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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القرآن حممة أخالق مختصر

 إلى ةفّ الص   في ونحن -صمى اهلل عميو وسمم- اهلل رسول إلينا خرج :يقول عامر بن عقبة عن :قولو من( ٖ)
 الشاحب كالرجل الرجل إلى القيامة يوم القرآن يجيء :قولو

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين،  ،هلل رب العالمين، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد الحمد
 :بعدو 

صمى اهلل عميو -: عن ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يقول: َخَرَج ِإَلْيَنا َرُسوُل اهلِل -رحمو اهلل تعالى-ي قال اإلمام اآلُجر  
فَّة َفقَ  -وسمم ))َأي ُكْم ُيِحب  َأْن َيْغُدَو ِإَلى ُبْطَحاَن أو اْلَعِقيق، َفَيْأِتَي ُكلَّ َيْوٍم ِبَناَقَتْيِن َكْوَماَوْيِن اَل: َوَنْحُن ِفي الص 

))َفََلَْن َيْغُدَو ُقْمَنا: ُكم َنا َيا َرُسوَل اهلِل ُيِحب  َذِلَك، َقاَل:  ، َقاَل:((؟َرِحمٍ َزْىرَاَوْين، َفَيْأُخَذُىَما ِفي َغْيِر ِإْثٍم، َوال َقْطِع 
 َثالٍث، َوَأْرَبٌع َخْيٌر لو َأَحُدُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفَيَتَعمََّم آَيَتْيِن ِمْن ِكتَاِب اهلِل َخْيٌر َلُو ِمْن َناَقَتْيِن، َوَثالٌث َخْيٌر لو ِمنْ 

 .(ٔ)((َأْعَداِدِىنَّ ِمْن اإِلِبلِ  ِمْن َأْرَبٍع، َوِمنْ 
 الحمد هلل، والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

ا إلى أصحابو الذين كانوا في و ىذ، وجّ ((؟إلى ُبطحان أيكم يحب أن يغدو)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقولو 
أوون إلى ، كانوا ي-تعالى عنيم وأرضاىمرضي اهلل -ىم فقراء المياجرين  -كما ىو معموم-فة فة، وأىل الص  الص  

ىم كل شيء، ءوال مال، خرجوا وتركوا ورا ،وال دار ،مل يقيمون فيو، ليس ليم أىلظموضع في مؤخر المسجد مُ 
كما -يزيدون وينقصون، قد يبمغ عددىم  ،عممون القرآنويخرجون أيضًا يُ  ،وكانوا يخرجون في الغزوات والسرايا

، وفي بعض (ٕ)في بعض األوقات إلى مائتي رجل يتوافرون ويكثرون -رحمو اهلل-ذكر الحافظ ابن حجر 
صمى -بطرق الببلغ، فكان النبي  -عز وجل-األوقات يقمون، فيؤالء قد فرغوا أنفسيم من أجل تبميغ دين اهلل 

يذىب أول النيار،  :، يغدو((؟أيكم يحب أن يغدو إلى ُبطحان أو العقيق)) :خاطبيم بيذاي -اهلل عميو وسمم
يغدو، وىذا ىو الوقت  ،كما ىو معموم يكون من بعد الفجر إلى ما قبل طموع الشمس، ىذا وقت الغداة والغدوّ 

   .، أول النيار(ٖ)((ألمتي في بكورىا الميم بارك))المبارك 

                                                           

(، ٛٓٗٚٔ(، وأحمد في المسند، برقم )ٙ٘ٗٔأخرجو أبو داود، باب تفريع أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، برقم ) - ٔ
 (.ٜٖٓٔوقال محققوه: "إسناده صحيح عمى شرط مسمم"، وصححو األلباني في صحيح أبي داود، برقم )

 (.ٗ٘ٔ/ ٛ) حجر البن الباري فتح: انظر - ٕ
-     (، والترمذي، أبواب البيوع عن رسول اهلل ٕٙٓٙكتاب الجياد، باب في االبتكار في السفر، برقم ) أخرجو أبو داود، - ٖ

(، وابن ماجو، أبواب التجارات، باب ما يرجى من البركة في ٕٕٔٔ، باب ما جاء في التبكير بالتجارة، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم
لضعف عبد الرحمن بن  ؛(، وقال محققوه: "حسن لغيره، وىذا إسناد ضعيفٕٖٓٔ)(، وأحمد في المسند، برقم ٖٕٕٙالبكور، برقم )

(، وفي صحيح الجامع، برقم ٖٕ٘ٗإسحاق الواسطي وجيالة النعمان بن سعد"، وصححو األلباني في صحيح أبي داود، برقم )
(ٕٛٗٔ.) 
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أو ))إنو ُسمي بذلك لسعتو وانبساطو من البطح وىو البسط،  :، وىو اسم واٍد في المدينة، وقيل((إلى ُبطحان))
 .أو عمى ميمين ،، قيل: أراد العقيق األصغر وىو عمى ثبلثة أميال من المدينة((إلى العقيق

ىذه يحتمل أن تكون من قبل الراوي عمى سبيل الشك، يعني: أنو شك ىل  "أو"، ((ُبطحان أو العقيق))وقولو: 
 -صمى اهلل عميو وسمم-، ويحتمل أنيا لمتنويع أن النبي العقيق  وأُبطحان  :-عميو وسممصمى اهلل -قال النبي 
المواضع األقرب إلى المدينة مما كان ُيباع ىي يعني يذىب إلى ىذا أو ىذا، وذلك أن ُبطحان والعقيق  ،قال ذلك

 .فيو اإلبل، أسواق اإلبل
الناقة  :نوماويْ ، كَ ((نزىراويْ  ،نماويْ وْ فيأتي كل يوم بناقتين كَ ))تين يرجع بيما وىنا وصف ىاتين الناقتين الم

ماء يعني العظيمة السنام، واإلبل كما ىو معموم ىي خيار أموال العرب، وقد ُجعمت الديات فييا، ولذلك تجد وْ الكَ 
 .(ٗ)((عمخير لك من ُحمر الن  )) :في النصوص مثل ىذه العبارة

 :ىاتين الناقتين بيذا الوصف -صمى اهلل عميو وسمم-فخير األموال كانت عندىم ىي اإلبل، فوصف النبي 
، يعني: تضرب إلى البياض، يميل لونيا إلى البياض، فجمعت بين ((نزىراويْ ))وقال أيضًا:  ،((وماوينكَ ))

من غير إثم  ،يكون لو من غير تبعة وكذلك أيضًا في لونيا حيث إنيا زىراء، وىذا ،ظميامنيا وعِ الكمال في سِ 
رحم، يعني: أنو يأخذ ذلك من غير أن يوجب لو ذلك قطيعة  عوال قطْ  ،صب واالختبلس ونحو ذلكغكالسرقة وال

صمى اهلل عميو - رحم، كأن يكون ألرحامو أو نحو ذلك حق فييا فيأخذ ذلك دونيم أو نحو ىذا، فذكر النبي
ومن أعدادىن من  ،وثبلث خير من ثبلث))ومن أعدادىما من اإلبل،  ،في اآليتين أنيما خير من ناقتين -وسمم
، وكذا أربع، تصور اآلن إذا كان عدد آيات القرآن باإلجماع يزيد عمى ستة آالف ومائتي آية بأربع ((اإلبل
  .آيات
لو معرفة بذلك كم تبمغ قيمة الناقة التي ىي  َمنفيذه في كل آية خير من ناقة، ولو سألنا  ،أكثر من ىذا :وقيل

بيذه المثابة  ،قد تبمغ مائة ألف، إذا كانت في حال من الكمال :وقد سألت من قبل عن ىذا فقال ،؟بيذه المثابة
ن آيات القرآن إ :وقمنا ،الناقة الواحدة ا،لو قدرنا ذلك بخمسة عشر ألفً يكون، كوماء، لكن نحن نقدر ىذا بأقل ما 

 :آية وأربع آيات فمم نحسب الكسر مثبًل، فإن ىذا يصل إلى ثبلثة وتسعين مميون لاير، إذا قمنا اة آالف ومائتست
 ،األفً  كل آية تتعمميا لك خمسة عشر :ن مميون لاير، فمو قيل لمناسو ثبلثة وتسع ،األفً  الناقة فقط بخمسة عشر

صمى اهلل -تأخذىا قبل أن تخرج من المسجد، النبي  امميونً ن و إن حفظتو كامبًل فيذه ثبلثة وتسعف ،فإن زدت زاد
   .، نحن قدرنا ىذا بأقل ما يمكن((خير لو))قال:  -عميو وسمم

طعام والشراب والنوم، لو قيل لمناس ذلك لتيافتوا عميو ولتركوا ما بأيدييم من األشغال، بل لشغميم ذلك عن ال
ال  ،ان مميونً و ثبلثة وتسع حق وصدق، وىو  -صمى اهلل عميو وسمم-بل شك أن خبر النبي فولكن ضعف اليقين وا 

أفضل من ىذا الحطام، ولكن اليقين إذا ضُعف زىد اإلنسان في ىذه الذخائر واألعمال الفاضمة التي ترفعو 
كبابو عمى أمور قد ال تعود عميو بنفع وال طائل.  وتنفعو حقيقة، وصار إقبالو وا 

                                                           

 يتخذ ال وأن والنبوة، اإلسبلم إلى الناس -وسمم عميو اهلل صمى- النبي دعاء باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٗ
 عمي فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(ٕٜٕٗ) برقم اهلل، دون من اأربابً  ابعضً  بعضيم

 (.ٕٗٓٗ) برقم ،-عنو اهلل رضي- طالب أبي بن
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 ِل االْجِتَماِع ِفي المساجد ِلَدْرِس اْلُقْرآنِ َباُب: َفضْ 
عز -َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهلِل )): -صمى اهلل عميو وسمم-َرُسوُل اهلِل  َقالَ َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَل: 

ِإال َنَزَلْت َعَمْيِيْم السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيْم الرَّْحَمُة، َوَحفَّْت ِبِيْم اْلَمالِئَكُة،  َبْيَنُيمْ  ، َيْتُموَن ِكتَاَب اهلِل، َوَيَتَداَرُسوَنوُ -وجل
 .(٘)((َوَذَكَرُىْم اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

صمى اهلل عميو -ذكر ىذا الحديث تحت ىذا الباب )فضل االجتماع في المساجد( وذلك أنو اعتبر قول النبي 
 .ىي المساجد -كما ىو معموم-، فبيوت اهلل ((اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللما ))ىنا:  -وسمم

والجزاء الذي أخبر بو  ،وىذا المعنى اعتبره جمع من أىل العمم فقالوا: إن ىذا الوعد المذكور في ىذا الحديث
في  -تبارك وتعالى-إنما يكون بمجموع ىذه األمور، االجتماع لمدارسة كتاب اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

بط والبيوت ونحو ذلك، ولكن ساجد، فيخرج من ذلك المدارس والر  بيت من بيوتو، يعني: أن يكون ذلك في الم
، يعني: قيده (ٙ)ن ذلك من قبيل القيد باعتبار الغالبإقال:  -رحمو اهلل-ىذا ليس محل اتفاق، فإن اإلمام النووي 
ىذا االعتبار يكون مفيوم  ىتكون في المساجد، وعممدارسة القرآن  أنبما يقع ذلك عميو غالبًا، أن الغالب 

ال يعتبر فييا مفيوم المخالفة كما قال صاحب المراقي في التي المخالفة غير مراد، يعني: يكون أحد المواضع 
 ذكر ىذه المواضع السبعة أو الثمانية: 

  مبغَ رى عمى الذي أو جَ  ***                                     
 يقول في أولو: 

   انو خافعودع إذا الساكت  ***           
  (ٚ)مب لذي غَ عمى ارى سؤل أو جَ مل ***نطق انجمبالأو  يل الحكمَ أو جَ                  
 إلى آخر ما ذكر.

المواضع التي مفيوم المخالفة عند الجميور كما ىو معموم ُحجة، يعني: المسكوت عنو خبلف ىي ىذه 
ىنا يكون ىذا من المواضع التي ال  -رحمو اهلل-المنطوق، لكنو في بعض المواضع ال يعتبر، فعمى كبلم النووي 

خالفة لو اجتمعوا في غير بيوت ، مفيوم الم((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل))يعتبر فييا مفيوم المخالفة، 
اهلل أن ذلك ال يحصل ليم، يعني: نزول السكينة وغشيان الرحمة، تحفيم المبلئكة، وما إلى ذلك أن يذكرىم اهلل 
فيمن عنده، فعمى كبلم النووي أن المفيوم ىنا غير معتبر باعتبار أن ذلك جرى عمى الغالب، ما ىو الغالب؟ أن 

كون ىذه المدارسة محققة ليذه اآلثار، موصمة إلييا توليس ذلك يراد بو الحصر، ف ،ساجدالمدارسة تكون في الم
 .ولو كانت في غير المساجد

                                                           

 الذكر، وعمى القرآن تبلوة عمى االجتماع فضل باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسمم، أخرجو حديث من جزء - ٘
 السكينة، عمييم نزلت إال بينيم ويتدارسونو اهلل، كتاب يتمون اهلل، بيوت من بيت في قوم اجتمع وما)): بمفظ ،(ٜٜٕٙ) برقم

 .((نسبو بو يسرع لم عممو، بو أبطّ  ومن عنده، فيمن اهلل وذكرىم المبلئكة، وحفتيم الرحمة وغشيتيم
 (.ٕٕ-ٕٔ/ ٚٔ) مسمم عمى النووي شرح: انظر - ٙ
 مراقي السعود. - ٚ
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رضي اهلل تعالى -وقد جاء في رواية ليذا الحديث في صحيح مسمم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي ىريرة 
 -عز وجل-يقعد قوم يذكرون اهلل  ال))ل: أنو قا -صمى اهلل عميو وسمم-ولفظو: أنيما شيدا عمى النبي  -عنيما

، من غير ذكر (ٛ)((إال حفتيم المبلئكة، وغشيتيم الرحمة، ونزلت عمييم السكينة، وذكرىم اهلل فيمن عنده
 .المساجد

ولم يقيده بالمساجد،  "قعد قومي "الل عمى المقيد، فيذه رواية مطمقة ن الُمطمق محمو إفبعض أىل العمم يقولون: 
ذا نظرنا إلى ما ذكره النووي ((في بيت من بيوت اهلل))ويحمل عمى المقيد وىي ىذه الرواية:   -رحمو اهلل-، وا 

د عميو أصبًل؛ ألن ىذا القيد لو بقي بمجرده، يعني: الحديث من من أن ذلك باعتبار الغالب فإن ذلك قد ال يرِ 
غير الحديث اآلخر المطمق، الحديث المقيد عنده بمجرده ال يدل عمى ىذا المعنى أن القيد غير مراد، ىذا الذي 

نده يباىي بيم مبلئكتو ومن ع -تبارك وتعالى-مشى عميو النووي، وفضل اهلل واسع، وىؤالء الذين يذكرون اهلل 
 .في المؤل األعمى

، فيذه التبلوة ((يتمون كتاب اهلل))، وىنا قال: -تبارك وتعالى-فيذا يدل عمى فضل االجتماع لمدارسة كتاب اهلل 
يصححون القراءة، وتشمل أيضًا  ،تشمل التبلوة التي تكون لتعميم األلفاظ، يعني: تعميم التجويد، فيذه مدارسة

عرض القرآن أو  ،يعني التمقين، وتشمل أيضًا التبلوة التي ىي بمعنى التسميعالتبلوة التي ُيقصد منيا الحفظ 
المحفوظ، أن يعرضو عمى غيره، وكذلك أيضًا تشمل مدارسة معاني القرآن بالتفسير، وتشمل أيضًا مجالس 

وما إلى ذلك  ،مجالس العمم بالفقو والتوحيد -رحمو اهلل-التدبر، وتشمل أيضًا كما يقول شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
 ،، فيذا كمو من مدارسة القرآن، فمجالس العمم من الفقو(ٜ)وىو مما ُيستنبط منو ،فإن ذلك مما يرجع إلى القرآن

 .وكذلك التفسير كل ىذا يدخل في مدارستو ،واالعتقاد الصحيح
وىو ما يسمى بالقراءة باإلدارة، يعني: بقصد التعبد، يجتمع  وقد ذكر بعض أىل العمم نوعًا آخر من المدارسة

قوم ويقرأ ىذا وجيًا مثبًل، ثم اآلخر يقرأ وجيًا، ثم الثالث يقرأ وجيًا، وىكذا حتى يرجع إلى األول، فبعضيم قال: 
يذه تبلوة، ، ف((يتمون كتاب اهلل)): -صمى اهلل عميو وسمم-وأنو مما يشممو قول النبي  ،ىذا داخل في المدارسة

 .واحتجوا بو عمى تصحيح ما ُيمسى بالقراءة باإلدارة ،وعمى ىذا مشى جماعة من أىل العمم
صمى اهلل -ن ىذا ال يشرع، قالوا: ألن ىذا المون لم ينقل عن النبي أ: إنو ال يدخل فيو و واوبعض أىل العمم قال

ؤالء جميعًا؛ ألن الواحد يقرأ والبقية ، وكذلك أيضًا يحصل فيو تفويت الزمان والقراءة عمى ى-عميو وسمم
فمو أن كل واحد قرأ في ىذه المدة التي قرأ فييا ىؤالء العشرة مثبًل لقرأ عشرة أضعاف ما قرأ ابتداًء،  ،يستمعون

: واوكل واحد يقرأ أيضًا وجيًا فمو أنو في ىذه المدة قرأ وحده لقرأ عشرة أوجو، قال ،يعني: ىو يقرأ وجيًا واحداً 
 .؟ة تصحيح وال تفقو في معانيوىو المشروع في حقو والمطموب، ولماذا ينتظر حتى يقرأ اآلخر وليس ثمّ وىذا 

                                                           

 (.ٕٓٓٚ) برقم الذكر، وعمى القرآن تبلوة عمى االجتماع فضل باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسمم، أخرجو - ٛ
 (.ٔٗ/ ٛٔ) الفتاوى ومجموع ،(ٔٛ/ ٘) تيمية البن الكبرى الفتاوى: انظر - ٜ
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فبعضيم رأى أن القراءة باإلدارة ىذه من قبيل البدع، وممن تكمم عمى ىذا المعنى من المعاصرين الشيخ بكر أبو 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن ممن قال بأن ذلك يدخل في ىذا الحديث من المعاصرين ، و (ٓٔ)-رحمو اهلل-زيد 
 .رحمو اهلل-باز 

لكن عند المفاضمة ىل ىذه القراءة بيذه الطريقة ىذا يقرأ وىؤالء يستمعون ىل في ىذا محظور  ،واألمر يحتمل
 شرعًا؟ ىل فيو ما يدل عمى المنع؟ 

 ، لكن ما ىو األفضل؟ -أعممواهلل تعالى -الجواب: ال، بما يظير 
يقال: األفضل يختمف باختبلف الناس، فإن كان عنده من النشاط واإلقبال ما يمكن أن يقرأ معو منفردًا فيذا 
أفضل لو؛ ألنو ليس ىناك تصحيح لمقراءة فينقطع ليسمع قراءة اآلخرين، وأما إن لم يكن عنده نشاط لكنو دخل 

بو بتصحيح قراءة لربما كان  قراءة ىذا الوجو ثم يستمع وىذا االستماع ينتفعمع ىؤالء فكان ذلك معينًا لو عمى 
فيذا ال يكون عادمًا  ،أو كان ذلك أيضًا ىذا االستماع ىو أجر وعمل صالح يؤجر عميو ،في موضع ئُيخط

، (ٔٔ)((..من قرأ حرفًا في كتاب اهلل))لنفع وأجر وثواب، بل إن من أىل العمم من قال في الحديث السابق: 
ما لمقارئ، وىذا ال يخمو من إشكال، لكن ال شك أن المستمع لمقرآن أنو مثل ن المستمع يكون لو إ :بعضيم قال

أمره أن يقرأ عميو  -رضي اهلل عنو-كما في حديث ابن مسعود  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،يؤجر
إذا اجتمعوا أمروا واحدًا  -اهلل عميو وسممصمى -وكان أصحاب النبي  ،القرآن سنةإلى  االستماع، ف(ٕٔ)القرآن

منيم أن يقرأ ويستمعون، وىي من السنن الميجورة اليوم، فإذا كان واحد يقرأ والبقية يستمعون فما بال إذًا قراءة 
 .فيم بين تبلوة وبين استماع ،يقرأ منيم قدرًا أو وجيًا أو نحو ذلك والبقية يستمعون ىؤالء جميعًا كل  
ولكن  ،يعني ال حرج من ناحية الشرعية ،أن ىذه القراءة باإلدارة أنو ال شيء فييا -واهلل أعمم-فالذي يظير 

 األفضل يختمف باختبلف الناس، واهلل أعمم.
ىنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في  "قوم"، األصل أن ((ما اجتمع قوم))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ىنا النبي 

من الكبار، لكن ىل يدخل  ،من الصغار ،أو من العوام ،سياق النفي تُعم، يعني: سواء كان ىؤالء من طمبة العمم
تبارك -، ويدل عمى ذلك قول اهلل -الرجال-األصل أنيا تقال لجماعة الذكور خاصة  "القوم"، لفظة ؟فيو النساء

 {َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيرًا ِمْنُيْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساءٍ }: -وتعالى
، وىكذا قول الشاعر في ممى أن النساء غير داخبلت في القو ، فالعطف يقتضي المغايرة، فدل ع[ٔٔ]الحجرات:

  البيت المشيور:

                                                           

 (.ٚ: ص) والمعاصرة القديمة القراء بدع - ٓٔ
 مالو القرآن من حرفا قرأ فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن القرآن فضائل أبواب الترمذي، أخرجو - ٔٔ
 (.ٜٙٗٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٔٗٔ) برقم الكبير، المعجم في والطبراني ،(ٜٕٓٔ) برقم األجر، من
 ،[ٔٗ:النساء] {َشِييًدا َىُؤاَلءِ  َعَمى ِبكَ  َوِجْئَنا ِبَشِييدٍ  ُأمَّةٍ  ُكل   ِمنْ  ِجْئَنا ِإَذا َفَكْيفَ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
 والبكاء ،لبلستماع حافظو من القراءة وطمب القرآن، استماع فضل باب وقصرىا، المسافرين صبلة كتاب ومسمم، ،(ٖٛ٘ٗ) برقم
 (.ٓٓٛ) برقم والتدبر، القراءة عند
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 (ٖٔ) أم نساءُ  حصنٍ  آلُ  أدري *** أقومٌ  الُ إخسوف و أدري  وما
اء غير داخبلت ن النسإ :فعطف النساء عمى القوم، فدل عمى أن النساء غير داخبلت في القوم، فيل يقال ىنا

  .القرآن؟ نَ في ىذا إذا تدارسْ 
عمييم الصبلة -الجواب: ال؛ ألن النساء شقائق الرجال، والنساء يدخمن في القوم عمى سبيل التبع، ولذلك األنبياء 

يا قومي، فيدخل فيو الرجال والنساء، وىكذا حينما يقال: قوم نوح، أو  :تجد في خطابيم كثيرًا ألقواميم -والسبلم
فالنساء داخبلت عمى سبيل التبع، أما في مثل ىذه األمور  قوم ىود، أو قوم صالح، يدخل فيو الرجال والنساء،

عمى ر بصيغ المذكر العتبارات معروفة السيما التعبدية ونحو ذلك فاألصل أن النساء مثل الرجال، لكنو ُيعب  
، واألصل أن بقاء المرأة في بيتيا أفضل من "في بيت من بيوت اهلل" :القيد وىو االقول بأن ذلك يعتبر فيو ىذ

 .-تبارك وتعالى-ىابيا إلى المسجد ولو لتعمم كتاب اهلل ذ
إال نزلت عمييم ))، التدارس يدخل فيو األنواع السابقة جميعًا، ((يتمون كتاب اهلل ويتدارسونو بينيم))قال: و 

 :، ىنا عطف الرحمة عمى السكينة، فدل عمى أن الرحمة غير السكينة خبلفًا لمن قال((السكينة وغشيتيم الرحمة
وفييا معنى الطمأنينة، ولذلك فإن العبد إذا كان مشتغبًل  ،السكينة ىي الرحمة، فالسكينة فييا معنى السكون نإ

وحضور مجالس العمم والذكر ونحو ذلك، فإن ىذا من أعظم  ،ومدارستو ونحو ذلك -تبارك وتعالى-بكبلم اهلل 
سكون  ،سكون النفس ،ما يورث الطمأنينة في القمب، فإن السكينة تدل عمى ىذا المعنى، يعني: سكون القمب

ويتبلشى عن القمب القمق واألمور المشوشة واألمور المزعجة  ،فتذىب عنو المخاوف ،تيانطمأنيو الروح 
لى طمأني ،ذلك أدعى إلى ىدوء النفسفيكون  ،واالضطراب لى راحة القمب ،تيانوا  فمن كان طالبًا لراحة قمبو  ،وا 

  .وطمأنينة نفسو وسكون األرواح فعميو بمجالس الذكر
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتمون ))ىنا جاء بأقوى صيغة من صيغ الحصر وىي النفي واالستثناء و 

وذكرىم اهلل فيمن  ،وغشيتيم الرحمة، وحفتيم المبلئكة ،فيما بينيم إال نزلت عمييم السكينة كتاب اهلل ويتدارسونو
، فإن ىذا ((غشيتيم الرحمة))بد أن يتحقق؛ ألنو وعد الصادق الذي ال يتخمف، وقولو ىنا:  ، فمثل ىذا ال((عنده

إال في  "يشِ غَ "الغشيان ال يكون إال بالشيء الذي يقع عمى اإلنسان من نواحيو وجوانبو، فإنو ال ُيستعمل لفظ 
  .وئى من كل نواحيو وأجزاش  ، أو الُمغَ عميو يّ غشِ شيء يشمل المَ 

ذا كان العبد بيذه المثابة  ،ويحدقون بيم ،وكذلك حينما تحفيم المبلئكة فإن المبلئكة تحيط بيم من كل ناحية وا 
فبل تسأل عن األلطاف الربانية التي تنزل عميو، فيو ينغمس في الرحمة ويكون في غاية السكون واالطمئنان، 
وكذلك أيضًا حينما تحف بو المبلئكة فبل تسأل أيضًا عن أمانو، وال تسأل أيضًا عن ُبعد الشياطين ونفورىم منو، 

شيء من ىذه المبلبسات و م لون من المعاناة من المس وتخبط الشياطين والسحر ولذلك فنسمع من الذين عندى
وى ويقْ  ،وى، وأن الواحد منيم يقْ المساجد ونحو ىذا أن ذلك يضعف جد  أنيم حينما يبلزمون مجالس الذكر في ا

  .أنفسيموانتصاره وغمبتو عمى عدوه الشيطان، فيذا أمر يجده ىؤالء من  ،ويكون أدعى ذلك لثباتو ،قمبو

                                                           

 محاسن في والعمدة ،(ٚ٘ٔ: ص) المعتز البن البديع في والبديع ،(ٖٜ٘/ ٔ) المعاني أبيات في الكبير المعاني: انظر - ٖٔ
 (.ٖٕٔ: ص) الببلغة وجواىر ،(ٙٙ/ ٕ) وآدابو الشعر
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من العظماء من أىل  ان أحدً إ :، ذكرىم في المؤل األعمى، لو قيل ألحد من الناس((وذكرىم اهلل فيمن عنده))
لمن لقيو، ويغتبط بيذا غاية و أثنى عميك في مجمسو لعد ذلك من المآثر التي يروييا لك  ،الدنيا ذكرك في مجمسو

  .لمعبد؟! -عز وجل-ذكره مخموق ُيعظمو، فكيف بذكر اهلل  االغتباط أنْ 
إذا ذكر اهلل فبلنًا باسمو في المؤل األعمى عند المبلئكة يذكرىم بيذا العمل اليسير الذي عمموه فبل شك أن ىذا 

بارك ت-فأبشروا وأمموا وأحضروا في ذلك النية فإن اهلل  ،ويفرح بو أىل اإليمان واليقين ،ط بوغاية ما ُيغتبَ 
عوا لذكره ما اجتمعوا لشيء آخر، لم يجتمعوا عمى عرض من مَ اجتَ  ،و األعمىئيباىي بيؤالء في مم -وتعالى

وليست  ،الدنيا، ومثل ىذا ال شك أنو يبعث عمى الفرح والجد والنشاط والغبطة، فيذه ىي المكاسب الحقيقية
وما ال يعني اإلنسان مما ال يزيده  ،واالشتغال بما ال طائل تحتو ،والقيل والقال ،مجالس الدنيا أو مجالس الغفمة

عراضًا وجفافاً  ،وال يزيد نفسو إال وحشة ،وال يزيد قمبو إال قسوة ،إال ُبعداً  -تبارك وتعالى-من اهلل  كما ال  ،وا 
  يخفى عمى أحد، فأبشروا وأمموا.

ِذْكُر اهلِل َأْكَبُر، َوَما َجَمَس َقْوٌم "الْبِن َعبَّاٍس: َأي  اْلَعَمِل َأْفضُل؟ َقاَل:  َعْن َىاُروَن ْبِن َعْنَتَرَة َعْن َأِبيِو َقاَل: ُقْمتُ 
، َيَتَداَرُسوَن ِفيِو ِكتَاَب اهلِل، َوَيَتَعاَطْوَنُو َبْيَنُيْم، ِإال َأَظَمْتُيْم اْلَمالِئَكُة -عز وجل-ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهلِل 

  .(ٗٔ)"َوَكاُنوا َأْضَياَف اهلِل تعالى َما َداُموا ِفيِو، َحتَّى يخوضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِهِ ِبَأْجِنَحِتَيا، 
، "وا في حديث غيرهضهلل تعالى ما داموا فيو، حتى يخو وكانوا أضياف ا"أيضًا ىذ الحديث جاء فيو ىذه الزيادة: 

فيأنس اإلنسان بالحديث  ،ولربما يحصل ليا شيء من اإلعراض ،مةآالنفس قد تأنس ويتسرب إلييا الممل والس
مع اآلخرين في جوانب أخرى وأمور من الدنيا ونحو ذلك وينسى نفسو ولو تطاول عميو المجمس ولو طال 

وكم بقي،  ،الحديث، لكن حينما يكون اإلنسان في معالي األمور يبدأ يحسب األوقات والدقائق والثواني كم مضى
أو أكثر وىو ال يشعر بالوقت، حينما يريد اإلنسان أن  ،عند باب المسجد وتحدث مع آخر ساعة ولربما خرج

فيو يريد أن يستغل بزعمو  ،تم األذكارولربما لم يصبر حتى ي ،يقول األذكار أو نحو ذلك يحتاج إلى تصبير
  .ويغفل كما ىو مشاىد ،فيريد أن يقول ذلك في طريقو، ثم ما يمبث أن يخرج من المسجد حتى ينسى ،األوقات

ويتذكر أن ىؤالء ىم  ،ىذه النفوس تحتاج إلى مجاىدة، ومما يعين عمى ىذه المجاىدة تذكر ىذه المعانين إذ
أضياف اهلل تعالى ما داموا في ىذا المجمس الذي يذكرون اهلل فيو، ما لم يخوضوا في حديث آخر يكون خارجًا 

 .عن ذلك، من الحديث عن الدنيا ونحو ىذا
، يعني: أكبر من كل شيء، وليذا جاء في "، قال: ذكر اهلل أكبر؟قمت البن عباس: أي العمل أفضل"وقولو ىنا: 

الَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر المَِّو َأْكَبرُ } :-تبارك وتعالى-قولو  لمصبلة ر كَ ، فذَ [٘ٗ]العنكبوت: {ِإنَّ الصَّ
الَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر }ىاتين الخاصتين عمى قول بعض أىل العمم في تفسير اآلية،  ِإنَّ الصَّ

 :حمل اآلية عمى معنى وىو أن الصبلة ليا مزيتان -رحمو اهلل-، شيخ اإلسبلم {المَِّو َأْكَبرُ 
 .والمنكرالمزية األولى: وىي أنيا تنيى عن الفحشاء 

                                                           

 (.ٖٚٚٚٗ) برقم مصنفو، في شيبة أبي ابن أخرجو - ٗٔ
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ود عمى وىذا أعظم وأجدى وأكبر وأنفع وأعْ  ،مشتممة عميو ،-عز وجل-والمزية الثانية: أنيا متضمنة لذكر اهلل 
 الصبلة اشتممت عمى خاصتين: ف، (٘ٔ)العبد من الفائدة األولى وىي أنيا تنيى عن الفحشاء والمنكر

 .األولى: أنيا تنيى عن الفحشاء والمنكر وىذا ال شك أنو أمر عظيم الخاصة
 ت: أنيا مشتممة عمى ذكر اهلل، فذكر اهلل أكبر من كل شيء، وليذا ُجعم-ىأكبر من األول يوى- ةالثاني الخاصة

ذكر اهلل  رمي الجمار والوقوف بعرفة كل ذلك إلقامةو  ،ىذه العبادات كما في الطواف والسعي بين الصفا والمروة
و القائمون من ألوان الذكر في مناسبات معينة أو باألبدان وكذلك أيضًا ما يقول دات، فيذه التعب-عز وجل-

موب من تعظيمو ، وىكذا ما يقوم أيضًا في الق-عز وجل-األذكار المطمقة كل ذلك من أجل إقامة ذكر اهلل 
ىذا كمو من إقامة ذكره في القمب الذي ىو األصل الذي ال تصح أعمال  ،و والتوكل عميوئومحبتو وخوفو ورجا

 وليذا قالوا: الذكر الذي يكون كامبًل ىو الذي يكون مع مواطأة القمب، ؛الجوارح إال بتصحيح ما يقوم بالقمب
الحافظ ابن و وغيره،  (ٙٔ)و عميو القمب، ىذا ذكره جمع من أىل العمم كشيخ اإلسبلمئيعني: ذكر المسان الذي يواط

 .{َوَلِذْكُر المَِّو َأْكَبرُ }، وكثير من أىل العمم قديمًا وحديثًا، فينا قال: (ٚٔ)القيم
أثرًا في النيي عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهلل أكبر : أيفي اآلية  {َوَلِذْكُر المَِّو َأْكَبرُ }والمعنى الثاني في قولو: 

من الصبلة، يعني: الصبلة ليا ىذا األثر، تنيى عن الفحشاء والمنكر، وأثر ذكر اهلل في النيي عن الفحشاء 
 بقمبو واستحضر عظمتو ونحو ذلك، فإنْ  -تبارك وتعالى-والمنكر أعظم من أثر الصبلة، فإن العبد إذا ذكر اهلل 

ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا }: -تبارك وتعالى-عى لممباعدة عن المنكر والفحشاء، وليذا قال اهلل واطأه المسان فإن ذلك أد
 ، تذكروا ماذا؟ [ٕٔٓ]األعراف: {َمسَُّيْم َطاِئٌف ِمَن الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُرونَ 

وران في تفسير اآلية، واآلية تحتمل المعنيين، واهلل تذكروا عظمة اهلل، تذكروا نظر اهلل إلييم، فيذان معنيان مشي
 أعمم.

 َباُب: ِذْكِر َأْخالِق َأْىِل اْلُقْرآنِ 
َمُو َعَمى َغْيرِِه ِممَّْن َلْم يحم مو ِكتَاَبُو، َوَأَحبَّ َأْن َيُكونَ  ِمْن َأْىِل اْلُقْرآِن َوَأْىِل اهلِل  َيْنَبِغي ِلَمْن َعمََّمُو اهلُل اْلُقْرآَن َوَفضَّ

ِتِو، َوِممَّْن َوَعَدُه  َيْتُموَنُو َحقَّ }: -عز وجل-ُو، وممن قال اهلُل مَما َتَقدََّم ِذْكُرَنا لَ  اهلُل ِمْن اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َوَخاصَّ
: -صمى اهلل عميو وسمم-َوممن قال النَّبي   -ِقيَل ِفي التَّْفِسيِر: َيْعَمُموَن ِبِو َحقَّ َعَمِموِ - ،[ٕٔٔ]البقرة: {ِتالَوِتوِ 

، َفَيْنَبِغي (8ٔ)((لو َأْجرَانِ  َوُىَو َعَمْيِو َشاق   لكراِم البررِة، َوالَِّذي يقرؤهَوُىَو َماِىٌر ِبِو َمَع السفرِة ا الَِّذي َيْقرَُأ اْلُقْرآنَ ))
َشِريَفٍة،  َق ِبَأْخالقٍ َب ِمْن َقْمِبِو، َوَيتََأدََّب ِبآَداِب اْلُقْرآِن، َوَيَتَخمَّ َقْمِبِو، َيْعُمر ِبِو َما َخر َلُو َأْن َيْجَعَل اْلُقْرآَن َرِبيًعا لِ 

 بيا َعْن َساِئِر النَّاِس ِممَّْن ال َيْقرَُأ اْلُقْرآَن.ُن َيِبي

                                                           

 (.ٖ٘ٚ/ ٓٔ) الفتاوى مجموعو  ،(ٛٙٗ/ ٗ) تيمية البن الكبرى والفتاوى ،(ٔٛٔ: ص) والعبادة والورع الزىد: انظر - ٘ٔ
 (.ٕٕٕ/ ٙٔ) الفتاوى مجموعانظر:  - ٙٔ
 (.ٜٖٓ: ص) المشتاقين ونزىة المحبين وروضة ،(ٜٛ: ص) الطيب الكمم من الصيب الوابلانظر:  - ٚٔ
 في وأحمد ،(ٜٛٚ) برقم فيو، يتتعتع والذي القرآن، في الماىر فضل باب وقصرىا، المسافرين صبلة كتاب مسمم، أخرجو - ٛٔ

 ".الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال لو، والمفظ ،(ٕٕٔٔٗ) برقم المسند،
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السفرة الكرام البررة، والذي الذي يقرأ القرآن وىو ماىر بو مع )): -صمى اهلل عميو وسمم-قولو ىنا عن النبي 
ماىر  ، الذي يقرأ القرآن وىو ماىر بو ىل المقصود بذلك الذي يقرأ القرآن وىو((ه وىو عميو شاق لو أجرانؤ يقر 

، أو المقصود الحافظ الذي يكون ماىرًا بالحفظ ويكون ؟ر بيذه القراءةبو من غير حفظ، يعني: يقرأ نظرًا ويتميّ 
 التتعتع بالحفظ وليس التيجي في التبلوة والتعثر في القراءة بسبب ضعف قراءتو؟ 

ىنا المقصود بو الماىر في الحفظ مع السفرة الكرام البررة، ويدل عمى ىذا رواية عند البخاري في الصحيح: 
مثل الذي يقرأ القرآن وىو حافظ لو مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وىو يتعاىده وىو عميو ))

 .(ٜٔ)((..شديد
فيتفمت عميو ىذا  ،، التعاىد يكون لمحفظ((وىو يتعاىده))ع قال: فبلحظ ىنا صرح بالحفظ، وأيضًا في الذي يتتعت

لضعف حافظتو وليس بتفريط منو، فالذي يكون مفرطًا يضعف حفظو بسبب التفريط ال يصدق عميو  ؛الحفظ
 ،ويستفرغ وسعو ومع ذلك يتفمت عميو فمو أجران، األجر األول عمى الحفظ -ىذا المتتعتع-ىذا، إنما يبذل جيده 

وقد تكمم عمى ىذا  ،ال تطمب شرعًا عمى سبيل القصد -كما ىو معموم-واألجر الثاني عمى المشقة، والمشقات 
رضي اهلل -  المسألة كما يمكن أن ُيحمل عميو حديث عائشة  وضابطُ  ،بكبلم جيد -رحمو اهلل-المعنى الشاطبي 

، يعني: عمى قدر تعبك، عمى ىذه الرواية، (ٕٓ)((بكإن أجرك عمى قدر نصَ ))في بعض ألفاظو:  -عنيا
 ،، بمعنى أن اإلنسان ال يطمب المشقة(ٕٔ)"المشقات العارضة في التكميف"المقصود بو كما يقول الشاطبي: 

أعظم لؤلجر،  :أو ما يجمس تحت المكيف أو نحو ذلك ويقول ،بعض الناس يصوم ويريد أن يبقى في الشمس
: في -صمى اهلل عميو وسمم-يقال: ال، ليس ىذا بمطموب شرعًا، واهلل غني أن يعذب ىذا نفسو كما قال النبي 

، فقالوا: إنو نذر أن يصوم وأن ال يستظل، وأن يقف فبل يجمس، فأمر فسأل عنو الرجل الذي رآه واقفًا في الشمس
  .(ٕٕ)أن يعذب ىذا نفسو نوأخبر أن اهلل غني ع ،سأن يستظل وأن يجم -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
أريد كذا، فيكون  ،أريد التعب ،أنا أريد المشقة :المشقات غير مرادة لمشارع قصدًا، بمعنى أن العبد ما يقولفيذه 

يقول: ال، أنا ال أريد ىذا، أنا أريد أن أجمس مع ىؤالء الناس عمى الرصيف من فمثبًل في الحج في مكان مريح 
أجل أن أتعب وأشعر بالعناء بالحج ويكون ذلك أعظم في األجر، يقال: ليس ىذا ىو المراد، لكن ىذا الزحام 

لمشقة، ىنا فإن لحقك فيو مشقة زائدة فاألجر عمى قدر ا ،الذي يعرض لك من غير إرادة وال قصد فأنت مأجور
صمى -وما ُخير النبي "، ال، ؟أعظم لؤلجر :المشقة لم تكن مقصودة، يذىب إلى الطرق التي فييا الزحام ويقول

عمى اإلنسان أن  لكن إذا عرضت المشقة فإنّ ، (ٖٕ)"إثماً بين أمرين إال اختار أيسرىما ما لم يكن  -اهلل عميو وسمم

                                                           

ورِ  ِفي ُيْنَفخُ  َيْومَ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٜٔ  (.ٖٜٚٗ) برقم ُزَمًرا،: [ٛٔ:النبأ] {َأْفَواًجا َفَتْأُتونَ  الص 
 عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٖٖٚٔ) برقم المستدرك، في والحاكم ،(ٕٙٛ) برقم األوسط، المعجم في الطبراني أخرجو - ٕٓ
 (.ٕٓٙٔ) برقم، الجامع صحيح في األلباني وصححو ،"صحيح شاىد ولو يخرجاه، ولم الشيخين شرط
 (.٘ٓ٘/ ٔ) الموافقات: انظر - ٕٔ
 (.ٗٓٚٙ) برقم معصية، وفي يممك ال فيما النذر باب والنذور، األيمان كتاب البخاري، أخرجو - ٕٕ
 باب الفضائل، كتاب ومسمم، ،(ٖٓٙ٘) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي صفة باب المناقب، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٕ

 (.ٕٖٕٚ) برقم حرماتو، انتياك عند هلل وانتقامو أسيمو المباح من واختياره لآلثام -وسمم عميو اهلل صمى- مباعدتو
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فيي مشقات  ،يوطن نفسو عمى الصبر ويستحضر ىذا المعنى أن ىذه المشقة يكون فييا زيادة في األجر
األجر عمى قدر  :فتعب، فيقال اغل في ذلك اليوم وكان اليوم حار  ، إنسان صام وشُ ةعارضة وليست مقصود

أعمالو التي يعمميا في سائر األيام لتكون  وجمع ،المشقة، لكن إنسان صام وتعمد المشقة بالخروج في الشمس
ىي المشقة العارضة  ذهال، ىذا ليس بمطموب شرعًا، في :ؤلجر، يقاللليكون أعظم  :ويقول ،في ىذا اليوم ليتعب

 .في مثل ىذا القارئ ويتعاىده ويبذل جيده
، اإلمام البخاري ((الكرام البررةالذي يقرأ القرآن وىو ماىر بو مع السفرة )): -صمى اهلل عميو وسمم-وقول النبي 

والحافظ والحاذق ىو الذي يتقن الشيء فذلك  ((وىو حافظ لو مع السفرة الكرام البررة))في روايتو:  -رحمو اهلل-
ومن أىل العمم من جعل الناس في ىذه  ،فمثل ىذا يكون بيذه المنزلة ،جودة الحفظ وجودة التبلوة من غير تردد

فإنو يرجع  -يعني خطأً -فإن وقع منو شيء  ،يتوقف وال يترددال فجعل الحافظ الماىر ىو الذي  :عمى مراتب
ذلك  من غير تنبيو ويأتي باآلية عمى الوجو الصحيح، ثم بعد ذلك يأتي المتمير وىو الذي إذا ُنبو تنبو، ثم بعد

 و،ُينب  المتيمر لربما يحتاج أن  عني:ن لو ما ىو الخطأ، يويحتاج إلى أن ُيبي   ئيأتي المتحفظ وىو الذي ُيخط
ر لو ُيذكَ و ر باآلية التي نسييا أو وقف فييا فيتنبو، أما اآلخر المتحفظ فيحتاج أن يقال لو وجو الصواب، ُيذك  

الصحيح فييا، ىذا ذكره بعض أىل العمم من المتقدمين، ذكر مراتب الناس في ىذا، كما قال صاحب متشابو 
  .القرآن

-هلل ل اقا الذينصار ميسرًا عميو فأشبو ىؤالء المبلئكة  :، مع السفرة الكرام((مع السفرة الكرام البررة))فينا قال: 
، [ٙٔ-ٖٔ]عبس: {ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة * َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرٍة * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * ِكرَاٍم َبَرَرةٍ }: عنيم -تبارك وتعالى

وىم الذين قد ُكمفوا بالوحي أو بأيدييم ىذه الصحف، وىم  ،بالكتبة جمع سافرفيؤالء المبلئكة السفرة ُفسروا 
 .أبرار مطيعون لو، مطيرون من الذنوب والمدنسات -تبارك وتعالى-مكرمون عند اهلل 

باعتبار أن ذلك مأخوذ من البيان واإليضاح أصل ىذه  -يعني السفرة-إنو قيل ليم ذلك  :بعض أىل العمم يقول
اب لموحي فيكون ذلك باعتبار أن الكاتب ُيبين الشيء ويوضحو، ولذلك يقال ن والفاء والراء، فيم ُكتّ المادة السي

ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة * }سافر في كبلم العرب، فيم سفرة بيذا االعتبار عمى قول بعض أىل العمم،  :لمكاتب
 .[ٙٔ-ٖٔ]عبس: {َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرٍة * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * ِكرَاٍم َبَرَرةٍ 

بين المتخاصمين ونحو ذلك،  ،الذي ُيصمح بين الفريقين ىو والسفير ،فارةوبعضيم يقول: إنو مأخوذ من الس  
ينقمون  -عمييم الصبلة والسبلم-و ئء ىم سفراء بين اهلل وبين أنبياسفر بين القوم إذا أصمح بينيم، فيؤال :يقال

فيذا الوحي الذي ينزلون بو يحصل بو تربية  ،يكون بو صبلح الناسإلييم الوحي والرساالت، أو باعتبار ما 
صبلحيا، بيذا عمى ىذا المعنى  .واهلل أعمم ،النفوس واألرواح وا 
 .أما التعتعة فيي التردد في الشيء كما ىو معموم

يس ذلك ، قد يوىم ذلك أنو أفضل من الماىر ول((لو أجران))ىنا في المتتعتع:  -صمى اهلل عميو وسمم-وقولو 
فمو أجران،  بصحيح، فبعض أىل العمم يقولون: إن المضاعفة التي تحصل لمماىر ال ُتحصر، أما ىذا المتتعتع

ضاعف إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف، وىذا يكون باعتبارات منيا ما يقوم بالعمل نفسو فالحسنة ت
 ،وىكذا ما يقوم في قمب العبد من اإلخبلص والصدق واإلخبات ،حيث يأتي بو عمى وجو من اإلتقان واإلجادة
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مرتبتو كما يقول الحافظ ابن  وتزكو ،فع العبد بيذات، فير [ٓٙ]المؤمنون: {َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا َوُقُموُبُيْم َوِجَمةٌ }
الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِفي َمَثُل }: -تبارك وتعالى-في مناسبة أخرى غير ىذه، في الكبلم عمى قولو  (ٕٗ)كثير

وما يكون من إخفاء العمل  ،قمب العبدب، بحسب ما يقوم [ٕٔٙ]البقرة: {َسِبيِل المَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ 
-    وكأنو ُيحسن إلى ربو  ،واإلخبات عند الصدقة بخبلف الذي يعمل ويتصدق ويرى أنو قد قام بشيء عظيم

 .وُيعجب بطاعتو وعبادتو ،يمتن عمى ىذا المعطى بعطيتو ويتعاظم بذلك الفعل ،-تبارك وتعالى
ف ذلك إلى أضعاف كثيرة بحسب حال العبد وبحسب حسنة بعشر أمثاليا، ولكن قد ُيضاعَ  :فالعمل لو أجر مقدر

  .أعمى من أجرين، ىذا وجو في الجواب :فيذا الماىر قالوا ،إتقانو لعممو
 ،ةن ىذه مزيّ إ :يمكن أن يقال في الجواب -لو أجران-ى ىذا األجر المضاعف وكذلك أيضًا أن ىذا الذي ُيعطَ 

تكمم  "الفروق"يا في كتاب نوغيره تجدو  -رحمو اهلل-ة ال تقتضي األفضمية، وىذه قاعدة ذكرىا القرافي يّ والمز 
-      قال في حق عمي بن أبي طالب  -عميو وسممصمى اهلل -، النبي (ٕ٘)"المزية ال تقتضي األفضمية"عمييا، 

، فيذه مزية (ٕٙ)((؟أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ىارون من موسى غير أنو ال نبي بعدي)): -رضي اهلل عنو
رضي -       اولكن ىل ىذا يعني ويقتضي أن عمي  ، -رضي اهلل عنيم-ليست ألبي بكر وال لعمر وال لعثمان 

  .أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان؟ -اهلل عنو
قال في حقو النبي  -رضي اهلل تعالى عنو-الجواب: ال، لكن لو ىذه المزية والمزية ال تقتضي األفضمية، عثمان 

سرة، ولم يقل ذلك في ما جيز جيش الع، بعد(ٕٚ)((ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)): -صمى اهلل عميو وسمم-
 أفضل من أبي بكر وعمر؟  -رضي اهلل عنو-، فيل عثمان -عنيمارضي اهلل -حق أبي بكر وعمر 

والمزية ال تقتضي األفضمية، يعني: بإطبلق، ومثل ىذا  ،-رضي اهلل عنو-الجواب: ال، لكن تمك مزية لعثمان 
فيكون في منازل عالية، بعض أىل العمم  ،الماىر حينما يكون مع السفرة الكرام البررة ذلك يدل عمى عمو مرتبتو

تبارك -يقول: يحتمل أن يكون رفيقًا في اآلخرة ليؤالء المبلئكة السفرة التصافو بصفتيم من حمل كتاب اهلل 
وعمل بعمميم وسمك مسمكيم فصار  ،وكبلمو ووحيو، ويحتمل أنو قيل لو ذلك باعتبار أنو قد أشبييم -وتعالى

 أنو يدل عمى رفيع مرتبتو ومنزلتو، واهلل أعمم. ىذا ال شكو بيذه المثابة، 
ُل َما َيْنَبِغي َلُو: َأْن َيْسَتْعِمَل َتْقَوى اهلِل  ِفي الس ِر َواْلَعالِنَيِة ِباْسِتْعَماِل اْلَوَرِع ِفي َمْطَعِمِو،  -عز وجل-َفَأوَّ

َوَفَساِد َأْىِمِو، َفُيَو َيْحَذُرُىْم َعَمى ِدْيِنِو، ُمْقِباًل َعَمى َشْأِنِو،  َوَمْشَرِبِو، َوَمْمَبِسِو، َوَمْكَسِبو، َوَيُكوَن َبِصيرًا ِبَزَماِنوِ 
ن َتَكمََّم َتَكمََّم ِبِعْمٍم  َمْيُموًما ِبِإَصالِح َما َفَسَد ِمْن َأْمرِِه، َحاِفًظا ِلِمَساِنِو، ُمَمي زًا ِلَكالِمِو؛ ِإنْ  ِإَذا رََأى اْلَكالَم َصَواًبا، َوا 

                                                           

 (.ٓٛٗ/ ٘) كثير ابن تفسير: انظر - ٕٗ
 (.ٗٗٔ/ ٕ) لمقرافي الفروقانظر:  - ٕ٘
 ،-عنو اهلل رضي- طالب أبي بن عمي فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب مسمم، أخرجو - ٕٙ
 (.ٕٗٓٗ) برقم
 برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٔٓٚ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن المناقب أبواب الترمذي، أخرجو - ٕٚ
 في األلباني وحسنو ،"سمرة بن الرحمن عبد مولى -كثير أبي ابن وىو- كثير أجل من حسن إسناده: "محققوه وقال ،(ٖٕٓٙٓ)

 (.ٖٚٓٙ) برقم المصابيح، مشكاة تحقيق
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َخاُف ِمْن َكَت ِبِعْمٍم ِإَذا َكاَن الس ُكوُت َصَواًبا، َقِميل اْلَخْوِض ِفيَما ال َيْعِنيِو، َيَخاُف ِمْن ِلَساِنِو َأَشدَّ ِممَّا يَ َسَكَت سَ 
ِحِك ِفيَما َيْضحَ  ُك فيو النَّاُس؛ ِلُسوِء َعُدوِه، َيْحِبُس ِلَساَنُو َكَحْبِسِو ِلَعُدوِه، ِلَيْأَمَن َشرَُّه َوُسوء َعاِقَبِتِو، َقِميل الضَّ
ِحِك، ِإْن ُسرَّ ِبَشيٍء ِممَّا ُيَواِفُق اْلَحقَّ َتَبسََّم، َيْكَرُه اْلِمزَاَح َخْوًفا ِمْن المَِّعِب، َفإِ  ْن َمَزَح َقاَل َحقًّا، َباِسط َعاِقَبِة الضَّ

 اْلَوْجِو، َطي ب اْلَكالِم. 
نظر إلى جموع المغردين كما يقال، وجموع الكاتبين اعمييا، و الحظ ىذه الصفات وينظر اإلنسان ويعرض نفسو 

وىذه األوصاف  ،في المواقع والمنتديات، وجموع الناشرين في ىذه الوسائل المتنوعة وما يتفوىون بو وما ينشرونو
عمى ما  نتخمق بأخبلق أىل القرآن فُنقبل ا، وأين نحن من ىؤالء، ىل نحن حق  -رحمو اهلل-ي التي يذكرىا اآلُجر  

أصحاب القموب الحية وأىل ف ،؟وجوارحنا ،وأبصارنا ،وألسنتنا ،ونحفظ قموبنا ،ونشتغل بما ينفعنا ويرفعنا ،يعنينا
َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمَع }يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،القرآن ىم الذين يحفظون ذلك كمو

ما ليس لك بو عمم، فبل تنشر شيئًا ال تتبع  :، ال تقفُ [ٖٙ]اإلسراء: {ُكل  ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد 
، ثم تنظر بنظر ثالث ىل نشر ىذا تقتضيو المصمحة أو أن المصمحة ؟حتى تتثبت ثم تنظر ىل لك فيو نية

سارع في الواقعة ينبغي أن ُتدفن ال أن ن ىذه المشاىد المزعجة، ىذه الفتن ،، ىذه الرسائل المؤلمة؟تقتضي دفنو
ذاعتيا فُنطيّ  وليج الناس عن مثل ىذه القضايا مما يكون الكبلم  ،فيكون حديث الناس ،ر ذلك بكل ناحيةنشرىا وا 

والناس لم  -ةنسأل اهلل العافي-بمجرد ما يأتي الخبر  ،فيو عمى وجيو وما يكون الكبلم فيو عمى غير وجيو
وىم في صبلة الجمعة لربما تتطاير األخبار عبر ىذه الوسائل في أمور قد ال يتوثقون  ،يخرجوا من المسجد

د ئوأن ال تتعدى منو إلى غيره، وأن ي ،وال يعرفون صحتيا، فالبلئق بالمؤمن أن يدفن مثل ىذه األشياء ،منيا
معو وبصره وقمبو، فبل يكون كثير الخوض في مثل ىذه وأن يضبط لسانو ويضبط س ،الفتن والشرور ما استطاع

 ،األمور، ويكون سببًا الستطالة الشرور والفتن واآلفات من غير روية وال عقل وال نظر صحيح فيما ينبغي نشره
ر كل ما وصل إليو وينشره من طي  وىو يُ  ،وما ينبغي وأده، ولؤلسف كثير من الناس ال يقف عند ىذا وال يفكر

    .في عواقبوغير نظر 
وتحتاج إلى مباعدة، ومن استشرف إلييا قد ال يأمن أن يعمق بو  ،وتحتاج إلى محاصرة ،الفتن تحتاج إلى دفن

 .فيذه نار مستطيرة إذا قاربيا ال يأمن أن يحترق بشيء منيا، واهلل المستعان ،شيء من شرورىا وأوضارىا
وا إذا ءعيدىا وستجدون في ثنايا ىذا الكتاب من ىذا أشياء فتأمموىا واقر وي -رحمو اهلل-كرر ىذه األوصاف ي وى

انصرفتم أيضًا أعيدوا ىذه األوصاف وينظر كل إنسان في حالو وعممو وما يصدر عنو وما يقولو وينشره وما 
سن لحن في المجالس وكيف نتكمم وكيف ندير الحديث فييا، نطمق األما ىي أحوالنا نو وما يتفوه بو،  ،يكتبو

ذا بعث إليك أحد من الناس مثل ىذه الفتن  ،واألسماع ويمقي فييا من شاء ما شاء ىذا كمو غير صحيح، وا 
بنفسك وتمسح قبل أن تفتح، امسح قبل أن تفتح، وتخمص من ىذا كمو فقد يعمق  ىوالشرور فينبغي أن تبتعد وتنأ

 ،ويظن أن ىذا تحتو شيء ،ول وىمة الشر والمنكرن لئلنسان ألوىناك شياطين يرسمون أشياء لربما ُيزي   ،بالقمب
 .والواقع أنو ليس تحتو إال الشر والفساد واإلفساد

وضرب  ،والصور التي فييا لربما قتال ،ن لئلنسان مع مقاطع من األناشيد الحماسيةزي  ر ىذه لربما وأشياء تُ صو  تُ 
ل ، وُينز  -تبارك وتعالى-اهلل  ىذا من محابّ طير كثير من القموب وتتشوف إلى ذلك، ويظن أن تونحو ذلك فتس
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 أبل ىي من أسو  ،يمكن أن تكون من األعمال الصالحة بحال من األحوالال و  ،ذلك عمى أمور يسخطيا اهلل
عم ىي مشاىد لربما ينجذب إلييا كثير من الناس ولكن تحتيا الفتنة، والشر رور واألعمال، لربما الجاذب والط  الش

 إليو، فاحذر وابتعد وال تغتر بالدعوات والدعايات المضممة. الذي ُيراد جذبو
، َيْحَذُر ِمْن َنْفسو َأْن َتْغِمَبُو َعَمى َما َتْيَوى ِممَّا ؟: ال َيْمَدُح َنْفَسُو ِبَما ِفيِو َفَكْيَف ِبَما َلْيَس ِفيوِ -رحمو اهلل-قال 

 وال َيْغتَاُب َأَحًدا، َوال َيْحِقُر َأَحًدا، وال َيُسب  َأَحًدا، َوال َيْشَمُت ِبُمِصيَبٍة، َوال َيْبِغي َعَمى َأَحٍد، َوال ،ُيْسِخُط َمْوالهُ 
اإِلْنَساِن ِمْن َعْيٍب ِفي َيْحُسُدُه، َوال ُيِسيُء الظَّنَّ ِبَأَحٍد ِإال ِبَمْن َيْسَتِحُق، َيْحُسُد ِبِعْمٍم، َوَيُظُن ِبِعْمٍم، َوَيَتَكمَُّم ِبَما 

 ِبِعْمٍم، َوَيْسُكُت َعْن َحِقيِقِة َما ِفيِو ِبِعْمٍم.
مثل ىذه العبارات سيأتي نظائر ليا في ثنايا ىذا الكتاب بأنو يحُسد بعمم،  -رحمو اهلل-ي ىنا حينما ُيردد اآلُجر  

 :بعمم، إلى آخره، ويحُسد بعممويظن بعمم، ويتكمم بما في اإلنسان من عيب بعمم، ويسكت عن حقيقة ما فيو 
ال فالح سن الظن قال: ُيسيء بمن يستحق سد حرام، وما يتعمق بسوء الظن وحالمقصود بالحسد ىنا الغبطة، وا 

 {َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّن  ِإنَّ َبْعَض الظَّن  ِإْثمٌ }: -تبارك وتعالى-إساءة الظن، في قولو 
 ىو ئالظن السيقالوا:  {اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّن  ِإنَّ َبْعَض الظَّن  ِإْثمٌ } :، بعض أىل العمم حمل اآلية[ٕٔ]الحجرات:

ىي الظنون الحسنة بالناس، الظن  اإلثم، إنما الذي ال يكون إثماً  ىو ئاإلثم، يعني: ليس بعض الظن السي
، {اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّن  }، ئ، الظن منو حسن ومنو سيئلظن السيعني: اي "إن بعض الظن"الحسن بالمسممين، 

من الظنون إثم، ىذا المعنى اآلن، ىذا معنى كبير، ُأعيد:  ئيس بحسن، إنما بعض الظن وىو السيوذلك ما ل
عمى حممو بعض أىل العمم  ، إنما بعض الظن إثمئالظن نوعان: ظن حسن، وظن سي "اجتنبوا كثيرًا من الظن"

، كأنو يقول: فإن "من الظنا اجتنبوا كثيرً "إثم، والظن الحسن ليس بإثم،  ئالظن السيإثم، بمعنى أن  ئالسي أن
ىنا تدل عمى التوكيد والتعميل في آن واحد، لماذا نجتنب كثيرًا من الظن؟ ألن بعض الظن إثم،  "إنّ "بعضو، ألن 
اجتنبوا  ئ، وليس المعنى عمى قول ىؤالء أن اآلية في الظن السيئىو الظن السي ن الذي يكون إثمًا؟ما ىو الظ

خبر أن منو ما يكون الء أن اآلية في الظن عمومًا، فيفإن بعضو إثم، ال، عمى قول ىؤ  ئكثيرًا من الظن السي
، ىذا المعنى قد ال يرد عمى بال القارئ مع أنو قال بو ِكبار، فيذا كبلم أبي جعفر بن ئإثمًا وىو الظن السي

 {َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّن  }، ىذه عبارتو أنقميا ألىميتيا في قولو: -رحمو اهلل-جرير 
اإليمان ُيفسر بأكثر من ىذا، يعني: اإلقرار واإلذعان - قوا اهلل ورسولويا أييا الذين صدّ "، يقول: [ٕٔ]الحجرات:
جل -ل افإن الظان غير محق، وق ا؛ال تقربوا كثيرًا من الظن بالمؤمنين، وذلك أن تظنوا بيم سوءً  -واالنقياد

كان قد أذن  الظن كمو، الحظ إذْ  :، ولم يقل[ٕٔ]الحجرات: {َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّن  }: -هؤ ثنا
اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت  َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ }لممؤمنين أن يظن بعضيم ببعض الخير ال الشر كما قد ُيفيم، فقال: 

ين في التفسير؛ ألن النفوس ، يعني: ظنوا بإخوانيم عمى أحد القول[ٕٔ]النور: {ِبَأنُفِسِيْم َخْيرًا َوَقاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبينٌ 
عز -وليذا قال اهلل  ؛المجتمعة عمى دين أو ممة أو عقيدة أو نحو ذلك يربطيا األخوة اإليمانية ىي كنفس واحدة

، في توبتيم المشيورة من عبادة العجل، يعني: يقتل بعضكم [ٗ٘]البقرة: {َفاْقُتُموا َأنُفَسُكمْ }في بني إسرائيل:  -وجل
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فأذن "، يعني: ال يأكل مال أخيو، الحظ يقول ابن جرير: [ٛٛٔ]البقرة: {تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ َوال }بعضًا، 
 .(ٕٛ)"لممؤمنين أن يظن بعضيم ببعض الخير وأن يقولوه -هؤ جل ثنا-اهلل 

، ونقل ذلك عن ابن عباس باإلسناد المعروف وىو طريق أبي صالح عن معاوية عن "ر من قال ذلككْ ذِ "ثم قال: 
اهلل المؤمن أن يظن  نيى": في ىذه اآلية قال: -امرضي اهلل عني-عن ابن عباس  -يعني ابن أبي طمحة-عمي 

 .(ٜٕ)"قال: إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر ال الخير إثم {ِإنَّ َبْعَض الظَّن  ِإْثمٌ }، وقولو: ابالمؤمن شر  
ىذا البعض، طيب ما الذي  ،ىي اإلثم ،، ىي الظنون السيئة بالمسممين"إن بعض الظن إثم": نيقول: ىذا إثم، إذ

؛ ئنى، اجتنبوا كثيرًا من الظن السييخرج عن ىذا؟ الظنون الحسنة، كثير من الناس ال يخطر عمى بالو ىذا المع
إثم، ابن جرير يقول: ال، اجتنبوا كثيرًا من الظن؛ ألن الظنون السيئة إثم، اجتنبوا كثيرًا  ئعض الظن السيألن ب

 .ا، ىذا ما ذكره ابن جريربقى الظنون الحسنة أن تظن بإخوانك خيرً تف ،الظنون السيئة اجتنبوىا جميعاً منيا وىي 
حينما ُيسيء الظن أو حينما يحُسد فإنو يحُسد بعمم، نو إ :-رحمو اهلل-ي فالمقصود أنو حينما يقول اآلُجر  

فالمقصود الغبطة، ويظن بعمم، ويتكمم بما في اإلنسان من عيب بعمم، بمعنى أنو يتكمم حيث يسوغ لو الكبلم، 
أو نحو ذلك أو معاممة، فيتكمم بالقدر الذي يكفي  ،كأن يكون ذلك في مقام االستشارة مثبًل في موضوع نكاح

ولو  ،وال يتوسع في عرض أخيو، وال يجوز لو ولو كان في مقام استشارة ،الذي يحصل بو المقصود فقط، القدر
فإن ذلك من أربى الربا،  ،كان في مقام تحذير فإنو يذكر ما يكفي لتحصيل المطموب وال يتوسع في عرض أخيو
، ويسكت عن حقيقة ما يعمم االستطالة في عرض المسمم، فيو يظن بعمم، ويتكمم بما في اإلنسان من عيب بعمم

اضًا في فيو بعمم، يعني: يذكر القدر الذي ُيحتاج إليو حيث يسوغ أن ُيذكر ذلك، ال أن ُيطمق لسانو فيكون خوّ 
ألخرى التي يذكرىا، حينما أعراض الناس دون توقف ونظر وتفكر فيما يسوغ وما ال يسوغ، وىكذا في القضايا ا

، ويأكل بعمم، بمعنى أنو ينام في الوقت الذي يصح النوم فيو، ويستيقظ في نو يقعد بعمم، وينام بعممإيقول: 
ويجنبو عن كل قبيح، فيو  ،الوقت الذي ينبغي أن ُيستيقظ فيو، فيكون صاحب قمب حي يبعثو عمى كل فضيمة

 ،ذلك ال ينام عن الصبلة المكتوبة، وكذلك أيضًا ىو ال يكون ممن يأكل المشتبيات أو يأكل المحرمات أو نحو
فضول النوم، فضول  ،فضول الشرب ،يأكل بعمم، وكذلك أيضًا يكون مباعدًا لمفضول بأنواعو فضول األكل

خالط بعمم، وىو يعرف من يخالط والقدر الذي تحصل وتصمح فيو المخالطة من غير توسع، وىكذا الخمطة، ي
تبارك -في ذىابو ومجيئو ونزىتو ونحو ىذا، ال يكون مكثارًا، إنما الشيء الذي ُيطمب اإلكثار منو ىو ذكر اهلل 

، وكذلك األعمال [ٖ٘]األحزاب: {ِكِريَن المََّو َكِثيرًا َوالذَّاِكرَاتِ َوالذَّا}، [ٔٗ]األحزاب: {اْذُكُروا المََّو ِذْكرًا َكِثيرًا} :-وتعالى
مذموم، كثرة النوم مذموم، كثرة الُخمطة مذموم، كثرة أمر الصالحة بأنواعيا، ىذا الذي ُيطمب، أما كثرة األكل فيو 
 ما أشبو ذلك. ،الكبلم مذموم، وىكذا كثرة الضحك، وكثرة التنزه والتسوق

ِيَي َعْنُو، ِإْن َمشى َجَعَل اْلُقْرآَن َوالس نََّة َواْلِفَقَو َدِليمو ِإَلى ُكل  ُخُمٍق َحَسٍن َجِميٍل، َحاِفًظا ِلَجِميِع َجَواِرِحِو َعمَّا نُ  َقدْ 
ْن َقَعَد َقَعَد ِبِعْمٍم، َيْجَتِيُد ِلَيْسَمَم النَّاُس ِمْن ِلَساِنِو َوَيِدِه.  َمشى ِبِعْمٍم، َواِ 

                                                           

 (.ٖٗٓ/ ٕٕ) الطبري تفسير - ٕٛ
 .المصدر السابق - ٜٕ
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ْن ُبِغَي َعَمْيِو َصَبَر، وال  ْن ُظِمَم َعَفا، وال َيْبِغي عمى أحد، َواِ  ْن ُجِيَل َعَمْيِو َحُمَم، وال َيْظِمُم، واِ  َيْكِظُم  َيْجَيُل، واِ 
 ٍر َأْو َكِبيٍر. َصِغي َغْيَظُو ِلُيْرِضَي َربَُّو، َوَيِغيَظ َعُدوَُّه، ُمَتَواِضٌع ِفي َنْفِسِو، ِإَذا ِقيَل َلُو اْلَحق َقِبَمُو، ِمنْ 

ْفَعَة ِمْن اهلِل  ال ِمْن اْلَمْخُموِقيَن، َماِقت ِلْمِكْبِر، َخاِئًفا َعَمى نْفِسِو ِمْنُو، ال َيتأكَُّل ِباْلُقْرآِن، َوال  -عز وجل-َيْطُمُب الر 
 ُيِحب  َأْن ُتْقَضى َلُو ِبِو اْلَحَواِئج.

يَر ِبال ِفْقٍو َوال ِإْن َكِسَب النَّاُس ِمْن الد ْنَيا اْلَكثِ  ،َوال ُيَجاِلُس ِبِو األْغِنَياَء ِلُيْكِرُموهُ َوال َيْسَعى ِبِو ِإَلى َأْبَناِء اْلُمُموِك، 
، ِإْن وُ َحالِل َما َيْسُتُر َعْوَرتَ َلِبَس ُىَو ِمْن الْ  النَّاُس المَّي َن اْلَفاِخرَ  َكِسَب ُىَو اْلَقِميَل ِبِفْقٍو َوِعْمٍم، ِإْن َلِبَس  َبِصيَرةٍ 

ْن ُأْمِسَك عميو َأْمَسَك، َيْقَنُع ِباْلَقِميِل َفَيْكِفيِو، َوَيْحَذُر َعَمى َنْفِسِو ِمْن ال  د ْنَيا َما ُيْطِغيِو. ُوس َع َعَمْيِو َوسََّع، َواِ 
َوَيْمَبُس ِبِعْمٍم، َوَيَناُم ِبِعْمٍم، َوُيَجاِمُع َأْىَمُو ِبِعْمٍم، َيتَِّبُع َواِجَباِت اْلُقْرآِن َوالس نَِّة، َيْأُكُل الطََّعاَم ِبِعْمٍم، َوَيْشَرُب ِبِعْمٍم، 

 َوَيْصَحُب اإِلْخَواَن ِبِعْمٍم، َيُزوُرُىْم ِبِعْمٍم، َوَيْستَأِذُن َعَمْيِيْم ِبِعْمٍم، ُيَجاِوُر َجاَرُه ِبِعْمٍم.
، َوَيْخِفُض ِلَصْوِتِيَما َصْوَتُو، َوَيْبُذُل َلُيَما َماَلُو، َوَيْنُظُر ِإَلْيِيَما ِبَعْيِن وُيْمِزُم َنْفَسُو ِبرَّ َواِلَدْيُو، َفَيْخِفُض َلُيَما َجَناَحوُ 

ا، ِإْن اْسَتَعاَنا ِبِو َعَمى اْلَوَقاِر َوالرَّْحَمِة، َيْدُعو َلُيَما ِباْلَبَقاِء، َوَيْشُكُر َلُيَما ِعْنَد اْلِكَبِر، ال َيْضَجُر ِبِيَما، َوال يحقرىم
ْن اْسَتَعاَنا ِبِو َعَمى َمْعِصيٍة َلْم ُيِعْنُيَما، َوَرَفَق ِبِيَما ِفي َمْعِصيِتِو ِإيَّاُىَما، يُ َطا ْحِسُن اأَلَدَب ِلَيْرِجَعا َعٍة َأَعاَنُيَما، َواِ 

 َعْن َقِبيِح َما َأرَاَدا ِممَّا ال َيْحُسُن ِبِيَما ِفْعُمُو.    
 يَعَة، َمْن َقَطَعُو َلْم َيْقَطْعُو، َمْن َعَصى اهلَل ِفيِو َأَطاَع اهلَل ِفيِو. َيِصُل الرَِّحَم، َوَيْكَرُه اْلَقطِ 

 َعمََّم َغْيَرُه َرَفَق ِبِو، َيْصَحُب اْلُمْؤِمِنيَن ِبِعْمٍم، َوُيَجاِلُسُيْم ِبِعْمٍم، َمْن َصِحَبُو َنَفَعُو، َحَسُن اْلُمَجاَلَسِة ِلَمِن َجاَلَس، ِإنْ 
ُأُمورِِه، َصُبوٌر َعَمى َتْعِميِم اْلَخْيِر، َيْأَنُس ِبِو اْلُمَتَعم ُم، َوَيْفَرُح ِبِو  يَأ َوال ُيْخِجُمُو، َرَفيٌق فِ َأْخطَ  ال ُيَعن ُف َمنْ 

 اْلُمَجاِلُس، ُمَجاَلَسُتُو ُتِفيُد َخْيرًا، ُمَؤد ٌب ِلَمْن َجاَلَسُو ِبَأَدِب اْلُقْرآِن َوالس نَِّة. 
َوَيَتطََّيُر ِبِعْمٍم، َوُيَصمي  ُأِصيَب ِبُمِصيَبٍة، َفاْلُقْرآُن َوالس نَُّة َلُو ُمَؤد َباِن، َيْحَزُن ِبِعْمٍم، َوَيْبِكي ِبِعْمٍم، َوَيْصِبُر ِبِعْمٍم، ِإنْ 

ُيَجاِىُد ِبِعْمٍم، َوَيْكَتِسُب ِبِعْمٍم، َوُيْنِفُق ِبِعْمٍم، ِبِعْمٍم، َوُيَزك ي ِبِعْمٍم، َوَيَتَصدَُّق ِبِعْمٍم، َوَيُصوُم ِبِعْمٍم، َوَيُحج  ِبِعْمٍم، وَ 
 وَيْنَبِسُط ِفي اأُلُموِر ِبِعْمٍم، َوَيْنَقِبُض َعْنَيا ِبِعْمٍم.

عز -ي َما َفَرَض اهلُل د  َرَضى ِمْن َنْفِسِو َأْن ُيؤَ َقْد أدََّبُو اْلُقْرآُن َوالس نَُّة، َيَتَصفَُّح اْلُقْرآَن ِلُيَؤد َب ِبِو َنْفَسُو، وال يَ  
 َعَمْيِو ِبَجْيٍل، َقْد َجَعَل اْلِعْمَم َواْلِفْقَو َدِليَمُو ِإَلى ُكل  َخْيٍر.  -وجل

 ِمْن ات َباِع َما َأَمَر، -عز وجل-ِإَذا َدَرَس اْلُقْرآَن َفِبُحُضوِر َفْيٍم َوَعْقٍل، ِىمَُّتُو ِإيَقاُع اْلَفْيِم ِلَما أَْلَزَمُو اهلُل 
رِِه؟ َمتى َأُكوُن ِمْن َواالْنِتَياِء َعمَّا َنَيى، َلْيَس ِىمَُّتُو َمتى َأْخِتُم الس وَرَة؟ ِىمَُّتُو: َمتى أْسَتْغِني ِباهلِل َعْن َغيْ 

؟ َمتى َأُكوُن ِمْن ِقيَن؟ َمتى َأُكوُن ِمْن اْلُمْحِسِنيَن؟ َمتى َأُكوُن ِمْن اْلُمَتَوك ِميَن؟ َمتى َأُكوُن ِمْن اْلَخاِشِعينَ اْلُمت
اِدِقيَن؟ َمتى َأُكوُن ِمْن اْلَخاِئِفيَن؟ َمتى َأُكوُن ِمْن الرَّاِجيَن؟ َمتى َأْزَىدُ  اِبِريَن؟ َمتى َأُكوُن ِمْن الصَّ ِفي الد ْنَيا؟  الصَّ

َواِتَرِة؟ َمتى أشكر َعَمْيَيا؟ َمتى َأْعِقُل َمتى َأْرَغُب ِفي اآلِخَرِة؟ َمتى َأُتوُب ِمْن الذ ُنوِب؟ َمتى َأْعِرُف قدر الن َعَم اْلُمتَ 
عز -اْلِخَطاَب؟ َمتى َأْفَقُو َما َأْتُمو؟ َمتى َأْغِمُب َنْفِسي عمى ىواىا؟ َمتى ُأَجاِىُد ِفي اهلِل  -َجمَّْت َعَظَمُتوُ -َعْن اهلِل 

عز -ْسَتِحيى ِمْن اهلِل أَفُظ َفْرِجي؟ َمتى َحقَّ اْلِجَياِد؟ َمتى َأْحَفُظ ِلَساِني؟ َمتى َأُغض  َطْرِفي؟ َمتى َأحْ  -وجل
ُد ِلَيْوِم أَحقَّ اْلَحَياِء؟ َمتى  -وجل ْشَتِغُل ِبَعْيِبي؟ َمتى ُأْصِمُح َما َفَسَد ِمْن َأْمِري؟ َمتى َأَحاِسُب َنْفِسي؟ َمتى َأَتَزوَّ

ا؟ َمتى َأُكوُن ِبَزْجِر اْلُقْرآِن ُمتَِّعًظا؟ َمتى َأُكوُن ِبِذْكرِِه َعْن َمَعاِدي؟ َمتى َأُكوُن َعْن اهلِل رَاَضًيا؟ َمتى َأُكوُن ِباهلِل ِواِثقً 
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؟ َمتى ُأْبغُض َما َأْبَغَض؟ َمتى أْنَصُح هلِل؟ َمتى ُأْخِمُص َلُو َعَممِ  ي؟ َمتى ِذْكِر َغْيرِِه ُمْشَتِغاًل؟ َمتى ُأِحب  َما َأَحبَّ
ُر َأَمِمي؟ َمتى َأتََأىَُّب ِلَيْومِ  َمْوِتي َوَقْد ُغي َب َعِني َأَجِمي؟ َمتى ُأَعم ُر َقْبِري؟ َمتى ُأَفك ُر ِفي اْلَمْوِقِف َوِشدِتِو؟  ُأَقص 

ِمْن َناٍر َحر َىا َشِديٌد،  ُر ما َحذََّرِني ِمْنُو َرب يَمتى ُأَفك ُر ِفي خْمَوِتي َمَع َرب ي؟ َمتى ُأَفك ُر ِفي اْلُمْنَقَمِب؟ َمتى َأْحذَ 
ْم، َطَعاُمُيْم الزَُّقوُم، ُرَىا َبِعيٌد، َوَغم َيا َطِويٌل، ال َيُموُت َأْىُمَيا َفَيْسَتِرْيُحوا، َوال ُتَقاُل َعْثَرُتُيْم، َوال ُتْرَحُم َعْبَرُتيُ َوَقعْ 

وا َوَشرَاُبُيْم اْلَحِميُم، ُكمََّما َنَضَجْت ُجُموُدُىْم ُبد ُلوا ُجُموًدا َغْيَرَىا ِلَيُذوُقوا اْلعَ  َذاَب، َنِدُموا َحْيُث ال َيْنَفُعُيْم النََّدُم، َوَعض 
، َوُرُكوِبِيْم ِلَمَعاِصي اهلِل تعاَلى، َفَقاَل ِمْنُيْم َقاِئٌل: -عز وجل-َعَمى اأَلْيِدي َأَسًفا َعَمى َتْقِصيرِِىْم ِفي َطاَعِة اهلِل 

 .[ٕٗ]الفجر: {َيا َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتي}
 .[ٓٓٔ-99]المؤمنون: {َرب  اْرِجُعوِن * َلَعم ي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكتُ }وَقاَل َقاِئٌل: 
 .[9ٗ]الكيف: {َيا َوْيَمَتَنا َماِل َىَذا اْلِكتَاِب ال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا}وَقاَل َقاِئٌل: 
 ُيْم َتَتَقمَُّب ِفي أنواع ِمن، َوَقاَلْت ِفْرَقٌة ِمْنُيْم، َوُوُجوىُ [8ٕ]الفرقان: {َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالًنا َخِمياًل  َيا َوْيَمتَا}وَقاَل َقاِئٌل: 

 .[ٙٙ]األحزاب: {َيا َلْيَتَنا َأَطْعَنا المََّو َوَأَطْعَنا الرَُّسوال}العذاب: 
َيا َحَمَمَة اْلُقْرآِن، َحذََّرَىا اهلُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َغْيِر َمْوِضٍع ِمْن ِكتَاِبِو، رحمة منو  ،َفَيِذِه النَّاُر َيا َمْعَشَر اْلُمْسِمِمينَ 

َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَمْيَيا }: -عز وجل-لممؤمنين، َفَقاَل 
َيا َأي َيا }: -عز وجل-، َوَقاَل [ٙ]التحريم: {ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن المََّو َما َأَمَرُىْم َوَيْفَعُموَن َما ُيْؤَمُرونَ  َمالِئَكةٌ 

ُثمَّ َحذََّر  [،8ٔ]الحشر: {ُمونَ ْعمَ الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما تَ 
أالَّ ُيَضي ُعوُه، َوَأْن َيْحَفُظوا َما اْسَتْرَعاُىْم ِمْن ُحُدوِده، َوال  ،اْلُمْؤِمِنيَن َأْن َيْغَفُموا َعمَّا َفَرَض َعَمْيِيْم َوَما َعِيَدُه ِإَلْيِيمْ 

َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا المََّو }: -عز وجل-فَقاَل  ،َيُكوُنوا َكَغْيرِِىْم ِممَّْن َفَسَق َعْن َأْمرِِه، َفَعذََّبيم ِبَأْنَواِع اْلَعَذابِ 
، ُثمَّ َأْعَمَم اْلُمْؤِمِنيَن َأنَُّو ال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب [9ٔ]الحشر: {ْوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ َفَأْنَساُىْم َأْنُفَسُيْم أُ 

 .[ٕٓ:]الحشر {ال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُىُم اْلَفاِئُزونَ }: -عز وجل-اْلَجنَِّة، َفَقاَل 
َوَما َقُبَح منو، َفَما  َفاْلُمْؤِمُن اْلَعاِقُل ِإَذا َتال اْلُقْرآَن اْسَتَعَرَض القرآن، َفَكاَن َكاْلِمَرآِة َيَرى ِبَيا َما َحُسَن ِمْن ِفْعِمِو،

َبُو ِفيِو َموْ  َفُو ِبِو ِمْن ِعَقاِبِو َخاَفُو، َوَما َرغَّ َفَمْن َكاَنْت َىِذِه ِصَفُتُو  ،الُه َرِغَب ِفيِو َوَرَجاهُ َحذََّرُه َمْوالُه َحِذَرُه، َوَما َخوَّ
َفةِ أَ  َفَقْد َتالُه َحقَّ ِتالَوِتِو، َوَرَعاُه َحقَّ رَِعاَيِتِو، َوَكاَن َلُو اْلُقْرآُن َشاِىًدا، َوَشِفيًعا، َوَأِنيًسا،  ْو َما َقاَرَب َىِذِه الص 

 .ْيٍر ِفي الد ْنَيا َواآلِخَرةِ َع َنْفَسُو، َوَنَفَع َأْىَمُو، َوَعاَد َعَمى َواِلَدْيِو، َوَعَمى َوَلِدِه ُكل خَ َوِحْرزًا، َوَمْن َكاَن َىَذا َوْصُفُو َنفَ 
 -صمى اهلل عميو وسمم-َعْن النَّبي   ،-رضي اهلل عنو- َعْن َأِبيوِ  ،-رضي اهلل عنو- َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُبَرْيَدةَ 

َأْظَمْأُت اْلُقْرآُن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلى الرَُّجِل َكالرَُّجِل الشَّاِحِب، َفَيُقوُل َلُو: َمْن َأْنَت؟ َفَيُقوُل: َأَنا الَِّذي َيِجيُء ))َقاَل: 
 .(ٖٓ)((َنَياَرَك، َوَأْسَيْرُت َلْيَمكَ 

من أنت؟  :ول لوفيق يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب)): -عميو الصبلة والسبلم-قولو ىنا 
العمل بو، فُيحيي ليمو بالصبلة ونياره بالصيام،  ،، ىذا أثر القرآن((مأت نيارك وأسيرت ليمكظفيقول: أنا الذي أ

صمى اهلل -أن النبي  ،-مايرضي اهلل تعالى عن-أسير ليمو وأظمأ نياره، وىذا يشيد لو حديث عبد اهلل بن عمرو 

                                                           

 (.ٙٔٗٔ) برقم الجامع، ضعيف في األلباني وضعفو ،(ٖٔٛٚ) برقم القرآن، ثواب باب األدب، أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٖٓ
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والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبيما، فيقول الصيام: يا رب إني منعتو الطعام إن القرآن ))قال:  -عميو وسمم
نا ثَ رَ ، فيل أوْ (ٖٔ)((يا رب إني منعتو النوم بالميل فشفعني فيو، فيشفعان فيو :والشراب فشفعني فيو، ويقول القرآن

  .؟أن أظمأ نيارنا وأسير ليمنا القرآنُ 
ناسب الحال التي كان ، يعني: المتغير المون، فيذا ي((كالرجل الشاحب)): -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-وأما قولو 

وكذلك  ،عمييا صاحبو في الدنيا، فيو في حال من اإلرىاق والتعب والمكابدة؛ ألنو قد أسير ليمو بالقيام والتبلوة
أيضًا في نياره فيو في عمل بما ىداه إليو القرآن ودلو عميو، وكذلك أيضًا يكون حال أىل القرآن، وىذا الحديث 

واستدل لذلك ودلل  ،وأن المقصود بذلك ىو األجر يأتي بيذه الصورة معناهفي  -رحمو اهلل-تكمم شيخ اإلسبلم 
يحتج مورده من المعتزلة  -رحمو اهلل-عمى اإلمام أحمد ورد ذلك وقد أُ  ،عميو وأنو ليس من التأويل في شيء
 بما ُذكر. -رحمو اهلل-عمى التأويل، فأجابيم اإلمام أحمد 

ياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنو، وأن يصمح قموبنا وأعم -عز وجل-نسأل اهلل  عيننا وأن ي ،لنااأن يجعمنا وا 
  عمى أنفسنا، واهلل المستعان.

  

                                                           

 ىذا: "وقال ،(ٖٕٙٓ) برقم المستدرك، في والحاكم ،"ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،(ٕٙٙٙ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٖٔ
 (.ٕٖٛٛ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم مسمم، شرط عمى صحيح حديث


