بسم اهلل الرحمن الرحيم

مختصر أخالق حممة القرآن

حث خمقو عمى أن يتدبروا القرآن...
(ٔ) من بداية المتن إلى قول الماتن :ثم إن اهلل -عز وجلّ -

الشيخ /خالد بف عثماف السبت

إف الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فبل مضؿ
لو ،ومف يضمؿ فبل ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو ،صمى

اهلل وسمـ وبارؾ عميو وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد:

لآلجري) -رحمو اهلل ،-ومؤلؼ
فيذا الكتاب الذي اجتمعنا لدراستو ىو مختصر كتاب (أخبلؽ حممة القرآف ُ
اآلج ّر،
اآلجري البغدادي ،نسبة إلى درب ُ
األصؿ ىو اإلماـ المعروؼ أبو بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل ُ

اآلج ّر معروؼ طيف ُيطبخ ُيتخذ لمبناء -
وىي محمة ببغداد غربي النير ،مف محاؿ
ٍ
موضع بجوار نير طابؽ ،و ُ
كما ىو معموـ ،-ويقاؿ لو في بعض الببلدِ :
القرميط ،ويقاؿ لو في بعض الببلد :الطوب ،والطابوؽ ،ونحو ذلؾ.

اآلجري -رحمو اهلل -في بغداد ،وكاف مولده في أواخر القرف الثالث اليجري ،يعني :في حدود سنة
نشأ ُ
وحدث ،ثـ
(ٕٓٛىػ) ،بقي في بغداد نحواً مف خمسيف سنة ،يعني :بقي فييا إلى سنة (ٖٖٓىػ) تعمـ بيا ،وعمّـّ ،
ذىب إلى الحج ،فمما دخؿ مكة أعجبتو وجاء في بعض الكتب في ترجمتو" :أنو سأؿ ربو إقامة بمكة سنة ،وأنو

سمع ىاتفاً يقوؿ :بؿ ثبلثيف سنة"(ٔ) ،اهلل أعمـ بيذا ،لكف حينما حج أقاـ بعد ذلؾ بمكة ثبلثيف سنة حتى توفي -

رحمو اهلل -سنة (ٖٓٙىػ) ،فكاف عمره -رحمو اهلل -قد بمغ الثمانيف أو قارب الثمانيف.

اآلجري -رحمو اهلل -لو شيوخ كثيروف ،ومف أشير كتبو المطبوعة كتاب (الشريعة) ،فقد روى فيو عف
واإلماـ ُ
أكثر مف سبعيف شيخاً ،وىذا الكتاب الذي ندرس مختصره كتاب (أخبلؽ حممة القرآف) روى فيو عف أربعة
وعشريف شيخاً ،فيذا عدد كثير مف الشيوخ.

وكذلؾ أيضاً لو مؤلفات كثيرة ،وقد عد بعضيـ ما يقرب مف ثمانية وثبلثيف مصنفاً مف مصنفاتو ،وىذا الكتاب
وىو كتاب (أخبلؽ حممة القرآف) مف أشير ىذه المصنفات.

لمقرئ ،أخبلؽ القُراء ،كؿ مف
فيذا الكتاب يتحدث عف أخبلؽ حممة القرآف كما يدؿ عميو عنوانو :أخبلؽ القارئ وا ُ
يق أر القرآف ،واآلداب التي ينبغي مراعاتيا في ذلؾ ،وذكر فيو أيضاً في أولو وآخره بعض ما يتصؿ بفضؿ

المقرئ ،وما يشتركاف
تبلوتو ،وتعممو ،وتعميمو ،لكف ُجؿ الكتاب يدور حوؿ موضوع األخبلؽ واآلداب لمقارئ و ُ
فيو مف ذلؾ ،وىذا ُيعد مف أوؿ المصنفات التي وقفنا عمييا في ىذا الموضوع.

وىناؾ مؤلفات تطرقت لآلداب قبمو ككتاب( :فضائؿ القرآف) ألبي ُعبيد القاسـ بف سبلـ ،المتوفى سنة (ٕٕٗىػ)،
لكف كتاب أبي ُعبيد ال يختص بأخبلؽ وآداب حممة القرآف ،وىكذا بعض المصنفات التي أُلفت في فضائؿ

ٔ  -وفيات األعياف (ٗ ،)ٕٜٕ /وطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي (ٖ.)ٜٔٗ /
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اآلجري وىو أبو جعفر الفريابي لو كتاب مطبوع في فضائؿ القرآف ،لكف ىذا الكتاب
القرآف ،ومف ىؤالء شيخ ُ
يتحدث عف آداب حممة القرآف ،وأخبلؽ حممة القرآف خاصة.

ومزية ىذا الكتاب أنو كتاب ُمسند ،يعني :أنو يسوؽ الروايات باألسانيد ،ىذا باإلضافة إلى سيولة العبارة ،وكذلؾ
أيضاً التأصيؿ ،فيو حينما يذكر جممة مف اآلداب أو القضايا التي ينبغي مراعاتيا فإنو بعد ذلؾ يذكر ما يدلؿ
عمى ذلؾ مف القرآف والسنة وأقواؿ السمؼ مف الصحابة والتابعيف ،ثـ بعد ذلؾ يذكر أقواؿ العمماء

-رحميـ اهلل

تعالى ،-وىذه الطريقة في التأصيؿ ال شؾ أنيا أجدى وأنفع ،وطالب العمـ أحوج ما يكوف إلى ذلؾ ،وىذا ىو
التأصيؿ الحقيقي ،وىذا ىو العمـ النافع الذي ُيبنى عمى كبلـ اهلل ،وكبلـ رسولو -صمى اهلل عميو وسمـ -عمى
فيـ السمؼ الصالح -رضي اهلل تعالى عنيـ وأرضاىـ.
فيذه مف أبرز مزايا ىذا الكتاب ،اإلماـ النووي -رحمو اهلل -صنؼ كتابو المشيور (التبياف في آداب حممة

اآلجري لو فضؿ التقدـ مف جية،
القرآف) ،وتناوؿ فيو قضايا فقيية ونحو ذلؾ ،إال أف ىذا الكتاب الذي ألفو ُ
وكذلؾ أيضاً يورد الروايات باألسانيد ،ىذا باإلضافة إلى كثرة التأصيؿ فيو بالطريقة التي أشرت إلييا ،ىذا ما
يتصؿ بمزية ىذا الكتاب ،وقد ذكر فيو تسعة أبواب:

الباب األوؿ :في فضؿ حممة القرآف.

والباب الثاني :في فضؿ مف تعمـ القرآف وعممو.

والباب الثالث :في فضؿ االجتماع في المساجد لدروس القرآف.

فيذه األبواب الثبلثة في الفضائؿ في أوؿ الكتاب ،ثـ بعد ذلؾ:
الباب الرابع :في ذكر أخبلؽ أىؿ القرآف.

قر القرآف ال يريد بو اهلل -عز وجؿ.
الباب الخامس :أخبلؽ مف أ
المقرئ إذا جمس ُيقرئ لوجو اهلل -عز وجؿ -ماذا ينبغي لو أف يتخمؽ بو.
الباب السادس :أخبلؽ ُ
المقرئ.
الباب السابع :ذكر أخبلؽ مف ق أر القرآف عمى ُ

الباب الثامف :أدب القُراء عند تبلوتيـ القرآف مما ال ينبغي ليـ جيمو.
الباب التاسع واألخير :في ُحسف الصوت بالقرآف.

اآلجري بحروفيا مف غير
ىذا ما تضمنو ىذا الكتاب ،وىذا المختصر الذي بيف أيديكـ إنما تقرءوف فيو عبارات ُ
ونظر في أفضؿ ىذه النسخ ،وىي النسخ الثبلث المحققة ،والفروقات بينيا غير
تصرؼ ،قوبؿ عمى خمس نسخُ ،
-يعني :كتب

مؤثرة في الجممة ،ولكف انتُقيت العبارة األوضح واألليؽ بالسياؽ مع المراجعة عمى األصوؿ
الحديث والرواية -وكذلؾ أيضاً بحذؼ األسانيد والروايات الضعيفة ،والعبارات المكررة فقط ،وأما الباقي فإنو أُثبت

كما ذكره مؤلفو ،فإذا قرأت ىذا المختصر أرجو أف تكوف قد قرأت األصؿ ،وأما ما تُرؾ مف األصؿ فإف ذلؾ ال
يضر فوتو ،وال تحتاج إلى النظر فيو.
بعد ذلؾ نبدأ بقراءة الكتاب والتعميؽ عمى ما يحتاج إلى تعميؽ ،وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يبارؾ لنا ولكـ فيما

نسمع ،ونق أر ونتعمـ ،إنو سميع مجيب.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو وسمم تسميماً كثي ارً إلى يوم الدين ،أما
بعد:

اآلجّْري
فالميم اغفر لنا ولشيخنا ولمحاضرين والمستمعين ،قال اإلمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل ُ
-رحمو اهلل:-

ِ ِ
ِ
ق ما أ ِ ِ ِ
س ُو ،فَ َن ْح ُن َن ْح َم ُدهُ ِب ِو:
الم ا ْل َح ْم ُد لِ َم ْوال َنا ا ْل َك ِرْيِمَ ،وأَف َ
أَ
َح ُّ َ ْ
ْض ُل ا ْل َح ْمد َما َحم َد ِبو ا ْل َك ِرْي ُم َن ْف َ
َستَ ْفت ُح بو ا ْل َك َ
{ا ْلحم ُد لِمَّ ِو الَِّذي أَ ْن َز َل عمَى ع ْب ِد ِه ا ْل ِكتَاب ولَم ي ْجع ْل لَ ُو ِعوجا * قَّْيماً لّْي ِ
يداً ِمن لَّ ُد ْن ُو َوُي َب ّْ
ش َر
نذ َر َبأْساً َ
ش ِد َ
َ ُ
ًَ
َ
َ
َ َ ْ َ َ
َْ
ين ِف ِ
َج ارً حس َناً * م ِ
الصالِح ِ
يو أ ََب َداً} [الكيف ،]ٖ-ٔ:و{ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي لَ ُو
ات أ َّ
اك ِث َ
ين َي ْع َممُ َ
ين الَِّذ َ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون َّ َ
َن لَ ُي ْم أ ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ما ِفي َّ ِ
ِ ِ
ير * َي ْعمَم َما َيمِ ُج ِفي ْاْل َْر ِ
ِ
ض َو َما َي ْخ ُر ُج
يم ا ْل َخ ِب ُ
َ
ُ
الس َم َوات َو َما في ْاْل َْرض َولَ ُو ا ْل َح ْم ُد في ْاآلخ َرة َو ُى َو ا ْل َحك ُ
اء وما يعرج ِفييا و ُىو َّ ِ
ِم ْنيا وما ي ْن ِز ُل ِم َن َّ ِ
ور} [ َس َبأٌ.]ٕ-ٔ:
َ ََ َ
الس َم َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
يم ا ْل َغفُ ُ
الرح ُ
ضمُ ُو َعمَ ْي ِو
َح َم ُدهُ عمى تواتر إحسانو وقديم ِن َع ِموَ ،ح ْم َد َم ْن َي ْعمَ ُم أ َّ
ان فَ ْ
َن مواله ا ْل َك ِرْي َم َعمَّ َم ُو َما لَ ْم َي ُك ْن َي ْعمَ ُمَ ،و َك َ
أْ
الش ْكر عمَى ما تَفَض َ ِ ِ ِ ِ ِ
يد ِم ْن فَ ْ ِ ِ
ِ
ض ٍل ع ِظ ٍ
آل
يم} [ َ
َسأَلُ ُو ا ْل َم ِز َ
َّل ِبو م ْن ن َعموَّ ،إن ُوُ { :ذو فَ ْ َ
ضموَ ،و ُّ َ َ
َعظيماًَ ،وأ ْ
َ
ان.]ٔ7ٗ:
ِع ْم َر َ

ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
وصمَّى اهلل عمَى مح َّم ٍد ع ْب ِد ِه ور ِ
ون لَ ُو ِرضاًَ ،ولَ َنا ِب َيا َم ْغ ِف َرةً،
صالةً تَ ُك ُ
سولِوَ ،وَن ِب ّْيوَ ،وأَمينو َعمَى َو ْح ِيو َو ِع َبادهَ ،
ُ َ َُ َ ََ ُ
َ َ
ط ّْيباً ،أما بعد:
سمَّ َم َك ِث ا
يرً َ
َج َم ِع َ
َو َعمَى آلِ ِو أ ْ
ينَ ،و َ

فإني قائل -وباهلل أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل ،وال قوة إال باهلل العمي العظيم :-أَ ْن َز َل اهللُ -عز
َعمَ َم َخ ْمقَ َو ِفي ِكتَا ِب ِو َو َعمَى
َعمَ َم ُو فَ ْ
وجل -ا ْلقُ ْر َ
ض َل َما أَ ْن َز َل َعمَ ْي ِوَ ،وأ ْ
آن َعمَى َن ِب ّْي ِو -صمى اهلل عميو وسممَ ،-وأ ْ
َن ا ْلقُر َ ِ
ان ر ِ
ِ
وىدى لمن اىتدى بو ِ
وغ ًنى لمن استغنى بوَ ،و ِح ْرٌز ِم ْن
ص َم ِب ِوً ،
ص َم ٌة لِ َم ْن ْ
آن ع ْ
اعتَ َ
سِ َ ُ
لَ
سولِو :أ َّ ْ
ِ
ِ ِ
ار لِم ْن اتَّبع ُو ،وُن ِ
َّ
الص ُد ِ
ين.
اء لِ َما ِفي ُّ
ممؤ ِم ِن َ
ور ل َم ْن ْ
استََن َار ِبوَ ،وشفَ ٌ
الن ِ َ َ َ َ ٌ
حم ٌة ل ُ
ورَ ،و ُى َدى َو َر َ
ِ
ِ ِ ِ ُّ
ثُ َّم أَمر اهللُ الكريم َخ ْمقَ ُو أ ْ ِ
شا ِب ِي ِو،
ام ُوَ ،وُي ْؤ ِم ُنوا ِب ُمتَ َ
ََ
َن ُي ْؤمنُوا ِبوَ ،وَي ْع َممُوا ِب ُم ْح َكمو فَ ُيحموا َحال لَوَ ،وُي َحّْرُموا َح َر َ
ويعتَِبروا ِبأَمثَالِ ِو ،ويقولوا{ :آم َّنا ِب ِو ُك ّّل ّْم ْن ِع ِ
ند َرّْب َنا} [آل عمران.]ٖ:
ْ
ََْ ُ
َ
ِ
الن َجاةَ ِم ْن َّ
الوِت ِو َوا ْل َعم ِل ِب ِوَّ :
الن ِ
ارَ ،و ُّ
ول إِلَى ا ْل َج َّن ِة.
الد ُخ َ
ثُ َّم َو َع َد ُى ْم َعمَى ت َ
َ
َحس ُنوا ِ
ِ
يو ِب ُقمُوِب ِيم ،وِا َذا ِ
َن يتَ َدبَّروه ،ويتَفَ َّكروا ِف ِ
ِ
ِ
اع ُو ،ثُ َّم
است َم َ
ثُ َّم َن َد َ
ْ
سم ُعوهُ م ْن َغ ْي ِرِى ْم أ ْ َ
ْ َ َ
ب َخ ْمقَ َو إ َذا ُى ْم تَمَ ْوا كتَ َاب ُو أ ْ َ ُ ُ َ َ ُ
ِ
يلَ ،فمَ ُو ا ْل َح ْم ُد.
اب ا ْل َج ِز َ
َو َع َد ُى ْم َعمَى َذل َك الثََّو َ
آن ،وأَر َ ِ
الرْب َح الِّْذي ال َب ْع َدهُ ِرْب ٌحَ ،وُي َعّْرفُ ُو
اج َرةَ َم ْوالهُ ا ْل َك ِرْيم فَأ ََّن ُو ُي ْرِب ُح ُو ّْ
َعمَ َم َخ ْمقَ َو :أ ْ
ثُ َّم أ ْ
اد ِبو ُمتَ َ
َن َم ْن تَال ا ْلقُ ْر َ َ َ
الد ْنيا و ِ
ِ
اآلخ َرِة.
َب َرَك َة ا ْل ُمتَ َ
اج َرِة في ُّ َ َ
اب ِ
ِ
اء اهللَُ -ب َيا ُن ُو فَي ِكتَ ِ
اهلل -عز
قَ َ
سأَ ْذ ُك ُرهُ -إِ ْن َ
ش َ
س ْي ِن -رحمو اهللَ :-جميعُ َما َذ َك ْرتُ ُو َو َما َ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُح َ
ضي اهلل ع ْنيم ،-وس ِائ ِر ا ْلعمَم ِ
ِ
ِِ
وجل ،-وس َّن ِة رس ِ ِ
اء،
ص َح َابتو َ -ر َ ُ َ ُ ْ َ َ
ول اهلل -صمى اهلل عميو وسممَ ،-و ِم ْن قَ ْو ِل َ
َ ُ َ ُ
ُ َ
ق في ذلك.
وأنا أذكر منو ما حضرني ِذ ْكره -إن شاء اهلل تعالى ،-واهللُ ا ْل ُم َوفّْ ُ
كما ذكرت في أوؿ الكبلـ مف أنو يذكر جممة مف األمور ثـ بعد ذلؾ يسوؽ دالئميا مف الكتاب والسنة ،وأقواؿ
السمؼ ،ثـ يذكر أقواؿ أىؿ العمـ ،ىذا مف أنفع ما يكوف ،ىذه طريقتو في ىذا الكتاب في جميع المواضع.

فيذا أوليا:
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َّ ِ
ين ي ْتمُ َ ِ
ِ
اموا َّ
ون ِت َج َارةً
قَ َ
الص َالةَ َوأَ ْنفَقُوا ِم َّما َرَزْق َن ُ
اى ْم ِس ِّار َو َع َال ِن َي ًة َي ْر ُج َ
ون كتَ َ
ال -عز وجل{ :-إِ َّن الَّذ َ َ
اب المو َوأَقَ ُ
ِ ّْ
يد ُىم ّْمن فَ ْ ِ ِ ِ َّ
ور} [فاطر.]ٖٓ-ٕ2:
ور َ
ورُى ْم َوَي ِز َ
ور * ل ُي َوف َي ُي ْم أ ُ
ش ُك ٌ
ضمو إن ُو َغفُ ٌ
ُج َ
لَ ْن تَُب َ
ِ
ين ي ْتمُ َ ِ
ِ
الصالةَ}،
اموا َّ
ون كتَ َ
ىذه اآلية األولى في فضؿ التبلوة ،تأمؿ قولو -تبارؾ وتعالى{ :-إِ َّن الَّذ َ َ
اب اهلل َوأَقَ ُ
"يتموف كتاب اهلل" ىذا يحتمؿ أف يكوف المراد التبلوة بمعنى القراءة ،ويحتمؿ أف يكوف المراد االتّباع ،فإف أصؿ
الجمؿ واآليات التي يقرؤىا ،وكذلؾ أيضاً
ىذه المادة "تبل" بمعنى تَبِع ،فالذي يق أر ىو يتبع الحروؼ والكممات و ُ
بعض أىؿ
الذي يعمؿ ىو متبع لما يقرأ ،متبع لما أمر اهلل -تبارؾ وتعالى -بو وىدى إليو ،فيذه قد فسر بيا
ُ

العمـ مف السمؼ فمف بعدىـ التبلوة.
ون ِكتَاب ِ
آن} [النمؿ ،]ٜٕ:بمعنى:
اهلل} ،فسروه االتباع والعمؿَ { ،وأ ْ
َن أَ ْتمُ َو ا ْلقُ ْر َ
ين َي ْتمُ َ
وقاؿ -عز وجؿ{ :-إِ َّن الَِّذ َ
َ
العمؿ بما فيو ،اتباع القرآف ،فيذاف معنياف وىما صحيحاف ،والقرآف ُيعبر بو بالجمؿ والعبارات القصيرة الدالة
عمى المعاني الكثيرة.

فاهلل -تبارؾ وتعالى -قد أثنى عمى ىؤالء الذيف يتموف كتاب اهلل فيدخؿ فيو التالي بمعنى القارئ ،ويدخؿ أيضاً
آن} [النمؿ ،]ٜٕ:أي :القراءة ،وكذلؾ أيضاً االتباع ،فيذاف معنياف يدؿ
فيو بمعنى االتباع ،يتبعوفَ { ،وأ ْ
َن أَ ْتمُ َو ا ْلقُ ْر َ
عمييما المفظ ،وىما مطموباف ،وكؿ واحد منيما قد دلت عميو أدلة ،واذا كاف األمر كذلؾ فإنو ال ُيحمؿ عمى واحد

منيما إال لدليؿ ،واف كاف المتبادر أف التبلوة ىي بمعنى القراءة لكف يمكف أف يقاؿ :إنيا تدخؿ في ذلؾ دخوالً

اعى ،ومثؿ ىذا ُيحتاج إليو
فير َ
أوليًّا ،ولكف المعنى اآلخر الذي ىو العمؿ واالتباع ليس بعيداً عف ىذه النصوص ُ
بعد قميؿ -إف شاء اهلل تعالى -في الكبلـ عمى مثؿ قولو -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-خيركـ مف تعمـ القرآف
وعممو))(ٕ) ،ما المراد بذلؾ.

الصالِح ِ
آن َي ْي ِدي لِمَِّتي ِىي أَق َْوُم َوُي َب ّْ
َن لَ ُي ْم
ات أ َّ
ين َي ْع َممُ َ
ين الَِّذ َ
ش ُر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
وقَا َل -عز وجل{ :-إِ َّن َى َذا ا ْلقُ ْر َ
ون َّ َ
َ
ِ
ون ِب ِ
يما} [اإلسراء.]ٔٓ-2:
ير * َوأ َّ
َج ًار َك ِب ًا
ين ال ُي ْؤ ِم ُن َ
َن الَِّذ َ
اآلخ َرِة أ ْ
أْ
َعتَ ْد َنا لَ ُي ْم َع َذ ًابا أَل ً
تحدث الشيخ محمد األميف الشنقيطي -رحمو اهلل -عمى ىذه اآلية في كتابو (أضواء البياف) ،عف وجوه ىداية
القرآف لمتي ىي أقوـ ،في كؿ جانب مف جوانب الحياة ،فيما يتعمؽ بأمور السياسة والحرب والسمـ ،وأمور

االجتماع واألسرة ،وما يتصؿ بالعبادات والمعامبلت ،وما إلى ذلؾ ،يمكف مراجعتيا.
ِ
ال -عز وجلَ { :-وُن َن َّز ُل ِم ْن ا ْلقُ ْر ِ
ارً}
س َا
وقَ َ
ين َوال َي ِز ُ
يد الظَّالِ ِم َ
اء َو َر ْح َم ٌة لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ين إِال َخ َ
آن َما ُى َو شفَ ٌ
[اإلسراء.]2ٕ:
ىنا أطمؽ الوصؼ بكوف القرآف شفاء ،فيذا الشفاء يشمؿ -كما قاؿ أىؿ العمـ كالحافظ ابف القيـ وغيره :-شفاء
األرواح مف الشبيات والضبلالت ،والشرؾ والجيؿ والرَيب ،وكذلؾ أيضاً ىو شفاء لؤلبداف مف عمميا وأوصابيا
فيستشفى بالقرآف(ٖ) ،والدالئؿ عمى ىذا معروفة ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ(( :وما أدراؾ أنيا رقية))(ٗ).
ُ
ٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب فضائؿ القرآف ،باب خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو ،برقـ (.)ٕ٘ٓٚ
ٖ  -إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف (ٔ.)ٗ٘-ٗٗ /
ٗ  -أخرجو البخاري ،كتاب الطب ،باب الرقى بفاتحة الكتاب ،برقـ ( ،)ٖ٘ٚٙومسمـ ،كتاب السبلـ ،باب جواز أخذ األجرة عمى
الرقية بالقرآف واألذكار ،برقـ (ٕٕٔٓ).
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(٘)

إلى غير ىذا مما نعممو.

وكذلؾ -صمى اهلل عميو وسمـُ -رقي بالمعوذتيف
فيذا الشفاء يشمؿ شفاء القموب ،ويشمؿ أيضاً شفاء األبداف.

ويخطئ بحسب موافقتو لممحؿ ،أما القرآف فإف اهلل جاء
وىنا قاؿ" :شفاء" ،ولـ يقؿ :دواء؛ فإف الدواء يصيب ُ
بالنتيجة ،لـ يقؿ :وننزؿ مف القرآف ما ىو دواء ،وانما قاؿ" :شفاء" ،فالشفاء بو يكوف متحققاً إذا أقبؿ العبد عميو

إقباالً صحيحاً.

ِ
ُّيا َّ
الص ُد ِ
ور َو ُى ًدى َو َر ْح َم ٌة
اء لّْ َما ِفي ُّ
وقَ َ
ال -عز وجلَ { :-يا أَي َ
اس قَ ْد َجاءتْ ُكم َّم ْو ِعظَ ٌة ّْمن َّرّْب ُك ْم َوشفَ ٌ
الن ُ
ين} [ يونس.]٘7:
لّْ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
اهلل -تبارؾ وتعالى -سماه موعظة ،سماه بشمولو وعمومو بما فيو مف العقائد واألحكاـ ،وبما فيو مف ذكر الجنة

-

والنار ،وما فيو مف ذكر القصص واألخبار واألمثاؿ والعبر ،كؿ ذلؾ سماه موعظة ،وذلؾ في كتاب اهلل
اءهُ َم ْو ِعظَ ٌة ِم ْن َرّْب ِو فَانتَ َيى
تبارؾ وتعالى -يقاؿ تارة لؤلحكاـ ،فإف اهلل -تبارؾ وتعالى -لما ذكر الربا{ :فَ َم ْن َج َ
ف َوأ َْم ُرهُ إِلَى المَّ ِو} [البقرة.]ٕٚ٘:
سمَ َ
َفمَ ُو َما َ
ون ِب ِو} مع أنو حكـ في موضوع
وعظُ َ
وفي الظيار أيضاً لما ذكر الكفارة قاؿ بأف ذلؾ مما يوعظ بو العباد{ ،تُ َ
خاص يتعمؽ بالظيار ،فالوعظ يقاؿ :لؤلحكاـ وبيانيا ،ويقاؿ :لكؿ ما تضمنو القرآف مف العقائد والعموـ والشرائع

ونحو ذلؾ ،وقد يقاؿ الوعظ لمعنى أخص ،وىو ما يتصؿ باألمر ،أو النيي المقروف بالترغيب أو الترىيب ،ىذا

ىو الشائع.

واذا كاف اهلل -تبارؾ وتعالى -ذكر ىذا القرآف بأنو موعظة ،وكذلؾ أيضاً قاؿ عف نفسو بأنو يعظ ،وكذلؾ أيضاً

فإف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يعظ الناس فإنو ال ينبغي لطالب العمـ أف يتنزه مف الوعظ ،وأف يترفع عف

ذلؾ ،ويظف أف ىذا الوعظ يحط مف مرتبتو ومنزلتو في العمـ ،فمربما توىـ طالب العمـ أف اشتغالو بالفقو أو

الحديث أو التفسير أو غير ذلؾ أف ذلؾ يغنيو عف االشتغاؿ بالوعظ؛ ألف ذلؾ صنعة مف ال ُيحسف العمـ ،وكأف
ىؤالء قد سبؽ إلى أذىانيـ صورة ال تمثؿ الوعظ الحقيقي ،فيما ُيذكر عف القُصاص ،وأنيـ ال يميزوف بيف
الصحيح والسقيـ ،والغث والسميف ،ويوردوف األخبار والقصص والمختمقات ونحو ذلؾ ،فتنزه ىؤالء أو أرادوا التنزه

عف مثؿ ىذه الفضيمة ،والعمؿ الشريؼ ،فينبغي أف توضع األمور في موضعيا الصحيح.
ِ
الص ُد ِ
ور} ىذا اليداية شفاء
اء لّْ َما ِفي ُّ
وىكذا حينما وصؼ اهلل -تبارؾ وتعالى -ىذا القرآف في ىذه اآليةَ { :وشفَ ٌ
مف الشكوؾ والريب والكفر وظممات الغي والضبللة ،فجاء الشفاء بيذا القرآف ،في اآلية التي قبمياَ { :وُن َن َّز ُل ِم ْن
ِ
ا ْلقُ ْر ِ
ين} ،ىنا يشمؿ ىذا وىذا ،يشمؿ الشفاء بنوعيو ،شفاء األبداف وشفاء النفوس
اء َو َر ْح َم ٌة لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
آن َما ُى َو شفَ ٌ
واألرواح.
ين آمنُواْ ِب ِ
ورً ُّم ِبي َناً * فَأ َّ َِّ
ُّيا َّ
اهلل
َنزْل َنا إِلَ ْي ُك ْم نُ َا
َوقَ َ
ان ّْمن َّرّْب ُك ْم َوأ َ
اس قَ ْد َجاء ُكم ُب ْرَى ٌ
ال -عز وجلَ { :-يا أَي َ
الن ُ
َما الذ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
س ُي ْد ِخمُ ُيم ِفي ر ْحم ٍة ّْم ْن ُو َوفَ ْ ٍ
ستَ ِقيماً} [ ّْ
اء.]ٔ7٘ -ٔ7ٗ:
َو ْ
س ُ
الن َ
ص ُمواْ ِبو فَ َ
اعتَ َ
ْ
ضل َوَي ْيدي ِي ْم إلَ ْيو ص َارطَاً ُّم ْ َ
َ َ

٘  -أخرجو البخاري ،كتاب الطب ،باب الرقى بالقرآف والمعوذات ،برقـ (ٖ٘.)٘ٚ
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ان ّْمن َّرّْب ُك ْم} برىاف بمعنى الحجة الواضحة التي ال تدع في
وحينما قاؿ اهلل -تبارؾ وتعالى{ :-قَ ْد َجاء ُكم ُب ْرَى ٌ
الحؽ لبساً ،فيذا القرآف يحصؿ بو بياف الحؽ بصورة جمية واضحة ال يبقى معيا التباس فيو أو تردد في صحتو،
ورً ُّم ِبي َناً} تستنير بو النفوس والقموب واألرواح ،ويقابؿ ذلؾ الظممات حيث الكفر والضبلؿ
َنزْل َنا إِلَ ْي ُك ْم ُن َا
وىكذا { َوأ َ
والجيالة.
ِ ِ
وقال -عز وجل{ :-و ْ ِ
ف َب ْي َن
اء فَأَلَّ َ
يعا َوال تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
َع َد ً
اعتَص ُموا ِب َح ْب ِل المَّو َجم ً
َ
ِ
ِ
شفَا ُح ْفرٍة ِم َن َّ
الن ِ
آي ِات ِو لَ َعمَّ ُك ْم
َص َب ْحتُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِو إِ ْخ َوا ًنا َو ُك ْنتُ ْم َعمَى َ
ار فَأَ ْنقَ َذ ُك ْم م ْن َيا َك َذل َك ُي َب ّْي ُن المَّ ُو لَ ُك ْم َ
ُقمُوِب ُك ْم فَأ ْ
َ

ون} [آل عمران.]ٖٔٓ:
تَ ْيتَ ُد َ
وحبمو ىنا فسره جمع مف أىؿ السمؼ فمف بعدىـ بأنو القرآف ،وما قيؿ مف عبارات لمسمؼ غير ىذا فيي في

الواقع راجعة إليو ،فإف ذلؾ كمو يرجع إلى معنى واحد.
َحس َن ا ْلح ِد ِ
وح ْب ُل ِ
ود
شا ِب ًيا َّمثَ ِان َي تَ ْق َ
يث ِكتَاباً ُّمتَ َ
ش ِع ُّر ِم ْن ُو ُجمُ ُ
اهلل ُى َو ا ْلقُ ْر ُ
َ
ََ
آن ،وقال -عز وجل{ :-اهللُ َن َّز َل أ ْ َ
شاء ومن ي ْ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َي ْخ َ
ين ُجمُ ُ
َّي ْم ثُ َّم تَمِ ُ
الَِّذ َ
وب ُي ْم إِلَى ذ ْك ِر اهلل َذل َك ُى َدى اهلل َي ْيدي ِبو َم ْن َي َ ُ َ َ ُ
ود ُى ْم َوُقمُ ُ
ش ْو َن َرب ُ
ضم ْل اهللُ
فَ َما لَ ُو ِم ْن َى ٍاد} [الزمر.]ٕٖ:
َحس َن ا ْلح ِد ِ
شا ِب ًيا} ىنا المقصود بو التشابو العاـ ،بمعنى :أنو ُيشبو
يث ِكتَاباً ُّمتَ َ
َ
والمقصود ىنا بقولو{ :اهللُ َن َّز َل أ ْ َ

الحسف واإلتقاف والببلغة والفصاحة وما إلى ذلؾ مف أولو إلى آخره ،أوؿ ما نزؿ عمى النبي -
بعضو بعضاً في ُ
صمى اهلل عميو وسمـ" :-اق أر" ،وآخر ما نزؿ عمى النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وىي اآليات الثبلث عمى
ون ِف ِ
الديف ،كؿ ذلؾ عمى نيج
األرجح -واهلل أعمـ :-آية الربا ،و{ َواتَّقُوا َي ْو ًما تُْر َج ُع َ
يو إِلَى المَّ ِو} [البقرة ،]ٕٛٔ:وآية ْ
واحد في الببلغة والفصاحة متشابياً ُيصدؽ بعضو بعضاً ،ويوافؽ بعضو بعضاً ،يشيد بعضو لبعض بالتحقيؽ
والتصديؽ ،وكذلؾ أيضاً في ألفاظو وعباراتو فيو في غاية التشابو مف ىذه الحيثية ،وليس المقصود التشابو

المحكـ ،وذلؾ ما ذكره اهلل -تبارؾ وتعالى -في آية آؿ
الخاص الذي ُيحتاج معو لفيـ معناه أف ُنرجعو إلى ُ
ِ
ات ُى َّن أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ات} ،فالذي في آية آؿ
اب َوأ َ
ُخ ُر ُمتَ َ
شا ِب َي ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
آي ٌ
عمراف حينما قاؿ اهلل -تبارؾ وتعالى{ :-م ْن ُو َ
عمراف غير ىذا ،الذي في آية آؿ عمراف ىو التشابو الخاص واإلحكاـ الخاص ،وىنا التشابو العاـ وكذلؾ
اإلحكاـ العاـ في مثؿ قولو -تبارؾ وتعالى{ :-أ ْ ِ
آياتُ ُو} [ىود ]ٔ:حينما وصفو بجممتو أف آياتو قد أُحكمت،
ُحك َم ْت َ
أُحكمت بمعنى أنيا متقنة ليس فييا خمؿ في ألفاظيا ،وال في معانييا ،فيو في غاية اإلتقاف ،ىذا اإلحكاـ العاـ.
ِ
ِ
آي ِات ِو َولِ َيتَ َذ َّكر أ ُْولُوا اْلَ ْل َب ِ
اب} [ص.]ٕ2:
اب أ َ
َنزْل َناهُ إِلَ ْي َك ُم َب َار ٌك ل َيدَّب َُّروا َ
وقال -عز وجل{ :-كتَ ٌ
َ
ىنا ذكر أيضاً وصؼ القرآف بأنو مبارؾ ،وىذه البركة تعني كثرة الخيرات وذلؾ؛ لكثرة ما حواه مف العموـ

واليدايات ،وما تحصؿ بو السعادة لمعباد في الدنيا واآلخرة ،فمف أقبؿ عميو بحؽ فُتح عميو مف أبواب البركات ما
قادر قدره مف المعاني واليدايات والعموـ ونحو ذلؾ ،ولذلؾ قاؿ بعض أىؿ العمـ" :اشتغمنا بالقرآف فغمرتنا
ال ُي َ

البركات"(.)ٙ

 - ٙالعذب النمير مف مجالس الشنقيطي في التفسير (ٕ.)ٖ٘ٔ /
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وىكذا مف البس مثؿ ىذا الكتاب المبارؾ وقاربو واشتغؿ بو وكثُر اشتغالو بو تعمماً وتعميماً وتفيماً وتدب اًر فإف ذلؾ
البد أف يحصؿ لو مف البركة ما يتفؽ مع ىذه المقاربة واالشتغاؿ والمبلبسة ،فإف ىذه المقاربات والمقارفات

والم ازوالت البد أف تؤثر في أصحابيا ،وال شؾ أف كبلـ اهلل -تبارؾ وتعالى -ىو أج ّؿ وأبرؾ وأشرؼ الكبلـ ،فمف
كاف اشتغالو بو فبل تسأؿ عف حالو.

فتحصؿ لو البركة في العمـ والعمؿ والوقت والماؿ والولد ،العمر يكوف مباركاً ،فقد يعمؿ اإلنساف ويكدح كثي اًر

ويجد ويجتيد ولربما يذىب ىنا وىناؾ ويطمب كثي اًر مف العموـ ولكف قد ال تجد أث اًر ،فعميكـ بيذا القرآف ،واألئمة
ّ
الكبار كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية -رحمو اهلل -كاف يتحسر في آخر حياتو أف اشتغالو في عمره الذي مضى لـ

يكف بالقرآف ،كاف مف أكثر الناس اشتغاالً بالقرآف ،وكاف يفسر سورة نوح سنة كاممة ،وكاف يق أر في اآلية الواحدة
نحو مائة تفسير ،ويذىب إلى بعض المساجد الخربة في دمشؽ ويمرغ وجيو بالغبار والتراب ويقوؿ" :يا معمـ

إبراىيـ عممني ،ويا مفيـ سميماف فيمني"( ،)ٚومع ذلؾ كاف يتحسر عمى أيامو التي مضت كيؼ لـ يقضيا مع

القرآف ،وىكذا ُنقؿ ذلؾ عف جمع مف أىؿ العمـ ،وجاء ذلؾ أيضاً عف بعض المعاصريف أنو في آخر حياتو كاف
يتحسر أف جميع االشتغاؿ والوقت لـ يوفر لمقرآف.
فأنا أقوؿ :نحف في بداية ىذه اإلجازة ،وقد اجتمعنا في بيت مف بيوت اهلل نتدارس كتاب اهلل ،فيذا مف مدارسة

القرآف -كما سيأتي ،-وىذه بداية مشرفة وبداية صحيحة ،أرجو أف ينالنا جميعاً مف بركتيا وأف ُيصمح لنا القصد
أمموا ،فبدايتكـ في ىذه اإلجازة بداية صحيحة ،بدأتـ بالعمـ وأشرؼ العموـ ،بدأتـ باالشتغاؿ في
والنية ،فأبشروا و ّ
كتاب اهلل -عز وجؿ -مف أوؿ يوـ ،وبيذا الكتاب الذي ىو بيذه المنزلة ،في بيت مف بيوت اهلل ،واهلل -تبارؾ
وتعالى -كما أخبرنا نبيو -صمى اهلل عميو وسمـ -قد حكـ بأنو ما اجتمع قوـ في بيت مف بيوت اهلل يتموف كتاب

اهلل ،ويتدارسونو بينيـ إال نزلت عمييـ السكينة ،وغشيتيـ الرحمة ،وحفتيـ المبلئكة ،وذكرىـ اهلل فيمف عنده(،)ٛ
فوعدىـ بيذه الوعود األربعة ،فيذا أمر ُيغتبط بو ،ولذلؾ أقوؿ :إف ىذا القرآف واإلقباؿ عميو بمثؿ ىذه األوقات
التي يتوفر فييا لكؿ واحد منا أو لعامتنا مف األوقات ما ال يتوفر في غيره مف العاـ فمنجعؿ لمقرآف النصيب
األوفر مف التبلوة ،والتعاىد ،والتدبر ،والنظر في معانيو والتفكر في مضامينو وىداياتو ،وانظر كيؼ تتغير نفسؾ
وقمبؾ وأعمالؾ وأحوالؾ وتصوراتؾ ،وانظر كيؼ تكوف السعادة الغامرة ،وانظر كيؼ تجد مف االنشراح في القمب

والطمأنينة ،وكذلؾ أيضاً ما يحصؿ لئلنساف مف األجر والثواب والبركة.
يو ِم َن ا ْلو ِع ِ
َنزْل َناه قُرآ َناً عرِب َّياً وص َّرْف َنا ِف ِ
ِ
ث لَ ُي ْم ِذ ْك َارً}
ون أ َْو ُي ْح ِد ُ
وقَ َ
يد لَ َعمَّ ُي ْم َيتَّقُ َ
َ
ََ َ َ
ال -عز وجلَ { :-و َك َذل َك أ َ ُ ْ
[طو.]ٖٔٔ:
َحس َن اْل ََدب ِع ْن َد اس ِتم ِ
ِِ
ِ
وم ا ْل َو ِ
ار ا ْل َج ِم ِ
يلَ ،ولُُز ِ
االع ِت َب ِ
اج ِب
ثُ َّم َّ
اع ِو ِب ْ
َ
إن اهللَ تعالى َو َع َد ل َم ْن ْ
استَ َم َع إِلَى َكالمو ،فَأ ْ َ
ْ َ
ال تّْب ِ
ْض َل الثَّو ِ
اب ،فقال -عز وجل:-
اع ِوَ ،وا ْل َع َم ِل ِب ِو أن يبشره -عز وجلِ -م ْن ُو ِب ِك ّْل َخ ْي ٍرَ ،و َو َع َدهُ َعمَى َذلِ َك أَف َ
َ
اىم اهللُ َوأ ُْولَ ِئ َك ُىم أ ُْولُوا اْلَ ْل َب ِ
{فَ َب ّْ
اب}
س َن ُو أ ُْولَ ِئ َك الَِّذ َ
ون ا ْلقَ ْو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ستَ ِم ُع َ
ش ْر ِع َب ِاد * الَِّذ َ
ون أ ْ
ين َي ْ
َح َ
ْ
ين َى َد ُ ُ
 - ٚحقوؽ آؿ البيت (ص.)ٕٔ :
 - ٛأخرجو مسمـ ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضؿ االجتماع عمى تبلوة القرآف وعمى الذكر ،برقـ (.)ٕٜٜٙ
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[الزمر ،]ٔ2-ٔ7:فكل كالم ربنا حسن لمن تاله ،ولمن استمع إليو ،وانما ىذا -واهلل أعمم -صفة قوم إذا

سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون إلى اهلل تعالى ،مما دليم عميو موالىم الكريم ،يطمبون بذلك
آن فَاستَ ِمعواْ لَ ُو وأ ِ
ون} [اْلعراف،]ٕٓٗ:
َنصتُواْ لَ َعمَّ ُك ْم تُْر َح ُم َ
َ
رضاه ،ويرجون رحمتو ،سمعوا اهلل قالَ { :وِا َذا قُ ِرئَ ا ْلقُ ْر ُ ْ ُ
اف و ِع ِ
فكان ُحسن استماعيم يبعثيم عمى التذكر فيما ليم وعمييم ،وسمعوا اهلل قال{ :فَ َذ ّْك ْر ِبا ْلقُ ْر ِ
يد}
آن َمن َي َخ ُ َ
[ق.]ٗ٘:

ىنا في قولو -تبارؾ وتعالى{ :-فَ َب ّْ
س َن ُو} [الزمر" ]ٔٛ-ٔٚ:أحسنو"
ون ا ْلقَ ْو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ستَ ِم ُع َ
ش ْر ِع َب ِاد * الَِّذ َ
ون أ ْ
ين َي ْ
َح َ
الحسف ،فكؿ كبلـ اهلل -تبارؾ
ىنا يحتمؿ أف تكوف أفعؿ التفضيؿ ىذه يراد بيا مطمؽ االتصاؼ ،يعني :يتبعوف َ

الحسف غايتو ،فأفعؿ التفضيؿ مثؿ أحسف وأفضؿ وأكمؿ وأكرـ ونحو ذلؾ قد
وتعالىَ -حسف ،وىو بالغ في ُ
الحسف ،فكؿ كبلـ اهلل َحسف ،كما قاؿ ربنا
تُطمؽ ويراد بيا مطمؽ االتصاؼ ،يعني :يتبعوف أحسنو بمعني يتبعوف َ

شقَى} [األعمى ،]ٔٔ:أي الشقي ،وكذلؾ أيضاً قاؿ الشاعر:
تبارؾ وتعالىَ { :-وَيتَ َج َّن ُب َيا اْلَ ِْ
بأوحد
لست فييا
أف
أموت وا ْف ْ
أمت *** فتمؾ سبي ٌؿ ُ
َ
تمنى رجا ٌؿ ْ
س ُي َجنَّ ُب َيا اْلَتْقَى} [الميؿ ،]ٔٚ:يعني :التقي ،خبلفاً لمف قاؿ بأف
يعني :لست فييا بواحد ،فأوحد بمعنى واحدَ { ،و َ
المراد بذلؾ األتقى أفعؿ التفضيؿ ،يعني بو أبا بكر -رضي اهلل تعالى عنو ،-وال شؾ أف أبا بكر -رضي اهلل

عنو -أتقى األمة بعد رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-ولكف اآلية -واهلل أعمـ -يراد بيا مطمؽ االتصاؼ،
ون
ون ا ْلقَ ْو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ستَ ِم ُع َ
فيذا محؿ ليذا الموضع ،ويحتمؿ أف يكوف المراد بقولو -تبارؾ وتعالى{ :-الَِّذ َ
ين َي ْ
س َن ُو} أف القرآف فيما شرعو اهلل -تبارؾ وتعالى -لعباده ذكر ليـ مراتب األعماؿ ،فذكر ليـ مثبلً الظمـ.
أْ
َح َ
ٍ
س ّْي َئ ٌة ِم ْثمُ َيا} [الشورى.]ٗٓ:
س ّْي َئة َ
اء َ
وذكر ليـ العدؿ { َو َج َز ُ
صفَ ُحوا} [النور ،]ٕٕ:فالعفو والصفح
َصمَ َح} [الشورىَ { ،]ٗٓ:وْل َي ْعفُوا َوْل َي ْ
ثـ ذكر ليـ مرتبة فوؽ ذلؾ {فَ َم ْن َعفَا َوأ ْ

المقاصة -مف القصاص ،-وفوؽ العفو مرتبة أخرى وىي اإلحساف إلى المسيء ،فيؤالء
أعمى مرتبة مف
ّ
يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو فيأخذوف بأعمى المراتب ،فيـ مخيروف بيف العدؿ بالقصاص مثبلً في ىذا

الموضع -في ىذا المثاؿ ،-وكذلؾ ما فوؽ العدؿ وىو العفو والصفح والتجاوز ،وفوؽ ذلؾ باإلحساف إلى
معنى حمؿ بعض أىؿ العمـ اآلية
المسيء ،ىؤالء يأخذوف األفضؿ واألكمؿ مف ىذه المراتب ويتحققوف بيا ،ىذا ً
عميو ،واآلية تحتمؿ ذلؾ.

وقولو -تبارؾ وتعالى{ :-واذا قُرئ القرآن فاستمعوا لو وأنصتوا لعمكم ترحمون} ،ىنا ذكر االستماع ،وذكر

اإلنصات ،والفرؽ بيف االستماع والسماع معروؼ ،فالسماع أف يطُرؽ سمعؾ المسموع -يعني الصوت -ولو
كاف ذلؾ مف غير طمب أو قصد ،وأما االستماع فذلؾ يكوف عف إرادة وقصد فيتوجو السمع إلى ىذا المسموع،
وأما اإلنصات فيو أف ال يشتغؿ عنو بغيره ،فصار المطموب عند قراءة القراءة القرآف االستماع واإلنصات ،فقد

يستمع اإلنساف ولكنو يشتغؿ بشيء آخر ،قد يشتغؿ بجياز معو بيده ،أو المرأة تشتغؿ بعمؿ في دارىا أو نحو
ذلؾ ،فيذا خبلؼ اإلنصات ،اإلنصات قدر زائد ،ولذلؾ في حديث الجمعة ذكر فيو النبي -صمى اهلل عميو

8

وسمـ -اإلنصات ،وقاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-مف مس الحصى فقد لغا))( ،)ٜيعني بمعنى أنو لو اشتغؿ
يعبث بشيء كالحصى إذا كاف في المسجد حصب أو نحو ىذا ،أو اشتغؿ يبعث بطرؼ ثوبو ،أو ِ
بمسبحة أو
ْ

نحو ىذا فإنو يكوف قد لغا؛ ألنو مطالب مع االستماع بأف ُينصت ال يشتغؿ عنو بغيرهُ ،يقبؿ عميو بكميتو ال
يشتغؿ بشيء آخر ،فصار اإلنصات يدؿ عمى قدر زائد عمى معنى زائد غير االستماع.

وىذا المعنى نغفؿ عنو كثي اًر فيفوتنا الكثير مف المعاني واليدايات ،ولذلؾ انظر إلى االستماع حينما يستمع

اإلنساف وىو يقود السيارة مثبلً فإنو ال يكاد ُيحصؿ مف العمـ واليدايات فيما يسمعو سواء مف القرآف أو مف غيره
إال القدر اليسير ،تفوتو أشياء؛ ألنو مشغوؿ بالمقود وغير المقود وينظر ىنا وىناؾ مع أنو يستمع ،فيذا ُيضعؼ
التدبر ،وعقؿ المعاني.

َخبرَنا اهلل -عز وجل -ع ِن ا ْل ِج ّْن في حس ِن اس ِتم ِ
اع ِي ْم لِ ْمقُ ْر ِ
اس ِت َج َاب ِت ِي ْم لما ندبيم إِلَ ْي ِو ،ثُ َّم َر َج ُعوا إِلَى
َ
آنَ ،و ْ
ُ ْ
ُ
َوقَ ْد أ ْ َ َ
ْ َ
ون ِم ْن ا ْلمو ِعظَ ِة ،قَا َل اهلل -عز وجلُ { :-ق ْل أ ِ
س ِم ُعوا ِم ْن ا ْلقُ ْر ِ
ُوح َي إِلَ َّي
قَ ْو ِم ِي ْم  ،فَ َو َعظُ ُ
س َن َما َي ُك ُ
آن ِبأ ْ
َْ
َح َ
وى ْم ِب َما َ
ُ
الر ْ ِ
ِ
َح ًدا}
س ِم ْع َنا قُ ْرآ ًنا َع َج ًبا * َي ْي ِدي إِلَى ُّ
آم َّنا ِب ِو َولَ ْن ُن ْ
ش ِر َك ِب َرّْب َنا أ َ
أ ََّن ُو ْ
استَ َم َع َنفٌَر م َن ا ْل ِج ّْن فَقَالُوا إِ َّنا َ
شد فَ َ
ضروه قَالُوا أَ ْن ِ
ِ
صتُوا
ون ا ْلقُ ْر َ
ستَ ِم ُع َ
آن َفمَ َّما َح َ ُ ُ
ص َرْف َنا إِلَ ْي َك َنفًَار م َن ا ْل ِج ّْن َي ْ
[الجن ،]ٕ-ٔ:وقال -عز وجلَ { :-وِا ْذ َ
ِ
ِ
ين * قَالُوا يا قَوم َنا إِ َّنا ِ ِ
َفمَ َّما قُ ِ
ص ّْدقًا لِ َما َب ْي َن َي َد ْي ِو
ض َي َولَّ ْوا إِلَى قَ ْو ِم ِي ْم ُم ْن ِذ ِر َ
وسى ُم َ
سم ْع َنا كتَ ًابا أُْن ِز َل م ْن َب ْعد ُم َ
َ
َ َْ
اعي المَّ ِو و ِ
ِ
ستَ ِق ٍيم * َيا قَ ْوم َنا أ ِ
ط ِري ٍ
آم ُنوا ِب ِو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ِم ْن ُذ ُنوِب ُك ْم َوُي ِج ْرُك ْم ِم ْن
َي ْي ِدي إِلَى ا ْل َح ّْ
ق َوِالَى َ
َج ُ
ق ُم ْ
َ
َ
يبوا َد َ
َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم} [اْلحقاف.]ٖٔ-ٕ2:

السمو ِ
يد} [ق ،]ٔ:ما َدلَّ َنا عمَى عظيم ما َخمَ َ ِ
آن ا ْلم ِج ِ
ِ
س ِ
ات
َوقَ ْد قَ َ
َ
ق م ْن َّ َ َ
ال اهللُ -عز وجل -في ُ َ
َ
َ
ورة{ :ق َوا ْلقُ ْر ِ َ
َّ
َواْل َْر ِ
شأْنيا،
ظيم َ
ظيم َ
ضَ ،و َما َب ْي َن ُي َما ِم ْن َع َج ِائ ِب ِح ْك َم ِت ِو ِفي َخ ْم ِق ِو ،ثُ َّم َذ َك َر ا ْل َم ْو َ
شأْنو ،ثم َذ َك َر الن َار َو َع َ
ت َو َع َ
شاء َ ِ
الجنة وما أ ِ
ثم َذ َكر َّ
ال
يد} [ق ،]ٖ٘:ثُ َّم قَ َ
ييا ْل َْولِ َي ِائ ِو ،فَقَ َ
ييا َولَ َد ْي َنا َم ِز ٌ
َ
ون ف َ
َع َّد ف َ
ال -عز وجل{ :-لَ ُي ْم َما َي َ ُ
َ
َخ َب َر َ -ج َّل ِذ ْك ُرهُ-
ب أ َْو أَْلقَى َّ
يد} [ق ،]ٖ7:فَأ ْ
الس ْم َع َو ُى َو َ
ش ِي ٌ
َب ْع َد َذلِ َك كمو{ :إِ َّن ِفي َذلِ َك لَِذ ْك َرى لِ َم ْن َك َ
ان لَ ُو َق ْم ٌ
ِ ِ ِ
ِ
ون م َ ِ
الوِت ِو لِ ْمقُ ْر ِ
اع
أ َّ
االس ِت َم ِ
ستَ ِم َع ِبأُ ُذ َن ْي ِو َي ْن َب ِغي لو أ ْ
َن َي ُك َ
آن ،وِب ْ
َن ا ْل ُم ْ
شاى ًدا ِب َق ْم ِبو َما َي ْتمُوَ ،وما يسمع؛ ل َي ْنتَفعَ ِبت َ
ِم َّم ْن َي ْتمُوهُ.
ب} مف أىؿ العمـ مف قاؿ :إف التنكير ىنا في "قمب" ُيقصد بو
قولو ىنا{ :إِ َّن ِفي َذلِ َك لَِذ ْك َرى لِ َم ْن َك َ
ان لَ ُو َق ْم ٌ
التعظيـ ،يعني :مف كاف لو قمب حي وقّاد يعقؿ عف اهلل -عز وجؿ -ويتدبر ويتفيـ فيذا ىو الذي تحصؿ لو
الذكرى ،وبعض أىؿ العمـ يقولوف :إ ف التنكير في القمب ىنا يدؿ عمى أف ذلؾ يصدؽ عمى مف لو الحد األدنى
أكنة ،لـ يحصؿ
مف حياة القمب ،بمعنى أف قمبو لـ يمت ،لـ يصؿ إلى حد الطمس ،الختـ ،الطبع ،لـ يكف في ّ
عميو الراف ،فإف مثؿ ىذا الذي في قمبو شيء مف الحياة ولو كاف مريضاً؛ ألف القموب كما ىو معموـ منيا ما ىو

الصحيح ومنيا م ا ىو المريض ،ومنيا ما ىو الميت ،فمف كاف لو قمب بعض أىؿ العمـ يقوؿ :يعني الحد

األدنى الذي يصدؽ عميو ذلؾ يعني فيو رمؽ ،فيو حياة ،يعقؿ ولو أدنى ما يمكف أف يصدؽ عميو الحياة والعقؿ

 - ٜأخرجو مسمـ ،كتاب الجمعة ،باب فضؿ مف استمع وأنصت في الخطبة ،برقـ (.)ٛ٘ٚ
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يد}
عف اهلل وعف كبلمو ،فيذاف قوالف معروفاف لممفسريف ،وكذلؾ "أو" في ىذه اآلية{ :أ َْو أَْلقَى َّ
الس ْم َع َو ُى َو َ
ش ِي ٌ
فبعض أىؿ العمـ يقولوف :إف "أو" ىنا بمعنى الواو ،بمعنى أف ذلؾ يكوف فيو ذكرى لمف تحققت فيو ثبلثة أمور:
وجود المحؿ القابؿ وىو القمب الحي ،الوقّاد ،حياة القمب ،فإف ميت القمب ال يجدي معو سماع القرآف ،وال تكفي
متموا ،وال يكفي فقط إلقاء السمع فقد يمقي
حياة القمب بمجردىا بؿ ال بد معو مف إلقاء السمع إذا كاف ذلؾ ًّ

اإلنساف سمعو مع حياة قمبو إال أف قمبو مشغوؿ في مكاف آخر لعارض ليـ غالب ،أو فرح غالب ،أو لشغؿ
يشغمو ويصرؼ قمبو عف التدبر ،يعني في حينيا ،فبل بد مف ثبلثة أمور وىي مختمفة متغايرة ،القمب الحي وذلؾ

قمب المؤمف ويكوف معو االستماع "ألقى السمع" ،والتعبير باإللقاء ىنا يدؿ عمى شدة اإلقباؿ عمى ما يسمع،
وكذلؾ أيضاً "وىو شييد" ىنا أف ُيحضر قمبو عند االستماع فيتوخى ويتحرى في االستماع في األوقات التي
يكوف فييا مييأً لمتدبر ،بمعنى ال يكوف في وقت يترقب فيو اتصاالً أو يشغؿ قمبو بوضع الجياز بجواره كمما
جاءت رسالة نظر إلييا وقرأىا ثـ يرجع إلى القراءة مرة أخرى فإف ذلؾ يشوش فكره ،وىكذا لو كاف في مكاف فيو

ُمشغبلت ،ومشوشات فيشتغؿ بيذه األمور.

ب} ىذه حالة ،ىذا نوع مف الناس لو قمب حي
ومف أىؿ العمـ مف يقوؿ :إف "أو" ىذه لمتنويع {لِ َم ْن َك َ
ان لَ ُو َق ْم ٌ
وقّاد يحصؿ لو التذكر بأدنى تنبيو.

والنوع اآلخر :مف كاف دونو فيحتاج إلى أف يمقي بسمعو وأف ُيحضر قمبو فيبذؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ أف
يحصؿ لو التذكر واالعتبار والتفكر ،فيذا دوف األوؿ ،وىذا الذي ذىب إليو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية -رحمو اهلل-
والحافظ ابف القيـ أف "أو" ىذه تدؿ عمى التنويع ،ىما نوعاف صنفاف مف الناس ،الصنؼ األوؿ ىو الذي ينتبو

بأدنى تنبيو ،بأدنى إشارة ال يحتاج إلى جيد كبير وعمؿ كثير ليحصؿ لو العظة والعبرة والتفكر.

النوع الثاني :ىو مف كاف دونو فيحتاج إلى إقباؿ شديد عمى ىذا المتكمـ ،أو الكبلـ الذي يسمعو وأف ُيحضر قمبو
فيسمـُ ،جبير بف مطعـ -رضي اهلل عنو -سمع النبي -
عنده ،فيذا ينتفع ،ولذلؾ تجد بعض الكفار يسمع آية ُ
ون} [الطور ،]ٖ٘:قاؿ:
صمى اهلل عميو وسمـ -يق أر في الطور في المغرب{ :أ َْم ُخمِقُوا ِم ْن َغ ْي ِر َ
ش ْي ٍء أ َْم ُى ُم ا ْل َخالِقُ َ
"فكاد قمبي أف يطير"(ٓٔ) ،فوقع اإلسبلـ في قمبو وىو رجؿ مشرؾ ،فيذا يحصؿ ،وىؤالء مع أنيـ مف الكفار لكنو
ال يحصؿ ليـ الطبع والختـ عمى القموب واال لما انتفعوا بسماع القرآف ،واهلل أعمـ.

إن اهلل -عز وجلَ -ح َّ
آن أ َْم َع َمى
آن ،فَقَ َ
ث َخ ْمقَ ُو َعمَى أ ْ
ون ا ْلقُ ْر َ
ال -عز وجل{ :-أَفَال َيتَ َدب َُّر َ
َن َيتَ َدب َُّروا ا ْلقُ ْر َ
ثُ َّم َّ َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر المَّ ِو لَوج ُدوا ِف ِ
ُقمُ ٍ
يو
وب أَ ْقفَالُ َيا} [محمد ،]ٕٗ:وقَ َ
آن َولَ ْو َك َ
ون ا ْلقُ ْر َ
ال -عز وجل{ :-أَفَال َيتَ َدب َُّر َ
ََ
ير} [النساء.]2ٕ:
اخ ِتالفًا َك ِث ًا
ْ
آن} في الموضعيف ،وىاتاف اآليتاف كثير مف أىؿ العمـ يقوؿ :إنيما في المنافقيف،
ون ا ْلقُ ْر َ
ىذا اإلنكار {أَفَال َيتَ َدب َُّر َ
والسياؽ يدؿ عمى ىذا ،وىذا المنافؽ حينما ُيخاطَب بمثؿ ذلؾ لربما يكوف قد طُبع عمى قمبو ،فيو ال يعقؿ كما

س َوقَ ْب َل ال ُغُر ِ
الش ْم ِ
طمُوِع َّ
وب} [ؽ ،]ٖٜ:برقـ
س ّْب ْح ِب َح ْم ِد َرّْب َك قَ ْب َل ُ
ٓٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآف ،باب قولوَ { :و َ
(ٗ٘.)ٗٛ
11

أخبر اهلل -عز وجؿ -عنيـ أنيـ إذا خرجوا مف مجمس رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -يقولوف" :ماذا قاؿ
إيمانا" ،فيـ ال ينتفعوف.
آنفاً"" ،أيكـ زادتو ىذه ً
س َّن َدةٌ} [المنافقوف ،]ٗ:بمعنى :أنيـ ال يفقيوف وال يعقموف عف اهلل
وقاؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -عنيـَ { :كأ ََّن ُي ْم ُخ ُ
شٌ
ب ُم َ
تبارؾ وتعالى ،-فإذا كاف األمر كذلؾ فكيؼ خوطبوا بمثؿ ىذا؟ ،قد يقاؿ :إف ذلؾ عمى سبيؿ التبكيت ،وقديقاؿ بأف ذلؾ يتوجو إلى مف لـ يصؿ إلى مرحمة الطبع والختـ ،وىذه يؤخذ منيا أيضاً أف تدبر القرآف ُيطمب مف
كؿ أحد ،وأف ذلؾ ال يختص بالعمماء ،ولكف الخطأ الذي قد يقع لكثير مف الناس أف الذىف قد يسبؽ عند ذكر

التدبر ،أو المخاطبة بو إلى استخراج المطائؼ والدقائؽ الببلغية ونحو ذلؾ مما ال يتوصؿ إليو إال بشيء مف
العموـ المساعدة ،بعض عموـ اآللة ،عموـ المغة مف الببلغة ونحوىا ،وىؤالء ليس عندىـ أىمية في الغالب -أعني

العامة -الستخراج مثؿ ىذه المعاني لفقد اآللة.

ومف ىنا فإف سبؽ األذىاف إلى مثؿ ىذا غير صحيح ،وليس ذلؾ ىو المطموب بالتدبر ،ولكف اإلنساف يتدبر

ليعظ قمبو ،مف أجؿ أف يرقؽ قمبو ،يتدبر مف أجؿ أف يعقؿ عف اهلل -عز وجؿ -فيعرؼ مراد ربو -تبارؾ

وتعالى -منو ،يتدبر ليعرؼ صفات المعبود ،ليعرؼ جبللو وعظمتو ،يتدبر مف أجؿ أف يعرؼ الدار التي يصير
إلييا الجنة والنار وما فييا ،يتدبر مف أجؿ أف يعرؼ خبر األوليف والقصص والعبر واألمثاؿ المضروبة؛ لينتفع

بذلؾ ويعود إلى نفسو ،ويصحح عممو ويحاسب ىذه النفس ،ويستقيـ عمى أمر اهلل -جؿ جبللو وتقدست أسماؤه-
 ،ىذه المعاني في التدبر مطموبة لمجميع ،وىناؾ بعض الجوانب المتعمقة بالتدبر ىذه تصمح لمعمماء ومف لدييـ

القُدر واإلمكانات الستخراج مثؿ تمؾ الدقائؽ ،فيذا ىو التوسط واالعتداؿ في ىذا المعنى ،لكف لربما سبؽ إلى
الناس أشياء مف الرسائؿ الواصمة إلييـ في التدبر ونحو ذلؾ ىي عمى ىذا المنحى لطائؼ ودقائؽ ببلغية ونحو
ذلؾ فمربما استقر في كثير مف األفياـ أف التدبر ىو ىذا ،وعميو أف يستخرج أشياء مف ىذه الدقائؽ لـ ُيسبؽ
تقحموا ذلؾ فإنيـ سيأتوف بالعجائب ويكوف الواحد قائبلً عمى اهلل
إلييا ،وىذا خطأ ال ُيطمب مف عموـ الناس واف ّ
ببل عمـ.
ف َي ُح ُّ
ف
الم ُو َع َر َ
أَال تََر ْو َن َ -ر ِح َم ُك ْم اهللُ -إِلَى َم ْوال ُكم ا ْل َك ِرْيم؛ َك ْي َ
ث َخ ْمقَ َو َعمَى أ ْ
الم ُوَ ،و َم ْن تَ َدب ََّر َك َ
َن َيتَ َدب َُّروا َك َ
ف ع ِظيم س ْمطَ ِان ِو وقُ ْدرِت ِو ،وعر َ ِ
ف َما َعمَ ْي ِو ِم ْن
الر َّ
َّ
ينَ ،و َع َر َ
يم تَفَضُّمِ ُو َعمَى ا ْل ُمؤ ِم ِن َ
ب -عز وجلَ ،-و َع َر َ َ َ ُ
َ ََ
َ َ
ف َعظ َ
اجب ،فَح ِذر ِم َّما ح َّذره مواله ا ْل َك ِرْيم ،ورِغ ِ
ض ِعب َ ِ ِ
ِ
يما َر َّغ َب ُو فيو.
َ َُ َْ ُ
ُ ََ َ
فَ ْر ِ َ
ادتو ،فَأَْل َزَم َن ْف َ
س ُو ا ْل َو َ َ َ
بف َ
ِ
آن ،و ِع ْن َد اس ِتم ِ
صفَتُ ُو ِع ْن َد ِت ِ ِ
وم ْن َكا َن ْت َى ِذ ِه ِ
استَ ْغ َنى ِبال م ٍ
ال،
ان ا ْلقُ ْر ُ
اع ِو ِم ْن َغ ْي ِرِهَ ،ك َ
اء ،فَ ْ
آن لَ ُو شفَ ً
الوِتو ل ْمقُ ْر ِ َ
َ
َ
ْ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورِة إِ َذا افْتَتَ َح َياَ :متى أَتعظُ ِب َما أَ ْتمُو؟
الوِة ُّ
ستَوح ُ
ش م ْن ُو َغ ْي ُرهَُ ،و َك َ
س ِب َما َي ْ
ان َى ُّم ُو ع ْن َد ت َ
يرٍة ،وأَن َ
الس َ
َو َع َّز ِبال َعش َ
ِ ِ
اده :متى أ ْ ِ
َّ
َن
َعتَِب ُر؟ ْل َّ
َخ ِت ُم ُّ
ادهَُ :متى أ ْ
َولَ ْم َي ُك ْن ُم َر ُ
اب؟ َمتى أ َْزَد ِج ُر؟ َمتى أ ْ
َعق ُل َع ْن اهلل ا ْلخطَ َ
الس َ
ورةَ؟ َوِان َما ُم َر ُ ُ َ
ِ
الوتَ ُو لِ ْمقُ ْر ِ
ق لذلك.
ون ِب َغ ْفمَ ٍةَ ،واهللُ ا ْل ُم َوفّْ ُ
آن عبادة ،والعبادة ال تَ ُك ُ
ت َ
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