
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نو لكتاب عزيز  وا 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
ال مضل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل ف ،إن الحمد هلل

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو، صمى لو، ومن يضمل فال ىادي لو، 
 اهلل وسمم وبارك عميو، وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
نَُّو َلِكتَاٌب َعِزيزٌ }ينعقد ىذا المجمس في ىذه الميمة تحت عنوان:  ، فيو حديث عن القرآن، وما [14]فصمت: {َواِ 

أن  -عز وجل-أحسن الحديث عن القرآن، إن الحديث عنو واالشتغال بو بركة؛ ألنو كتاب مبارك، فأسأل اهلل 
ياكم في ىذا المجمس ممن يتدارسون كتاب اهلل فتحفيم المالئكة وتنزل عمييم  ،وتغشاىم الرحمة ،يجعمنا وا 

 ويذكرىم اهلل فيمن عنده. ،السكينة
وأن يتدبرىا، وأن يتبصر  ،كتابو بأوصاف عظيمة جميمة حق عمى المؤمن أن يتأمميا -تبارك وتعالى-هلل وصف ا

، فوصفو بالكرم، وعبارات المفسرين تقول [77]الواقعة: {َكِريمٌ  َلُقْرآنٌ  ِإنَّوُ }يقول:  -تبارك وتعالى-في معانييا، اهلل 
أو في وصف من أوصافو؛ ىذا ىو الكريم، فالكرم اسم جامع لما يحمد؛ وذلك أن فيو  ،بأنو الشريف في نفسو

 .عز وجل-م عند اهلل واليدى والحكمة، وىو معظ   ،البيان
والمجد ىو بموغ  ،[14]البروج: {َبْل ُىَو ُقْرآٌن َمِجيدٌ }قد وصف كتابو أيضًا بأنو مجيد:  -تبارك وتعالى-واهلل 

أشرف من  ،في األمور المحمودة، فذلك يدل عمى أنو قد بمغ في الشرف غايتو، فيو شريف النياية، وال يكون إال
والمعنى، كما أن ذلك يتضمن معنى آخر وىو أنو  فيما بين الكتب اإلليية في النظمكل كتاب، عالي الطبقة 

يعني -    واسع األوصاف، كما أنو يدل  ،جزيل المبرات ،كثير البركات ،واسع المعاني، عظيميا، كثير الوجوه
  .وبينو من اليدايات واألحكام -عز وجل-عمى التناىي في الشرف والكرم، فيو بيان لما شرعو اهلل  -المجد

وىي ، فوصفو بالعظمة [77]الحجر: {اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ  َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا ِمنَ }: -تبارك وتعالى-وقال عنو 
، فيذا القرآن عظيم مىل الشرف فييوأ ،القوم ىم سادتيم وكبراؤىم صغر، والتعظيم ىو التبجيل، وعظماءخالف ال

فوظ، وأنزلو في الموح المح -تبارك وتعالى-وليذا أنزلو اهلل  ، ولو شأن عند مالئكتو؛-عز وجل-لو شأن عند اهلل 
 * َسَفَرةٍ  ِبَأْيِدي * ُمَطيََّرةٍ  َمْرُفوَعةٍ  * ُمَكرََّمةٍ  ُصُحفٍ  ِفي}مو نا الدنيا في ليمة القدر، وجعفي بيت العزة في سمائ

 جل جاللو.-فكل ذلك لمكانتو وعظمو وشرفو عند اهلل  ،[41-41:عبس] {َبَرَرةٍ  ِكرَامٍ 
ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك }: بأنو مبارك في أربعة مواضع -تبارك وتعالى-وصفو اهلل وىكذا 

ثبوت الخير ودوامو وكثرتو، وزيادتو، فيذا القرآن كما يقول الحافظ  :، والبركة ىي[12]ص: {َتَذكََّر ُأْوُلوا اأَلْلَبابِ َوِليَ 
ىو أحق أن يسمى بذلك من غيره مما يكون فيو البركة، لكثرة خير ىذا القرآن ومنافعو،  -رحمو اهلل-ابن القيم 
ومنافع اآلخرة، ففيو كل ىدى ُيحتاج إليو في  ،كة فيو؛ فيو مشتمل عمى منافع الدارين: منافع الدنياووجوه البر 

النجاة والخالص من الضاللة، وفيو كل شفاء من األدواء الحسية والمعنوية، وىو نور يستضاء بو في الظممات، 



 حيحة ما يبير ذوي األلباب، فيو أجل  وفيو ما يحتاج إليو المكمفون من األحكام، وفيو من دالئل العقول الص
 كتاب وأعظم كتاب.

يعم نواحي الخير جميعًا؛ ألن البركة زيادة الخير، ": -رحمو اهلل-فوصفو بأنو مبارك، كما يقول ابن عاشور 
، وليذا قال بعض أىل العمم: اشتغمنا بالقرآن فغمرتنا البركات، فمن أقبل عمى (4)"فالقرآن كمو خير من كل جية

وفي  ،وفي ولده ،وفي مالو ،القرآن وتشاغل بو تعممًا وتعميمًا وتدبرًا وتفيمًا وعماًل غمرتو البركات في أوقاتو ىذا
 واليدايات. ،والكنوز ،وما يفتح عميو من ألوان المعارف ،عممو وفيمو

نَُّو َلِكتَاٌب َعِزيزٌ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر }عن ىذا القرآن:  -تبارك وتعالى-وىكذا قال اهلل  ال  * َلمَّا َجاَءُىْم َواِ 
، والعزة تدل ، فوصفو بالعزة[11-14]فصمت: {َيْأِتيِو اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِو َوال ِمْن َخْمِفِو َتنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

ء عزيزًا إال أن تجتمع فيو ىذه واالمتناع، فال يكون الشي ،والرفعة ،والغمبة ،والقوة ،عمى معان مجتمعة؛ كالشدة
ناسخ لسائر الكتب والشرائع؛ فيو الذي  ،األوصاف، فمن معنى الغمبة الذي يتحقق في ىذا القرآن أنو غالب

أجمعيا  -رضي اهلل تعالى عنيم-ومقاالت السمف  ،جج القرآن، ىذه عبارات المفسرينغمب، وكذلك حُ يغمب وال يُ 
جعفر بن جرير  لتنتظم في سمك واحد، فكميا متحقق فيو، ومن معنى المنعة كما يقول كبير المفسرين أبو 

أو تغييرًا من  ،نو عزيز بإعزاز اهلل إياه، وحفظو من كل من أراد لو تبدياًل أو تحريفاً إ" :-رحمو اهلل- الطبري
أعزه "، وكقول قتادة: (1)"عزيز من الشيطان"كالسدي: ، وىو معنى قول من قال (1)"إنسي أو جني وشيطان مارد

 .فال يتطرق إليو ،(1)"وحفظو من الباطل ،ألنو كالمو ؛اهلل
، وىو -تبارك وتعالى-فيذا القرآن بصحة معانيو ممتنع من الطعن فيو واإلزراء عميو، وىو محفوظ من اهلل 

فائدة عزيزة، فيو نفيس، والعزة تأتي بمعنى المنعة، نفيس؛ العزة تأتي بمعنى النفاسة، تقول: ىذه جوىرة عزيزة، 
نما يرفع ،ويحمى من النبذ، ال ينبذ ،والشيء النفيس يدافع عنو قال  ،ويصعب منالو ووجود مثمو ،ويصان ،وا 

رضي -، كما يدل عمى ذلك قول ابن عباس (5)منيع الجناب، ال يرام أن يأتي أحد بمثمو :الحافظ ابن كثير: أي
-كالمًا يضاىون بو كالم اهلل  وا القرآن، وأن يجاروه وأن يؤلفوا، وأولئك الذين حاولوا أن يحاك-عنيمااهلل تعالى 

ومن  ،عمى مدى األيام والميالي، وصار ذلك مبعثًا لضحك العقالء منيم ة عمييم، صار ذلك سب  -تبارك وتعالى
  .جراءتيم وسفسطتيم

الكذب معو إال مسيممة، وال نعرف أحدًا اجترأ ُذكر كر وال نعرف أحدًا إذا ذُ  ،انظروا إلى جراءة مسيممة الكذاب
جراءتو عمى محاكاة القرآن، يقول فيما يذكر من قرآنو الذي يزعم أنو أوحي إليو بو: والميل األطخم، والذئب 

 ا انتيكت أسيد من محرم. ىذه سورة.األدلم، والجذع األزلم، وم
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وحي إليك؟ قال: ، قالت: ما أُ ئة كذابة عمى شاكمتو، سجاح بنت الحارث، وتزوجياولما اجتمع بسجاح وىي متنب
قالت: فما بعد ذلك؟ قال: أوحي  ،نيا نسمة تسعى، ما بين صفاق وحشاألم تر كيف فعل ربك بالحبمى، أخرج م

راجًا، إذا شئنا إخإلي: إن اهلل خمق النساء أفواجًا، وجعل لين أزواجًا، فنولج فيين قعسًا إيالجًا، ثم نخرجيا 
 قالت: أشيد أنك نبي.  نتجن لنا سخااًل نتاجًا،فيُ 

سفافًا كيذا؟! ولو من األقوال المفتراة التي يزعم أنيا مما أوحي إليو ما ىو أسوأ من  أسمعتم سخفًا وسفسطة وا 
في  -اهلل عنو رضي-أنزه أسماعكم والمكان عن ذكره، ولما جاء وفده إلى أبي بكر الصديق  ،وأكثر إسفافاً  ،ىذا

رضي اهلل -عما يقول، فذكروا لو بعض ىذا، فقال أبو بكر  -رضي اهلل عنو-حروب الردة، سأليم أبو بكر 
  من رب. :، أي: أشيد أن ىذا لم يخرج من إل  -عنو

، حاول معارضة القرآن، وأن يكتب -جل جاللو-وىذا ابن المقفع األديب المعروف، كان منحرفًا مجترئًا عمى اهلل 
َوِقيَل } خرج من بيتو فمر بصبي يقرأ: ،، فبينما ىو يحاول أن يكتب-جل جاللو-شيئًا يفتريو ليعارض كالم اهلل 

َسَماُء َأْقِمِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأَلْمُر َواْسَتَوْت َعَمى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعًدا ِلْمَقْوِم  َيا َأْرُض اْبَمِعي َماَءِك َوَيا
ض، وما ىو من كالم عار  ما كتب قبل أن يخرجو، وقال: أشيد أن ىذا ال يُ  فرجع ومحا ،[11]ىود: {الظَّاِلِمينَ 

  البشر، ىذا ابن المقفع.
اعمل لنا مثل ىذا القرآن، قال: نعم،  ،وىذا الكندي الفيمسوف المعروف، قال مريدوه وتالمذتو يومًا: أييا الحكيم

وال يطيق ىذا أحد، إني فتحت المصحف  ،فقال: واهلل ما أقدر ،أعمل مثل بعضو، فاحتجب أيامًا كثيرة ثم خرج
وحمل تحمياًل  ،ونيى عن النكث ،قد نطق بالوفاء -اآلية األولىفي يقصد -فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا ىو 

 ذا.استثناء، ثم أخبر عن قدرتو وحكمتو في سطرين، وال يقدر أحد أن يأتي بي ، ثم استثنى بعد  عامًّا
وشيادة بعض الكفار ليذا القرآن؛ ألني لست بصدد الحديث عن ىذا، إنما  ،ولست بصدد ذكر أقوال الفالسفة

القرون  ، وىؤالء الذين حاولوا باءت محاوالتيم بالفشل عمى مدى ىذهأذكر أنو ال يمكن ألحد أن يعارضو فقط
المتطاولة، أربعة عشر قرنًا والتحدي ال زال، ىاتوا سورة، سورة واحدة، وتبقى أعناق البشر ليذا التحدي وأمامو 

وبيان  ،ويقول: أنا أقبل ذلك، مع ما في العرب من فصاحة ،خاضعة منكسرة، لم يستطع أحد أن يرفع رأسو
وسيم ويؤزىم أزًا إلى المواجية، ومع ذلك بقوا عاجزين وبالغة وأنفة، فإذا ذكر التحدي عندىم فإن ذلك يحرك نف

 لم يستطع أحد منيم أن يأتي بسورة واحدة.
، (1)"مغى فيووأال يُ  ،جلعز ويُ ينبغي أن يُ "إذا عرفنا أن ىذا الكتاب عزيز، فمن الزم ذلك أنو كما يقول السدي: 

ال تقولوا مصيحف "أنو قال:  -رحمو اهلل-م أسماؤه وسوره وآياتو، وليذا جاء عن ابن المسيب ومن ذلك أن تعظ  
كانوا يكرىون أن يصغروا "، وىكذا النخعي يقول: (7)"وال مسيجد، ما كان من اهلل فيو عظيم حسن جميل

ان يكره أن يقال: كأنو  -رحمو اهلل-، وىكذا ما جاء عن مجاىد (7)"المصحف، وكان يقال: عظموا كتاب اهلل
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، وكره (49)"ومن حرمتو أال يقال: سورة صغيرة": ابن أبي طالب -رحمو اهلل-، يقول مكي (2)مصيحف أو مسيجد
أبو العالية أن يقال: سورة صغيرة أو كبيرة، وقال لمن سمعو يقول ذلك: أنت أصغر منيا، وأما القرآن فكمو 

رحم اهلل -أنو قال لمحمد بن سيرين  -رحمو اهلل-، وجاء عن خالد بن ميران الحذاء "كتاب عزيز"، (44)عظيم
 ؟{ِإنَّا َسُنْمِقي َعَمْيَك َقْواًل َثِقيًل }سورة خفيفة، فقال ابن سيرين: من أين تكون خفيفة واهلل تعالى يقول: ": -الجميع
يحترزون باأللفاظ  ،(41)[47]القمر: {سَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذِّْكرِ َوَلَقْد يَ }، ولكن قل: يسيرة، فإن اهلل تعالى يقول: [5]المزمل:

 .تبارك وتعالى-التي يعبرون بيا عن شيء يتصل بكتاب اهلل 
-    والقاعدة أنو ال يصح وال يجوز أن نصغر االسم الواقع عمى ما يجب تعظيمو شرعًا، نحو أسماء الباري 

ا، وما جرى -الصالة والسالمعمييم -، وأسماء األنبياء -تبارك وتعالى ، مجرى ذلك؛ ألن تصغير ذلك يعد غضًّ
 .رحمو اهلل-ىذا ذكره أبو حيان 

، فمن حرمة المصحف كما يذكر أىل العمم أنو يجب أن يعظم المصحف اومن الزم كون ىذا القرآن عزيزً 
ضع المصحف فإنو ال يتركو منشورًا، يعني إذا فرغ من قراءتو وذىب، وأال يضع فوقو كالقرطبي وغيره أنو إذا و  

تكمموا عن  -رحميم اهلل-شيئًا من الكتب حتى يكون أبدًا عاليًا لسائر الكتب عممًا كان أو غيره، بل إن العمماء 
يره: أال يقول القرطبي وغج أو الكتب التي تتعمق بالتفسير، ومن حرمتو كما اترتيب المكتبة، أين تضع األدر 

- تتك  عمى المصحف، وال يرمي بو إلى صاحبو إذا أردا أن يناولو، وقد نقل النووي و يعتمد عميو، الأتوسد يُ 
بل توسد  ،عمى وجوب صيانة المصاحف واحتراميا، وأنو يحرم توسدىا -إجماع المسممين-اإلجماع  -رحمو اهلل

وعمى كتب  ،أنو يحرم االتكاء عمى المصحف -رحمو اهلل-آحاد كتب العمم الشرعي، وذكر ابن عبد القوي 
  .الحديث وما فيو شيء من القرآن اتفاقاً 

، تجد بعض -عز وجل-ونحن نرى حاجة لذكر مثل ىذه األشياء؛ ألننا نرى ممارسات غير الئقة مع كتاب اهلل 
بعض المصمين في المسجد الحرام في صالة التراويح، لربما وضعو عمى  ،الحمقطمبة العمم، بعض طالب 
ك متسبب، وىذا لربما ضربو و من غير قصد وذايئون وال يتفطنون، فيذا لربما وطئاألرض والناس يذىبون ويج

محل من غير قصد وذاك متسبب، ورأينا من يضع المصحف عمى نعميو حينما يفرغ من قراءتو إذا كان البرجمو 
المعد لوضع المصاحف بعيدًا عنو وأقيمت الصالة، ىذا ال يميق، المصاحف يجب أن تعظم، ولربما وضعو في 

  .جل جاللو-  مكان بجوار أقدام المصمين في الصف الذي أمامو، فيذا امتيان وابتذال لكتاب اهلل 
وال عمى الحيطان، ال في المساجد وال في غير المساجد، وقد نص عمى  ،ومن حرمتو أنو ال يكتب عمى األرض

ولدًا  -رحمو اهلل-ىذا جماعة من أىل العمم كالقرطبي وغيره، وىو من البدع المحدثة، ورأى عمر بن عبد العزيز 
ائر أو ، وىكذا حينما يكتب عمى لوحات لمزينة، ولربما عمى شكل ط(41)لو يكتب القرآن عمى حائط فزجره وضربو
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حيوان، ولربما بصورة يصعب قراءتو، فكل ذلك ال يجوز، والقرآن ما أنزل من أجل ىذا، وقل مثل ذلك أيضًا 
جل -حينما يوضع بمنزلة نغمة الجوال، فكمما اتصل أحد بدأ القارئ يقرأ، فيذا فيو ابتذال وامتيان لكالم اهلل 

 جاللو.
َذا ُقِرَئ }زة، أنو إذا قرئ فإن عمينا أن ننصت، واهلل يقول: ومن عزتو أنو يجب االنصات لو، ىذا من الزم الع َواِ 

ن كان الراجح أنيا نازلة في الصالة، [191]األعراف: {نِصُتوا َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوأَ  ، ىذه اآلية وا 
 .تبارك وتعالى- حد، وىذا ىو الالئق مع كتاب اهللإال أنو يؤخذ من عموم لفظيا أن اإلنصات متعين عمى كل أ

ما أكمت الكراث منذ قرأت "من التابعين يقول:  -رحمو اهلل-ومن الزم عزتو أن يتأدب معو عند تالوتو، قتادة 
سمعت يزيد بن أبي مالك يقول: إن أفواىكم طرق من طرق اهلل تعالى فنظفوىا "، وىذا مسافر يقول: (41)"قرآنال

 . (45)"ما استطعتم، قال: فما أكمت البصل منذ قرأت القرآن
 .(41)، لبس عمامة، وارتدى ثيابو، واستقبل القبمةإذا قرأ اعتم   -رحمو اهلل-وكان أبو العالية الرياحي 

القراء وىم قريب من  -رضي اهلل تعالى عنو-ومن الزم عزتو العمل بما فيو، وقد جمع أبو موسى األشعري 
وال يتبعكم، فإنو  ،إن ىذا القرآن كائن لكم ذخرًا، وكائن عميكم وزرًا، فاتبعوا القرآن"ثالثمائة، فعظم القرآن، وقال: 

 .(47)"من اتبع القرآن ىبط بو عمى رياض الجنة، ومن اتبعو القرآن زج بو في قفاه فقذفو في النار
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بميمو إذا الناس نائمون، ونياره إذا ": -رضي اهلل عنو-وجاء عن ابن مسعود 

الناس يختالون، وبحزنو إذا الناس يفرحون، وببكائو الناس مفطرون، وبورعو إذا الناس يخمطون، وبتواضعو إذا 
 .يتميز بسموكو وعممو وحالو ،(47)"إذا الناس يضحكون، وبصمتو إذا الناس يخوضون

الزموا كتاب اهلل وتتبعوا ما فيو من األمثال، وكونوا فيو من أىل ": -رحمو اهلل-وقد جاء عن الحسن البصري 
فسو وعممو عمى كتاب اهلل، فإن وافق كتاب اهلل حمد ربو وسألو الزيادة، البصر، ثم قال: رحم اهلل عبدًا عرض ن

ن خالف كتاب اهلل أعتب نفسو، ورجع من قريب  -يعني ما حالو-من أحب أن يعمم ما ىو "، وجاء عنو: (42)"وا 
 . (19)"فميعرض نفسو عمى القرآن
، ىذا (14)"يعممون بو حق عممو"قال:  [414]البقرة: {َيْتُموَنُو َحقَّ ِتلَوِتوِ }: -رحمو اهلل-وفسر مجاىد بن جبر 

 معنى تالوتو حق التالوة. 
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إن ىذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال عمم ليم بتأويمو، إلى "أنو قال:  -رحمو اهلل-وجاء عن الحسن البصري 
ضاعة حدوده، حتى إن أحدىم وما ىو بحفظ حروفو  ،تباعوتو إال أأن قال: وما تدبر آيا يقول: قد قرأت القرآن وا 

، بمعنى ال يظير ذلك عميو في خمق وال عمل، حتى إن أحدىم (11)"كمو فما أسقط منو حرفًا، وقد واهلل أسقطو كمو
، واهلل ما ىؤالء بالقراء وال الحكماء وال الورعة، متى كانت القراء تقول مثل إني ألقرأ السورة في نفس واحد"ليقول: 

، وقد تكمم عمى ىذه المعاني طوياًل -رحمو اهلل-، ىذا كالم الحسن "اس مثل ىؤالءر اهلل في النىذا؟ ال كث  
في أخالق حممة القرآن، وأنو ينبغي عمى حامل القرآن أن يجعل القرآن ربيع قمبو يعمر بو  -رحمو اهلل-اآلجري 

 ما خرب منو ويتأدب بآدابو ويتخمق بأخالقو فيتميز عن سائر الناس.
سيما لمن يشتغمون بتعميم ال ،البد من التأكيد عمييا والتنبيو االستغناء بو، ىذه قضية ميمةومن الزم عزتو 

في بمد من البالد اإلسالمية قد تخصص في تعميم القرآن لمصبيان فسألتو عن  رأيت رجاًل يحمل الدكتوراه القرآن،
ن من الحمق يخرجون ويسألون عمل يعممو يكتسب منو، فقال: ال شيء، إال أن ىؤالء الصبيان حينما يخرجو 

الذين ىذه المكاسب الدنية، وتربي ىؤالء الناس في الطرقات، وما حصموه جاءوا بو، فقمت لو: وتأكل من 
يتعممون القرآن منك عمى المسألة؟ قال: ىكذا أدركنا الناس في بمدنا منذ أكثر من ثمانية قرون، قمت: فبئس ما 

ش عمى المسألة؟! ويربي الطالب بعد قراءة القرآن عمى السؤال في الشوارع أدركتم الناس عميو، حامل القرآن يعي
 .حتى يأتوه بشيء من ىذا الحطام القميل؟!

 ))ليس منا من لم يتغن  : -صمى اهلل عميو وسمم- وقد تكمم أىل العمم عمى معنى التغني الذي جاء عن النبي
أربعة أقوال في تفسيره: تحسين الصوت، الثاني:  -رحمو اهلل-وقد ذكر الحافظ ابن حجر  ،(11)بالقرآن((

ينا بالمكان ن  غ   ، ينشغل بالقرآن، العرب تقول:(11)االستغناء بو عن الخمق، الثالث: التحزن، الرابع: التشاغل بو
  جل جاللو. -أي: أقمنا بو، يقيم عمى كتاب اهلل 

 -رحمو اهلل-المقصود أن من أىل العمم من فسره باالستغناء عن الخمق، وىذا قال بو أبو عبيد القاسم بن سالم 
 -رضي اهلل عنيم-وعشرين لميجرة، وقال بو جماعة من السمف  المعروف، توفى سنة مائتين وأربع اإلمام

الحديث، يقول: نعم، ينبغي لإلنسان أن قال: لكنو ليس المقصود بو  ن عيينة، وصححو الحافظ ابن كثيركسفيان ب
، ((بالقرآن ليس منا من لم يتغن  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-يستغني بالقرآن ولكن ليس ىذا ىو تفسير قول النبي 

فيؤالء يقولون: يستغني بو عن الناس، وبعضيم يقول: يستغني بو عن غيره من الكتب، ما يحتاج إلى كتب 
نما يستغني بكالم اهلل مترجمة، وال يحتاج إلى روا عن غيره من  -عز وجل-يات، وال يحتاج إلى آراء لمبشر، وا 

 سائر الكالم. 
، يعني يستغني بو عن -رحمو اهلل-أن القولين منقوالن عن ابن عيينة  -رحمو اهلل-وذكر القاضي عياض 

 الناس، أو يستغني بو عن الكتب وسائر الكالم. 
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ولو كان  يكون في نفسو بحممو القرآن غنيًّا االستئكال بو، ال يستأكل بالقرآن، وأنيستغني عن "وأبو عبيد يقول: 
 . (15)"من المال معدماً 

بالقرآن عن اإلكثار من الدنيا  وعمى ىذا يكون المعنى: من لم يستغن  "يقول:  -رحمو اهلل-الحافظ ابن حجر و 
اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن  َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا ِمنَ }يقول:  -عز وجل-، واهلل (11)"أي: ليس عمى طريقتنا ،((فميس منا))

ال َتُمدَّنَّ }، قال: -وىذا موضع في المناسبة شريف واهلل تعالى أعمم-انظر ماذا قال بعدىا،  [77]الحجر: {اْلَعِظيمَ 
تعوا يعني: أصنافًا منيم، ال تمتفت إلى المنعمين، إلى الذين مُ  [77]الحجر: ْعَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْنُيْم{َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّ 

الفاتحة   {اْلَمثَاِني آَتْيَناَك َسْبًعا ِمنَ }، {َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ } ،، عندك ما يغني ويكفيوالمذات الدنيوية ،بصنوف المتع
ما في أيدي الناس وال يمتفت إليو، كأنو يقول: ولقد آتيناك عظيمًا خطيرًا فال ، فيستغني بذلك ع{َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ }

 .(17)-رحمو اهلل-تنظر إلى غيره من أمور الدنيا كما يقول ابن عاشور 
يجر، أن تيجر تالوتو، أن ييجر تفيمو، أن ييجر تدبره، أن ييجر العمل بو، أن ومما يتنافى مع تعظيمو أن يُ 

َوَقاَل }إليو، أن ييجر في االستشفاء، أن ييجر تعميمو، كل ىذا من ألوان اليجر، واهلل يقول:  ييجر التحاكم
، فكل من وقع لو لون من ىذا فمو نصيب من [19]الفرقان: {الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَن َمْيُجورًا

 التخويف، وكل أحد أبصر بحالو. وىذه الشكاية، وفييا ما فييا من ،ىذا اليجر
ومما يتنافى مع تعظيمو القراءة باأللحان عمى طريقة لحون أىل الفسق والغناء، وقد جاء في حديث صححو 

وًا يتخذون القرآن ش  ون  ))، وذكر منيا: ((بادروا باألعمال خصااًل ستًّا)) :-رحمو اهلل-الشيخ ناصر الدين األلباني 
إمام دار  -رحمو اهلل-، يقول مالك (17)أعمميم، ما يقدمونو إال ليغنييم(( مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقييم وال

ك بالقرآن، ضح  ال تعجبني القراءة باأللحان، وال أحبيا في رمضان وال في غيره؛ ألنو يشبو الغناء، ويُ "اليجرة: 
نما ىو غناء يعجبنيال "، ولما سئل عن القراءة باأللحان في الصالة، قال: (12)"فيقال: فالن أقرأ من فالن ، وا 

أخذوىا "، وقال: (14)"ىي بدعة"وقال:  -رحمو اهلل-، وقد كرىيا اإلمام أحمد (19)"ليأخذوا عميو الدراىم ؛يتغنون بو
  . (11)"ال تسمع منيم ،من الغناء

، يعني أقرب منيا إلى (11)أن تمك األلحان مشابية لمغناء، وأنيا إلى التحريم أقرب -رحمو اهلل-وذكر ابن الجوزي 
حال أصحاب األلحان الذين ظيروا في القرن الرابع  -رحمو اهلل-إلى الكراىة، وقد وصف أبو بكر الطرطوشي 
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 ال تدبر واأللحان، ،والنغمات ،اليجري، وذكر أن مقصودىم من قراءة القرآن وسماعو ىو الوصول إلى الطرب
نما ىو لم ذة والطرب والنغمات واأللحان"القرآن، يقول:   .(11)"وأصوات المزامير ،كنقر األوتار ،وا 

التي فشت في ىذه األوقات،  وذكر أن ىؤالء نقموا القراءة إلى أوضاع لحون األغاني، القراءة عمى المقامات
 .والقراءة عمى طرائقيا وأوزانيا ،وتتابع كثير من القراء عمى تعمميا

ذلك إلى كثير من  اوعز  ،فكره ىذه القراءة ،(15)في أخالق حممة القرآن -رحمو اهلل-وىكذا ذكر ذلك أيضًا اآلجري 
والتطريب  ،، وذكروا أن أول من قرأ باأللحانأىل العمم كيزيد بن ىارون واألصمعي، باإلضافة إلى من ذكرتُ 

زنًا، لكنيا لم تكن عمى طريقة ألحان الغناء والحداء، فورث ذلك ن بكرة، وكانت قراءتو حُ رجل يقال لو: عبد اهلل ب
عنو حفيد لو يقال لو: عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل، وتنسب إليو قراءة يقال: قراءة ابن عمر، وأخذىا عنو رجل 

باضي، فصار سعيد رأسًا في وأخ لو عن األ ،، ثم أخذ رجل آخر يقال لو: سعيد بن العالفيقال لو األباضي
ون في المجالس أو وأبان وابن أعين وغيرىم ممن يقرء رفت بو، وكان القراء بعده كالييثمىذه القراءة في زمنو وعُ 

دخل الشيء من ذلك ويخفيو، دخمون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرىبانية، وكان ابن أعين يُ المساجد يُ 
وأحبوه، فقرأ  ،قد فتنوا بالغناءحتى كان الترمذي محمد بن سعيد في المائة الثالثة، وكان الخمفاء واألمراء يومئذ 

صاحب جمال  -رحمو اهلل-دة المحدثة، سمخيا في القراءة بأعيانيا، يقول السخاوي محمد ىذا عمى األغاني المول  
بو القرآن قراءة الييثم، حتى إن شعبة بن الحجاج اإلمام المعروف في الحديث، يقول:  يإن أول ما ُغن"القراء: 

، (17)"لئال يحمل عمى غير محممو ؛(11)((بأصواتكم القرآن زينوا))نياني أيوب السختياني أن أحدث بيذا الحديث: 
 لئال يفيم عمى غير المراد. 
عن القراءة باأللحان، وحاصل ما  "زاد المعاد"في كتابو في اليدي النبوي  -رحمو اهلل-وقد تكمم الحافظ ابن القيم 

 ذكره: أن التغني والتطريب عمى نوعين:
وال تمرين وال تعميم، فيذا حسن ال إشكال فيو، قال:  ،النوع األول: ما اقتضتو الطبيعة وسمحت بو من غير تكمف
 رتو لكأنك تسمع لحب   عممتُ لو ))عن أبي موسى: ولو أنو اجتيد في تحسين صوتو فإن ذلك حسن كما جاء 

 ، لكن من غير تعميم ألوزان ومقامات ولحون ألىل الفسق، تكمم عمى ىذا المعنى.(17)تحبيرًا((
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درس اآلن المقامات، وليا أسماء معروفة تُ ثم ذكر الوجو الثاني: وىو ما كان من ذلك صناعة من الصنائع كما 
الطبع السماحة بو، بل ال يحصل إال بتكمف وتصنع وتمرن، كما يتعمم أصوات ومعاىد تدرسيا، قال: وليس في 

ان مخترعة ال تحصل إال بالتعمم والتكمف، وأوز  ،الغناء بأنواع األلحان البسيطة والمركبة عمى إيقاعات مخصوصة
 ،القراءة بالمقامات ؛(12)ومنعوا القراءة بيا وأنكروا عمى من قرأ بيا ،فيذه ىي التي كرىيا السمف وعابوىا وذموىا

  من شاء فميرجع إلى كالمو فإنو مفيد في ىذا الباب.و 
عزازه أن يطمب بو الدنيا، يدخل اإلنسان دورة من أجل أن يحص  و  ل شيئًا من الدنيا، مما يتنافى مع تعظيمو وا 

ي ما أقول، ن، وأعم من أجل الدنياعم  الدنيا، يُ حطام  ل شيئًا منيمتحق بمعيد من أجل أن يحص   ،يحفظ القرآن
ال بأس أن يأخذ اإلنسان من غير استشراف وال اشتراط، وأن يريد ما عند اهلل  :وأرجو أن يفيم الكالم عمى وجيو

ذموم، ال بأس أن يأخذ من غير ، لكن أن يتخذ القرآن سمعة يتطمب بيا ىذا الحطام فيذا ىو الم-عز وجل-
ذا تقال   طمب القرآن؟ عطي قال: أين حقوق أىل ما أُ  وال استشراف، أما أن يتحول القرآن إلى سمعة يتكسب بيا، وا 

، أنت لم تعظم القرآن، بل لربما سأل بعضيم من الدنيا ؟!أين تعظيم أىل القرآن :أين تعظيم أىل القرآن؟ يحتج
 لممسألة، وبئس ما صنع.  ،ر ذلك مقدمة لمسؤالويحفظ القرآن، يذك ،صراحة، وقدم بمقدمة أنو من أىل القرآن

، وما يكون عمى سبيل التبع فال -عز وجل-ينبغي أن يكون أمرنا كمو هلل، اجعل أمرك هلل، اطمب ما عند اهلل ف
منا اهلل بأس، ما يحصل لك عمى سبيل التبع فال بأس، لكن ال يكون ذلك بالقصد األول، ال تطمب بو الدنيا، عم  

ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو }ميم: كانوا يقولون، أو كان ربيم يعم   -عمييم الصالة والسالم-أن الرسل  -ىتبارك وتعال-
 {ِإالَّ َعَمى َربِّ اْلَعاَلِمينَ  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِريَ }، [29]األنعام: {َأْجرًا ِإْن ُىَو ِإالَّ ِذْكَرى ِلْمَعاَلِمينَ 

ويؤخذ من ىذه اآليات "صاحب أضواء البيان:  -رحمو اهلل-، يقول الشيخ محمد األمين الشنقيطي [492]الشعراء:
الكريمات أن الواجب عمى أتباع الرسل من العمماء وغيرىم أن يبذلوا ما عندىم من العمم مجانًا، من غير أخذ 

ن يدفع أكثر، وقد تحدثت م   ،بدعوتو أو بتعميمو، الداعية ومعمم القرآن ال يصح أن يتاجر (19)"عوض عمى ذلك
 {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ }: -تبارك وتعالى-في درس آخر في الكالم عن قولو 

، -رضي اهلل عنيم-    أن الدعوة تكون مجانًا، وأوردت عمى ىذا أدلة، وأحوال السمف الصالح  ،[415]النحل:
وىذه اآلية ": -رحمو اهلل-يقول القرطبي  ،[14]البقرة: {َوال َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِميًل }يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل 

ن كانت خاصة ببني إسرائيل فيي تتناول من فعل فعميم، فمن أخذ رشوة عمى تغيير حق أو إبطالو، أو امتنع  وا 
، (14)"عممو وقد تعين عميو حتى يأخذ عميو أجرًا فقد دخل في مقتضى اآلية أو أداء ما ،من تعميم ما وجب عميو

ال يتعممو إال ليصيب بو  ،بتغى بو وجو اهللمن تعمم عممًا مما يُ )): -صمى اهلل عميو وسمم-وقد جاء عن النبي 
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 لحامل ينبغي ": -رحمو اهلل-يقول الفضيل بن عياض  ،(11)رف الجنة يوم القيامة((لم يجد ع   ،ياعرضًا من الدن
  .(11)"إليو الخمق حوائج تكون وأن، ودون فمن الخميفة إلى، الخمق من أحد إلى حاجة لو يكون ال أن القرآن

، ىذا حذيفة المرعشي كتب إلى يوسف بن أسباط يقول: بمغني -رضي اهلل تعالى عنيم-وانظروا أحوال السمف 
بثمن، فقال:  ، فقمت لو:بكم ىذا؟ فقال: ىو لك بسدس :أنك بعت دينك بحبتين، وقفت عمى صاحب لبن فقمت

يعني أنو راعاك في السعر بناء عمى دينك وعممك وزىدك وعبادتك، فصرت تستخدم ذلك  ،ىو لك، وكان يعرفك
اكشف عن رأسك قناع الغافمين، وانتبو من رقدة الموت، "وسيمة إلى التوصل إلى ما في أيدي الناس، يقول لو: 

 . (11)"قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات اهلل من المستيزئينواعمم أنو من 
فرجل قرأه فاتخذه بضاعة، ونقمو من بمد إلى  :قرأ ىذا القرآن ثالثة رجال": -رحمو اهلل-وكالم الحسن البصري 

ر اهلل بيم القبور، كث  بمد، ورجل قرأه فأقام عمى حروفو وضيع حدوده، يقول: إني واهلل ال أسقط من القرآن حرفًا، 
 إلى آخر ما ذكر.  ،(15) "وأخمى منيم الدور، فواهلل ىم أشد كبرًا من صاحب السرير عمى سريره...

انظروا إلى مراعاتيم وأحواليم ودقتيم في مثل ىذه  -رحمو اهلل-عبد الرحمن السممي أبو واإلمام القارئ الكبير 
مت ألنك عم   ؛-رضي اهلل عنو-، فقيل لو: بعث بيا عمرو بن حريف االاًل وجزورً جاء إلى داره فوجد ج   -األمور

 . (11)فقال: رده، إنا ال نأخذ عمى كتاب اهلل أجراً  ،ابنو القرآن، أرسل لو بإبل
حابيت أبا العالية في ثوب فأبى أن يشتري مني الثوب، يعني إذا كان قيمة "وجاء عن شعيب بن الحبحاب قال: 

ويقول:  ،: خذه بعشرين، كثير من الناس قد يفرحالبائع اء أبو العالية من أىل العمم، فقالالثوب مثاًل مائة لاير، ج
، كان بعضيم إذا (17)"فأبى أن يشتري ،ما شاء اهلل! ىؤالء الذين يعرفون قدر أىل القرآن، يضع لو من السعر

ري بدراىمنا وال نشتري بديننا وقال: إنا نشت ،بو، غضب ذىب إلى البقال فحاباه أو قال قائل: ىذا فالن فاستوص  
 ويرجع، ىذه مراتب عالية، نحتاج أن نربي أنفسنا عمييا من أجل أن نربي التالميذ عمى معالي األمور والعزة

 واالستغناء بو.  -عز وجل-والتعظيم لكتاب اهلل 
وىذا أبو مرحوم من تالمذة األوزاعي قدم من مكة فأىدى لألوزاعي، واألوزاعي كان في بالد الشام في لبنان، 

ن شئت   قبمتُ  إن شئت  "أىدى لو طرائف، فقال األوزاعي:  ، (17)"فضم ىديتك واسمع ولن تسمع مني حرفًا، وا 
 .شئت خذ اليدية وتسمع مني الحديث انظر! إن
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، يسمع منو الحديث، فركب إلى الصين، فمما رجع أىدى -رحمو اهلل- حماد بن سممة وكان رجل آخر يسمع عند
ن لم أقبميا منإن قبمتُ "إلى حماد ىدية، فقال حماد:    .(12)"ك حدثتك، قال: ال تقبميا وحدثنييا لم أحدثك بحديث، وا 

 ،أو السبع ،يقرأ عميو بالقراءات العشرس إذا جاء أحد يقرأ عميو ختمة، أو يريد أن إذا در   ،مبعض الناس إذا عم  
ما أن يستخدمو استخدامًا مذال ،اً مبمغحو ذلك، يشترط عميو إما أن يدفع أو ن ال يميق بحممة القرآن، ىذا  وا 

مدة  ،لمدة سنتين أو أكثر قرئ إن رأى أن ىذا الذي يقرأ عميو ليس بصاحب مال اتخذه سائقاً موجود، بعض من يُ 
ىذا موجود، ويذىب بو حيث شاء، تارة يذىب بو إلى مكان العمل  ،اح مساء، يتخذه سائقاً القراءة، يذىب بو صب

في كل يوم، ويتصل عميو في المساء يريد أن يذىب إلى السوق مع امرأتو، وىذا ينتظر، ثم يتصل عميو ليحمل 
وأتحدث عما أعرف،  الحقائب، وبعضيم لربما استعممو إن كان عازبًا استعممو في الطبخ والطيي، ىذا موجود،

ىذا موجود وىي حقائق مرة، إن كان يجيد البرمجة استغمو في ىذا، كل يوم يأتي يعمل لو أشياء، يطبع لو 
ن لم يحسن شيئًا فسائق مسخر، ؟، ماذا يحسن ىذا القارئا، يطبع لو أبحاثً اأوراقً  ، إن كان من أىل المال فمال، وا 

   .-تبارك وتعالى-أمرنا هلل ينبغي أن نجعل  ،ىذا يميق بأىل القرآن؟!
و أبوه إلى شيخو بدنانير فردىا، وكان ابن عقدة يؤدب ابنًا ليشام الخزاز، فمما صار الصبي حاذقًا وتعمم، وج  

ما رددتيا استقالاًل، ولكن سألني الصبي أن أعممو القرآن، "يا، فأرسل لو بالضعف، فقال: فظن ابن ىشام أنو تقال  
وأن يعممو العربية، قال: سألني الصبي أن أعممو القرآن، فاختمط تعميم النحو بتعميم  ،يؤدبوىو كان طمب منو أن 

 . (59)"الدنيا ولو دفع إلي   ،القرآن، وال أستحل أن آخذ منو شيئاً 
كنت عند عبد اهلل بن إدريس فمما قمت قال لي: سل عن سعر األشنان، فمما "وىذا ابن الربيع البوراني يقول: 

، (54)"وقال: ال تسأل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث شيئاً  مشيت ردني
 . !ال يكمفو شيئاً  ، سؤاللمجرد سؤال عن السعر

، فسألتو أن -يعني القارئ اإلمام المعروف-مات أبي وعميو دين، فأتيت حمزة الزيات "وىذا خمف بن تميم يقول: 
أبي من دينو، فقال لي حمزة: ويحك! إنو يقرأ عمي  القرآن، وأنا أكره أن أشرب  يكمم صاحب الدين أن يضع عن
 ، عزة النفس! فما أحوجنا إلى ىذه التربية. (51)"من بيت من يقرأ عمي  القرآن الماء
، الدنيا جيفة (51)"استجرار الجيفة بالمعازف أىون من استجرارىا بالمصاحف"وكان بعض أىل العمم يقول: 

من طمب بالعمم المال كان كمن مسح أسفل مداسو "عازف أسيل من استجرارىا بالمصاحف، يقولون: تستجر بالم
في أخالق حممة القرآن، وأنو ينبغي لمن كان  -رحمو اهلل-، وىذا المعنى ذكره اآلجري (51)"ونعمو بمحاسنو لينظفو

وقال: مقرئًا أن يصون نفسو عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عميو القرآن، وأال يستخدمو، وأال يكمفو حاجة، 
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قضاء الحاجات،  -تبارك وتعالى-من ال يقرأ عميو، وأن يسأل ربو إذا عرضت لو حاجة أن يكمفيا  "وأختار
ل بالقرآن، وال يسعى بو إلى أبناء الدنيا من أجل أن يكرموه أو يعطوه أو ال يتأك  يستغني عن المخموقين، و 

أما من قرأ القرآن لمدنيا وألبناء الدنيا فإن من أخالقو أن يكون حافظًا لحروف ": -رحمو اهلل-يعظموه، يقول 
ل بو األغنياء، يستقضي يتأك   مضيعًا لحدوده، متعظمًا في نفسو متكبرًا عمى غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة ،القرآن

ن عمم ، يقول: تجده يعظم أىل الدنيا، ويحقر الفقراء، إذا عم  (55)"بو الحوائج م الغني تمطف بو طمعًا في دنياه، وا 
إلى  ..وأن يصمي بيم طمعًا في دنياىم. ،الفقير زجره وعنفو، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ لممموك والكبراء

 حسن الوقوف عمييا. ي آخر ما ذكر من معان  
في التاسع عشر من شعب اإليمان، وىو باب تعظيم القرآن،  -رحمو اهلل-وانظروا ما ذكره أيضًا الحافظ البييقي 

رضي اهلل تعالى عنيم -ذكر تحتو خمسين فصاًل، راجعوه، فيو أشياء نافعة مفيدة وآثار جيدة عن السمف 
 وأرضاىم.

أن معانيو ال تدخل في القموب المعرضة عنو؛ ألنو كتاب عزيز، فال تنفتح  : إن من عزة ىذا القرآنختامًا أقولو 
-بالميو والعبث، وقد قالوا في قولو وعمومو لمقموب المشغولة  ،ومعارفو كنوزه لقمب منصرف عنو، وال تنفتح كنوزه

إذا كانت القموب ، قالوا: كذلك (51)ال تدخل بيتًا فيو كمب وال صورة(( إن المالئكة)): -صمى اهلل عميو وسمم
 تحمل أخالق الكالب فإن المالئكة ال تدخميا بالمعاني الطيبة.

والبذل في أن  ،والجيد ،من أجل المزيد من العمل ؛ما ذكرتو ينبغي أن يكون تبصرة وتذكرة لنفسي وإلخوانيف
-كالم ربو  وحامل القرآن عمى حال من األدب والتربية تميق بما حواه صدره وحفظو من ،يكون صاحب القرآن

نما الواجب عمى كل مسمم أن يتأدب مع كتاب اهلل -جاللوجل  عز -، وىذا أيضًا ال يختص بحممة القرآن، وا 
 ، وأن يعظمو التعظيم الالئق، وأن يعرف قدره ومنزلتو.-وجل

ما جيمنا،  الميم اجعل القرآن ربيع قموبنا، ونور صدورنا، وذىاب أحزاننا، الميم ذكرنا منو ما نسينا، وعممنا منو
 ر عمى الوجو الذي يرضيك عنا.تالوتو آناء الميل وأطراف النيا وارزقنا

 ،مبتالنا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا، الميم اغفر لنا ولوالدينا مرضانا، وعاف   الميم ارحم موتانا، واشف  
 وإلخواننا المسممين.

ياكم بعفوه -تبارك وتعالى-أسأل اهلل  ياكم مباركين، ومغ ،وتجاوزه ،أن يشممنا وا  وأسأل اهلل لي فرتو، وأن يجعمنا وا 
 وما قرب إلييا من قول وعمل. ،ولكم الجنة
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