالى:  الله  وقال 
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ  

ېئ          ېئ  { ]اإلسراء:57[.
تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   الله  وقال 

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  { ]يونس:7[.
ۆئ        ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى  }ى   تعالى:  الله  وقال 

ۆئ  ۈئ{ ]العنكبوت:5[.
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   }ۀ   تعالى:  الله  وقــال 
ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ{ 

]الزمر:53[.

عن عبد الرحمن بن صخر الدوسري رضي الله عنه: أن النبي 
| قال: »ملا خلق الله اخللق كتب في كتابه؛ فهو عنده فوق العرش 

إن رحمتي تغلب غضبي« ]البخاري ومسلم[.

قال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
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سمعت رسول الله | يقول: »إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة، فأمسك عنده تسعًا وتسعني رحمة، وأرسل في خلقه كلهم 
لم  الرحمة  الله من  الذي عند  بكل  الكافر  يعلم  فلو  رحمة واحد، 
ييئس من اجلنة، ولو يعلم املؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم 

يأمن من النار« ]البخاري[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدواسي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله |: »والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، 

وجلاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم« ]مسلم[.

وعن جابر بن عبد الله األنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله | قبل موته بثالثة أيام يقول: »ال ميوتن أحُدكم إال وهو 

ُيحسن الظن بالله جلَّ وعال« ]مسلم[.

وعن أبي سعيد اخلدري رضي الله عنه في حديث طويل، قال 
رسول الله |: »والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل 
اجلنة«، فكبرنا، فقال: »أرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة«، فكبرنا، 

فقال: »أرجوا أن تكونوا نصف أهل اجلنة« ]البخاري[.
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باب قول الله تعالى: 

}ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  { ]املؤمنون:57[

قال الله تعالى: }ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ{ ]آل عمران:175[.

ڻ{  ڻ   ں   ں   ڱ  }ڱ   تعالى:  الله  ــال  وق
]إبراهيم:14[.

وقال الله تعالى: }ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  { ]الرحمن:46[.

ائ   ى   ى   ې   ې      }ې   تعالى:  الله  وقال 
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ  

ېئ          ېئ  { ]اإلسراء:57[.
وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ  { ]املؤمنون:60[.
وقال الله تعالى: }ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  { ]الرعد:21[.
وقال الله تعالى: } ھ  ے  ے{ ]البقرة:150[.

تعالى: }ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     الله  وقال 
ۇ     ۆ   { ]البقرة:45[.

وقال الله تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ   ڱ{ ]املائدة:44[.

الله تعالى: }  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې   وقال 
ې   ى{ ]فاطر:28[.
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وقال الله تعالى: }ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ{ ]يس:11[.

ىئ       مئ   حئ   جئ   ی   ی   }ی    تعالى:  الله  وقــال 
يئ    جب{ ]امللك:12[.

وقال الله تعالى: }ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ  
ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  { ]الزمر:23[.
الذين  الرهط  حديث  في  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن 
سألوا عن عبادة النبي | إلى أن قال رسول الله |: »... أما والله 
باختصار  ]البخاري ومسلم  احلديث  له...«.  وأتقاكم  لله،  إني ألخشاكم 

وبدون ذكر اخلشية[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
النبي | قال: »سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله: اإلمام 
العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في املساجد، 
ورجالن حتابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة 
ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق، أخفى 
الله خاليًا ففاضت  ُتنفق ميينه، ورجل ذكر  ما  تعلم شماله  حتى ال 

عيناه« ]البخاري ومسلم[.

قال:   | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  اخلدري  سعيد  أبي  وعن 
أي  حضر:  ملا  لبنيه  فقال  م��ااًل،  الله  رغسه  قبلكم،  كان  رجال  »أن 
أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني لم أعمل خيرًا قط، فإذا 
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مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا، 
فتلقاه  مخافتك،  قال:  حملك؟  ما  فقال:  وعال،  جّل  الله  فجمعه 

برحمته« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، عن النبي 
| قال: »كان رجٌل ُيسر على نفسه، فلما حضره املوُت قال لبنيه: 
إذا أنا مُت فأحرقوني ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فو الله لئن 
قدر على ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحد، فلما مات ُفعل به ذلك 
فأمر الله األرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له«، 

وقال غيره: »مخافتك يا رب« ]البخاري ومسلم[.

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عن، عن النبي | قال: »كان 
مت  أنا  إذا  ألهله:  فقال  بعمله  الظن  يسيء  قبلكم  كان  ممن  رجل 
خذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به، فجمعه الله 
ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إال مخافتك، 

فغفر له« ]البخاري[.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي |: »إذا 
شقك  على  اضجع  ثم  للصالة  وضوءك  فتوضأ  مضجعك،  أتيت 
األمين، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، 
منجا منك  إليك، ال ملجأ وال  إليك، رغبة ورهبة  وأجلأت ظهري 
إال إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، 
فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به«  

احلديث ]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ٱ  ٻ  ٻ{ ]األنفال:9[

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  الله  قال 
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  { ]األنفال:9[.

قول عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث االستسقاء 
الطويل قال: فرفع رسول الله | يديه ثم قال: »اللهم أغثنا، اللهم 

أغثنا، اللهم أغثنا« ]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 
}ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   { ]غافر:14[

قال الله تعالى: }ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  { ]غافر:60[.

وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    }ى   تعالى:  الله  وقــال 
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

ىئ  { ]البقرة:186[.
ے   ے   ھ  ھھ   ھ    ہ   }ہ   تعالى:  الله  وقــال 
ۓ{ ]األعراف:55[. }ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    
ۉ{  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ  

]األعراف:56[.

ۆئ     ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   }ائ   تعالى:  الله  وقال 
ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  { ]األحقاف:5[.

]األحقاف:6[. پ{  پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    }ٱ  
ڃ   ڄ       ڄ    ڄ      ڄ   ڦ    }ڦ   تعالى:  الله  وقال 
ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  ڇ  
ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ڑ{ ]فاطر:13[.
}ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   { ]فاطر:14[.
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پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      }ٱ   تعالى:  الله  وقــال 
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ  
ڦ   ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   

ڦ{ ]احلج:73[.
وقال الله تعالى: }ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

ۋ ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  { ]اإلسراء:56[.
ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې      }ې  
ېئ{  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ  

]اإلسراء:57[.

وقال الله تعالى: }ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  
مب  ىب  يب  جت    حت  { ]يونس:106[.

ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   }ک   تعالى:  الله  وقــال 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    ے  ۓ  

ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ{ ]األنعام:71[.
 | الله  رسول  أن  عنهما:  الله  رضي  بشير  بن  النعمان  وعن 

ٺ   ٺ   }ڀ   قــرأ:  ثم  العبادة«،  هو  الدعاء  »إن  قــال: 
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ  

ڤ{ ]غافر:60[، حديث صحيح رواه أحمد ، والترمذي.
وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رسول 
| قال: »يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا  الله 
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الليل اآلخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من  حني يبقى ثلث 
يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له« ]البخاري، ومسلم[.

وعن أبي موسى األشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي | 
في سفٍر، فكنا إذا علونا كّبرنا، فقال النبي |: »أيها الناس أربعوا 
على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبًا، ولكن تدعون سميعًا 

بصيرًا«  ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رسول 
| قال: »ُيستجاب ألحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم  الله 

يستجب لي«  ]البخاري، ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
»إذا جعا أحدكم فليعزم املسألة، وال يقولن: اللهم إن شئت فأعطني؛ 

فإنه ال ُمستكره له« ]البخاري، ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  { ]الفاحتة:5[

وقال الله تعالى: }ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  { 
]يوسف:18[.

وقال الله تعالى: }ې   ې  ې      ىى  ائ  ائ     ەئ       ەئ  
وئ  وئ  { ]األنبياء:112[.

قال:  عنه  الله  رضــي  الدوسي  خصر  بن  الرحمن  عبد  وعــن 
قال رسول الله |: »املؤمن القوي خير وأحب إلى الله من املؤمن 
الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله وال 
وكذا،  كذا  كان  فعلت  أني  لو  تقل:  فال  شيٌء،  أصابك  وإن  تعجز، 
ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان« ]مسلم[.



التوحيد في ضوء الكتاب والسنة

s

55

باب قول الله تعالى: 

}ی ی ی جئ  حئ مئ  { ]املائدة:23[

قال الله تعالى: }ڄ  ڃ   ڃ{ ]األنفال:2[.

وقال الله تعالى: }ڦ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ{ ]آل عمران:159[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
]إبراهيم:11[.  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ{ 

}ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ{ ]إبراهيم:12[.

الله تعالى: }ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ      وقال 
ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ{ ]هود:56[.

حئ{  جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   }ىئ   تعالى:  الله  وقال 
]هود:88[.

ٹ{  ٹ   ٿ    ٿ    ٿٿ   ٺ   }ٺ   تعالى:  الله  ــال  وق
]النمل:79[.

وقال الله تعالى: }ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ{ ]الطالق:3[.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله | قال: 
»يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب، هم الذين ال يسترقون، 

وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون« ]البخاري ومسلم مطوال[.
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وعن عمران بن حصني رضي الله عنه: أن رسول الله | قال: 
»يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب«، قالوا: ومن هم يا 
رسول الله ؟ قال: »هم الذين ال يكتوون وال يسترقون، وعلى ربهم 

يتوكلون« ]مسلم[.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي | 
إذا قام من الليل يتهجد قال: »اللهم لك احلمد أنت قيم السموات 
واألرض  السموات  ملك  لك  احلمد  ولك  فيهن،  ومن  واألرض 
ومن فيهن، ولك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن، 
ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض، ولك احلمد أنت احلق، 
ووعدك احلق، ولقاؤك حق، وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، 
والنبيون حق، ومحمد | حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمُت، 
خاصمت،  وبك  أنبُت،  وإليك  توكلت،  وعليك  آمنت،  وبك 
وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما 
أعلنت، أنت املقدم، وأنت املؤخر، ال إله إال أنت -أو: إله غيرك-« 

]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

} ے   ۓ{ ]احلج:29[

 } ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  تعالى:  الله  قــال 
]اإلنسان:7[.

ۓ   ے    ے   ھ   }ھ   تعالى:  الله  وقال 
ۓ  ڭ  ڭ  { ]احلج:29[.

الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   وقال 
پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ{ ]البقرة:270[.

عن أم املؤمنني رضي الله عنها، عن النبي | قال: »من نذر أن 
ُيطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصيه فال يعصيه«  ]البخاري[.

قال:   | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  خصني  بن  عمران  وعن 
»خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم-قال عمران: ال 
ينذرون وال  قوم،  ثم يجيء  قرنه-،  بعد  ثالثًا  أو  ثنتني  ذكر  أدري: 
ويظهر  يستشهدون،  ويشهدون وال  يؤمتنون،  يفون، ويخونون وال 

فيهم السمُن« ]البخاري ومسلم[.

| يخطب،  وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما النبي 
يقوم  أن  نذر  إسرائيل،  أبو  فقالوا:  برجٍل قاسم، فسأله عنه  إذا هو 
وال يقعد، وال يستظل، وال يتكلم، ويصوم. فقال النبي |: »ُمره 

فيتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه« ]البخاري[.
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األنصاري  عبادة  بن  أن سعد  عنه:  الله  ابن عباس رضي  وعن 
رضي الله عنه استفتى النبي | في نذر كان علي أمه، فتوفيت قبل 
أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعده. ]البخاري ومسلم[.

 | النبي  رجل  أتى  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  وعن 
فقال له: إن ُأختي قد نذرت أن حتج، وإنها ماتت، فقال النبي |: 
الله،  »فاقض  قال:  نعم،  قال  قاضيه؟«،  أكنت  دين  عليها  »لو كان 

فهو أحق بالقضاء« ]البخاري[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال 
النبي |: »ال يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه 
النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه 

ما لم يكن يؤتي عليه من قبل« ]البخاري ومسلم[.

الله عنهما قال: أولم ينهوا عن  الله بن عمر رضي  وعن عبد 
ُيقدم شيئًا وال يؤخر، وإمنا  النذر ال  قال: »إن   | النبي  إن  النذر؟ 

ُيستخرج بالنذر من البخيل« ]البخاري ومسلم[.

وعن عمران بن حصني رضي الله عنه في حديث طويل إلى قول 
النبي |: »ال وفاء لنذر في معصية، وال فيما ميلك العبد« ]مسلم[.

| قال:  الله  الله عنه، عن رسول  وعن عقبة بن عامر رضي 
»كفارة النذر كفارة ميني« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى:

}ژ  ژ  ڑ{ ]الكوثر:2[

وقال الله تعالى: }ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
ۈ{ ]األنعام:162[. }ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     { 

]األنعام:163[. ونسكي؛ أي: ذبحي.

وقال الله تعالى: }ژ  ژ  ڑ{ ]الكوثر:2[.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله | أنه 
كان إذا قام إلى الصالة، قال: »وجهت وجهي للذي فطر السموات 
ونسكي،  ص��الت��ي،  إن  املشركني،  م��ن  أن��ا  وم��ا  حنيفًا،  واألرض 
ومحياي، ومماتي لله رب العاملني، ال شريك له، وبذلك أمرت وأنا 

من أول املسلمني...«، احلديث، ونسكي؛ أي: ذبحي. ]مسلم[.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعته أي النبي 
| يقول: »لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، 
منار  أي:  املنار«،  غير  من  الله  ولعن  والديه،  لعن  من  الله  ولعن 

األرض وعالمتها ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ{ ]األعراف:180[

چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  قــال 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]األعراف:180[.

تعالى: }ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ    الله  وقال 
ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ  

ڻ{ ]اإلسراء:110[.
وقال الله تعالى: }ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ    ۆ   ۇ  
ائ{  ائ    ى    ى   ې   ې   ې     ې     ۉ    ۉ  

]غافر:7[.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  الله  وقال 
پ پ پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  { ]احلشر:10[.

وقال الله تعالى: }ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  
ڱڱ   ڱ      ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  
]آل عمران:26[. }ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ   ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ{ 
ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ    ھ   ھھ   ہ   ہ   

ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  { ]آل عمران:27[.
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وقال الله تعالى: }ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ{ ]آل عمران:8[.

مب   خب   حب   جب    ىئيئ   مئ   حئ     جئ  ی   ی    ی    }ی  
ىب{ ]آل عمران:9[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ{ ]البقرة:127[.

ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ    {
ڤ  ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ ]البقرة:128[.

وقال الله تعالى: }ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻ  ۀ{ ]األنبياء:87[.

أن  عنه:  الله  رضــي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعــن 
واحدًا  إال  مائة  اسمًا،  تسعة وتسعني  لله  »إن  قال:   | الله  رسول 
من أحصاها دخل اجلنة«، ]البخاري ومسلم[. وفي لفظ البخاري: »ال 

يحفظها أحد إال دخل اجلنة«.

يدعوا   | النبي  قال: كان  الله عنهما  ابن عباس رضي  وعن 
لك  واألرض،  السموات  رب  أنت  احلمد،  لك  »اللهم  الليل:  من 
أنت  احلمد  لك  فيهن،  ومن  واألرض  السموات  قيم  أنت  احلمد 
نور السموات واألرض، قولك احلق، ووعدك احلق، ولقاؤك حق، 
وبك  أسلمت،  لك  اللهم  حق،  والساعة  حق،  والنار  حق،  واجلنة 
وإليك  خاصمت،  وبك  أنبت،  وإليك  توكلت،  وعليك  آمنت، 
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حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت 
إلهي ال إله لي غيرك« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن أبا بكر الصديق 
صالتي  في  به  أدعو  دعاء  علمني   | للنبي  قال  عنه  الله  رضي 
قال: »قل اللهم إني ظلمُت نفسي ظلمًا كثيرا، وال يغفر الذنوب 
الرحيم«  الغفور  أنت  إنك  مغفرة  عندك  من  لي  فاغفر  أنت،  إال 

]البخاري ومسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
| قال: »إذا جاء أحدكم فرشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثالث  النبي 
إن  أرفعه،  وب��ك  جنبي،  وضعت  رب  »باسمك  وليقل:  م��رات، 
أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك 

الصاحلني« ]البخاري ومسلم[.

إلى  أوى  إذا   | النبي  قال: كان  الله عنه  وعن حذيفة رضي 
فراشه قال: »اللهم باسمك أحيا وأموُت«، وإذا أصبح قال: »احلمد 

لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور« ]البخاري[.
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باب قول الله تعالى: 

}ٱ  ٻ  ٻ   ٻ ٻ  پ   پ  پ{ ]آل عمران:16[

عمران:15[.  ]آل  ېئ{  ۈئ   }ۈئ   تعالى:  الله  قال 
}ٱ  ٻ  ٻ   ٻ ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ{ 

]آل عمران:16[.

ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   }ۆ   تعالى:  الله  وقال 
ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  

ەئ  ەئ{ ]آل عمران:193[.
ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   }ے   ــعــالــى:  ت ــه  ــل ال وقــــال 
ۈ{  ۈ   ۆ    ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  

]املائدة:35[.

ائ   ى   ى   ې   ې      }ې   تعالى:  الله  وقال 
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ  

ېئ          ېئ{ ]اإلسراء:57[.
وعن عبد الله بن عمر في حديثه الطويل في قصة أصحاب الغار 
الثالثة إلى أن النبي | عن األول: »اللهم إني كان لي أبوان شيخان 
كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب فأجيء باحلالب«. 

إلى قوله: »اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، 
احلديث.  عنهم...«،  ففرج  السماء،  منها  نرى  فرجة  عنا  فأفرج 

]البخاري ومسلم[.
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قال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
فدخل  بسارة،  السالم  عليه  إبراهيم  »هاجر   :| الله  رسول  قال 
دخل  فقيل:  اجلبابرة،  من  جبار  أو  امللوك،  من  ملك  فيها  قرية  بها 
إبراهيم  يا  أن  إليه:  فأرسل  النساء،  أحسن  من  هي  بامرأة  إبراهيم 
تكذبي  ال  فقال:  إليها  رجع  ثم  ُأختي،  قال:  معك؟  التي  هذه  من 
مؤمن  األرض  على  إن  والله  أختي،  أنك  أخبرتهم  فإني  حديثي، 
غيري وغيرك، فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، 
فرجي،  وأحصنت  وبرسولك،  بك  آمنت  كنت  إن  اللهم  فقالت: 
إال على زوجي؛ فال ُتسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله« 

]البخاري ومسلم[.

ڦڦ    ڦ   ڦ   ڤ   }ڤ   تــعــالــى:  ــلــه  ال قـــال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     

چ  ڇ  ڇ   ڇ  { ]الشورى:5[.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  الله  وقال 
پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  { ]احلشر:10[.

الله  رضي  اخلطاب  بن  عمر  أن  عنه:  الله  رضي  أنس  وعن 
عنه قال: كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب، فقال: 
»اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 

فاسقنا«، قال: فيسقون. ]البخاري[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله | 
يخطب يوم اجلمعة، إذ جاءه رجٌل، فقال: يا رسول الله قحط املطر، 
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فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما 
زلنا منطر إلى اجلمعة املقبلة، قال: فقام ذلك الرجل أو غيره، فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله |: »اللهم 

حوالينا وال علينا«  ]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  { ]اإلسراء:15[

قال الله تعالى: }ى  ى ائ  ائ  ەئ ەئ{ ]اإلسراء:15[.

وقال الله تعالى: }ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  { ]التوبة:115[.

وقال الله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   { ]النساء:165[.

وقال الله تعالى: }وئ  وئ          ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
حئ   جئ    ی      ی   ی   ی     ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

مئ  { ]القصص:59[.

 | الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  حامت  بن  عدي  عن 
في حديث طويل إلى قوله |: »وليلقني الله أحدكم يلقاه، وليس 
رسواًل  إليك  أبعث  ألم  له:  فليقولن  له،  يترجم  ترجمان  وبينه  بينه 
عليك؟  وأفضل  مااًل  أعطك  ألم  فيقول:  بلى،  فيقول:  فيبلغك؟ 

فيقول: بلى، فينظر عن ميينه فال يرى إال جهنم« ]البخاري[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي | قال: »يقول 
في  ما  لك  أن  لو  القيامة:  يوم  عذابًا  النار  أهل  ألهون  تعالى  الله 
األرض من شيٍء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقول: أردت منك 
أهون من هذا، وأنت في صلب آدم: أن ال تشرك بي شيئًا، فأبيت إال 

أن تشرك بي« ]البخاري ومسلم[.
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وعن املغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعيد بن عبادة: 
لو رأيت رجاًل مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك 
رسول الله | فقال: »أتعجبون من غيرة سعٍد، والله ألنا أغير منه، 
منها  ظهر  ما  الفواحش  حرم  الله  غيرة  أجل  ومن  مني،  أغير  والله 
وما بطن، وال أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث 
املبشرين واملنذرين، وال أحد أحب إليه املدحة من الله، ومن أجل 

ذلك وعد الله اجلنة« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
|: »ليس أحد أحب إليه املدح من الله جلَّ وعال، من أجل ذلك 
مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، 
الكتاب  أنر  ذلك  أجل  من  الله،  من  العذر  إليه  أحب  أحد  وليس 

وأرسل الرسل« ]مسلم[.

أن  عنه:  الله  رضي  الدوسي،  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
|: »قال رجٌل لم يعمل خيرًا قط: فإذا مات فحرقوه  رسول الله 
واذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فو الله لئن قدر الله عليه 
ليعذبنه عذابًا ال ُيعذبه أحدًا من العاملني، فأمر الله البحر فجمع ما 
فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك 

وأنت أعلم، فغفر له« ]البخاري ومسلم[.

عن األسود بن سريع رضي الله عنه: أن نبي الله | قال: »أربعة 
يوم القيامة: رجل أصم ال يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، 
ورجل مات في فترة، فأما األصم فيقول: رب، لقد جاء اإلسالم وما 
أسمع شيئًا، وأما األحمق فيقول: رب، لقد جاء اإلسالم والصبيان 

يحذفوني بالبعر.
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وأما الهرم فيقول: رب، لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئًا، وأما 
فيأخذ  رس��ول،  لك  أتاني  ما  رب،  فيقول:  الفترة،  في  مات  الذي 
مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فو الذي نفس 

محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسالمًا« ]رواه أحمد[.
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باب قول الله تعالى: 

}ڃ   ڃ  ڃ  چ{ ]املائدة:92[

الله تعالى: }ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    قال 
ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  

حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث{ ]النساء:59[.

ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ      }ٺ   تعالى:  الله  وقــال 
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 

ڄ  { ]العنكبوت:8[.
وقال الله تعالى: }ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ{ 

ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    { ]لقمان:14[. 

ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ  

 } ہ   ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ  

]لقمان:15[.

| قال:  النبي  الله عنهما، عن  الله بن عمر رضي  وعن عبد 
ُيؤمر  لم  ما  وك��ره،  أحب  فيما  املسلم  املرء  على  والطاعة  »السمع 

مبعصية، فإذا أمر مبعصية؛ فال سمع وال طاعة« ]البخاري ومسلم[.

بعث   | النبي  أن  عنه:  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  وعن 
فأرادوا  ادخلوها،  وقــال:  نــارًا،  فأوقد  رجاًل  عليهم  وأمر  جيشًا، 
 ،| للنبي  فذكروا  منها،  فررنا  إمنا  آخــرون:  وقال  يدخلوها،  أن 
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إلى  فيها  يزالوا  لم  دخلوها  »لو  يدخلوها:  أن  أرادوا  للذين  فقال 
الطاعة في  إمنا  القيامة«، وقال لآلخرين: »ال طاعة في معصية  يوم 

املعروف« ]البخاري، ومسلم[.
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باب قول النبي |:
»من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك«

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنهما أدرك عمر بن اخلطاب في 
ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله |: »أال إن الله ينهاكم 
بالله وإال فليصمت«  بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف  أن حتلفوا 

]البخاري ومسلم[.

حتلفوا  »ال   :| النبي  قال  عنهما:  الله  رضي  عمر  ابن  وعن 
بآبائكم ومن كان حالفًا فليحلف بالله« ]البخاري[.

وعن عبد الله بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله |: »من حلف فقال في حلفه: والالت والعزى، فليقل: ال إله إال 

الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق« ]البخاري ومسلم[.

قال:   | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  الضحاك  بن  ثابت  وعن 
»من حلف مبلة غير اإلسالم كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل 

نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم« ]البخاري ومسلم[.

قال: قال رسول  الله عنه  الرحمن بن سمرة رضي  وعن عبد 
الله | »ال حتلفوا بالطواغيت وال بآبائكم« ]مسلم[.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: »من حلف 
باألمانة؛ فليس منا« ]رواه أبو داود[.

كان  مما  كثيرًا  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  وعن 
النبي | يحلف: »ال ومقلب القلوب« ]البخاري[.
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي | يقول: »أعوذ 
بعزتك« ]البخاري[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
اصرف  رب  يا  فيقول:  والنار  اجلنة  بني  رجل  »يبقى   | النبي 

وجهي عن النار، ال وعزتك ال أسألك غيرها« ]البخاري[.

»ال   :| النبي  قال  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  وعن 
قدمه  فيها  العزة  رب  يضع  حتى  مزيد،  من  هل  تقول:  جهنم  تزال 

فتقول: قط قط وعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض«  ]البخاري[.

ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   }ٱ   عنها:  الله  رضــي  املؤمنني  أم  وعــن 
پ{ ]البقرة:225[. قالت: أنزلت في قوله: ال والله، بلى والله« 

]البخاري[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
| قال: »والذي نفسي بيده ليهلن ابن مري بفج الروحاء  النبي 

حاجا أو معتمرًا، أو ليثنيهما« أي: بقرنهما، ]مسلم[.
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باب قول النبي |: 
»قولوا: ما شاء الله ثم شئت«

عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أنه سمع 
النبي | يقول في قصة الثالثة من بني إسرائيل الذين أراد الله أن 
يبتليهم إلى قوله |: »ثم إنه أتى األرض في صورته وهيبته فقال: 
رجل مسكني، تقطعت به احلبال في سفري، فال بالغ اليوم إال بالله 

ثم بك« ]البخاري ومسلم[.

وعن قتيلة بنت صيفي امرأة من جهينة رضي الله عنها قال: إن 
حبرًا جاء إلى النبي | فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله 
|: »قولوا ما شاء  الله  وشئت، وتقولون: والكعبة، فقال رسول 

الله شئت، وقولوا: ورب الكعبة« ]رواه أحمد[.

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أن رجاًل من املسلمني 
رآه في النوم أنه لقي رجاًل من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم 
لوال أنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك 
للنبي| فقال: »... والله إن كنت ألعرفها لكم قواًل: ما شاء الله 

ثم شاء محمد« ]رواه ابن ماجه[.

قال  رجاًل  أن  عنهما:  الله  رضي  عباس  بن  الله  عبد  وعن 
لله  »أجعلتني   :| النبي  فقال  وشئت،  الله  شاء  ما   :| للنبي 

عدالً«، وفي لفظ: »ندا، بل ما شاء الله وحده« ]رواه أحمد[.
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باب قول النبي |:
»إال قطعت«

| في  الله  أنه كان مع رسول  الله عنه:  أبي بشير رضي  عن 
بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله | رسواًل قال عبد الله بن 
أبي بكر: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم: »ال يبقني في رقبة بعير 
قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت«. قال مالك: أرى ذلك من العني.

]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   { ]طه:69[

قال الله تعالى: } ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   { ]طه:69[.

وقال الله تعالى: }   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ{ ]طه:66[.

ې   ۉ   ۉ    ۅ   }ۅ   تــعــالــى:  الــلــه  ـــال  وق
ې  ې  ې   ى  { ]األعراف:116[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ  
ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ  
ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ںں  ڻ  ڻ  ڻ{ ]البقرة:102[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
النبي | قال: »اجتنبوا السبع املوبقات«، قالوا: يا رسول الله وما 
»الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إال  هن؟ قال: 
باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف 

احملصنات املؤمنات الغافالت« ]البخاري ومسلم[.
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وعن أم املؤمنني رضي الله عنهما: أن النبي | ُيحر حتى كان 
يخيل إليه أنه صنع شيئًا ولم يصنعه ]البخاري ومسلم[.

أنها سمعت   | النبي  الله عنها زوج  املؤمنني رضي  أم  وعن 
رسول الله | يقول: »إن املالئكة تنزل في العنان: وهو السحاب، 
فتذكر األمر قضي في السماء، فتسترق الشياطني السمع فتسمعه، 
أنفسهم«   عند  من  كذبة  مائة  معها  فيكذبون  الكهان،  إلى  فتوحيه 

]البخاري ومسلم[.

وفي لفظ سأل ناس النبي | عن الكهان فقال: »إنهم ليسوا 
بالشيء يكون حقا،  فإنهم يحدثون  الله  يا رسول  فقالوا:  بشيء«، 
اجلني،  يخطفها  احل��ق  من  الكلمة  »تلك   :| النبي  فقال:  قــال: 
فيقرقرها في ُأذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من مائة 

كذبة« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: إن 
نبي الله | قال: »إذا قضي الله األمر في السماء، ضربت املالئكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فرع عن 
العلي  قال: احلق، وهو  للذي  قالوا  قال رُبكم؟  ماذا  قالوا:  قلوبهم 
الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق 
بعض-ووصف سفيان بكفه فحرفها، وبدد بني أصابعه-، فيسمع 
حتى  حتته،  من  إلى  اآلخر  يلقيها  ثم  حتته،  من  إلى  فيلقيها  الكلمة 
يلقيها على لسان الساحر، أو الكاهن، فرمبا أدرك الشهاب قبل أن 
يلقيها، ورمبا ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: 
الكلمة  بتلك  فيصدق  يوم كذا وكذا: كذا وكذا،  لنا  قال  قد  اليس 

التي سمع من السماء« ]البخاري ومسلم[.
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من  رجــل  أخبرني  قــال:  عنهما  الله  رضــي  عباس  ابــن  وعــن 
مع  ليلٌة  جلوٌس  هم  بينما  أنهم  األنصار،  من   | النبي  أصحاب 
رسول الله | رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله |: »ماذا 
كنتم تقولون في اجلاهلية، إذا رمي مبثل هذا؟«، قالوا: الله ورسوله 

أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم

 فقال رسول الله |: »فإنها ال يرمي بها ملوت أحٍد وال حلياته، 
ولكن ربنا -تبارك وتعالى اسمه- إذا قضي أمرًا سبح حملُة العرش، 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء 
الدنيا«، ثم قال: »الذين يلون حملة العرش حلملة العرش: ماذا قال 
السماوات  أهل  بعض  فيستخبر  قال  قال:  ماذا  فيخبرونهم  ربكم؟ 
السمع  اجلن  فتخطف  الدنيا،  السماء  هذه  اخلبر  يبلغ  حتى  بعضًا 
فهو  به على وجهه  فما جاءوا  به،  ويرمون  أوليائهم،  إلى  فيقذفون 

حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون« ]مسلم[.

يا  الله عنه قال: قلت:  وعن معاوية بن احلكم السلمي رضي 
نأتي الكهان، قال:  الله أمورًا كنا نصنعها في اجلاهلية، كنا  رسول 
يجده  شيء  »ذاك  قال:  نتطير  كنا  قلت  قال:  الكهان«،  تأتون  »فال 

أحدكم في نفسه، فال يصدنكم« ]مسلم[.

عن   | النبي  أزواج  بعض  عن  عنها  الله  رضي  صفية  وعن 
صالة  له  تقبل  لم  شيء  عن  فسأله  عرافًا  أتى  »من  قال:   | النبي 

أربعني ليلة« ]مسلم[.

الله عنه قال: »من أتى عرافًا  الله بن مسعود رضي  وعن عبد 
أو كاهنًا فصدقه مبا يقول؛ فقد كفر مبا أنزل على محمد |« ]رواه 

الطبراني في األوسط[.
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وعن عمران بن حصني رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
أو  به، أو سحر  ُتكهن  أو  أو تكهن  له،  ُتطير  أو  منا من تطير  »ليس 
ُأنزل على  مبا  فقد كفر  يقول؛  أتى كاهنًا فصدقه مبا  له، ومن  ُسحر 

محمد |« ]رواه البزار[.
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باب قوله تعالى: 

}ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ{ ]اإلسراء:82[

قال الله تعالى: }ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  
الكفر  فهو شفاء من  ]اإلســراء:82[.  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ{ 

والطغيان إلى رحمة أعظم األديان للروح والنفس واألبدان.

ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   }ڍ   تعالى:  الله  وقال 
ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک{ ]يونس:57[.

ې{  ې   ې   ې   ۉ   تعالى:}ۉ   الله  وقــال 
]فصلت:44[.

الله  رســول  كــان  قالت:  عنها  الله  رضــي  املؤمنني  أم  وعــن 
 } بـ: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   كفيه  في  نفث  فراشه  إلى  أوى  إذا   |
]اإلخالص:1[. وباملعوذتني جميعًا، ثم ميسح بهما وجهه وما بلغت 

أفعل  أن  يأمرني  كان  اشتكى  فلما  قالت عائشة:  يده من جسده، 
ذلك به. ]البخاري[.

يعوذ   | النبي  كان  قالت:  عنها  الله  رضي  املؤمنني  أم  وعن 
أنت  واشف  الناس،  رب  البأس  »أذهب  بيمينه:  ميسحه  بعضهم، 
الشافي، ال شفاء إال شفاؤك شفاًء ال ُيغادر سقمًا« ]البخاري ومسلم[.

يقول  كــان   | النبي  أن  عنها:  الله  رضــي  املؤمنني  أم  وعــن 
للمريض: »بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ُيشفي سقيمنا بإذن 

ربنا« ]البخاري ومسلم[.
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يعوذ   | النبي  كان  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  وعن 
إسماعيل  بها  يعوذ  ك��ان  أباكما  »إن  ويقول:  واحلسني،  احلسن 
التامة، من كل شيطان وهامة، ومن  الله  بكلمات  أعوذ  وإسحاق: 

كل عنٍي المة« ]البخاري[.

وعن أبي مسعود البدري األنصاري رضي الله عنه قال: قال 
|: »اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة  الله  رسول 

كفتاه« ]البخاري ومسلم[.

وعن أبي سعيد اخلدري رضي الله عنه: أن جبريل أتى النبي 
| فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: »نعم«، قال: »بسم الله أرقيك 
من كل شيٍء يوذيك من شر كل نفس أو عني حاسد الله ُيشفيك، 

باسم الله أرقيك« ]مسلم[.
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باب قوله |: 
»فال تتخذوا القبور مساجد«

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله | قال: »قاتل 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد« ]البخاري ومسلم[.

وعن أم املؤمنني وابن عباس رضي الله عنهم قاال: ملا نزل برسول 
الله | طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه، فقال وهو كذلك: »لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا 

قبور أنبيائهم مساجد«، ُيحذر ما صنعوا. ]البخاري، ومسلم[.
وتفرد البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

»لوال ذلك ألبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا« ]البخاري[.
وعن أم املؤمنني رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة رضي 
الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيتها باحلبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي | 
فقال: »إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره 
مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار اخللق عند الله يوم 

القيامة« ]البخاري ومسلم[.
أن  قبل   | النبي  سمعت  قال:  عنه  الله  رضي  جندب  وعن 
منكم  لي  يكون  أن  الله  إلى  أب��رُأ  »إني  يقول:  وهو  بخمس  ميوت 
خليٌل، فإن الله تعالى قد اتخذني خلياًل، كما اتخذ إبراهيم خلياًل، 
ولو كنت متخذًا من ُأمتي خلياًل التخذت أبا بكٍر خلياًل، أال وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال 

تتخذوا القبور مساجد، إن أنهاكم عن ذلك« ]مسلم[.
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قال: سمعت رسول  أنه  عنه  الله  عبيد رضي  بن  وعن فضالة 
الله | يأمر بتسويتها يعني القبور. ]مسلم[.

طالب  أبي  بن  علي  لي  قال  قال:  األســدي  الهياج  أبي  وعن 
رضي الله عنه: أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله |: »أن 
ال تدع متثااًل إال طمسته، وال قبرًا إال سويته«.وفي لفظ:»وال صورة 

إال طمستها« ]مسلم[.

أن ُيجصص  الله  نهى رسول  قال:  الله عنه  وعن جابر رضي 
القبر، وأن يقعد عليه، وأن ُيبنى عليه. ]مسلم[.

قال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
قال رسول الله |: »ألن يجلس أحدكم على جمرٍة فتحرق ثيابه 

فتخلص إلى جلده خيٌر له من أن يجلس على قبر« ]مسلم[.

وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
»ال جتلسون على القبور، وال تصلوا عليها« ]مسلم[.

قال:   | النبي  عن  عنهما،  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  وعن 
»اجعلوا في بيوتكم من صالتكم وال تتخذوها قبورًا« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رجاًل 
أسود أو امرأة سوداء كان يقم املسجد فمات، فسال النبي | عنه، 
-أو  قبره  على  دلوني  به  آذنتموني  كنتم  »أفال  قال:  مات،  فقالوا: 

قال: قبرها-«، فأتي قبرها فصلى عليها.]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله | 
صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا. ]مسلم[.

وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي | صلى على قبر.]مسلم[.
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باب قول النبي |: 
»نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها«

 | الله  رسول  كان  قالت:  عنها  الله  رضي  املؤمنني  أم  وعن 
قوم  دار  عليكم  »السالم  فيقول:  البقيع  إلى  الليل  آخر  من  يخرج 
بكم  الله  شاء  إن  وإنا  مؤجلون،  غدًا  توعدون  ما  وآتاكم  مؤمنني، 

الحقون، اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد« ]مسلم[.

قال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
قال رسول الله |: »استأذنت ألمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن 
تذكر  فإنها  القبور  »ف��زوروا  لفظ:  وفي  لي«،  فأذن  قبرها؛  أزور 

املوت« ]مسلم[.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: »نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها...« ]مسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
النبي | قال: »ال تشد الرحال إلى ثالثة مساجد: املسجد احلرام، 

ومسجد الرسول |، ومسجد األقصى« ]البخاري ومسلم[.

وعن أبي سعيد اخلدري رضي الله عنه يحدث عن النبي | 
احلرام  مسجد  مساجد:  ثالثة  إلى  إال  الرحال  تشد  وال   ...« قال: 

ومسجد األقصى، ومسجدي« ]البخاري[.
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باب قول الله تعالى: 

}ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  { ]طه:8[

چ  ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  قــال 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]األعراف:180[.

ا َتْدُعوا  ْحَمَن َأّيًا مَّ َه َأِو اْدُعوا الرَّ وقال الله تعالى: }ُقِل اْدُعوا اللَّ
َبنْيَ  َواْبَتِغ  بَِها  ُتَخاِفْت  َهْر بَِصالتَِك َوال  َتْ ْسَنى َوال  احْلُ َفَلُه اأَلْسَماُء 

َذلَِك َسبِيال{ ]اإلسراء:110[.

ھ{  ھ    ہ   ہہ   ہ     ۀ     ۀ    }ڻ   تعالى:  الله  وقال 
]طه:8[.

ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   }ڱ   تعالى:  الله  وقال 
ہہ   ہ  ھ  ھ  { ]احلشر:22[.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   }ھ  
ۅ   ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  

ۅ   { ]احلشر:23[.
}ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   { ]احلشر:24[.
وقال الله تعالى: }ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ   ھ{ 

]النمل:30[.

مئ   حئ  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   }ىئ   تعالى:  الله  وقال 
ىئ  { ]األنعام:118[.
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وقال الله تعالى: }ں  ڻ  ڻ  ڻ  { ]األعلى:1[.

وقال الله تعالى: }چ  چ  چ  ڇ  ڇ  { ]العلق:1[.

وقال الله تعالى: }مج  جح  مح  جخ  حخ  { ]اإلنسان:25[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رسول 
من  واح��دُا،  إال  مائة  اسمًا،  وتسعني  تسعة  لله  »إن  قــال:   | الله 

أحصاها دخل اجلنة« ]البخاري ومسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
النبي | قال: »إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثالث 
إن  أرف��ع��ه،  وب��ك  جنبي،  وضعت  رب  باسمك  وليقل:  م��رات، 
أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فأحفظها مبا حتفظ به عبادك 

الصاحلني« ]البخاري ومسلم[.

 | النبي  قال: كان  الله عنهما  اليمان رضي  بن  وعن حذيفة 
استيقظ  وإذا  وأحيا«،  أموت  اللهم  »باسمك  قال:  ينام  أن  أراد  إذا 
من منامه قال: »احلمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور« 

]البخاري، وهو مبعناه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه[.

 :| الله  قال رسول  قال:  الله عنهما  ابن عباس رضي  وعن 
جنبنا  اللهم  الله،  باسم  قال:  أهله  يأتي  أن  أراد  إذا  أحدهم  أن  »لو 
في  ولد  بينهما  يقدر  إن  فإنه  رزقتنا،  ما  الشيطان  وجنب  الشيطان، 

ذلك لم يضره شيطان أبداً« ]البخاري ومسلم[.

وعن عدي بن حامت رضي الله عنه قال: سألت النبي | قلت: 
ُأرسُل كالبي املعلمة؟ قال: »أرسلت كالبك املعلمة، وذكرت اسم 
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]البخاري  فكل«  فخرق  باملعراض  رميت  وإذا  فكل،  فأمسكن  الله، 
ومسلم مطواًل[.

الله،  يا رسول  الله عنها قالت: قالوا:  وعن أم املؤمنني رضي 
ندري:  بلحمان ال  يأتوننا  بشرك،  أقوامًا حديث عهدهم  إن هاهنا 
يذكرون اسم الله عليها أم ال؟ قال: »اذكروا أنتم اسم الله وكلوا« 

]البخاري[.

وعن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي | يوم النحر صلى 
ُأخرى،  مكانها  فليذبح  ُيصلي  أن  قبل  ذبح  »من  فقال:  ثم خطب، 

ومن لم يذبح فليذبح باسم الله« ]البخاري ومسلم[.

يقول  كــان   | النبي  أن  عنها:  الله  رضــي  املؤمنني  أم  وعــن 
للمريض: »باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن 

ربنا« ]البخاري ومسلم[.

على  دخلت  قال:  عنهما  الله  رضي  حصني  بن  عمران  وعن 
النبي | وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني متيم فقال: »اقبلوا 
البشرى يا بني متيم«، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، مرتني، ثم دخل عليه 
لم  إذا  اليمن،  أهل  يا  البشرى  »اقبلوا  فقال:  اليمن،  أهل  من  ناس 
يقبلها بنو متيم«، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قالوا: جئناك نسالك 
عن هذا األمر؟ قال: »كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه 
واألرض«،  السموات  وخلق  ش��يء،  كل  الذكر  في  وكتب  امل��اء، 
فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن احلصني، فانطلقت، فإذا هي يقطع 
دونها الشراب، فو الله لوددت أني كنت تركتها. ]البخاري[ في لفظ: 

كان الله ولم يكن شيء قبله. ]البخاري[.
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قال  قــال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الله  عبد  وعن 
رسول الله |: »يأتي الشيطان على أحدكم فيقول: من خلق كذا 
بالله  فليستعذ  بلغه  فإذا  ربك؟  خلق  من  يقول:  حتى  كذا  وخلق 

ولينته« ]البخاري ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
»لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، 

فمن خلق الله« ]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]فصلت:40[

چ  ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  قــال 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]األعراف:180[.

ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   }ڤ   تعالى:  الله  وقال 
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  

ڌ  ڎ{ ]فصلت:40[.
]اإلخــالص:1[. }پ   تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{  الله  وقال 
پ  { ]اإلخالص:2[. }پ  ڀ   ڀ  ڀ{ ]اإلخالص:3[. 

}ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{ ]اإلخالص:4[.

وعن أم املؤمنني رضي الله عنها: أن النبي | بعث رجاًل على 
ٻ   ٻ   }ٱ   بـــ:  فيختم  صالتهم  في  ألصحابه  يقرأ  وكــان  سرية، 
فقال:   ،| للنبي  ذلك  ذكروا  رجعوا  فلما  ]اإلخــالص:1[.  ٻ{ 
»سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟«، فقال: ألنها صفة الرحمن، وأنا أحب 

أن أقرأ بها فقال النبي |: »أخبروه أن الله ُيحبه« ]البخاري ومسلم[.

وعن أبي سعيد اخلدري رضي الله عنه : أن رجاًل سمع يقرأ: 
}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ ]اإلخالص:1[. يرددها، فلما أصبح جاء إلى 
| فذكر له ذلك ، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله  النبي 

|: »والذي نفسي بيده، إنها تعدل ُثلث القرآن« ]البخاري[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
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النبي | قال: »قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني 
ولم يكن له ذلك، فإما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، 
وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولدًا وأنا األحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي 

كفئًا أ حد« ]البخاري[.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي | قال: 
الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له  »قال 
ذلك، فإما تكذيبه إياي: فزعم أني ال أقدر أن أعيده كما كان، وأما 
ولدًا«  أو  صاحبة  أتخذ  أن  فسبحاني  ولد،  لي  فقوله:  إياي،  شتمه 

]البخاري[.

 | النبي  قال  قال:  عنه  الله  رضي  اخلــدري  سعيد  أبي  وعن 
فشق  ليلة؟«،  في  القرآن  ثلث  يقرأ  أن  أحدكم  ألصحابه:»أيعجز 
»الله  فقال:  الله؟  رسول  يا  ذلك  يطيق  ُأينا  وقالوا:  عليهم  ذلك 

الواحد ُثلث القرآن«  ]البخاري[.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي | قال: »إن الله 
جزأ القرآن ثالثة أجزاء، فجعل: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ ]اإلخالص:1[. 

جزء من أجزاء القرآن« ]مسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: خرج 
إلينا رسول الله | فقال: »أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ }ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ پ  پ{ ]اإلخالص:1[. حتى ختمها« ]مسلم[.
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باب قوله تعالى: 

}ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  { ]الرحمن:27[

قال الله تعالى: }ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ{ ]القصص:88[.

وقال الله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  { ]الرحمن:26[.

}ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  { ]الرحمن:27[.

ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   }ڳ   تــعــالــى:  الــلــه  وقـــال 
ھ{  ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ  

]الروم:38[.

ۆ  ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   }ھ  
ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{ ]الروم:39[.
عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبي | قال: »جنتان 
من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها، وما 
بني القوم وبني أن ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبر، على وجهه في 

جنة عدن« ]البخاري ومسلم[.

على  نزل  ملا  قال:  عنهما  الله  رضي  الله  عبد  بن  جابر  وعن 
رسول الله |: }ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ{ 

]األنعام:65[. قال: »أعوذ بوجهك«، }ۓ  ڭ  ڭ  ڭ{.

قال: »أعوذ بوجهك«، فلما نزلت: }ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    
ۈ  ۈ{، قال: »هاتان أهون وأيسر« ]البخاري[.
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وعن أبي موسى األشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول 
الله | بخمس كلمات، فقال: »إن الله جلَّ وعال ال ينام، وال ينبغي 
له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 

النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور«.

 وفي رواية: النار: »لو كشفه ألحرقت ُسُبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه« ]مسلم[.

 | النبي  قال: سمعت  الله عنه  بن عفان رضي  وعن عثمان 
يقول: »من بنا مسجدًا يبتغي به وجه الله: بنا الله له مثله في اجلنة« 

]البخاري، ومسلم[.

وعن عتبان بن مالك األنصاري رضي الله عنه قال: غدا علي 
رسول الله |، فقال: »لن يوافي عبٌد يوم القيامة، يقول: ال إله إال 

الله يبتغي به وجه الله، إال حرم الله عليه النار« ]البخاري ومسلم[.

 | وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله 
قال:»إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إال أجرت عليها حتى ما 

جتعل في في امرأتك« ]البخاري، ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ے  ۓ  ۓ{ ]املطففني:23[

قال الله تعالى: }پ  ڀ    ڀ    { ]القيامة:22[. }   ڀ      ٺ  ٺ{ 
]القيامة:23[.

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ    }چ   تعالى:  الله  وقال 
ڌ  ڎڎ  ڈ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک{ 

]يونس:26[.

وقال الله تعالى: }حس  خس  مس  حص  مص  جض  { ]ق:35[.

}ے   ]املطففني:22[.  ھ{  ھ   ھ       }ھ   تعالى:  الله  وقــال 
ۇ{  ۇ   ڭ   ڭ    }ڭ   ]املــطــفــفــني:23[.  ۓ{  ۓ  

]املطففني:24[.

وقال الله تعالى: }ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ  { ]املطففني:15[.

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي | 
كما  ربكم  سترون  إنكم  »أما  فقال:  البدر،  ليلة  القمر  إلى  نظر  إذ 
ترون هذا، ال تضامون وال تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن ال 
ثم  فافعلوا«،  الشمس وقبل غروبها،  تغلبوا على صالة قبل طلوع 
]طه:130[   ک{  ک      ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   }ژ   قال: 
]البخاري[. وفي لفظ البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 

قال: قال النبي |: »إنكم سترون ربكم عليانًا« ]البخاري[.
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وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال 
ناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: »هل تضارون 
قال:  الله،  يا رسول  قالوا: ال  دونها سحاب؟«،  ليس  الشمس  في 

»هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟«

 قالوا: ال يا رسول الله، قال: »فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك«، 
احلديث. ]البخاري، ومسلم[.

زمن  في  أناسًا  أن  عنه:  الله  رضي  اخلدري  سعيد  أبي  وعن 
قال  القيامة؟  يوم  ربنا  نرى  هل  الله  رســول  يا  قالوا:   | النبي 
ضوء  بالظهيرة  الشمس  رؤية  في  تضارون  هل  »نعم،   :| النبي 
ليس فيها سحاب«، قالوا: ال، قال: »وهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟«، قالوا: ال، قال النبي | »ما 
تضارون  كما  إال  القيامة،  يوم  وعال  جلَّ  الله  رؤية  في  تضارون 
في رؤية أحدهما« ]البخار ومسلم[. فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه 

املرئي باملرئي.

الله  أبو موسى األشعري رضي  قيس وهو  بن  الله  وعن عبد 
عنه، عن النبي | قال: »جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إلى ربهم 

إال رداء الِكبر على وجهه في جنة عدن« ]البخاري ومسلم[.

وعن عدي بن حامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: 
وال  حجاب،  وبينه  بينه  ليس  الله  يدي  بني  أحدكم  ليقفن  ثم   ...«
ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مااًل؟ فليقولن: بلى، ثم 
ليقولن: ألم أرسل إليك رسواًل؟ فليقولن: بلى، فينظر عن ميينه فال 
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يرى إال النار، ثم ينظر عن شماله فال يرى إال النار، فليتقني أحدكم 
النار ولو بشق مترة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله |: ... غلى قومه في حق املالئكة الذين يلتمسون حلق 
الذكر:»هل رأوني؟ قال: فيقولون: ال والله ما رأوك: فيقول: وكيف 
لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك 

متجيدًا وحتميدًا، وأكثر لك تسبيحًا« احلديث ]البخاري ومسلم[.

وعن صهيب رضي الله عنه، عن النبي | قال: »إذا دخل أهل 
أزيدكم؟  شيئًا  تريدون  وتعالى:  تبارك  الله  يقول  قال:  اجلنة،  اجلنة 
فيقولون: ألم ُتبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة، وُتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف احلجاب، فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 

ربهم جلَّ وعال« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ{ ]احلديد:3[

قال الله تبارك وتعالى: }ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی  { ]احلديد:3[.

كان  قــال:  عنه  الله  رضــي  الدومي  صخر  بن  الله  عبد  عن 
نقول: »اللهم رب  أن  إذا أخذنا مضاجعنا  يأمرنا   | الله  رسول 
كل  ورب  ربنا  العظيم،  العرش  ورب  األرض  ورب  السماوات 
شيء، فالق احلب والنوى، ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان، أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت األول فليس 
قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، 

وأغننا من الفقر« ]مسلم[.

 | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  األشعري  موسى  أبي  وعن 
وجهلي،  خطيئتي  لي  اغفر  »اللهم  الدعاء:  بهذا  يدعو  كان  أنه 
وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي 
لي  اغفر  اللهم  عندي،  ذلك  وكل  وعمدي،  وخطئي،  وهزلي، 
ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم 
قدير«  شيء  كل  على  وأنت  املؤخر،  وأنت  املقدم،  أنت  مني،  به 

]البخاري ومسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
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بيمينه، ثم يقول:  السماء  | قال: »يقبض األرض ويطوي  النبي 
أنا امللك أين ملوك األرض« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله |: 
»يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: 

من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته« ]البخاري ومسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ{ ]البقرة:255[

ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   }ڻ   وتعالى:  تبارك  الله  قال 
ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   

ىئ  ی   ی{ ]البقرة:255[.

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: »يا 
قلت:  قال:  أعظم«،  معك  الله  كتاب  من  آية  أي  أتدري  املنذر  أبا 
قلت: }ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ{  قال:  أعلم،  الله ورسوله 
أبا  العلم  ليهنك  ]البقرة:255[. قال: فضرب صدري، وقال: »والله 

املنذر« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى: 

}ہ  ھ  ھ   ھ{ ]النور:35[

قال الله تبارك وتعالى: }ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  
ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   
ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     

ىئی  ی  ی  ی  جئ{ ]النور:35[.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي | إذا قام 
يتهجد قال: »اللهم لك احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن 
فيهن، ولك احلمد لك ملك السموات واألرض ومن فيهن، ولك 
احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت 
ملك السموات واألرض، ولك احلمد أنت احلق ووعدك احلق، 
والنبيون  حق،  والنار  حق،  واجلنة  حق،  وقولك  حق،  ولقاؤك 
حق، ومحمد | حق، والساعة حق، اللهم لك أسملُت، وبك 
وإليك  خاصمت،  وبك  أنبت،  وإليك  توكلت،  وعليك  آمنت 
وما  أس��ررت  وما  أخ��رت،  وما  قدمت  ما  لي  فاغفر  حاكمت، 
إله  ال  أو:  أنت-  إال  إله  ال  املؤخر  وأنت  املقدم،  أنت  أعلنت، 

غيرك-« ]البخاري ومسلم[.

قال:   | النبي  عن  عنه،  الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  عن 
»ال يدخل اجلنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر«، قال رجل: إن 
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الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا، قال: »إن الله جميل 
يحب اجلمال، الكبر بطر احلق، وعمط الناس« ]مسلم[.

عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله |: 
»يا أيها الناس، إن الله طيب ال يقبل إال طيبا، وإن الله أمر املؤمنني 

مبا أمر به املرسلني

ھ      ہ   ہہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   }ڻ  فقال: 
ھ  ھ  { ]املؤمنون:51[. وقال: }ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ې  ىى  ائ ائ  ەئ  ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
السفر  يطيل  الرجل  ذكر  ثم  ]البقرة:57[.  ۈئ{  ۈئ   ۆئ 
حرام،  ومطعمه  رب  يا  رب  يا  السماء  إلى  يديه  ميد  أغبر  أشعث 

ومشربه حرام، وغذي باحلرام، فأنى ُيستجاب لذلك« ]مسلم[.
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باب قول الله تعالى:

} چ  چ  چ  ڇ  { ]النساء:96[

قال الله تعالى: }ٿ   ٹ  ٹ ٹ{ ]األعراف:156[.

قال الله تعالى: }جث  مث  ىث  { ]األحزاب:43[.

وقال الله تعالى: }ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ک{ ]املائدة:98[.

ىئ{  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   }ۈئ   تــعــالــى:  الــلــه  وقـــال 
]احلجر:49[.

ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   }ھ    تعالى:  الله  ــال  وق
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  

ۅ{ ]الكهف:58[.
وقال الله تعالى: } ھ     ھ  ھ   ھ{ ]النمل:30[.

عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله | يقول: »جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده 
ذلك  فمن  واح��دًا،  جزءًا  األرض  في  وأنزل  جزءًا،  وتسعني  تسعة 
اجلزء يتراحم اخللق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية 

أن ُتصيبه« ]البخاري ومسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
النبي |: »قال الله جّل وعال: سبقت رحمتي غضبي « ]مسلم[.
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قال:  عنه  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
يخلق  أن  قبل  كتابًا  كتب  الله  »إن  يقول:   | الله  رسول  سمعت 
اخللق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش« 

]البخاري مسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رسول 
الله | قال: »لو يعلم املؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد« 

]مسلم[.

وعن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي | 
سبي، فإذا أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي |: »أترون 
هذه طارحة ولدها في النار؟«، قلنا: ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه، 

فقال: »الله أرحم بعباده من هذه بولدها« ]البخاري ومسلم[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي | قال: »ليصينب 
أقوامًا سفٌح من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله اجلنة 

بفضل رحمته، يقال لهم: اجلهنميون« ]البخاري[.
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باب قول الله تعالى: 

}ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ{ ]الشورى:11[

قال الله تعالى: }ڈ     ژ  ژ  ڑ{ ]طه:5[.

وقال الله تعالى:}ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڻ   ڻڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ۀ  ۀ  ہ{ ]األعراف:54[.
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  وقــال 
ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   }ڇ   ]امللك:16[.  ڇ{  چ    چ  

ڈڈ   ژ  ژ ڑ    { ]امللك:17[.
وقال الله تعالى: }ں  ڻ  ڻ  ڻ  { ]األعلى:1[.

وقال الله تعالى: }ىئ  ی ی{ ]البقرة:255[.

وقال الله تعالى: }ڃ    ڃ  چ چ  چ{ ]النساء:34[.

وقال الله تعالى:}ژ  ڑ ڑ  ک    ک { 
]الرعد:9[.

ک{  ک   ک   ڑ   ڑ   تعالى:}ژ   ــلــه  ال وقـــال 
]اإلسراء:43[.

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    }ڄ    ــى:  ــال ــع ت ــه  ــل ال وقــــال 
ڃ{ ]املؤمنون:92[.
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ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   }ۈئ     تعالى:  الله  وقال 
ی  ی  { ]احلديد:3[.

 } تعالى: }مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب  الله  وقال 
]األنعام:18[.

ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ     }ٹ   تعالى:  الله  وقــال 
چ{  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 

]األنعام:61[.

ۆ{  ڭ  ۇ ۇ  ۆ   }ڭ  ڭ   تعالى:  الله  وقال 
]النحل:50[.

ۉ   ۅ  ۅ    ۋ   }ۈ  ٴۇ  ۋ   تعالى:  الله  وقال 
ۉ  ې  ې   ې   ې  ى  ى ائ  ائ   { ]غافر:15[.

ائ   ائ   ى   ى   ې   ې       { تعالى:  الله  وقال 
ەئەئ  { ]فاطر:10[.

ں{  ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   }ڳ   تعالى:  الله  ــال  وق
]النساء:158[.

ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   }ٿ   تعالى:  الله  وقــال 
ڤ{ ]آل عمران:55[.

ائ        ى     ى    ې   ې   ې   }ې   تعالى:  الله  وقال 
ائ   ەئ  ەئ  وئ  { ]املعارج:4[.

ڃ{  ڃ     ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  ــال  وق
]الزمر:1[.

وقال الله تعالى: }ٻ  ٻ  ٻ  پ{ ]فصلت:2[.
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ڤ{  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   }ٹ   تــعــالــى:  الــلــه  وقـــال 
]غافر:2[.

وعن معاوية بن احلكم السلمي رضي الله عنه قال: وكانت لي 
فإذا  يوم  قبل أحد واجلوانية، فاطلعت ذات  جارية ترعى غنمًا لي 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما 
يأسفون ، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله | فعظم ذلك 
علي، قلت: يا رسول الله أفال أعتقها؟ قال: »إئتني بها«، فأتيته بها، 
قالت:  أنا«،  »من  قال:  السماء،  في  قالت:  الله؟«،  »أين  لها:  فقال 

أنت رسول الله، قال: »أعتقها؛ فإنها مؤمنة« ]مسلم[.
وعن أبي سعيد اخلدري رضي الله عنه في حديث طويل، فقال 
النبي |: »أال تؤمنوني وأنا أمني من في السماء، يأتيني خبر السماء 

صباحًا ومساًء« احلديث، ]البخاري ومسلم[.
وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال 
| »والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعوا امرأته إلى  رسول الله 
حتى  عليها  ساخطًا  السماء  في  الذي  كان  إال  عليه،  فتأبى  فراشها 

يرضى عنها« ]مسلم[.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت آية احلجاب في 
زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئٍذ خبزًا وحلمًا، وكانت تفخر 
|، وكانت تقول: »إن الله أنكحني في السماء«  على نساء النبي 

]البخاري ومسلم بدون هذه الكلمات[.

وفي لفظ البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: فكانت زينب 
تفخر على أزواج النبي | تقول: »زوجكن أهاليكن وزوجني الله 

من فوق سبع سماوات« ]البخاري[.
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عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
النبي | قال: »إن في اجلنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله، كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض فإذا سألتم 
الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة وفوقه عرش 

الرحمن ومنه تفجر أنهار اجلنة« ]البخاري[.

وعن أم املؤمنني رضي الله عنها كأنها سمعت رسول الله | 
يقول: »إن املالئكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر األمر ُقضي 
في السماء فتسترق الشياطني السمع، فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، 

فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم« ]البخاري ومسلم[.

ان  الله عنه في حديث طويل:  وعن عمران بن حصني رضي 
النبي | قال: »كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على املاء، 

وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات واألرض« ]البخاري[.

قال:  عنهما  الله  رضي  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  وعن 
أن  قبل  اخلالئق  مقادير  الله  »كبت  يقول:   | الله  رسول  سمعت 
على  قال: وعرشه  ألف سنة،  بخمسني  واألرض  السموات  يخلق 

املاء« ]مسلم[.

| عن قوله:  النبي  قال: سالت  الله عنه  أبي ذر رضي  وعن 
}ۉ  ۉ  ې ېې ې  ى ى ائ{ ]يس:38[. 

قال: »مستقرها حتت العرش« ]البخاري، ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة الطويل إلى قول النبي |: »فانطلق فآتي حتت العرش فأقع 

ساجدًا لربي«  احلديث، ]مسلم[.
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إلى  الليل  الله عنهما في صالة  اليمان رضي  وعن حذيفة بن 
األعلى«   ربي  »سبحان   :| النبي  يعني  فقال   ، سجد  ثم  قومه: 

احلديث، ]مسلم[.

وعن أم املؤمنني رضي الله عنها قالت: قال رسول الله |: »من 
تصدق بعدل مترة من كسب طيب، وال يصعد إلى الله إال الطيب؛ 
فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، 

حتى تكون مثل اجلبل«.]البخاري ومسلم بدون ذكر الصعود[.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي |: »رفع يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه« ]البخاري ومسلم، ولفظ مسلم رأيت رسول الله | 

يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: أن رسول 
| قال: »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا،  الله 
حتى يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من 

يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له« ]البخاري ومسلم[.

عن  عنه،  الله  رضي  الدوسي  صخر  بن  الرحمن  عبد  وعن 
| كان يقول: »اللهم رب السماوات ورب األرض ورب  النبي 
العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق احلب والنوى، ومنزل 
التوراة، واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
فليس  اآلخر  قبلك شيء، وأنت  فليس  األول  أنت  اللهم  بناصيته 
بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس 

دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر« ]مسلم[.

حجة  صفة  في  عنهما  الله  رضي  الله  عبد  بن  جــابر  وعــن 
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النبي |، قال جابر: فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: »إن 
شهركم  في  هذا  يومكم  كحرمة  عليك،  حراٌم  وأموالكم  دماءكم 
هذا، في بلدكم هذا«. إلى قوله |: »وأنتم تسألون عني، فما أنتم 
ونصحت  وأديت  الرسالة  بلغت  قد  أنك  نشهد  قالوا:  قائلون؟«، 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: »اللهم 

اشهد...اللهم اشهد« ثالث مرات، احلديث. ]مسلم[.
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باب قوله تعالى: 

}ڈ     ژ  ژ  ڑ{ ]طه:5[

قال الله تعالى: }ڈ     ژ  ژ  ڑ  { ]طه:5[.

وقال الله تعالى: }ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڳ    ڳ   گ  گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڻ   ڻڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ۀ  ۀ  ہ  { ]األعراف:54[.
وقال الله تعالى: }ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   

ڈ{ ]السجدة:4[.

وقال الله تعالى: }ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ڃ چ   چ  

چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  { ]الرعد:2[.
الله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   وقال 
پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ{ ]احلديد:4[.
چ      ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   }ڄ   تعالى:  الــلــه  وقـــال 
ڎ{  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  

]الفرقان:59[.
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چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  وقال 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  

ک  ک  ک  کگ  گ    گ  { ]يونس:3[.
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باب قول الله تعالى: 

} چ  چ  چ   چ{ ]النساء:142[

وما مثل ذلك.

چ{  چ    چ   چ   ڃ   تعالى:}ڃ   الله  قال 
]النساء:142[.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    }ۈ   تعالى:  الله  وقال 
}ەئ   ]البقرة:14[.  ائ{  ى   ى    ې   ې         ې   ې   ۉ  

ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  { ]البقرة:15[.
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     }ڳ   تعالى:  الله  ــال  وق

ڱ  { ]النمل:50[.
وقال الله تعالى: }ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ{ 

]آل عمران:54[.

وقال الله تعالى: }گ   گ  گ  { ]الطارق:15[. }ڳ  ڳ{ 
]الطارق:16[.

وقال الله تعالى: }گ  ڳڳ  ڳ ڳ  ڱ{ ]األعراف:183[.
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باب قول الله تعالى: 

}وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ{ ]التكوير:29[

قال الله تعالى: }ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  { ]الكهف:39[.

ۈئ{  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ  تعالى:  الله  وقال 
]التكوير:29[.

وقال الله تعالى: }ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ{ ]البقرة:253[.

ڻ{  ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   }ڱ   تعالى:  الله  وقال 
]الكهف:23[. }ڻ  ڻ  ۀ  ۀ{ ]الكهف:24[.

وقال الله تعالى: }ڎ  ڈ      ڈ ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  
ڱڱ   ڱ      ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  

ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  { ]آل عمران:26[.

وعن أبي موسى األشعري رضي الله عنه قال: كان النبي | إذا 
أتاه السائل ورمبا قال: جاء السائل أو صاحب احلاجة قال: »اشفعوا 

فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء« ]البخاري ومسلم[.

وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله |: 
»لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي 

يوم القيامة« ]البخاري ومسلم[.
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وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله | 
دخل على أعرابي يعوده فقال: »ال بأس طهور إن شاء الله«، قال: 
قال: األعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال 

النبي |: »فنعم إذًا« ]البخاري[.
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باب قول الله تعالى: 

}ې  ې  ې  ى{ ]النساء:26[

قال الله تعالى: }ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ{ ]املائدة:1[.

وقال الله تعالى: }ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  
ڦ{  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ 

]األنعام:125[.

ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   تعالى:}ۇ   الله  وقــال 
ۋ{ ]البقرة:185[.

ائ   ى   ى   ې   ې   }ې   تعالى:  الله  وقال 
ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  { ]النساء:26[. 

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  
ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   }ٺ   ]النساء:27[.   } ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ{ ]النساء:28[.
وعن خال املؤمنني رضي الله عنه قال: سمعت النبي | يقول: 

»من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين« احلديث، ]البخاري ومسلم[.
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اخلامتة

هذا ما يسر الله جل شأنه جمعه وإيراده على يد العبد الفقير 
للغني القدير تبارك وتعالى، حامدًا ومصليًا.

والله أسأل أن ينفع به العباد والبالد، وأن يجعله نافعًا للحاضر 
زدنا  اللهم  والرشاد،  للهدى  مفتاحا  ولكم  لي  يجعله  وأن  والباد، 
وأهدنا  ولوالدينا،  لنا  واغفر  منك، وطاعة لك،  وقربًا  بك،  معرفة 

وأهد بنا، وأهد لنا، وزدنا هدا يا كرمي.
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بسم الله الرحمن الرحيم

َقْيُد قراءٍة وِسَماٍع

الُم على من بعثه آمرًا  الُة والسَّ احلمُد لله العزيِز احلميِد، والصَّ
أولي  وصحبِه  آلِه  وعلى  والتنديِد،  رِك  الشِّ عن  وناهيًا  بالتوحيِد، 

ديد. الرأي الرشيد، وَمْن َتبَِعُهم ِمن أصحاِب القوِل السَّ

ا بعُد: أمَّ

فقد َسِمَع ...................................................
..................................................

وطلب منِّي اإلجازة بذلك، وبجميع ما لي وعنِّي فأقوُل: قد 
أئمِة  عند  الـُمْعَتَبر  بشرِطها  ًة  عامَّ إجازًة  الـَمْذُكوَر  الفاِضَل  أجْزُت 

أهل احلديث واألثر.

رِّ والعلن، وأن يعَمَل  وُأوِصي الـُمجاَز بتقوى الله تعالى في السِّ
الِح، وأن ال ينساني ووالَِديَّ  َلِف الصَّ نَّة على منهج السَّ بالكتاب والسُّ

ومشايخي والـُمؤلَِّف ِمْن صالح َدَعَواتِِه.

وكتب



التوحيد في ضوء الكتاب والسنة
s

116

الفهرس

الصفحةالصفحة

5إهداء ....................................................

7املقدمة ...................................................

ڄ   ڄ    { تــعــالــى:  الــلــه  وقـــول  التوحيد  فضل  بــاب 
13ڄ{ ]هود:14[.................................

ہ{ ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   }ڻ   تعالى:  الله  قول  باب 
18 ]النساء:48[..........................................

23باب قول الله تعالى:  }پ  پ  پ  پ{ ]الفاحتة:2[

باب قوله تعالى: }ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ{ 
27]احلج:5[.............................................

باب: }وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  
29ىئ  ىئ{ ]األنعام:17[...........................

31باب قول النبي :| »لو تفتح عمل الشيطان«..............

]هود:80[ ۆئ{  ۆئ    ۇئ   ۇئ   }وئ    تعالى:  الله  قول  32باب 

باب قول الله تعالى:  }ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې{ 
36]الزمر:66[ ...........................................

ڑک{  ڑ   ژ   ژ   ڈ    { تعالى:  الله  قــول  بــاب 
39]البقرة:165[ .........................................



التوحيد في ضوء الكتاب والسنة

s

117

باب قول الله تعالى:  }ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ{ 
41]احلجر:49[ ...............................................

43باب قوله تعالى:  }ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  { ]الناس:1[ 

ـــراء:57[ ]اإلس وئ{  تعالى: }وئ    الله  قــول  45بــاب 

ی   ی   ی   ی   ىئ   تعالى: }ىئ   الله  قــول  بــاب 
47جئ{ ]املؤمنون:57[ ..............................

]األنفال:9[ ٻ{  ٻ   }ٱ   تعالى:   الله  قول  50باب 

باب قول الله تعالى:  }ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ{ 
........................................... 51]غافر:14[ 

ٿ{  ٿ   ٿ   }ٿ   تعالى:  الــلــه  ــول  ق ــاب  ب
54]الفاحتة:5[ ...........................................

باب قول الله تعالى:  }ی ی ی جئ  حئ مئ{ 
55]املائدة:23[ ..........................................

57باب قول الله تعالى  :} ے   ۓ{ ]احلج:29[ 

59باب قول الله تعالى: }ژ  ژ  ڑ{ ]الكوثر:2[ 

باب قول الله تعالى:  }ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ{ 
..................................... 60]األعراف:180[ 

ٻ   ٻ  ٻ    ٻ   }ٱ   تعالى:   الله  قــول  بــاب 
63پ   پ  پ{ ]آل عمران:16[ .......................



التوحيد في ضوء الكتاب والسنة
s

118

باب قول الله تعالى:  }ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ{ 
66]اإلسراء:15[ ........................................

چ{  ڃ   ڃ   تعالى:  }ڃ    الله  قــول  بــاب 
69]املائدة:92[ ..........................................

71باب قول النبي |: »من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك« 

شئت«  ثم  الله  شــاء  ما  »قــولــوا:    :| النبي  قــول  73بــاب 

.................. قطعت«  »إال   :| النبي  قول  74باب 

75باب قول الله تعالى: }ڌ   ڎ  ڎ ڈ  ڈ   { ]طه:69[ 

باب قوله تعالى:  }ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ{ 
79]اإلسراء:82[ ........................................

81باب قوله |:  »فال تتخذوا القبور مساجد« ...............

فزوروها« القبور  زيــارة  عن  »نهيتكم   :| النبي  قول  83باب 

باب قول الله تعالى:  }ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ{ 
84]طه:8[  ................................................

باب قول الله تعالى:  }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
88ڦ{ ]فصلت:40[ ..................................

ڈ{  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  }ڌ  تعالى:   قوله  باب 
90]الرحمن:27[ ........................................

92باب قول الله تعالى:  }ے  ۓ  ۓ{ ]املطففني:23[ 



التوحيد في ضوء الكتاب والسنة

s

119

ېئ{  ېئ   ېئ   ۈئ   }ۈئ     تعالى:  الله  قــول  ــاب  ب
95]احلديد:3[  ..........................................

ہ{  ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   تعالى: }ڻ   الله  قــول  بــاب 
....................................... 97]البقرة:255[ 

ھ{  ھ    ھ   }ہ   تعالى:  الــلــه  ــول  ق ــاب  ب
.......................................... 98]النور:35[ 

100باب قول الله تعالى: } چ  چ  چ  ڇ  { ]النساء:96[ 

باب قول الله تعالى:  }ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
............................. ]الشورى:11[  102ٹ{ 

108باب قوله تعالى:  }ڈ     ژ  ژ  ڑ  { ]طه:5[ 

چ{  چ    چ   چ   تعالى: }  الله  قــول  ــاب  ب
110]النساء:142[  ........................................

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  تعالى: }وئ  الله  قول  باب 
111ۈئ{ ]التكوير:29[ .............................

113باب قول الله تعالى: }ې  ې  ې  ى{ ]النساء:26[

115َقْيُد قراءٍة وِسَماٍع ......................................

.............................................. 116الفهرس 




