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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القرآن حممة أخالق مختصر

 :قولو إلى كالمو يتدبروا أن عمى خمقو يحث كيف الكريم موالكم إلى -اهلل رحمكم- ترون أال :قولو من( 2)
 ىذا مقعدي أقعدني الذي فذلك: عبدالرحمن أبو قال

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  :بعدو وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا،  ،هلل رب العالمين، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد الحمد
َكْيَف َيُحثُّ َخْمَقَو َعَمى َأْن  ِإَلى َمْوالُكم اْلَكِرْيم -َرِحَمُكْم اهللُ -َأال َتَرْوَن : -رحمو اهلل تعالى-ي قال اإلمام اآلُجر  

ِمُو -َعزَّ َوَجلَّ -َيَتَدبَُّروا َكالَمُو، َوَمْن َتَدبََّر َكالَمُو َعَرَف الرَّبَّ  ، َوَعَرَف َعِظيَم ُسْمَطاِنِو َوُقْدَرِتِو، َوَعَرَف َعِظيَم َتَفضُّ
ِعَباَدِتِو، َفأَْلَزَم َنْفَسُو اْلَواِجَب، َفَحِذَر ِممَّا َحذََّرُه َمْوالُه اْلَكِرْيُم، َوَرِغَب َعَمى اْلُمؤِمِنيَن، َوَعَرَف َما َعَمْيِو ِمْن َفْرِض 

َبُو فيو.  ِفيَما َرغَّ
اْسَتْغَنى ِبال َماٍل، اًء، فَ َوَمْن َكاَنْت َىِذِه ِصَفُتُو ِعْنَد ِتالَوِتِو ِلْمُقْرآِن، َوِعْنَد اْسِتَماِعِو ِمْن َغْيرِِه، َكاَن اْلُقْرآُن َلُو ِشفَ  

َيا: َمتى َأتِعُظ ِبَما َأْتُمو؟ َوَعزَّ ِبال َعِشيَرٍة، وَأِنَس ِبَما َيْسَتوِحُش ِمْنُو َغْيُرُه، َوَكاَن َىمُُّو ِعْنَد ِتالَوِة السُّوَرِة ِإَذا اْفَتَتحَ 
نََّما ُمرَاُدُه: مَ  تى َأْعِقُل َعْن اهلِل اْلِخَطاَب؟ َمتى َأْزَدِجُر؟ َمتى َأْعَتِبُر؟ أَلنَّ َوَلْم َيُكْن ُمرَاُدُه: َمتى َأْخِتُم السُّوَرَة؟ َواِ 

 ِتالَوَتُو ِلْمُقْرآِن عبادة، والعبادة ال َتُكوُن ِبَغْفَمٍة، َواهلُل اْلُمَوف ُق لذلك. 
ِر، ِقُفوا ِعْنَد َعَجاِئِبِو، َوَحر ُكوا ِبِو اْلُقُموَب، َوال َيُكْن َعْن اْبَن َمْسُعوٍد َقاَل: ال َتْنُثُروُه َنْثَر الدَّْقِل َوال َتُيذُّوُه َىذَّ الش عْ 

 .(1)َىمُّ َأَحِدُكْم آِخَر السُّوَرةِ 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

وال "اليابس، قل التمر الرديء ، والمقصود بالد  "قلال تنثروه نثر الد  ": -رضي اهلل تعالى عنو-قول ابن مسعود ف
وىو أصل اليدايات،  -تبارك وتعالى-، بمعنى أن القرآن ُيقرأ بطريقة الئقة بو، ىذا كالم اهلل "الشعر تيذوه ىذّ 

 الكالم. فُيتعامل معو عمى ىذا األساس، ىذا أشرف الكالم وأجلّ 
 .(ٕ)"َيْعَمُموَن ِبِو َحقَّ َعَمِموِ "َقاَل: ، [121البقرة:] {َيْتُموَنُو َحقَّ ِتالَوِتوِ }: -َعزَّ َوَجلَّ -َعْن ُمَجاِىٍد ِفي َقْوِلِو 

رضي اهلل -مثال من كالم السمف و وبمعنى العمل واالتباع واالمتثال، ىذا نموذج  ،يتمون كتاب اهلل بمعنى القراءة
يتمو فالنًا ع، فالن بِ ، وعرفتم مأخذ ىذا، تال بمعنى تَ "يتمونو"المواضع بالعمل  هفي تفسير مثل ىذ -تعالى عنيم
وكذلك أيضًا  ،التالي بمعنى التابع، فيؤالء تكون تالوتيم بمعنى القراءة يتمون الحروف واأللفاظ ،بمعنى يتبعو

 بالعمل واالمتثال.
ِبِو؛ َأْذُكُر َفْضَل َحَمَمِة َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن: َوَقْبَل َأْن َأْذُكَر َأْخالَق َأْىِل اْلُقْرآِن َوَما َيْنَبِغي ليم َأْن َيتََأدَُّبوا 

 ِلَيْرَغُبوا ِفي ِتالَوِتِو َواْلَعَمِل ِبِو، َوالتَّواُضَع ِلَمْن َتَعمَُّموا ِمْنُو َأْو َعمَُّموُه. ؛اْلُقْرآنِ 

                                                           

 (.ٕٔ٘/ ٛ) البغوي وتفسير ،(ٖٖٚٛ) برقم المصنف، في شيبة أبي وابن ،(ٖٛٛٔ) برقم اإليمان، شعب في البييقي أخرجو - ٔ
 (.ٜٓٗ/ ٕتفسير الطبري ) - ٕ
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 َباُب: َفْضِل َحَمَمِة اْلُقْرآنِ 
، ِقيَل: َمْن ُىْم َيا ((هلِل ِمْن النَّاِس َأْىُمونَ )): -َوَسمَّمَ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 

ُتوُ ))َقاَل:  ،َرُسوَل اهلِل؟   .(ٖ)((َأْىُل اْلُقْرآِن ُىْم َأْىُل اهلِل، َوَخاصَّ
سر أنيم كثير، وفَ  ،وىذا ُمشعر بالكثرة -أىمون أو أىمين-، وفي ىذه الصيغة صيغة جمع ((أىمين))وفي رواية: 

مقباًل  ،، إذا كان حافظًا لو"؟أىل القرآن"ىؤالء بأنيم أىل القرآن، ومتى يكون ذلك صفة صادقة عمى اإلنسان 
آناء الميل وأطراف النيار مع العمل بو،  -تبارك وتعالى-مكثرًا من ذلك، يقرأ كتاب اهلل  ،مشتغاًل بتالوتو ،عميو

إلنسان ليكون من أىل القرآن، فالحافظ الذي ال يتدبر وال ىكذا حممو بعض أىل العمم؛ من أجل أن يتأىل ىذا ا
يعمل ال يكون من أىل القرآن، والذي يقرأ ويتدبر لكنو ال يعمل ال يكون من أىل القرآن، فيذه األمور تكون 

  .مجتمعة، فيؤالء ىم أىل اهلل
ص أىل اإلنسان بو فيم كاختصا ،ختصاصااله وخاصتو من خمقو، وىذا يدل عمى مزيد من ؤ أوليا أي :أىل اهلل

منيم، ومن  -تبارك وتعالى-وعمى قربو  ،-تبارك وتعالى-أقرب الناس إليو، فيذا يدل عمى قرب ىؤالء من ربيم 
وعن حفظ اهلل ورعايتو وىدايتو وتوفيقو وتسديده  ،طاف بولكان بيذه المثابة فال تسأل عن حالو وعن نزول األ

، الطريق إلى ذلك ىو ىذا القرآن، ىم أىل القرآن كما -عز وجل-وعنايتو بيذا العبد، فيو يتقمب في ألطاف اهلل 
نو ال إ :وقد قال بعض أىل العمم ،وتعظيم ليؤالء ،، وذلك يدل عمى تشريف بال شك-صمى اهلل عميو وسمم-قال 

وتزين بالطاعة فعندىا يكون من أىل اهلل، وأما من لم يكن  ،إال من تطير من الذنوب ظاىرًا وباطناً  يتأىل لذلك
سات في ندوكذلك الم ،العمل واألوصاب القمبيةأو  ،كذلك كان قمبو مدنسًا بالمقاصد الفاسدة من الرياء والسمعة

ال يصمح أن يكون من الخواص الذين ىم أىل اهلل وخاصتو، فيؤالء  ،األعمال فإن مثل ىذا ال يكون بيذه المثابة
خارجون عن حد العبودية  -تبارك وتعالى- عن طاعتو، ىم آبقون عمى ربيم -تبارك وتعالى-الشاردون عن اهلل 

 يخرم ال افكيف يكون الواحد منيم من أىل اهلل وخاصتو ولو كان حافظًا لمقرآن حفظًا تام   ،-عبودية االختيار-
فمثل ىذا ال يصدق عميو مثل ىذا الوصف، وقد اتخذ إليو ىواه،  ،؟قيم حروفو ولكنو يضيع حدودهيُ  ،منو حرفاً 

، فيؤالء [ٙٗٔاألعراف:] {َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحق  }يقول:  -عز وجل-واهلل 
مصروفون عنيا، أما من كان قائمًا بما يجب نحو ىذا القرآن فيما ذكرتو من حفظو وتالوتو وتدبره والعمل بو 

قدم أىل القرآن في المواطن كما ىو ي -صمى اهلل عميو وسمم- فيؤالء ىم أىمو عمى الحقيقة، وقد كان النبي
صمى اهلل عميو -لرجمين والثالثة في القبر الواحد، فكان النبي نيم دفنوا اإم، قدميم يوم أحد في القبور حيث معمو 
 .(ٗ)((اموا إلى القبمة أكثرىم قرآنً قد  ))يقول:  -وسمم

                                                           

 أجل من حسن إسناده: "محققوه وقال ،(ٜٕٕٚٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٜٚٚٚ) برقم الكبرى، السنن في البييقي أخرجو - ٖ
 (.ٕ٘ٙٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"الصحيح رجال ثقات رجالو وباقي العقيمي، بديل بن الرحمن عبد
 اهلل صمى- اهلل رسول عن الجياد أبواب والترمذي، ،(ٕٖ٘ٔ) برقم القبر، تعميق في باب الجنائز، كتاب داود، أبو أخرجو - ٗ

 برقم القبر، إعماق من يستحب ما باب الجنائز، كتاب والنسائي، ،(ٖٔٚٔ) برقم الشيداء، دفن في جاء ما باب ،-وسمم عميو
 (.ٕٕٓ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٕٓٔٓ)
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-يم مقدمون في الدنيا وىم مقدمون أيضًا في قبورىم وىم مقدمون أيضًا في آخرتيم، فيؤالء ىم أىل اهلل، واهلل ف
حكم باإليمان ف، [ٕٔٔالبقرة:] {آَتْيَناُىُم اْلِكتَاَب َيْتُموَنُو َحقَّ ِتالَوِتِو ُأْوَلِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبوِ الَِّذيَن }يقول:  -تبارك وتعالى

، فالعمل ال شك أنو داخل في ذلك مع اإليمان يعممون بو، فالتالوة {ِتالَوِتوِ  }َيْتُموَنُو َحقَّ  ،ُأْوَلِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبِو{}
في  -رضي اهلل تعالى عنو-نوعان كما سبق: تالوة لفظية وىذه تكون لمبر والفاجر، وكما في حديث أبي موسى 

قرآن ل حال المنافق الذي يقرأ المثّ  -صمى اهلل عميو وسمم-المنافق يقرأ القرآن والمؤمن يقرأ القرآن فالنبي 
عن الخوارج أنيم يقرءون القرآن ال  -صمى اهلل عميو وسمم-، وأخبر النبي (٘)ريحيا طيب وطعميا مر ،بالريحانة

 .، فيؤالء يقرءون لكن ىذه القراءة ما نفعت(ٙ)أو تراقييم ،يجاوز حناجرىم
ولكن القراءة التي يحصل معيا التدبر وذلك ال يحصل إال  ،ليست القراءة بمجردىا ىي التي تنفع وترفع نإذ

بذلك فإن كان ذلك عمى الوجو المطموب فإنو ال شك يورث األعمال  بحضور القمب مع حياتو مع ما يحتفّ 
- وكذلك أيضًا ُيصحح القمب فال يكون في قمب العبد أدنى التفات إلى غير اهلل ،واألخالق الصالحة ،الزاكية

والتوكل عميو، ويكون قمبو عامرًا بذكره  ،وئورجا ،والخوف منو ،، فيكون القمب عامرًا بمحبتو-الىتبارك وتع
فتنطق األلسن بما رسخ في ىذه القموب فال تسمع منو إال القول  ،وشكره وما إلى ذلك مما ُيطمب في القموب

، -تبارك وتعالى-فال يكتب إال ما ُيرضي اهلل  ،األقالم وىو المسان اآلخر وكذلك تزكو ،والكالم الطيب ،الطيب
ن قر  ،ىذه الجوارح فال يصدر عنيا إال ما يرضيو، فيؤالء ىم أىل القرآن وتزكو وا ءوما عداىم فقطاع الطريق وا 
  .القرآن

جاوز تية، التالوة المفظية ىي التي ال تمك تالوة لفظية وىذه تالوة ُحكم ،فالتالوة الثانية ىي التالوة الُحكمية
ل، وىي التي حناجرىم، وىذه تالوة ُحكمية فتقتضي العمل أعمال القموب وأعمال الجوارح، وىي التي عمييا المعوّ 

 باع.فيي تالوة االتّ  ،تحصل بيا السعادة األبدية
ُيَقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن: ))َقاَل:  -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ -َعْن النَِّبي  ، -رضي اهلل عنيما-َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو 

 ِِ  .(7)((، َوَرت ْل َكَما ُكْنَت ُتَرت ُل ِفي الدُّْنَيا، َفِإنَّ َمْنِزَلَتَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَىااْقرَْأ، َواْرَتِق
، ىذا يقال لو عند دخول الجنة ((يقال لصاحب القرآن))ذكر ىذا الوصف:  -صمى اهلل عميو وسمم-ىنا النبي 

و العاممين إلى مراتبيم بحسب أعماليم ومكاسبيم، أو يقال لو إذا دخل الجنة فيرتقي في الدرجات الُعمى كما توج  و 
 ، من ىو صاحب القرآن؟ ((يقال لصاحب القرآن))يقولو طائفة من أىل العمم، 

                                                           

 المسافرين صالة كتاب ومسمم، ،(ٕٓٓ٘) برقم الكالم، سائر عمى القرآن فضل باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٜٚٚ) برقم القرآن، حافظ فضيمة باب وقصرىا،

 اليمن إلى ،-عنو اهلل رضي- الوليد بن وخالد ،-السالم عميو- طالب أبي بن عمي بعث باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٙ
 (.ٖٙٓٔ) برقم وصفاتيم، الخوارج ذكر باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٖٔ٘ٗ) برقم الوداع، حجة قبل
 القرآن فضائل أبواب والترمذي، ،(ٗٙٗٔ) برقم القراءة، في الترتيل استحباب باب الوتر، أبواب تفريع باب داود، أبو أخرجو - ٚ

 إسناد وىذا لغيره، صحيح: "محققوه وقال ،(ٜٜٚٙ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٜٕٗٔ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن
 في كما" صحيح حسن إسناده: "األلباني وقال ،"الشيخين رجال ثقات رجالو وبقية النجود، أبي ابن وىو عاصم، أجل من حسن

 (.ٖٚٔٔ) برقم داود، أبي صحيح
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فيذا أبعد ما يكون عن  ،-نسأل اهلل العافية-لقرآن يمعنو الزمو بالتالوة والعمل، ال من يقرأ القرآن واىو الذي ي
صاحب القرآن إال لشدة المالزمة  :وال يمكن أن يكون ممن يصح أن يقال لو "يقال لصاحب القرآن"ىذه الصفة، 

بد من ىذا، أما الذي ال يكاد يقرأ القرآن أو إذا جاء رمضان بحث عن مصحف ىنا وىناك، أو  والمصاحبة، ال
ستعير مصحفًا من المسجد؛ ألقرأ في البيت القرآن، ىذا يدل عمى أن أأريد أن  :وقال لو ،جاء إلى إمام المسجد

 ،؟-نسأل اهلل العافية-دًا عن القرآن، وال أدري كيف يعيش من كان بيذه المثابة ىذا الرجل طول العام يعيش بعي
كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ وكيف ينام؟ وكيف ُينجز أعمالو وىو بعيد عن مصدر النور واليداية ومصدر الحياة 

ذا الكتاب الذي فيو جاف، ال تسأل عن وحشتو وحسرتو وظممة صدره وقمبو؛ لبعده عن ى ،؟بعيد عنو ،الحقيقية
  .ىو المنياج الذي يوصل إلى كل خير في الدنيا واآلخرة

 .أو إلى المراتب العالية ،، يعني: إلى درجات الجنة((اقرأ وارتقِ ))فينا يقال لو: 
كما )) ،ليؤدي ذلك بطريقة صحيحة ؛راعي فييا ما ينبغي مراعاتول قراءة ي، يعني: أنو يقرأ عمى ترس  ((ورتل))

ل في ىذه فيراعي في ذلك تجويد الحروف ومعرفة الوقوف والترس   ،وتريثْ  ، ال تعجلْ ((في الدنياكنت ترتل 
الف بمائتي آية، اآلزيد عمى الستة ي، عدد آيات القرآن باإلجماع ((فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤىا)) ،القراءة

أن ىذا عنده آية غير اآلية التي عند ويبقى في ذلك ما زاد عمى ذلك يختمف فيو العادون باعتبارات معينة ال 
كما  ،فتي المصحف، لكن يختمفون في بعض المواضع ىل ىذه آية واحدةخر، ال، ىم متفقون عمى ما بين داآل

 .؟أو من كل سورة عدا براءة ،في الفاتحة مثاًل ىل البسممة آية منيا
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصرَاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيْم اْىِدَنا }وكذلك اآلية السابعة أين ىي إن لم تكن البسممة منيا؟  الص 

ال ينَ  ، ىذا غاية ما ىنالك، يعني ليس عند اآلخر آية أخرى فزاد [ٚ-ٙالفاتحة:] {َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َوال الضَّ
لى و  ،العدد، والبسممة عمى األرجح من أقوال أىل العمم وقال بو طوائف  ،الُمقرئين ابن الجزريىذا ذىب خاتمة ا 

وذكره صاحب المراقي أن ذلك بالنظر إلى القراءة،  ،من أىل العمم ومن المتأخرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي
ع في ذلك ففي بعض القراءات ىي آية من الفاتحة أو من كل سورة عدا براءة، وفي بعضيا ليست منيا، فُيرجَ 

 :ب مراقي السعودا قال صاحإلى الرواية كم
 معتبر يم إلى القراءة نظر *** وذاك لموفاق رأيٌ وبعضُ 
 .، يعني: أكثر من ستة آالف ومائتي آية((اقرأ وارتقِ ))فالمقصود أن مثل ىذا يقال لو: 

ىذه درجات يتفاوت فييا ىؤالء القراء، ويرتقون بحسب ما معيم من القرآن، فظاىره أن الدرجات تكون  نإذ
بحسب ما معو من الحفظ، فيقرأ حتى ينتيي ما معو من القرآن، إلى آخر آية كان يحفظيا، فتكون درجتو عند 

 .ذلك، ثم ينتيي، ىذه درجتو في الجنة
ن المقصود بذلك الترقي الدائم قال: إ (ٛ)-رحمو اهلل-راح كالطيبي وىذا ذكره بعض الش-وبعض أىل العمم 

نما  ،بمعنى أنو ال يقال لو ذلك عند دخول الجنة ألول وىمة مثاًل؛ لتتحدد مرتبتو في الجنة كما يقولو األولون وا 
مونو ميَ ويُ  ،يمتذون بذلكنيم إ :د، يقالجنة ليس فييا تكميف والقراءة تعب  ال ،يكون ذلك عمى سبيل الدوام، فيو يقرأ

                                                           

 (.٘٘ٙٔ/ ٘) "السنن حقائق عن الكاشف" لمطيبي المشكاة شرح: انظر - ٛ
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فيبقون في  ،كما يميمون النفس، كما ُتميم المالئكة التسبيح، فيكون ذلك من نوع االلتذاذ ،كما يميمون التسبيح
اء دائم مع ىذه القراءة بال توقف، ارتفاع مستمر متجدد، فإذا توقف رتقالجنة يقرءون القرآن يمتذون بذلك وىم في ا

ما ال عطايا واليبات، فإذا عاود القراءة عاد إلى الترقي واالرتفاع وجاءه من األلطاف عن القراءة توقفت تمك ال
نما يكون من قبيل النعيم  ،فإذا ختم عاد من جديد وال يكون ذلك من قبيل الُكمفة والمشقة ،ىكذاو يقادر قدره،  وا 

فيذا ذكره بعض أىل العمم، فيترقون في  ،والمذة الذي يكون ليم بمثابة النفس الذي ال يجدون معو أدنى مشقة
   .المنازل التي ال تتناىى عمى ىذا االعتبار

ويدل عمى ألطاف أكبر وأعظم،  ،ال يتوقف عند حد، فيذا القول ال شك أنو أعمى غير متناهٍ  ترق  ىو يعني: 
عم بل يكون األلطاف والن   يميم وما ىم فيو منيكون ذلك كتسبيح المالئكة، ال تشغميم ىذه القراءة عن لذاتيم ونع

 .ذلك من أعظم المذات
وذكر آخرون المعنى األول وىو أنو يتوقف عند آخر آية، وعمى كل تقدير فإن ذلك يدل عمى منزلة أىل القرآن، 

 -رحمو اهلل- وعمى رفيع مراتبيم سواء قيل باألول أو قيل بالثاني، وقد ذكر بعض أىل العمم كالحافظ ابن حجر
، ثم أورد سؤااًل في حمل ذلك (ٜ)وأتقن أداءه وقراءتو كما ينبغي لو ،أنو ال ينال ىذا الثواب إال من حفظ القرآن

مذي كان يالزم ل -صاحب القرآن-عمى الحافظ دون المالزم لمقراءة من المصحف، يعني: لماذا ال يقال ذلك 
  .قراءتو من المصحف؟

، ((اقرأ وارتقِ  :يقال لصاحب القرآن))يكون فييا أنو يحكي ما في الدنيا، بأن األصل في الجنة فيما  :فأجاب عنو
فيذا ىو الحافظ، وال يقال لو ذلك عمى سبيل اإلطالق إال أن يكون كذلك، ىذا باإلضافة إلى أمر آخر وىو 

 .مع العمل، واالمتثال "لصاحب القرآن"المالزمة 
اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة  :إذا دخل الجنة يقال لصاحب القرآن))وقد جاء في رواية عند أحمد: 

 .، ىذا في إسناده ضعف لكنو يتقوى بغيره(ٓٔ)((حتى يقرأ آخر شيء معو
فينا ظاىر ىذا الحديث يدل عمى المعنى الذي ذكره عامة أىل العمم من أن المقصود بذلك ىو: أن درجتو في 

أي  :، معو((إلى آخر آية كانت معو))الجنة تكون بحسب حفظو، ويدل أيضًا عمى أن المراد بذلك الحفظ 
 .محفوظة، كما ىو ظاىر المفظ، واهلل تعالى أعمم

بمعنى ما يكون لو من  ((فإن منزلتك)) :ن ىذه المنزلةإ :عمى المعنى اآلخر فإنيم يقولونوأما الذين حمموا ذلك 
 .امة ونحو ذلك بحسب حالو من الحفظ والتالوة التي يشتغل بيا وىو في الجنةالكر 

نو لكن يراعى فيو العمل والتدبر والمالزمة وما إلى ذلك؛ ليصدق عميو أو والمعنى اآلخر أشير والقائل بو أكثر، 
 -تبارك وتعالى-وامتثال ما أمر اهلل  ،صاحب القرآن، وال يكفي الحفظ وحده مع اإلعراض عن العمل بو وتدبره

 .-عز وجل-بو، ىذا حاصل ما ذكره أىل العمم، والعمم عند اهلل 
                                                           

 (.ٜٙٗٔ/ ٗ) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة: انظر - ٜ
 إسنادىما وفي ،(ٖٓٙٔٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٓٛٚ) برقم القرآن، ثواب باب األدب، أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٓٔ

 ،"امدلسً  اشيعي   وكان اكثيرً  يخطئ صدوق(: "ٖٜٖ: ص) التيذيب تقريب في -اهلل رحمو- حجر ابن قال ،ضعيف العوفي عطية
 (.ٕٔٔٛ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو
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ُتْؤَجُروَن ِبِو، ِإنَّ ِبُكل  اْسٍم ِمْنُو َتَعمَُّموا اْلُقْرآَن، واتموه، َفِإنَُّكْم "َقاَل:  ،-رضي اهلل عنو- عن عبداهلل بن َمْسُعودٍ 
 .(ٔٔ)"لم( َعْشٌر، َوَلَكْن ِباأَللف َعْشٌر، َوِبالالم َعْشٌر، َوِباْلِميم َعْشرٌ اَعْشرًا، َأَما ِإن ي ال َأُقوُل ِبـ)
 ،لم حرفا :من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فمو بو حسنة، والحسنة بعشر أمثاليا، ال أقول))وفي لفظ عند الترمذي: 

من قرأ حرفًا من كتاب )): -صمى اهلل عميو وسمم-، فتأمل قولو (ٕٔ)((وميم حرف ،والم حرف ،ولكن ألف حرف
  .، ما المقصود بالحرف ىنا؟((اهلل

تُبنى منيا  ،حروف المباني :وىي التي يقال ليا ،الحرف ُيطمق بإطالقات متعددة، يطمق عمى حرف التيجي
لى ونحو ذلكعمى ومِ  :حروف الجر :لحروف المعاني مثل :الكممات، وكذلك أيضًا يقال حروف،  :يقال ليا ،ن وا 

: -صمى اهلل عميو وسمم-ما المراد بقول النبي ف ،، وىنا يحتمل؟كيف تقرأ ىذا الحرف :ذلك لمكممةأيضًا ويقال 
المقصود بو الكممة سواء كان ذلك من قبيل  أو ؟، ىل المقصود بو حرف التيجي((حرفًا من كتاب اهللمن قرأ ))

رحمو -كما قال ابن مالك  ،حاة، كما يقول الن-حروف المعاني-االسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى 
 : -اهلل

 مْ مِ الكَ  حرفٌ  مّ ثُ  وفعلٌ  واسمٌ  *** كاستقمْ  مفيدٌ  نا لفظٌ كالمُ 
الكالم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، يقولون: االسم ما دل عمى معنى  :ىو اسم وفعل وحرف، وليذا يقولون نإذ

 .زيدك ،في نفسو ولم يقترن بزمن
 .ذىب في الماضي، يذىب في المضارع، اذىب في المستقبل ،ما دل عمى معنى في نفسو واقترن بزمن :والفعل

نما ىو عندىم لمتعدية ،ما ليس لو معنى في نفسو :والحرف أو الربط ونحو ذلك بين أجزاء  ،ولم يقترن بزمن وا 
تدل  "فيـ"الحروف ليا معاٍن في نفسيا فن إ: ويقول ،يخالفيم في ىذا -رحمو اهلل-الكالم، مع أن شيخ اإلسالم 

 .(ٖٔ)آخر ائً االرتفاع، ونحو ىذا، وىم يريدون بذلك شيو تدل عمى العمو  "عمى"عمى الظرفية، و
، ىل المقصود بو حرف المبنى أو أن ((من قرأ حرفاً )) فينا ،أن الكالم عند النحاة ىو ىذه الثالث فالمقصود

  .؟المقصود بو الكممة سواء كانت اسمًا أو فعاًل أو حرفًا جاء لمعنى
لم ينطق  -صمى اهلل عميو وسمم-، فالنبي ((..لما: ال أقول))ىنا قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-الحظوا أن النبي 

 "زاء" :ذكر أسماء الحروف، اسم الحرف يعني حينما تقول مثالً  -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  ،بمفظ الحرف
نطق  -صمى اهلل عميو وسمم-فزاي ىذا اسم الحرف مكون من ثالثة أحرف، فالنبي  ،إذا نطقت باسمو زاي

بأسماء الحروف ألف ثالثة أحرف، الم ثالثة أحرف، ميم ثالثة أحرف، فيذا اسم لمحرف، وبناء عميو فإنو قد 
اختمف أىل العمم في المراد بيذه األحرف، فذىب بعضيم إلى أن المراد حروف التيجي وىذا الذي عميو 

 .أحرفزيد فيذه مكونة من ثالثة  :فإذا قمت مثالً  ،حروف المباني ،الجميور
                                                           

. -عنو اهلل رضي- مسعود ابن عن اإلرسال كثير الطائي البختري أبو فيروز بن سعيد إسناده وفيأخرجو اآلجري مرساًل،  - ٔٔ
 .(ٖٛٔ: ص) التحصيل جامع: انظر
 مالو القرآن من احرفً  قرأ فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن القرآن فضائل أبواب الترمذي، أخرجو - ٕٔ
 (.ٜٙٗٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٕٓٔ) برقم األجر، من
 (.ٖ٘ٙ/ ٙ) تيمية البن الكبرى الفتاوى - ٖٔ
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وليس المقصود بو حرف التيجي، جاء في رواية عند ابن أبي شيبة  ،الكممة :المراد بالحرف :وبعضيم يقول
، ولكن األلف والالم "الم ذلك الكتاب" :ال أقول ،من قرأ حرفًا من القرآن ُكتب لو بو حسنة))والطبراني وغيرىما: 

، ىذه رواية ال تخمو من ضعف في إسنادىا، ولو صحت لكانت رافعة لمخالف، (ٗٔ)((والكافوالالم م والذال يوالم
يحتمل ىل المراد بو حروف التيجي  ،((الم)) :-صمى اهلل عميو وسمم-كانت صريحة، يعني: إذا كان قول النبي 

 ((ذلك))نطق بأسماء الحروف فيكون المقصود بالحرف الكممة يعني، لكن  -صمى اهلل عميو وسمم-أو أن النبي 
يدل داللة  ذلك "الذال والالم والكاف" :كر ىنا قالذَ فقد  ،لو صح عنو ىذا -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 

  .صريحة عمى أن المقصود حروف التيجي، لكن ىذه ال تصح
ولكن األلف والالم  ،الم :باء وسين وميم، وال أقول ولكنْ  ،بسم اهلل :ال أقول))وكذلك في رواية لمبييقي: 

ذكر الباء والسين والميم يدل عمى أن المقصود حروف التيجي، ىذا لو  "بسم اهلل"، الجزء األول منو (٘ٔ)((والميم
 .صح

فأىل العمم مختمفون بناء عمى وجود االحتمال، والذي ذىب إليو أكثرىم أن المقصود بالحرف حرف التيجي، 
نما ذكرت الحنابمة؛ ألني سأذكر قول شيخ اإلسالم  ،وىذا الذي مشى عميو أيضًا الحنابمة وىو في  -رحمو اهلل-وا 
  .ولو قول مشيور في ىذه المسألة ،عداد الحنابمة فيو يخالف في ذلك

 فكانت في إحداىا زيادة -القراءات-إذا اختمفت القراءة "رواية حرب: في  -رحمو اهلل-وقد قال اإلمام أحمد 
، ىذا معيار في الترجيح عند اإلمام أحمد واالختيار في (ٙٔ)"ترك عشر حسناتيَ ختار الزيادة وال أحرف أنا 

 :ترك عشر حسنات مثلختار الزيادة وال يَ أ :، فيقول-يعني من الكممات-القراءات أنو يختار ما كان أكثر حروفًا 
قطعًا ىنا، ليس الكالم في زيادة كممة إنما  تيج  ، الحظ زيادة حرف {وأوصى} {،ووصىو}، {فأزاليما}، {يمافأزلّ }

زيادة األلف، فيذا  "وأوصى" :وفي الثاني ،"فأزاليما"األلف  :ىو في زيادة حرف من حروف المباني، في األول
فيختار  ،ىذا الحديث ىو حرف التيجيفي راد المكان يرى أن الحرف  -رحمو اهلل-واضح في أن اإلمام أحمد 

 .في القراءة بناء عمى ما كان أكثر أحرفًا ليزداد األجر؛ ليكون لو بالحرف الواحد عشر حسنات
حرفًا جاء لمعنى  مفعاًل أ مبمعنى الكممة سواء كانت اسمًا أ فكان يرى أن الحرف -رحمو اهلل-أما شيخ اإلسالم 

ذكر أسماء الحروف ولم ينطق  -عميو وسممصمى اهلل -ن النبي إأو نحو ذلك، ويحتج بنفس الحديث فيقول: 
يقول: لو كان المقصود أحرف المباني أحرف التيجي فألف كم فييا  {الم}بألفاظيا، وبيذا االعتبار يكون في 

حرف من حروف التيجي؟ ثالثة، فيذه ثالثون، والم فييا ثالثة فيذه ثالثون، وميم ثالثة أحرف حينما ننطق 
تسعين وليس  {الم}فيذه ثالثون، فيكون مجموع  -صمى اهلل عميو والسالم-باسم الحرف كما نطق النبي 

، ولو كان المقصود ((ألف عشر))ماذا قال في ىذا الحديث؟ قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-، النبي (ٚٔ)بثالثين
يذه كيف ف "ألف"بثالثة أحرف  -صمى اهلل عميو وسمم-كما يقول شيخ اإلسالم حروف التيجي فقد نطق النبي 

                                                           

 (.ٔٗٔ) برقم والكبير، ،(ٖٗٔ) برقم األوسط، في والطبراني ،(ٕٔٙٚ) برقم مسنده، في البزار أخرجو - ٗٔ
 (.ٖٓٛٔ) برقم اإليمان، شعب في البييقي أخرجو - ٘ٔ
 (.ٕٖٛ/ ٕ) المرعية والمنح الشرعية اآلداب - ٙٔ
 (.ٕٓٗ/ ٚٔ) و ،(ٖٓٔ/ ٕٔ) الفتاوى ومجموع ،(ٖٕٓ-ٜٕٔ: ص) المنطقيين عمى الرد: انظر - ٚٔ
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 -حروف المباني- ثالثين، لو كانت تمك حروف التيجيبتسعين حسنة وليس ب {الم}قال بأنيا عشر؟ فتكون 
كثرة استعمال الحروف مرادًا بيا حروف  إنيقول:  -رحمو اهلل-الحديث جعل فييا ثالثين حسنة، وشيخ اإلسالم 

 ،وأنو ليس ىو المراد ىذا المعنى وسبق إلى األذىان -صمى اهلل عميو وسمم-التيجي ُحمل عميو قول النبي 
ىذا حرف مبنى اآلن وليس - "زيد"ذكر عن الخميل بن أحمد أنو سأل أصحابو عن نطق بحرف الزاي من ويَ 

يعني: اسم - فقالوا: زاي، فقال: جئتم باالسم ،-حروف المعاني مثل حروف الجر :كما قمنا ،حرف معنى
نما الحرف زاء-الحرف اصطمحوا عمى أن ىذا المسمى في المغة "، ثم إن النحاة كما يقول شيخ اإلسالم: ، وا 

، (ٛٔ)"وأن لفظ الحرف ُيخص لما جاء لمعنى ليس باسم وال فعل كحروف الجر ونحوىا ،بالحرف ُيسمى كممة
  .يعني: ىذا عند النحاة

ا غمب ىذا وتارة باسم ذلك الحرف، ولمّ  ،ر تارة بالحرف عن نفس الحرف من المفظوأما ألفاظ حروف اليجاء فُيعب  
إنما سبق إلى األذىان إطالق "اإلسالم يقول: االصطالح صار يتوىم من اعتاده أنو ىكذا في لغة العرب، شيخ 

، ولكنو يحتج لكالمو (ٜٔ)"عمى حرف التيجي؛ ألن ىذا صار استعمااًل شائعًا عند الناس -حمل الحرف-الحرف 
إذا أردت أن تعد ما يكون  -رحمو اهلل-بما سبق عمى أن المقصود بالحرف الكممة، وىذا عند شيخ اإلسالم 

أو األسماء أو  ،، سواء كانت من قبيل األفعالةلقارئ القرآن من الحسنات فعميك أن تعد الكممات بأنواعيا الثالث
فال شك  ،قول الجميور فإنك تعد الحروف والحرف المشدد بحرفين حروف المعاني ال حروف التيجي، وأما عمى

 .وفضل اهلل واسع ال ُيحد، فضل اهلل واسع ،أن ىذا سيكون أضعاف العدد
 أحصوىا إحصاءً  ،د أحصاىا أىل العمموق ،وىذا يدل عمى فضل قراءة القرآن، فمو أحصيت عدد حروف القرآن

 ،البن الجوزي تجد عدد الحروف إلى النصف، وفي جميع القرآن "األفنانفنون "دقيقًا لو نظرت في مثل كتاب 
بل يذكر كل عدد حروف التيجي في ورودىا في القرآن، يعني ابتداء من حرف األلف إلى الياء، كل حرف كم 

حروف -عدد الحروف  و، فإذا ضربتَ ئجميعًا وتفننوا في إحصاصوا ذلك كم تكرر، أح ،ورد من مرة في القرآن
واهلل  ،وىذه الحسنات قد تزيد إلى سبعمائة ضعف ،فإنو يظير لك عدد الحسناتبعشرة بمجموعيا  -رآنالق

وبحسب ما يكون أيضًا من حضور القمب واإلخالص،  ،بقمب العبد يضاعف لمن يشاء، وىذا بحسب ما يكون
كان تالوة أو غير ذلك، وأيضًا اإلتيان بالعمل عمى الوجو المشروع، يعني أن يحقق فيو ما ُيطمب شرعًا إن 

ويجتيد في استجماع ما ينبغي  فإن العبد يجدّ  فيعُظم األجر فيكون لمعبد أكثر من عشرة أضعاف، ومن َثمّ 
 ليتضاعف أجره ويعُظم. ؛استجماعو عند القراءة

 َباُب: َفْضِل َمْن َتَعمََّم اْلُقْرآَن َوَعمََّموُ 
 (، َقاَل: َنَعمْ ؟-َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ -: ُقْمُت َلُو: َعْن النَّبي  َقاَل ُشْعَبة) -َرِضَي اهلُل َعْنوُ -َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن 

َقاَل أُبو َعْبِد الرَّْحَمن: َفَذِلَك الذي َأْقَعَدِني َمْقَعِدي َىَذا، َفَكاَن  ،(20)((َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم اْلُقْرآَن، َوَعمََّموُ ))َقاَل: أنو 
اج  .ُيَعم ُم ِمْن ِخالَفِة ُعْثَماَن ِإَلى ِإْمَرِة اْلَحجَّ

                                                           

 .(ٖٖٕ/ ٓٔ) الفتاوى مجموع و ،(ٕ٘ٔ/ ٘) تيمية البن الكبرى الفتاوىانظر:  - ٛٔ
 انظر: المصدر السابق. - ٜٔ
 (.ٕٚٓ٘) برقم وعممو، القرآن تعمم من خيركم باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أخرجو - ٕٓ
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حجاج اإلمام ال، شعبة ىو شعبة بن "قال شعبة: قمت لو -رضي اهلل عنو-عن عثمان بن عفان " :قولو ىنا
و السؤال إليو، يقول: عن وىو أحد رواة إسناد ىذا الحديث، يرويو عن شيخو عمقمة بن مرثد ويوج   ،المعروف
من كالمو، فقال: عن  -رضي اهلل عنو-، يعني: ليس بموقوف عمى عثمان ؟-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
، ((من تعمم القرآن وعمموخيركم ))، فوعر : نعم، يعني: أن ىذا من قبيل الم؟ قال-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

رضي اهلل -ممي التابعي اإلمام المعروف الذي أخذ القرآن عن عثمان الس   :قال أبو عبد الرحمن، والمقصود بو
أو كالم في  ،ممي الصوفي الذي لو تفسيرآن، وىذا غير أبي عبد الرحمن الس  القر  ئوغيره، فكان ُيقر  -تعالى عنو

قال أبو عبد  :التفسير اإلشاري ونحو ذلك، وتجد بعض العبارات المنقولة عن الصوفية يقال ،المعاني اإلشارية
ومع ذلك وقع في شيء من كالم  ،ثوىو متأخر عنو مع أن ذاك ُمحد   ،ذاك يختمف عن ىذا ،مميالرحمن الس  
م مقعدي ىذا، فكان ُيعم   ، يقول أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني((خيركم من تعمم القرآن وعممو))الصوفية، 

رضي اهلل -ما بين خالفة عثمان  -رحمو اهلل-وقد ذكر الحافظ ابن حجر من خالفة عثمان إلى إمرة الحجاج، 
فذكر الحافظ ابن حجر  ،يعني ال ُيدرى متى كان جموسو لإلقراء ،حتماالتووالية الحجاج عمى اال -تعالى عنو

ُيقدر باثنتين وسبعين سنة إال فإلى آخر والية الحجاج  -رضي اهلل عنو-أن ذلك إن كان من بداية خالفة عثمان 
ذا ُقدر من آخر خالفة عثمان  فذلك  -يعني لمعراق-إلى أول والية الحجاج  -رضي اهلل عنو-ثالثة أشير، وا 

  .وثالثين سنة إال ثالثة أشير يبمغ أو يقرب من ثمانٍ 
مام ئمدة طويمة عشرات السنين وىو ُيقر المقصود أنيا  ذلك رجاء ليذا األجر والثواب، ثم ىذا وكل  ،وىو عالم وا 

، يكفي بمجرده أن يكون سائقًا ودافعًا لتعميم القرآن ولتعممو أيضًا، أن ((خيركم من تعمم القرآن وعممو)) :الحديث
وقفوا عند ىذه الجممة طوياًل واختمفت توجيياتيم فييا؛  -رحميم اهلل-يجمع العبد بين ىذا وىذا، ولذلك العمماء 

 ر كما قال ابن مالك: يَ ، خير أفعل تفضيل؛ خير وأخْ ((خيركم)): -صمى اهلل عميو وسمم-ألن قول النبي 
 رّ ر منو وأشَ يَ وغالبًا أغناىم خير وشر *** عن قوليم أخْ 

ر األمة، أخيركم من تعمم القرآن وعممو، وفي رواية: يَ ، يعني: أخْ ((خيركم))، أفعل تفضيل ،فيي صيغة تفضيل
، وكالىما عند البخاري في الصحيح، والمعنى متقارب أو متحد، فإن (ٕٔ)((إن أفضمكم من تعمم القرآن وعممو))

ر ىو األفضل، والمعنى: يا معاشر القراء أو يا يَ ر، واألخْ يَ ، بمعنى األخْ ((خيركم)): -صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
إن أفضمكم من تعمم القرآن وعممو، تعممو يعني حق تعممو، وعممو يعني عممو لغيره، فأىل العمم  :أييا األمة

القرآن وال عمر،  ئلم ُيعرف عنو أنو كان ُيقر  -رضي اهلل عنو-قالوا: خيركم من تعمم القرآن وعممو، أبو بكر 
رضي اهلل -مر وىؤالء الكبار من فقياء الصحابة فيل ىذا الذي ُيعمم ويتعمم القرآن يكون أفضل من أبي بكر وع

فمن ىنا وقع السؤال واإلشكال وتنوعت أقوال أىل العمم في توجييو والجواب عنو، لكن كما  ،؟-تعالى عنيم
  .ن ذلك يكفي شرفًا في بيان فضل تعمم القرآن وتعميموإ :قمت

، ال يتمكن من ىذا إال باإلحاطة بالعموم ((وعمموخيركم من تعمم القرآن ))ن قولو: إفبعض أىل العمم يقولون: 
بذلك وما ال تصمح معو ىذه المرتبة إال بو من العمل واالمتثال فيظير  الشرعية أصوليا وفروعيا مع ما يحتفّ 

                                                           

 (.ٕٛٓ٘) برقم وعممو، القرآن تعمم من خيركم باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
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وينصبغ بو قمبو وجوارحو ولسانو، وبيذا يكون كاماًل مكماًل من كل وجو،  ،أثر القرآن عمى عمل اإلنسان وسموكو
م مّ عَ تَ "فيذا يحتاج إلى فقو  ،، ثم األشبو فاألشبو-صمى اهلل عميو وسمم-قالوا: وأكمل الناس في ىذا ىو النبي 

لك يكون بتعميم ألفاظو فكانوا يتعممون ألفاظو كما يتعممون معانيو مع العمل بو، وىكذا في تعميمو، فإن ذ "القرآن
فيذا ال يكون إال لمن كان فقييًا عالمًا لو بصر بمعاني القرآن وما دل عميو،  ،وبتعميم أحكامو ومعانيو وىداياتو

ىم األحق بيذا  -رضي اهلل تعالى عنيم-فعمماء الصحابة  ،ىؤالء ىم أكمل األمة :فحمموه عمى ىذا، فقالوا
وما  ،عميم ال يكون بمجرد تعميم األلفاظ بل تعميم المعاني واألحكام واليداياتعنو فإن الت بعيدينوليسوا  ،الوصف
   .أشبو ذلك

، خيركم، ((خيركم من تعمم القرآن وتعممو)) :-صمى اهلل عميو وسمم-وبعضيم خصو بباب معين قالوا: إن قولو 
بمنزلة الشرائع "خيركم في ىذا الباب، وىذه الشريعة كما قال شيخ اإلسالم:  ،يعني: في باب التعمم والتعميم

أنواع العبادات والقربات من  :، فباب التعمم والتعميم باب واسع، وكذلك أيضًا ىناك أبواب أخرى"ةالمتعدد
 .الصدقات، والذكر، والعبادات البدنية، وما أشبو ذلك، فبعضيم خصو بيذا

ن تعمم القرآن ن خيركم مَ ، يعني: مِ ((خيركم من تعمم القرآن))ل عمى أن المراد بقولو: وبعضيم قال: ىذا ُيحم
ال فإنو إن كان بعيدًا عن العمل بو  وعممو، فيذا عمى ىذا المحمل والتقدير عند ىؤالء، ومع مالحظة العمل، وا 

 .فال يكون لو ىذا الفضل والوصف بحال من األحوال
 -صمى اهلل عميو وسمم-فيو جاىل، ثم أيضًا ىل يختص ىذا بأصحاب النبي  -تبارك وتعالى-ومن عصى اهلل 

طبوا و ن الذين خإقال أىل العمم:  -رضي اهلل تعالى عنيم-، يعني: بالنسبة لمصحابة ؟أو يكون لعموم األمة
عني: يكون لو في أعينيم، ي بذلك كانوا يتعممون ألفاظو ومعانيو، وليذا كان الواحد إذا حفظ البقرة وآل عمران جدّ 

قدر ومنزلة، يكون قد عرف كثيرًا من األحكام واليدايات فيكون عالمًا بذلك، فما كانوا يحفظون األلفاظ بمجردىا 
اثنتي يحفظيا أنو بقي في سورة البقرة  -رضي اهلل تعالى عنو-بعيدًا عن الفقو في معانيو، وليذا جاء عن عمر 

 .يتفقو في معانييا، (ٕٕ)عشرة سنة ثم نحر جزورًا ودعا الناس
، فكانوا يتفقيون بمعاني القرآن، (ٖٕ)سنين يأنو بقي فييا ثمان -رضي اهلل عنو-وكذلك أيضًا جاء عن ابن عمر 

، ُيحمل عمى ىذا أنيم كانوا ((خيركم من تعمم القرآن)): -صمى اهلل عميو وسمم-قولو فوعمى ىذا األساس 
يتعممون األلفاظ والمعاني في آن واحد، فيكون ىؤالء ىم األشرف واألكمل واألخير واألفضل في األمة، ثم بعد 

وصار الناس يحفظون القرآن في الغالب  -رضي اهلل تعالى عنيم-ذلك لما تغيرت الحال بعد زمن الصحابة 
الحال  :قالوايحفظون ألفاظو بعيدًا عن معانيو فإن ذلك ال يصدق عمييم عند ىؤالء القائمين بذلك من أىل العمم، 

ذا ازداد أخذه من  -صمى اهلل عميو وسمم-تختمف عند أصحاب النبي  فحينما يخاطبيم بمثل ىذا فكانوا فقياء، وا 
، فإذا حصل النفع المتعدي بتعميم غيره أيضًا فتمك ((خيركم من تعمم القرآن))و وعممو وفقيو القرآن ازداد عمم

وىو القرآن، فيذا قول لبعض ترتبت عمى تعميمو أشرف العموم  أجور متتابعة وأعمال واصمة من عمل غيره قد

                                                           

 (.ٗ٘/ ٔ) بالمأثور التفسير في المنثور الدر - ٕٕ
 المصدر السابق. - ٖٕ
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بعد النبيين من يتعمم القرآن  فكذلك خير الناس -تبارك وتعالى-أىل العمم، إذا كان أفضل الكالم ىو كالم اهلل 
-ليس مجرد تعميم األلفاظ، عمى قول ىؤالء من أىل العمم، والنووي  ،ويعمم القرآن، لكن عمى المأخذ الذي ُذكر

ن ن تعمم الفقو وتعمم القدر الواجب مِ عقد مقارنة بين تعمم الفقو وتعمم القرآن فبالنسبة لمقدر الواجب مِ  -رحمو اهلل
يرى أن األفضل  -رحمو اهلل-القرآن يعني الذي يصمي بو سوى بينيما، وما زاد عن القدر الواجب اإلمام النووي 

ىو تعمم الفقو؛ ألنو يعرف بو كيف يعبد ربو ال الحفظ المجرد، وىذا ليس محل اتفاق بين أىل العمم، فبعض أىل 
كانوا فقياء  -صمى اهلل عميو وسمم-كانوا في زمن النبي ىذا المعنى وأن الذين العمم رد ىذا، لكن إذا استحضرنا 

، لكن ىل ((خيركم من تعمم القرآن وعممو))وأن زيادة الحفظ تعني زيادة الفقو بالنسبة إلييم فال إشكال أن يقال: 
  .ىذا خطاب لجميع األمة فيكون من تعمم القرآن وعممو مجرد األلفاظ يدخل في ىذا؟ ىذا احتمال

ى أن المخاطبين خالصة ما يمكن ذكره في ىذه المسألة: أن ذلك يمكن أن ُيحمل عمى ىذا المعن :لكن أنا أقول
فخاطبيم بذلك وليس المقصود  -صمى اهلل عميو وسمم-عني قوم عند النبي بمطب فئة معينة و إما أن يكون قد خ

جماعة من الناس فخاطبيم  -صمى اهلل عميو وسمم-عموم األمة وال عموم الصحابة، يعني: كان في حضرتو 
 .، ىذا احتمال((خيركم من تعمم القرآن وعممو))وقال ليم:  ،بيذا

أن يكون ذلك باعتبار ما ُذكر من أن العمل بالقرآن وفيم معانيو والتفقو فيو كما كان عميو  :االحتمال اآلخر
 .وىذا واضح، ال شك أن من كان بيذه المثابة فيو خير األمة -رضي اهلل عنيم-الصحابة 

-  ن خيركم، ويمكن أن ُيستغنى عن ىذا ، مِ "نمِ "وىو ما ذكره بعض أىل العمم من تقدير  :وىناك محمل آخر
قد تأتي مرادًا بيا مطمق االتصاف وليس معنى التفضيل،  "خير"أفعل التفضيل ن إ :بأن يقال -واهلل تعالى أعمم

رضي -ىو أبو بكر الصديق  :ىل المقصود بو األكثر تقوى كما قالوا "األتقى"، [ٚٔالميل:] {َسُيَجنَُّبَيا اأَلْتَقىوَ }
 في البيت آنفًا:  كما ذكرتُ  ؟ أو المقصود التقيّ -اهلل عنو

نْ  أموتَ  أنْ  تمنى رجالٌ   فييا بأوحدِ  لستُ  *** فتمك سبيلٌ  أمتْ  وا 
ل التفضيل، ىذا عال يقصد بيا أفىنا  "خيركم"ن يوصف بالخيرية، يعني: مَ  ((خيركم))فـست فييا بواحد، يعني: ل

 .وجو
وىو أنو يقال: إن أفعل التفضيل باعتبار أنيا أفعل تفضيل ال تمنع التساوي ولكنيا تمنع الزيادة أن  :الوجو اآلخر

 "أظمم"، يعني: ال أحد أظمم، و{َأْظَممُ َوَمْن }: -تبارك وتعالى-يزيد أحد عمى ىذا، ولذلك تجدون في كتاب اهلل 
، فيذا أظمم [ٗٔٔالبقرة:] {َوَمْن َأْظَمُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد المَِّو َأْن ُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو َوَسَعى ِفي َخرَاِبَيا}أفعل تفضيل، 

، ال أحد أظمم ممن ذكر [ٚ٘الكيف:] {َفَأْعَرَض َعْنَياَوَمْن َأْظَمُم ِممَّْن ُذك َر ِبآَياِت َرب ِو }الناس، وفي آية أخرى: 
، ال أحد [ٛٙالعنكبوت:] {َوَمْن َأْظَمُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًبا}: ربو ثم أعرض عنيا، وفي موضع آخر بآيات

  .أظمم، فمن ىو األظمم؟
  .ىل ىو الذي منع مساجد اهلل؟

  .أو الذي ُذكر باآليات وأعرض عنيا؟
  .أو الذي افترى عمى اهلل الكذب؟

 فالعمماء يجيبون عن ىذا بجوابين: 



12 
 

إن كل واحدة من ىذه اآليات ىي في بابيا، ففي المانعين ال أحد أظمم ممن منع  :الجواب األول: ىو أن يقال
مساجد اهلل، وفي المعرضين ال أحد أظمم ممن ُذكر بآيات ربو ثم أعرض عنيا، وفي المفترين ال أحد أظمم ممن 

 افترى عمى اهلل الكذب.
ولكن تمنع الزيادة، فيؤالء  ،ال تمنع التساوين أفعل التفضيل إأن يقال:  -وىو الذي يعنينا ىنا-الجواب الثاني: 

يصل أن كميم قد بمغوا في الظمم غايتو، استووا في المرتبة العميا، بمغوا الغاية العميا، وىذه الغاية العميا يمكن 
إلييا كل أحد من ىؤالء ومن غيرىم من الذين يفعمون الجرائم العظام ويبالغون في الظمم فيصمون غايتو، فيكون 

ء جميعًا قد بمغوا الغاية في الظمم، فأفعل التفضيل ال تمنع التساوي ولكنيا تمنع الزيادة ال أحد أظمم منو، ىؤال
فالن أكرم الناس، في مناسبة أخرى  :لكن يمكن أن يوجد من يساويو، وليذا قد تقول أنت في بعض المناسبات

ىذا أكرم الناس، وليس  :وتقول افالن أكرم الناس، وفي مناسبة ثالثة ترى رجاًل آخر ثالثً  :تذكر رجاًل آخر وتقول
نما ىؤالء جميعًا قد بمغ ،ذلك بتناقض فيكون بيذا  ،قد بمغوا فيو غايتو وا في الكرم الذي يصل إليو البشروا 

من قواعد التفسير، واهلل تعالى وىو يتفق مع ىذه القاعدة  ،االعتبار، وىذا من أحسن األجوبة وأوضحيا وأقربيا
  .أعمم

وىو  دُ ، ونعرف الجواب بذلك أيضًا عن السؤال الذي يرِ -واهلل تعالى أعمم- وبيذا يمكن أن يوجو ىذا الحديث
 ا أفضل الفقيو أو الُمقرئ؟ فأولئك كانوا فقياء كما ىو معموم، واهلل تعالى أعمم.أييم


