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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مختصر أخالق حممة القرآن
نياية باب ذكر أخالق  :لمن كان ُيْقِرُئ أال يدرس عميو وقت الدرس إال واحد إلى قولو ب  حِ وأُ  :( من قولو5)

 من يقرأ عمى المقرئ
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 

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

: َوُأِحب  لمن َكاَن ُيْقِرُئ َأالا َيْدُرَس َعَمْيِو َوْقَت الداْرِس ِإال َواِحٌد، َوال َيُكون ثاٍن -رحمو اهلل-قال اإلمام اآلُجري 
 َمَعُو، َفُيَو َأْنَفُع ِلْمَجِميِع، َوَأماا التاْمِقيُن َفال َبْأَس َأْن ُيَمقَِّن اْلَجَماَعَة. 

 لسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد:الحمد هلل، والصبلة وا
اء سمفًا وخمفًا، وال أن التمقين يكون لواحد، ىذا الذي عميو العمل، عمل الُقرّ  -رحمو اهلل-فيذا الذي ذكره اآلُجري 

االثنين والثبلثة  ئ: أنو كان ُيقر في ترجمتو -رحمو اهلل-يكاد يخالف في ذلك أحد، وقد ُنقل عن السخاوي 
قد قال ابن خمكان: "رأيتو مرارًا يركب بييمًا وىو يصعد إلى جبل الصالحين وحولو اثنان واألربعة واألكثر، و 

، يعني: يقرءون مع بعض في (ٔ)وثبلثة، وكل واحد يقرأ ميعاده في موضع غير اآلخر، والكل في دفعة واحدة"
 وقت واحد، وىو يرد عمى الجميع.

من الُمقرئين ترخص في إقراء اثنين فصاعدًا إال الشيخ عمم  : "أنو ال يعمم أحداً -رحمو اهلل-وذكر أيضًا الذىبي 
 ، يعني السخاوي.(ٕ)الدين"

، يعني بمثل ىذا (ٖ)في جوفو" نويقول: "وفي النفس عمى ىذا الفعل شيء، فإن اهلل تعالى ما جعل لرجل من قمبي
   .؟أو يأخذ إجازة بيذه القراءة ،أنا قرأت عمى فبلن :ىل يصح لو أن يتكمم ويقول

َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأنِصُتوا{ن اهلل يقول: ألوال ريب في أن ذلك أيضًا خبلف السنة، وقال: "  }َواِ 
، فيو ُينصت لمن؟! وكذلك أيضًا ىؤالء الذين يقرءون عميو ال ينصت أحدىم لآلخر، كل واحد (ٗ)["ٕٗٓ]األعراف:
: "وىذا يكون فيو محاذير -رحمو اهلل-وىم مأمورون باإلنصات لواحد منيم، ويقول أيضًا الذىبي  ،منيم يقرأ

وىو مأمور باإلنصات،  ،منيا: زوال بيجة القرآن عند السامعين، وكذلك كل واحد يشوش عمى اآلخر في القراءة
ألن الشيخ كان يسمع آلخرين وكذلك ليس لواحد منيم أن يزعم ويدعي لنفسو أنو قرأ عمى الشيخ كل القرآن؛ 

فيفوتو بعض ما سمع، كما ال يسوغ لمشيخ أن يقول لكل فرد منيم بأنو قرأ عميو القرآن كمو، والشيخ يستمع إلى 

                                                           

 (.ٖٔٗ(، ومعرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار، لئلمام الذىبي )ص: ٖٔٗ/ ٖانظر: وفيات األعيان، البن خمكان ) - ٔ
 (.ٖٔٗمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار، لئلمام الذىبي )ص:  - ٕ
 المصدر السابق. - ٖ
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، ىذا ذكره في معرفة القراء الكبار، وذكره أيضًا في سير أعبلم النببلء، (٘)القراءة، يقول: ما ىذا في قوة البشر"
  سير أعبلم النببلء. ،أعني السير-ىذا الكتاب أيضًا  وذكر كبلمًا نحو ىذا في
يقول: العدد كبير  واحدًا وال يتحمل فوق طاقتو، قد ئبغي أن يعول عميو القراء أن ُيقر إذن الذي عميو العمل وين

الجميع، وأنا أسمع من الجميع، يقال لو: ال، ىم مأمورون باإلنصات وأنت مأمور باإلنصات  ئوأريد أن ُأقر 
 !.ئ؟كون المخالفة ممن ُيقر تبية، فكيف أيضًا، وىذا تأديب وتعميم وتر 

أالا ُيَعنَِّفُو، َوَأْن َيْرُفَق ِبِو، َوال َيْجُفو َعَمْيِو، َوَيْصِبَر  َطَأ ِفيِو القارئ، َأْو َغِمطَ َفَأخْ  َمْن ُقِرئ َعَمْيِو اْلُقْرآنُ َوَيْنَبِغي لِ 
-َصماى اهلُل َعَمْيِو َوَسمامَ - َعَمْيِو؛ َفِإنِّي ال آَمُن َأْن َيْجُفو َعَمْيِو، َفَيْنِفَر َعْنُو، َوِباْلَحِريِّ أالا َيُعوَد ِإَلى اْلَمْسِجِد، َوَقالَ 

 .(6)م ُمَيسِِّريَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا ُمَعسِِّريَن(())ِإناَما ُبْعِثتُ : 
رضي اهلل تعالى -سبب ورود ىذا الحديث ىو أن ذلك األعرابي بال في ناحية من المسجد فزجره الصحابة 

نوبًا من جبًل من ماء أو ذ  ))ىريقوا عمى بولو س  : -صمى اهلل عميو وسمم-وتناولو الناس، فقال ليم النبي  -عنيم
في سبب  -وسممعميو صمى اهلل -، فيذه الجممة صدرت عن النبي نما ُبعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين((ماء، فإ
، والعبرة بعموم المفظ والمعنى ال بخصوص السبب، -أسباب ورود الحديث مثل أسباب نزول القرآن-خاص 
 .))إنما ُبعثتم ميسرين((يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 
 ون مما ُيطمب فيو ذلك.ئمن الش ذلك في التعامل مع مثل ىذا األعرابي، ويكون أيضًا في كل شأن فيكون

ن كان ذلك في دعوة الناس إلى  ))ميسرين(( يعني: ُمسيمين، بحيث يكون ىذا العمل مما ال ُيجيد النفوس، وا 
أيضًا فيما يتعمق بالتعميم أو إنكار  قد ُبعث بالتيسير، -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،العبادة والطاعة ونحو ىذا
، أي: مشددين عمى الناس، فيكون ))ولم تُبعثوا معسرين((: -صمى اهلل عميو وسمم-المنكر وكذلك في قولو 

ال فقد غضب النبي  ،يمميالتمطف في تعم -والتمطف في نصحيم في إنكار المنكر إذا كان المقام يقتضي ذلك وا 
   ى أقوام، لكن األصل في ذلك ىو التيسير، وُيرفق بالجاىل.وأغمظ عم -صمى اهلل عميو وسمم

ما يكون إلى الرفق، فيؤالء من المتعممين ليم مشاعر فبل يصح ي يتمقى القرآن ويتعمم فيو أحوج وأما ىذا الذ
 بحال من األحوال أن ُيتعامل معيم عمى أنيم ال مشاعر ليم، يصدر من الُمقرئ من الرعونات والجفاء والعبارات

شيء من الببلدة أو  يكون ىذا مثبًل فيو ،الجارحة التي ال تميق بأىل القرآن، يعني: قد يوجو كبلمًا ال يميق
يقول لو عبارات ال تصمح أن يتفوه بيا، فعاس أو مغالبة النوم، أو نحو ذلك الضعف أو البطء في الفيم، أو الن

فكان ذلك لربما آخر العيد بالمسجد، أو  ،سبعض ما قيل حقيقة لبعض النابوأنا أجد صعوبة في التمثيل 
، تعمم القرآن، وفي حمقة يدرسل جاء، يقول: أنت محشش، ىذه كممة تقال لواحد اقاسيً  ابالحمقة، يوجو إليو كبلمً 

و يدفعونو ويحثونو عمى الحضور، ووعدوه ئأو جاء من بعد صبلة الفجر ويجاىد نفسو، ولو أىل من ورا
 ،القرآن، أو يتناول ىذا اإلنسان بعبارات، أو باليد أحياناً  ئن ُيقر مّ ن؟ مِ ، ِممّ !ىذا الكبلم بالمكافآت ثم يواجو بمثل

 شاعر: الوالبعض ربما ليضرب عمى القفا، وىو ضرب مذموم عند العرب مكروه كما قال 

                                                           

 انظر: المصدر السابق. - ٘
 (.ٕٕٓلبخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء عمى البول في المسجد، برقم )أخرجو ا - ٙ
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  (ٚ)يازمِ لم  وا الق ف ا عبدُ  إّنو إذا***  سيًِّدا قيل كما زيداً  أرى وكنتُ 
ثم بعد ذلك يكون ُمنفرًا عن القرآن، وعن ِحمق  ،في بعض المواضع، فالبعض لربما ال يبالي العرب تكره الضرب

القرآن، وعن اإلقراء والُمقرئين، ولربما ىذا المتعمم ال يدخل المسجد بعدىا، يحتاج إلى مراعاة، حتى في 
، ثم توزع المكافآت ونحو ذلك االحتفاالت الختامية لمِحمق، قد يكون ىؤالء أنجزوا وحفظوا وأدوا ما ُطمب منيم

ويبقى ثبلثة أو أربعة ينظرون ويتشوفون وُتعرض األسماء وُينادى عمى ىؤالء الطبلب واحدًا بعد اآلخر، وىو 
ى باسمو، ثم ينادى عمى الجميع، ويبقى ىذا مع صاحبو أو يتشوف في كل مرة قد شنف سمعو ينتظر متى ُيناد  

قوا المطموب، أعطيو ورقة شيادة حضور بالسور التي حفظيا، شكر مع اثنين، ىب أنيم ما أنجزوا ما حق
قد طأطأ رأسو من ى عمى اسمو كما نودي عمى زمبلئو لكن ىذا حينما يخرج وتقدير، الكممة الطيبة صدقة، ُيناد  

ىذه الجموع يخرج وقد نكس رأسو، ما ىي المشاعر التي في قمبو؟ تظنون أن ىذا عنده من و  بين ىذه العشرات
رادة ما عند اهلل ال واالحتساب، واإلنصاف من نفسو ويعرف أن التقصير قد  -عز وجل-مجاىدات والصبر وا 

صدر منو وأن ذلك بسبب ضعفو وعجزه وقعوده، أكثر الناس ليسوا كذلك، أكثر الناس إذا أخفق أضاف ذلك 
يم آذوه ونحو ذلك، ىذا أكثر اإلخفاق إلى اآلخرين وأنيم لم ينصفوه ولم يعدلوا معو، وأنيم ظمموه وضروه وأن

، فتريد من ىذا الصغير أنو يخرج وىو يحمل ؟-عز وجل-الخمق، من الذي ُينصف من نفسو إال من رحم اهلل 
نما يىذا القمب الكبير، وىذا اإلنصاف من نفسو، وال ، -عز وجل-ريد ما عند اهلل  يمتفت إلى شيء من ذلك، وا 

ىذا يخرج وفي نفسو أشياء  ، فمثل؟ه المثابة من ىؤالء إال من رحم اهللوالدار اآلخرة فحسب، من الذي يكون بيذ
ولربما نجوى مع ىؤالء الذين ُحرموا ثم يرجع إلى بيتو بردود أفعال عنيفة، فيو يذميم ويذم األستاذ، ويذم  ويتكمم

ردد تء الناس، يكفي أنو يالحمقة، ويذم اإلدارة، ثم بعد ذلك قد ال يرجع إلييم ثانية، نحتاج إلى مراعاة مشاعر ىؤال
إلى الحمقة ويأتي، وعنده من المشغبلت والممييات والصوارف الشيء الكثير، كونو يأتي إلى المسجد ويشغمو ذلك 

ال بقي فريسة ليذا الفراغ وىذه األجيزة التي بيد كل أحد، ورقة ال تكمف شيئًا،  حفظ تعن الشر ىذا خير كثير، وا 
أعطيا لو، سمم عميو وابتسم في وجيو،  ،أرخص األنواعمن تافية ُتعطى لو، شماغ لو ماء الوجو، أحيانًا ىدية 

أسأل اهلل لك التوفيق، يفرح ينطمق ويكون ذلك باعثًا لو عمى الجد واالجتياد، لكن يخرج  ،بارك اهلل فيك ،شكرًا لك
   إذا دخل البيت بدأ يتكمم، وبدأ يذم ويعيب، ويممز ويغمز ويغتاب. ازل رأسو في نفسو أشياء كثيرة جد  وقد ن

 َفَمْن َكاَنْت َىِذِه َأْخالُقُو اْنَتَفَع ِبِو َمْن َيْقرَُأ َعَمْيِو.
يقول: إن البقر تشابو  ة وبكل برودىالُمقرئ في أسماء ىؤالء أو نحو ذلك، ثم يضحك بببل ئحمقة قرآن ُيخط

إن البقر تشابو عمينا، يعني: الذين أمامو بقر، ليسوا أوادم، ىذا معمم قرآن، تعرفون عمينا، يعني: ىذه قيمت، 
يم، السبب: أنو ال ئمة وال وزن عند ىؤالء الذين ُيقر لماذا اإلخفاق لدى الكثيرين ممن يجمس لئلقراء وال يكون لو قي

 بقر تشابو عمينا.يحمل أخبلق القرآن، يتكمم بكبلم يجرح إلى العظم، ويقول وىو يضحك: إن ال
َأْن َيُصوَن َنْفَسُو َعْن اْسِتْقَضاِء اْلَحَواِئِج ِمماْن  -َجمات َعَظَمتو-ُثما َأُقوَل: ِإناُو َيْنَبِغي ِلَمْن َكاَن ُيْقِرُئ اْلُقْرآَن هلِل 

 يَيا. َيْقرَُأ َعَمْيِو اْلُقْرآَن، َوَأالا َيْسَتْخِدَمُو، َوال ُيَكمَِّفُو َحاَجًة َيُقوُم فِ 

                                                           

 (.ٖٙ٘/ ٔ) مالك ابن ألفية عمى عقيل ابن وشرح ،(ٖٔ٘/ ٕ) والمقتضب ،(ٗٗٔ/ ٖ) لسيبويو انظر: الكتاب - ٚ
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َعْن َأْن ُتْقَضى َلُو ِبِو  وأختار َلْو ِإَذا َعَرَضْت َلُو َحاَجٌة َأْن ُيَكمَِّفَيا ِلَمْن ال َيْقرَُأ َعَمْيِو، َوُأِحب  َلُو َأْن َيُصوَن اْلُقْرآنَ 
 ِمْن َغْيِر َمْسأََلٍة ِمْنوُ  َدَأُه َأَحٌد ِمْن ِإْخَواِنوِ اْلَحَواِئج، َفِإْن َعَرَضْت َلُو َحاَجٌة َسَأَل َمْوالُه اْلَكِرْيَم َقَضاَءَىا، َفِإَذا اْبتَ 

ْذ َسياَل اهلل َلُو َقَضا َءَىا، ثُما َيْشُكُر لمن َفَقَضاَىا لو َشَكَر اهلَل ِإْذ َصاَنُو َعْن اْلَمْسأََلِة، َوالتاَذل ِل أَلْىِل الد ْنَيا، َواِ 
  َواِجٌب َعَمْيِو. ُأجِري َذِلَك َعَمى َيَدْيِو؛ َفِإنا َىَذا

 ا َبِصيَرًة ِإْن َشاَء اهلُل.َوَقْد َرَوْيُت ِفيَما َذَكْرُت َأْخَبارًا َتُدل  َعَمى َما ُقْمُت، َوَأَنا َأْذُكُرَىا ِلَيْزَداَد النااِظُر ِفي ِكتَاِبنَ 
ِبيِع اْلُبورَاِني  َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد َعْبِد اهلِل بنِ  ِإْدِريَس، َفَمماا قْمُت، َقاَل ِلي: َسْل َعْن ِسْعِر  عن اْلَحَسِن ْبِن الرا

ْسَأَل َمْن َيْسَمُع ِمنِّي اأُلْشَناِن، َفَمماا َمِشْيُت َرداِني، َفَقاَل لي: ال َتَسل؛ َفِإناَك َتْكُتُب ِمنِّي اْلَحِديَث، َوَأَنا َأْكَرُه َأْن أَ 
 اْلَحِديَث َحاَجًة.

يااَت، َفَسأَْلُتُو َأْن ُيَكمَِّم َصاِحَب الداْيِن َأْن َيَضَع عَ َقاَل َخَمُف ْبُن َتِميٍم:  ْن "َماَت َأِبي َوَعَمْيِو َدْيٌن، َفَأَتْيُت َحْمَزَة الزا
ِمْن َبْيِت َمْن َيْقرَُأ َعَميا  ِإناُو َيْقرَُأ َعَميا اْلُقْرآَن، َوَأَنا َأْكَرُه َأْن َأْشَربَ  ،َأِبي ِمْن َدْيِنِو َشْيًئا، َفَقاَل ِلي َحْمَزُة: َوْيَحكَ 

 اْلُقْرآَن اْلَماَء". 
ِإَلى عن عبد الصمد بن يزيد قال: َسِمْعُت اْلُفَضْيَل ْبَن ِعَياٍض َيُقوُل: "َيْنَبِغي ِلَحاِمِل اْلُقْرآِن أالا تكون َلُو َحاَجٌة 

 َأْن َتُكوَن َحَواِئُج اْلَخْمِق ِإَلْيِو". َأَحٍد ِمْن النااِس، ِإَلى اْلَخِميَفِة َفَمْن ُدوَنو، َوَيْنَبِغي
وا اْلُقْرآَن َوال َتْغُموا ِفيِو، َوال َتْجُفوا ء))اْقرَ : -َصماى اهلُل َعَمْيِو َوَسمامَ -َقاَل َعْبُد الراْحَمِن ْبُن ِشْبٍل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 

  .(8)َعْنُو، َوال تَْأُكُموا ِبِو، َوال َتْسَتْكِثُروا((
ينو بحبتين كما سبق، وىكذا أيضًا وقد ذكر أيضًا ما يشيد ليذا في ذاك الذي باع دِ  ،اإلشارة إليو تكما سبقىذا 

االرتزاق بالقرآن والتكسب بو، انظر إلى ما جاء عن ىؤالء الُقراء واألئمة من المحدثين وغيرىم، فيذا يقول: سل 
تتخذ لمتنظيف غسل الثياب، سل لي عن سعر اأُلشنان، لي عن سعر اأُلشنان، اأُلشنان مثل الصابون اآلن مادة 

نما قال: سل لي عن سعر اأُلشنان فقط، ثم بعد ذلك تذكر أن ىذا ممن يقرأ عميو ااحضر لي ُأشنانً  :ما قال ، وا 
أو يأخذ عميو الحديث، فقال: ال تسل، ثم عمل ذلك قال: فإنك تكتب عني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع 

 يث حاجة.مني الحد
وىناك حينما أراد منو أن يضع من السعر وقد عرفو، فوضع لو بأي اعتبار؟ باعتبار أنو من أىل القرآن، وىذا 

كمم رجبًل ليضع من دين أبيو الذي مات، فماذا لي -رحمو اهلل-وىو حمزة الزيات  الذي جاء ليذا اإلمام الُمقرئ
  أن أشرب من بيت من يقرأ عمّي القرآن الماء. إنو يقرأ عمّي القرآن وأنا أكره ،قال؟ قال: ويحك

الدين، فقال: ىذا يقرأ من عن أبي  ضعكمم ىذا التمميذ الذي يقرأ عندك أن ي ،قد يقول قائل: ىذه شفاعة حسنة
عمّي القرآن، فبل يتخذ ىذه القراءة سبيبًل إلى الوصول إلى ما في أيدي الناس، قد يقول قائل: ىو ال يطمب لنفسو 

اك، ولكن مثل ىذا ال شك أنو يثقل عمى ىؤالء، وكأنو قد تقاضى شيئًا منو، وليذا قال ىنا الفضيل بن يطمب لذ
: "ينبغي لحامل القرآن أن ال تكون لو حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخميفة فمن دونو"، -رحمو اهلل-عياض 

                                                           

(، وقال محققوه: "حديث صحيح، وىذا إسناد قوي"، وصححو األلباني في السمسمة ٜٕ٘٘ٔأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٛ
 (.ٖٚ٘ٓالصحيحة، برقم )
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الناس شيئًا، فكان السوط يسقط من بايع بعض أصحابو أن ال يسألوا أحدًا من  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ميا في يا اإلنسان فإنو يصل إلى درجات ع، ىذه مراتب عالية، إذا تربى عمي(ٜ)ناولنيو :أحدىم فبل يقول لصاحبو

 }َوَيا َقْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َمااًل{العبودية، والشيخ محمد األمين الشنقيطي لما تكمم عمى آية ىود ونظائرىا: 
، مثل ىذه [ٚٗ]سبأ: }ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُيَو َلُكْم{، [ٔ٘]ىود: }َيا َقْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َأْجرًا{، [ٜٕ]ىود:

: "يؤخذ من ىذه اآليات الكريمات أن الواجب عمى أتباع الرسل من العمماء -رحمو اهلل-اآليات، يقول الشنقيطي 
عمييم الصبلة -سل ر أخذ عوض عمى ذلك، ىذا شعار الر ا، من غيندىم من العمم مجانً وغيرىم أن يبذلوا ما ع

، فالدعوة ال تكون سبيبًل لمتكسب والتجارة، وكذلك أيضًا القرآن بأي صورة كان، قد يكون ىذا (ٓٔ)"-والسبلم
ب منو منافع، التكسب بالطمب مباشرة من ىذا الذي يقرأ عميو فيطمب منو المال، فإن لم يكن صاحب مال طم

كأن يتخذه سائقًا مدة القراءة ىذه لمدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك ُسخرة من غير عوض، العوض ىو اإلقراء، 
لب، شاء من المطا اخادم يذىب بو ويجيء وُيحضر لو م ويتحول ىذا إلى سائق أجير عنده، بل لربما تحول إلى

ستنطف منو ثمن ىذه القراءة، فمثل ىذا ال يميق، ينبغي حققيا لو ونحو ذلك؛ ليأو يطمب منو منافع أخرى أن ي
 .تبارك وتعالى-     عمى الُقراء أن يترفعوا عن ذلك، وأن يكون اإلقراء لوجو اهلل 

إلى  ٕٛٔ-ٛٚٔي صفة في ىذا الموضع وىو المجمد الثان -رحمو اهلل-وتعرض الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
في تفسيره المجمد األول  -رحمو اهلل-رطبي أقوال العمماء فييا، كذلك القكر جرة عمى القراءة وذمسألة أخذ األ

، يقول: "ىذه اآلية [ٔٗ]البقرة: }َوال َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل{: -تبارك وتعالى-، عند قولو ٖٓٗ-ٖٖٗصفحة 
ن كانت خاصة ببني إسرائيل فيي تتناول م   ر حق أو إبطالو، أو امتنع ين فعل فعميم، ومن أخذ رشوة عمى تغيوا 

ا، فقد دخل في مقتضى ىذه وقد تعين عميو حتى يأخذ عميو أجرً  ميم ما وجب عميو أو أداء ما عممومن تع
 .رحمو اهلل-د ىذا، فُيراجع كبلمو جرة عمى تعمم القرآن بعخبلف أىل العمم في مسألة أخذ األ، وذكر (ٔٔ)اآلية"

: "جاء إلى داره فوجد -رحمو اهلل-ممي ئمة، ىذا أبو عبد الرحمن الس  األ ىكذا كان ىؤالء العمماء وىكذا كان
، فسأل ما ىذا؟ -رضي اهلل عنو-ِجبلاًل وجزورًا، وجد ىدايا من اإلبل وما عمييا، بعث بيا عمرو بن ُحريث 
ده، إنا ال ، فقال: ر -تبارك وتعالى-قالوا: ألنك عممت ابنو القرآن، ىذه ىدية في مقابل تعميم الولد كتاب اهلل 

 .(ٕٔ)ا"نأخذ عمى كتاب اهلل أجرً 
وكذلك أيضًا رجل يقال لو شعيب بن الحبحاب يقول: "حابيت أبا العالية في ثوب"، يعني: ىذا ُشعيب يبيع 
الثياب، فيقول: حابيتو في ثوب، يعني: أعطيتو بسعر مخفض، فأبى أن يشتري مني الثوب، يعني: ىؤالء كانوا 

 ، فكانوا يرفضون مثل ىذه األمور.(ٖٔ)ىمنا ال بديننايقولون: إنما نشتري بدرا

                                                           

 (، وقال محققوه: "حديث صحيح".ٕٕ٘ٓٗأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٜ
 (.ٜٚٔ/ ٕأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) - ٓٔ
 (.ٖٖٗ/ ٔالقرطبي )تفسير  - ٔٔ
 (.ٜٕٙ/ ٗ(، وسير أعبلم النببلء )ٕٕٔ/ ٙالطبقات الكبرى ) - ٕٔ
 (.ٜٕٓ/ ٗسير أعبلم النببلء ) - ٖٔ
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وأحد تبلمذة األوزاعي ُيدعى بأبي مرحوم أو ُيكنى بذلك قدم من مكة فأىدى لئلمام األوزاعي، أىدى لو طرائف، 
طرائف ىي األشياء غير المعيودة من الطعام ونحوه يعني نادرة الوجود أو قميمة أو ال توجد في البمد الذي ال

عميو صمى اهلل -وبعث صفوان بن ُأمية لما فتح النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-ُدفعت إليو، كما ُدفع لمنبي 
ضغابيس الخيار الصغير، الود، مة الوجىذه أشياء قمي ،وضغابيس ونحو ىذا أب  مكة بعث لو صفوان بمِ  -وسمم
أول ما يخرج من المبن من البييمة بعد الوالدة بيوم وليمة ونحو ىذا، ُيطبخ ويؤكل، فيذه ُتعتبر من األشياء  أب  والمِّ 

طرائف، فيذا جاء لؤلوزاعي بأشياء من ىذا القبيل، فماذا قال  ،قميمة الوجود أو ليست متداولة عند الناس
ن شئت   قبمتُ  : "إن شئت  األوزاعي؟ قال ضم أضم ىديتك واسمع، الرجل قال: ال، ف منك ولم تسمع مني حرفًا، وا 

   .(ٗٔ)اليدية وأسمع منك الحديث

وىو من أئمة السنة معروف، ذىب ىذا الرجل التمميذ إلى  -رحمو اهلل- ةوىكذا أيضًا أحد تبلمذة حماد بن سمم
ن لم أقبميا منك حدثتك،  الصين فمما رجع أىدى إلى حماد بيدايا، فقال حماد: "إن قبمتيا لم ُأحدثك بحديث، وا 

ى مراتب فقال: ال تقبميا وحدثني"، ىذه نزاىة، ىو ال يحرم عميو األخذ، لكن ىؤالء كانوا يحممون أنفسيم عم
 عالية.

وآخر يقال لو: ابن عقدة كان يؤدب ابنًا ألحد الُكبراء يقال لو ىشام الخزاز، فمما صار الصبي حاذقًا وتعمم، وجو 
استقبلاًل ولكن الصبي سألني يا، فأرسل لو بضعفيا، فقال: ما رددتيا أبوه إلى شيخو بدنانير فردىا، فظن أنو تقالّ 

 عممو القرآن، ىو بعث بو أبوه ليتعممصبي طمب من ِقبل نفسو أن ي، فالةعربيعممو القرآن، كان يعممو الأن أ
ستحل أن أتعميم النحو بتعميم القرآن، وال عممو القرآن فعممو، يقول: "فاختمط العربية، فالصبي طمب أيضًا أن ي

 ، اختمط تعميم القرآن بتعميم النحو.(٘ٔ)آخذ منو شيئًا ولو دفع لي الدنيا"
عنو، وال تأكموا بو، وال تستكثروا  افيو، وال تجفو  ا))اقرءوا القرآن وال تغمو : -صمى اهلل عميو وسمم-ي ىنا بقول النب

، االستكثار من الدنيا واألكل بو من الدنيا يعني: يتخذ القرآن وسيمة وذريعة لممكاسب والتحصيل، فإذا جاء بو((
مي ليؤالء أيامًا، وليؤالء أيامًا، وليؤالء أيامًا شير رمضان قسم الشير وأيام الشير وأسابيع الشير فيذىب يص

ممن يعطونو العطايا الجزلة من األموال، فمثل ىذا ال يميق وال يحسن، وقد يتخذ ذلك أيضًا عمبًل ومينة يرتزق 
أو أربع ثم  صموات بو، يرتزق بالقرآن سائر العام، فيذىب ىنا وىناك؛ ليقرأ ليؤالء يصمي بيم صبلتين أو ثبلث

ى العطايا من األموال الطائمة، وما أشبو ذلك، فمثل ىذا ال يميق وال يحُسن وال يجُمل، ومثل ىذا قد ُتكره ُيعط  
ت التكمف في البكاء أمام الكاميراالصبلة خمفة؛ ألنو مرتزق متكسب بالقرآن، وأشد من ذلك إذا تبع ىذا التباكي، و 

  أمامو وىو يصمي بالناس ثم ينشرىا. ار يمانصب كي  
اإلنسان ال يستطيع أن يضبط نيتو بعيدًا عن اإلعبلم واألضواء وما إلى ذلك وىو في بيتو، ال يستطيع أن 

في مكابدة ومجاىدة دائمة، فكيف إذا صمى وىو يتباكى ويتكمف البكاء تكمفًا شديدًا، وقد تييأ ولبس  ،ضبط نيتوي
 ،، فيحتاج اإلنسان إلى شيء من المراجعة؟!ع ىذاووضع الكاميرا أمامو، فأي قمب يبقى لئلنسان م اسًا خاص  ابل

                                                           

  (.ٕٖٔ/ ٚ)المصدر السابق  - ٗٔ
 (.ٖٗٗ/ ٘ٔالمصدر السابق ) - ٘ٔ
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))اقرءوا القرآن وال : -صمى اهلل عميو وسمم-اإلخبات، المحاسبة لمنفس وأن ال ُيعرض نفسو لذلك كمو، فقولو 
، تجاوز الحد وىو الغمو في األلفاظ التكمف في القراءة والتنطع مخارج الحروف ونحو ذلك أو تغموا فيو((

كمفة المتعسفة، وكذلك أيضًا لو أنو اتخذ القراءة عمبًل فشغمو ذلك عن طاعة اهلل، أو عن الواجبات بالتأويبلت المت
 ))وال تغموا فيو((.األخرى والحقوق ونحو ىذا، ىذا كمو يدخل في قولو: 

ما  ويقابل ىذا الغمو الجفاء باإلعراض، وترك القراءة، وترك التدبر، وكذلك أيضًا ترك العمل بو، وىكذا أيضاً 
ىو كالذي  -نسأل اهلل العافية-ذكره من األكل بالقرآن، يأخذ الدنيا كما قيل: ىذا الذي يأكل بالقرآن أو بدينو 

))ال ر من الدنيا ، اتخذ القرآن ليذا الغرض الوضيع، تكثّ (ٙٔ)يستجر الجيف بالمصاحف كما قال بعض أىل العمم
 أن يتخذ القرآن معيشة يتكسب بيا. ،ىذا ، فيتحول ذلك إلى تجارة، فينبغي الحذر منتستكثروا((

ن ذلك مطمقًا، وىذا أما مسألة أخذ األجرة عمى تعميم القرآن ففييا الخبلف المعروف، فمن أىل العمم من منع م
 .(ٚٔ)ىري، وأبي حنيفة، وجماعة من أىل العمممنقول عن الز 

 .(ٛٔ)ينوبعضيم رخص فيو إن لم يشترط، وىذا منقول عن الحسن والشعبي وابن سير 
 إن شارطو إجارة صحيحة، واحتجوا عمى ذلك بأدلة. (ٜٔ)وذىب آخرون كعطاء ومالك والشافعي إلى الجواز

فة القرآن فأىدى لو قوسًا، م رجبًل من أىل الص  احتجوا بمثل حديث عبادة بن الصامت: أنو عمّ فوأما الذين منعوا 
، ىذا عند أبي داود (ٕٓ)سرك أن تتطوق بيا طوقًا من نار فاقبميا(( ))إنْ : -صمى اهلل عميو وسمم-فقال لو النبي 

سناده، وأيضًا أجالذين أجازوا  تكمموغيره، واحتجوا ببعض اآلثار أيضًا، لكن ىذا الحديث  بوا من افي صحتو وا 
وأعطاه  جية النظر، قالوا: لعمو كان قد تبرع بتعميمو، يعني: عممو تطوعًا فمم يستحق شيئًا، فمما أىدى إليو

 العوض لم يجز لو األخذ؛ ألنو متطوع متبرع بخبلف من يعقد معو إجارة قبل التعميم.
تعميم -وىي مسألة معروضة حتى المتأخرين من األحناف لما رأوا ما يفضي إليو المنع من تعطل ىذه الوظيفة 

أن ُيتخذ ذلك سبيبًل إلى أن جرة، لكن ميما يكن من أمر ال ينبغي بد منو رخصوا بأخذ األ وىذا أمر ال -القرآن
نما  .تبارك وتعالى-يريد ما عند اهلل  يكون ىو اليدف وىو الغاية، وا 

                                                           

 (.ٖٔ٘ٔ/ ٗانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) - ٙٔ
 ،(ٜٜٔ/ ٕ) عابدين ابن وحاشية المختار والدر ،(ٕٛٚ/ٓٔ) اليداية شرح والبناية ،(ٜ٘/ٕ) المختار لتعميل االختيار: انظر - ٚٔ

 .(ٓٔٗ/ ٘) قدامة البن المغني، وانظر: (ٕٗٔ/ ٘) الشمبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق وتبيين
 (.ٔٔٗ-ٓٔٗ/ ٘) قدامة البن المغني: انظر - ٛٔ
 انظر: المصدر السابق. - ٜٔ
(، وابن ماجو، أبواب التجارات، باب األجر عمى تعميم ٖٙٔٗأخرجو أبو داود، أبواب اإلجارة، باب في كسب المعمم، برقم ) - ٕٓ

(، وقال األرنؤوط: "حديث حسن، وىذا إسناد ضعيف، األسود بن ثعمبة مجيول، ومغيرة بن زياد فيو كبلم، وقد ٕٚ٘ٔالقرآن، برقم )
فرواه عن عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت"،  -وىو حسن الحديث-ي خالفو بشر بن عبد اهلل السمم
(، وقال محققوه: "حديث حسن، وىذا إسناد ضعيف"، وذكره األلباني في سمسمة األحاديث ٜٕٕٛٙوأحمد في المسند، برقم )

 : "صحيح اإلسناد".(، وقالٕٙ٘(، تحت حديث رقم )٘ٔ٘/ ٔالصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا )
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))َمْن َتَعماَم ِعْمًما ِمماا ُيْبَتَغى : -َصماى اهلُل َعَمْيِو َوَسمامَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنو-َعِن َأِبي ُىَرْيَرَة 
  .(21)َتَعماُمُو ِإال ِلُيِصيَب ِبِو َعَرًضا ِمْن الد ْنَيا، َلْم َيِجْد َعْرَف اْلَجناِة َيْوَم اْلِقَياَمِة((ِبِو َوْجُو اهلِل، ال يَ 

ى بو وجو اهلل من أجل المال فيذا يدخل فيو، وقد ىو ىذا، أعراض الدنيا كثير، قد يكون يطمب العمم الذي ُيبتغ  
معة من أجل أن ى أقرانو، وقد يطمب ذلك رياًء وسيترفع عم يطمب ذلك لرئاسة، وقد يطمب ذلك من أجل أن

 ،قارئ :ليقال النار يوم القيامة منيم قارئ، قرأت   مُيحمد وُيذكر، ومعموم حديث الثبلثة الذين ىم أول من تسعر بي
 .(ٕٕ)فيؤمر بو إلى النار

فيذه من المطالب والمقاصد الفاسدة، فيذه المنافع التي يطمبيا ويقرأ من أجميا قد تكون أمورًا معنوية، وقد تكون 
 -تبارك وتعالى-أمورًا مادية، قد تكون أموااًل، وقد تكون وظائف، وقد تكون مراتب اجتماعية ونحو ذلك، واهلل 

َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسوَن * ُأْوَلِئَك الاِذيَن َلْيَس }َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الد ْنَيا يقول: 
، فيذا الحديث الذي ذكره [ٙٔ-٘ٔ]ىود: َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالا النااُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُموَن{

يدعونا جميعًا إلى تصحيح النيات والمقاصد بتعممنا القرآن وطمبنا لمعموم الشرعية أن ال  -رحمو اهلل-اآلُجري 
 .تبارك وتعالى-نريد ما عند اهلل  نريد شيئًا من الدنيا، أن

بو اإلنسان الصبلح واإلصبلح، كأن يريد أن  ن إال بالتعمم ونحو ذلك مما قد يريدوىناك أمور ال تحصل لئلنسا
في أعمال يكون ذلك إصبلحًا وصبلحًا يجري عمى يده فيذا من النية والقصد الحسن، يعني: يتعمم  يعمل

ريد ما عند اهلل ال يريد لحسنة ال إشكال فييا، الميم أن يلُيحصل الشيادة لينفع المسممين، فيذا من المقاصد ا
التعمم ويأتي عمى سبيل التبع ما يحصل بو  الدنيا بيذا العمل، لكن لو أن أحدًا قال: أنا أريد ما عند اهلل بيذا

قو حرج والناس في ذلك مراتب، من تمحضت إرادتو ويريد ما عند اهلل حأن ال يم والكفاية في دنياه، فمثل ىذا أرج
 فقط فيذا أعمى المراتب.

ز االلتفات الثاني أن يمتفت إلى مثل ىذا عمى سبيل التبع فبل بأس، لكن ال يجوز لو أن يمتفت إلى أمر ال يجو 
))أنا أغنى الشركاء عن كما في الحديث القدسي يقول:  -عز وجل-لبتة كالرياء والسمعة، فاهلل أإليو 

عالم أو قارئ فيكون أول من ُتسعر بو النار يوم القيامة، وقد  :، فقد يتعمم اإلنسان من أجل أن يقال(ٖٕ)الشرك((
 يتعمم وفي نفسو: 

لِ م  لو *** فاربأ بنفسك أن ترعى مع الي   لو فطنت   وك ألمر  ئقد ىي
(ٕٗ) 

                                                           

-(، والترمذي، أبواب العمم عن رسول اهلل ٖٗٙٙأخرجو أبو داود، كتاب العمم، باب في طمب العمم لغير اهلل تعالى، برقم ) - ٕٔ
(، وابن ماجو، أبواب السنة، باب االنتفاع بالعمم والعمل ٕ٘٘ٙ، باب ما جاء فيمن يطمب بعممو الدنيا، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم

(، وقال محققوه: "إسناده حسن"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم ٚ٘ٗٛ(، وأحمد في المسند، برقم )ٕٕ٘برقم ) بو،
(ٜٙٔ٘.) 

 (.ٜ٘ٓٔأخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لمرياء والسمعة استحق النار، برقم ) - ٕٕ
 (.ٜٕ٘ٛر اهلل، برقم )أخرجو مسمم، كتاب الزىد والرقائق، باب من أشرك في عممو غي - ٖٕ
 (.ٚ: ص) لمدميري العجم المية شرحو  ،(ٛ٘: ص) األشعار منتخبات في األزىار نفح: انظر - ٕٗ
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يمانو في سبيل تحصيميا، وليحصّ  ،عارك عمييانفسو لرئاسات يصارع وي ئُييي ل مراتب ومناصب يبذل دينو وا 
، إذن نيتو ))ال يتعممو إال ليصيب بو((فمثل ىذا ال يجوز وال يسوغ بحال من األحوال، لكن ىنا الحظوا الحصر 

فسد العمل كما فإن كان الرياء والسمعة فقميمو يمن مال أو جاه من الدنيا،  ال بو حظ  ُيحصِّ قد تمحضت لمدنيا، 
ىو معروف، أما إرادة المال ونحو ىذا فإن كان عمى سبيل التبع فيذا ال بأس بو كما ذكرت، وأعمى من ىذا أن 

ال كان عممو  من العمم الذي ال ينفع، والنبي تتمحض إرادتو ونتيو وقصده فيطمب ما عند اهلل دون شيء آخر، وا 
، وىو أنواع ومنو ىذا الذي قد فسدت فيو نيتو وقصده، (ٕ٘)استعاذ من العمم الذي ال ينفع -صمى اهلل عميو وسمم-

الناس منيم من يأخذ الدنيا ليتفرغ لعمل اآلخرة، ومنيم من يعمل عمل اآلخرة ليأخذ الدنيا، وشتان بين ىذا وىذا، 
من ىذا يبذل آخرتو لدنيا غيره ليس لدنياه ىو، يعني: من الناس من يبذل  أل دنيا، وأسو حصِّ يعمل بعمل اآلخرة ليُ 

ىذه المراتب، فمثل ىذا فاسد القصد الذي ال يتعمم العمم  أآخرتو لدنياه، ومنيم من يبذل آخرتو لدنيا غيره، ىذا أسو 
، يعني: ريح الجنة، فإذا رف الجنة((يجد ع   ))لمالذي ُيبتغى بو وجو اهلل إال ليصيب بو عرضًا من الدنيا قال: 

لم خمد في النار، لكن إن نة، وليس معنى ذلك أنو كافر مكان ال يجد ريح الجنة فمعنى ذلك أنو ال يدخل الج
 عذب حتى ُيمحص ثم يكون مآلو إلى الجنة.لو فإنو ي -عز وجل-يغفر اهلل 

َكِثيَرٌة، َوُمرَاِدي ِمْن َىَذا الَنِصيَحُة أَلْىِل اْلُقْرآِن؛ ِلَئال َيْبُطَل َسْعُيُيْم، : واأَلْخَباُر ِفي َىَذا اْلَمْعَنى -رحمو اهلل-قال 
َأَعاَذ اهلُل َحَمَمَة اْلُقْرآِن  ِإْن ُىْم َطَمُبوا بو َشَرَف الد ْنَيا ُحِرُموا َشَرَف اآلِخَرِة، ِإْذ َبَذُلوُه أَلْىِل الد ْنَيا َطَمًعا ِفي ُدْنَياُىْم،

 َذِلَك. ِمنْ 
ْغِني ِباْلُقْرآِن َعْن ُكلِّ َأَحٍد َفَيْنَبِغي ِلَمْن َجَمَس ُيْقِرُئ اْلُمْسِمِميَن َأْن َيتََأداَب ِبَأَدِب اْلُقْرآِن، َيْقَتِضي َثَواَبُو ِمن اهلِل، َيْستَ 

 َمتو.َجمات َعظَ -ِمن اْلَخْمِق، ُمَتَواِضٌع ِفي َنْفِسِو ِلَيُكوَن َرِفيًعا ِعْنَد اهلِل 
 

* * * 
 

 َباُب: ِذْكِر َأْخالِق َمْن َيْقرَُأ َعَمى اْلُمْقِرئ
َفَيْنَبِغي َلُو َأْن ُيْحِسَن اأَلَدَب ِفي ُجُموِسِو َبْيَن َيَدْيِو، َوَيَتَواَضَع ِفي ُجُموِسِو،  َعَمى َغْيرِِه، َوَيَتَمقانُ  َمْن َكاَن َيْقرَأُ 

ْن َزَجَره اْحَتَمَمُو، َوَرَفَق ِبِو، َواْعَتَقَد َلُو الْ   ْنُو. َيْيَبَة، َواالْسِتِحيَاَء مِ َوَيُكوَن ُمْقِباًل َعَمْيِو، َفِإْن ضجر َعَمْيِو اْحَتَمَمُو، َواِ 
ِإْن َكاَن َيْعَمُم َأناُو ال َيْحَتِمُل ِفي التاْمِقيِن َأْكَثَر ِمْن َخْمٍس  -ُىَو َأْعَمُم ِبَنْفِسوِ -َوُأِحب  َأْن َيَتَمقاَن َما َيْعَمُم َأناُو َيْضِبَطُو 

ْن َكاَن َيْعَمُم َأناُو ال َيْحَتمِ  َياَدَة، َواِ  ُل َأْن َيَتَمقاَن ِإال َثالَث آَياٍت، َلْم َيْسَأْل َأْن ُيَمقَِّنُو َخْمًسا، َفال َيْنَبِغي َأْن َيْسَأَل الزِّ
يَدُه َعَمى َأْرَفق َما َفِإْن َلقاَنُو اأُلْستَاُذ َثالثًا َلْم يزده َعَمْيَيا، َوَعِمَم ُىَو ِمْن َنْفِسِو أنو َيْحَتِمل َخْمًسا َسأََلُو َأْن َيزِ 

اِعَيًة ُيْؤِذِه ِبالطاَمِب، َوَصَبَر َعَمى ُمرَاِد اأُلْستَاِذ ِمْنُو؛ َفِإناُو ِإَذا َفَعَل َذِلَك َكاَن َىَذا اْلِفْعُل ِمْنُو دَ  َيُكوُن، َفِإْن أَبى َلمْ 
َياَدِة لو ِمماْن ُيَمقُِّنُو   ِإْن َشاَء اهلُل.-ِلمزِّ

َذا َلقاَنُو َشَكَر َلُو َذِلَك، َوَدَعا َلُو، َوَعظاَم َقْدَرُه. َوال َيْنَبِغي َلُو َأْن ُيْضِجَر َمْن ُيَمقِّنو َفَيْزَىَد ِفيوِ   ، َواِ 
ِِ َوال َيْجُفو َعَمْيِو ِإْن َجَفا َعَمْيِو، َويكِرُم َمْن ُيَمقِّنُو إذا َكاَن ُىَو َلْم ُيْكِرْمُو، َوَتْسَتِحي ِمْنُو ِإْن كَ   ِمْنَك. اَن ُىَو َلْم َيْسَت

                                                           

 (.ٕٕٕٚأخرجو مسمم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، برقم ) - ٕ٘
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َيْعِرُفوَن َواِجَب َحقِِّو َعَمْيَك، َفِباْلَحِريِّ َأْن َيْعِرَف َحقاَك؛ أَلنا َأْىَل اْلُقْرآِن َأْىُل َخْيٍر َوَتَيق ٍظ َوَأَدٍب،  ُتْمِزُم َأْنَت َنْفَسكَ 
َقْد َأَمَرَك  -َعزا َوَجلا - اْلَحقا َعَمى َأْنُفِسِيْم، َفِإْن َغَفَل َعْن َواِجِب َحقَِّك؛ َفال َتْغَفْل أنت َعْن َواِجِب َحقِِّو؛ َفِإنا اهللَ 

 .َصماى اهلُل َعَمْيِو َوَسمامَ -َأْن َتْعِرَف َحقا اْلَعاِلِم، َوَأَمَرَك ِبَطاَعِة اْلُعَمَماِء، َوَكَذا َأَمَر الراُسوُل 
اِمِت  ))َلْيَس ِمْن ُأماِتي َمْن : -َسمامَ َصماى اهلُل َعَمْيِو وَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنو-َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصا

  ، َقاَل َأْحَمُد: َيْعِني: َيْعِرُف َحقاُو.(26)َلْم ُيِجل َكِبيَرَنا، َوَيْرَحم َصِغيَرَنا، َوَيْعِرف ِلَعاِلِمَنا...((
جبلل  جبللو لما رفعو اهلل بو، وا  الكبير باعتبار يعني: أنو يعرف حقو من امتثال أمره واالىتداء بيديو مع توقيره وا 

-، ولو حق؛ لكبر سنو وقد تقمب أيضًا في العبودية هلل -تبارك وتعالى-أنو قد قضى عمرًا مديدًا في طاعة اهلل 
وىو  ،وىو موضع الشفقة ،قد رحم الصغير ورفع عنو التكميف -تبارك وتعالى-، والصغير فإن اهلل -عز وجل

وبأن ُيرحم، وىكذا أيضًا يعرف ألصحاب الحقوق حقيم،  نظيف ليس عميو ذنوب، طاىر فيو حري بأن ُيرفق بو
، وال (ٕٚ): "ُأمرنا أن ننزل الناس منازليم"-رضي اهلل عنيا-وُينزل الناس منازليم، وكما جاء في حديث عائشة 

يأنف من ذلك، وال يرى أن ىذا من قبيل الممق أو الضعف أو نحو ذلك، بل ىذه ىي األخبلق وىذه ىي الرفعة، 
عممين من يرى أن تقصير المعمم في حقو يكون سببًا لجفوة تصدر من ىذا المتعمم، فيقابل الجفاء ومن المت

وليس لو ذلك، يقول: ىذا المعمم مثبًل ُيعنفو أثناء اإلقراء، أو يزجره، أو يسيء إليو، أو يجرح مشاعره أو  ،بجفاء
غمظ عميو، ويكون صحو أو نحو ذلك وقد يبمو بمثل ىذا، وقد يجتيد ىذا المعمم في ننحو ذلك، ليس لو أن يقا

نما يعرف لو حقو  ،واإلنصاف عزيز ،ذلك سببًا لمقابمتو أيضًا برعونات وجفاء من ىذا التمميذ، فيذا ال يميق، وا 
ذلك أشياء عجيبة، قد  قل من ُينصف من نفسو، ولو نظرت في أحوال أىل العمم وتوقيرىم لمن يعممونيم تجد من

  .(ٕٛ)قال: "من السنة أن توقر العالم" -رحمو اهلل-ن س بن كيساجاء عن طاو 
صمى اهلل -بن كعب، فقيل لو: أنت ابن عم رسول اهلل  أخذ بركاب ُأبيّ  -رضي اهلل عنيما-وىذا ابن عباس 

 .(ٜٕ)ف"م وُيشر  ، فقال: "إنو ينبغي لمحبر أن ُيعظ  !تأخذ بركاب رجل من األنصار -عميو وسمم
صمى عمى جنازة ثم ُقربت لو بغمة ليركبيا فجاء  -رضي اهلل عنو-وكذلك جاء عن الشعبي: "أن زيد بن ثابت 

عباس:  ، فقال ابن-صمى اهلل عميو وسمم-عنك يا ابن عم رسول اهلل  بركابو، فقال لو زيد: خلِّ ابن عباس فأخذ 
 .(ٖٓ)براء"ىكذا ُيفعل بالعمماء والك

                                                           

سناد ،"لعالمنا ويعرف: "قولو دون لغيره صحيح: "محققوه وقال ،(ٕٕ٘٘ٚ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٕٙ  الحديث ىذا وا 
 ".عبادة من يسمع لم -ناضر بن ىانئ بن حيي وىو- قبيل أبا أن إال ثقات رجالو
 وضعفو ،(ٜٛٗٓٔ) برقم اإليمان، شعب وفي ،(ٜٖ) برقم اآلداب، في والبييقي ،(ٙ/ٔ) صحيحو مقدمة في مسمم ذكره - ٕٚ

 (ٖٗٗٔ) برقم الجامع، ضعيف في األلباني
 برقم ،(ٖٚٔ/ ٔٔ) راشد بن معمر جامع في راشد بن ومعمر ،(ٜٓ٘ٚ) برقم اإليمان، شعب في البييقي أخرجو - ٕٛ
(ٕٖٖٓٔ). 

 .(ٜٖٓ) برقم ،(ٛٛٔ/ ٔ) البغدادي لمخطيب السامع وآداب الراوي ألخبلق الجامع في الخطيبأخرجو  - ٜٕ
 (.ٕ٘ٚ/ ٕ)  الكبرى الطبقات - ٖٓ
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 -رضي اهلل عنو-: "مكثت سنتين ُأريد أن أسأل عمر بن الخطاب -تعالى عنورضي اهلل -ويقول ابن عباس 
 ، بقي ىذه المدة، وىو يدخل عميو في مجمسو.(ٖٔ)عن حديث ما منعني منو إال ىيبتو"

يدخل المسجد ويركع ركعتين ثم يجمس فيجتمع إليو أبناء المياجرين  -رحمو اهلل-وكان سعيد بن المسِيب 
يم بحديث، إجبلاًل وىيبة، أو يأتي سائل غريب ئنيم أن يسألو عن شيء إال أن يبتدحد مواألنصار، ال يجترئ أ

ب يسألو عن كان إنسان يجترئ عمى سعيد بن المسي، وىكذا أيضًا جاء في ترجمتو أنو ما (ٕٖ)فيسأل فيستمعون
 .(ٖٖ)شيء حتى يستأذنو كما ُيستأذن األمير

 . (ٖٗ)يمى مع أصحابو يعظمونو ويسودونو ويشرفونو مثل األمير"ويقول ابن سيرين: "رأيت عبد الرحمن بن أبي ل
 .(ٖ٘)كما ُيياب األمير" -يعني النخعي-وجاء عن األعمش قال: "كنا نياب إبراىيم 

فبرك بين يديو، سفيان  ةكان بمكة فجاءه سفيان بن عيين -رحمو اهلل-أعني أبا بكر بن عياش -وابن عياش 
، ؟كيف عيال أبيك ،، يا سفيان؟كيف أنت ،برك بين يدي أبي بكر بن عياش، فجعل أبو بكر يقول لو: يا سفيان

قال: فجاء رجل يسأل سفيان، سفيان إمام ويعرفو أىل مكة، وكان سفيان بن عيينة في مكة فجاء رجل يسأل 
  .(ٖٙ)ني ما دام ىذا الشيخ قاعدًا"سفيان بن عيينة عن حديث فقال سفيان: "ال تسأل

، -يعني عبد اهلل بن المبارك-حدثنا إذ أقبل ابن المبارك ل: "كنا عند ُمعتمر بن سميمان يويقول الحسن الخبل
 .(ٖٚ)نا"ائر بنا، فقال: إنا ال نتكمم عند كفقطع ُمعتمر حديثو، فقيل لو: حدث

قمم، وال يقوم  ىابن ميدي في مجمسو حيث وصفوا ىذا المجمس قالوا: "كان ال ُيتحدث في مجمسو، وال ُيبر   وىكذا
 .(ٖٛ)وسيم الطير، أو كأنيم في صبلة"ءأحد، كأنما عمى ر 

براء ممن كان لربما سُيبايع لو بالخبلفة، مر بن عون وىو يحدث فمر بيم أحد الكويقول بعضيم: "كنا عند ا
أحد  أخيو محمد، يقول الراوي: فما اجتر ُيدعى باإلمامة وىو إبراىيم بن عبد اهلل بن حسن بعد قتل أبموكب وكان 

أحد أن يمتفت،  أ، مر موكب ضخم فما اجتر (ٜٖ)أن يمتفت فينظر إليو فضبًل عمى أن يقوم، ىيبة البن عون"
: "فرأيت من مالك ما رأيت من وكذلك أيضًا الشافعي وما ذكره عن شيخو اإلمام مالك لما قدم المدينة فيقول

جبللو العمم، فازددت من ذلك، حتى ربما أكون في مجمسو فأصّ  ح الورقة تصفحًا رفيقًا ىيبة لو؛ لئبل فّ ىيبتو وا 

                                                           

 (.ٕٓٙ/ ٕ) المبيمة األسماء غوامض - ٖٔ
 (.ٜٔٗ) برقم ،(ٓٓٗ/ ٔ) البغدادي لمخطيب السامع وآداب الراوي ألخبلق الجامع في الخطيب أخرجو - ٕٖ
 (.ٜٕ٘) برقم ،(ٗٛٔ/ ٔ) البغدادي لمخطيب السامع وآداب الراوي ألخبلق الجامعفي  الخطيب أخرجو - ٖٖ
 (.ٔٗٙ/ ٔ) الكاشف - ٖٗ
 (.ٖٕ: ص) الكمال تيذيب تذىيب وخبلصة ،(ٜ٘/ ٔ) الحفاظ تذكرة - ٖ٘
 (.ٜٜٗ/ ٛ) النببلء أعبلم سير - ٖٙ
 (.ٙٓٚ) برقم ،(ٕٖٓ/ ٔ) البغدادي لمخطيب السامع وآداب الراوي ألخبلق الجامعفي  الخطيب أخرجو - ٖٚ
 (.ٗ٘ٔ/ ٜ) النببلء أعبلم وسير ،(ٕٚ٘/ ٔ)و ،(ٕٖٕ/ ٔ) حاتم أبي البن والتعديل الجرح - ٖٛ
 (.ٜٕٛ) برقم ،(٘ٛٔ/ ٔ) البغدادي لمخطيب السامع وآداب الراوي ألخبلق الجامع في الخطيب أخرجو - ٜٖ
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فتحيا بطريقة في غاية المطف لئبل يسمع صوت الورقة، اآلن في أ، الشافعي يقول: ُأحرك الورقة (ٓٗ)يسمع وقعيا"
 جل ُتمد.والبعض يرد يتكمم بصوت مرتفع، والرِّ  ةالجوالمجالس العمم اليواتف 

  .(ٔٗ)ىيبة لو" ؛ويقول الربيع بن سميمان: "واهلل ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ 
  .(ٕٗ)ىيبة لو" ؛ويقول اإلمام أحمد: "لزمت ُىشيمًا أربع سنين ما سألتو عن شيء إال مرتين

ستحييو إلى أيومًا وأنا أضحك، فأنا  -يعني اإلمام أحمد-ني أبو عبد اهلل آر أحد تبلمذة اإلمام أحمد يقول: "و 
 أشياء من ىذا القبيل. -رحمو اهلل-، أنو رآه يضحك، وذكر بعضيم عن اإلمام أحمد (ٖٗ)اليوم"

ن أبي طالب، كنا نجمس وكذلك أيضًا يقول أحمد بن إسحاق الفقيو: "ما رأيت في المحدثين أىيب من إبراىيم ب
: ال تخف فمست بين يدي اطاسو، فقمت لو سر  عنبري، فأخفى عُ وسنا الطير، لقد عطس أبو زكريا الءعمى ر  كأن
 ست بين يدي اهلل.مفا" ال تخف سو، فيذا يقول لو سر  من شدة الييبة يكتم ُعطا (ٗٗ)"اهلل

، فمما انصرف ُقدمت دابتو فأخذ أبو عمرو ويقول بعضيم: "شيدت جنازة ُحسين القباني فصمى عميو الُبشنجي
براىيم بن أبي طالب يسويان عميو ثيابو، فمضى  الخفاف بمجامو، وابن ُخزيمة إمام األئمة بركابو، والجارودي وا 

 ، أئمة يسوون ثيابو، وىذا يأخذ بركابو، وىذا يأخذ بمجامو.(٘ٗ)ولم يكمم واحدًا منيم"
صمي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد فيقف بين يم أنو كان يذكر بعض وكذلك أيضًا يحيى القطان فقد

يديو ابن المديني والشاذكوني وعمرو بن عمي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير ىؤالء يستمعون الحديث 
عظامًا لو ،وىم قيام عمى أرجميم إلى أن تحين صبلة المغرب ال يقول ألحد منيم: اجمس  .(ٙٗ)وال يجمسون ىيبة وا 

  .(ٚٗ)أيضًا يقول: "رأيت باب مالك في المدينة كأنو باب األمير" ابعض من وصف اإلمام مالكً و 
ذا رفع  ويقول آخر: "رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابو من اإلعظام لو والتوقير لو، إلى أن قال: وا 

ده ال يمتفت يقول: "وكنا إذا كنا عن، كانوا يتزاحمون عمى بابو حتى يقتتموا من الزحام، (ٛٗ)أحد صوتو صاحوا بو"
السبلطين تيابو، وكان يقول: ال، ونعم، وال يقال لو: من أين قمت  توسيم ىكذا، يقول: وكانءذا إلى ذا قائمون بر 

  :، وكذلك قيل في وصفو شعراً (ٜٗ)، يعني: ىيبة لو"؟ذا
 األذقانِ  والسائمون نواكُس  *** ع ىيبةً فبل ُيراج   الجواب   عُ د  ي                        

                                                           

 (.ٖٜٕ/ ٗٔ) عساكر البن دمشق تاريخ - ٓٗ
 (.ٙٗ: ص) الشافعيين وطبقات ،(ٖٚ٘/ ٜ) النببلء أعبلم وسير ،(ٗٓٗ/ ٔ٘) عساكر البن ،دمشق تاريخ - ٔٗ
 (.ٜٕٓ/ ٛ) النببلء أعبلم سير - ٕٗ
 (.ٜٕٔ: ص) أحمد اإلمام مناقب - ٖٗ
 (.ٚ٘ٔ/ ٕ) لمذىبي الحفاظ، تذكرة - ٗٗ
 الكبرى الشافعية وطبقات ،(ٖٔٔ/ ٕٗ) الرجال أسماء في الكمال وتيذيب ،(ٕٙٓ/ ٔ٘) عساكر البن دمشق تاريخ: انظر - ٘ٗ

 (.ٜٔٔ/ ٕ) لمسبكي
 (.ٜٕٔ/ ٔٔ) التيذيب وتيذيب ،(ٜٖٖ/ ٖٔ) الرجال أسماء في الكمال وتيذيب ،(ٔٚ: ص) أحمد اإلمام مناقب: انظر - ٙٗ
 (.٘٘ٔ/ ٔ) لمذىبي الحفاظ، تذكرة - ٚٗ
 (.ٜٕٛ) برقم ،(ٕٛٔ/ ٔ) البغدادي لمخطيب السامع وآداب الراوي ألخبلق الجامع في الخطيب أخرجو - ٛٗ
 (.ٖٕٚ/ ٗ)  اإلسبلم تاريخ - ٜٗ
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 وليس ذا سمطانِ  فيو المييبُ  *** قىسمطان الت   وعز   الوقارِ  نورُ 
ما نجد في وسائل التواصل ىذه من سباب وشتائم ا كان توقيرىم، فأين ىذا اليوم موىكذ ،ىكذا كانت مجالسيم

وحرمان  ،أسباب الحرمان، حرمان العممووقيعة بأىل العمم، وتمزيق لؤلعراض، ورمي بالقبائح، وىذا من أعظم 
))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميقل خيرًا أو  ،-ال حول وال قوة إال باهلل-التوفيق، والنتائج نشاىدىا 

  .(ٓ٘)ليصمت((
اِمِت َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  َكِبيَرَنا،  ُأماِتي َمْن َلْم ُيِجلّ  ))َلْيَس ِمنْ : -َصماى اهلُل َعَمْيِو َوَسمامَ -َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصا

 ، َقاَل َأْحَمُد: َيْعِني: َيْعِرُف َحقاُو.(51)َوَيْرَحم َصِغيَرَنا، َوَيْعِرف ِلَعاِلِمَنا...((
، َقاَل: [55]النساء: }َأِطيُعوا الماَو َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم{: -عز وجل-َعْن ُمَجاِىٍد ِفي َقْوِل اهلل 

 اْلُفَقَياُء َواْلُعَمَماُء.
  َعَمْيِو.ُثما َيْنَبِغي ِلَمْن َلقاَنُو اأُلْستَاُذ َأالا ُيَجاِوَز َما َلقاَنُو، ِإَذا َكاَن ِمماْن َقْد َأَحبا َأْن َيَتَمقانَ 

َذا َجَمَس َبْيَن َيَدْي َغْيرِِه َلْم َيَتَمقاْن ِمْنُو ِإال َما َلقاَنُو اأُلْستَاُذ  َأْعَني ِبَحْرٍف َغْيِر اْلَحْرِف الاِذي قد َتَمقاَنُو ِمْن -َواِ 
ِ  ِلِقرَاَءِتِو، َوَقْد َقاَل النابي   -اأُلْستَاذِ   . (52)وا َكَما ُعمِّْمُتْم((ء))اْقرَ : -ميو وسممصمى اهلل ع-َفِإناُو َأْعَوُد َعَمْيو، َوَأَص
صمى اهلل عميو -قال ىذا الحديث في قراءة القرآن، يعني: كما ُأنزل عمى النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ويقرأ عمى ىذا بوجو أن ال ُيشتت قمبو فيقرأ عمى ىذا  -رحمو اهلل-باألحرف السبعة، ومقصود اآلُجري  -وسمم

 بوجو قبل أن يتأىل ويضبط قراءة، ثم بعد ذلك يمكن أن يطمب ما زاد عمييا.بوجو وىذا 
ِو، َوَأَحبا َذِلَك ِمْنُو، فإذا َرآُه َقاَل ُمَحماُد ْبُن اْلُحَسْيِن: َمْن َقَنَع ِبَتْمِقيِن اأُلْستَاِذ َوَلْم ُيَجاِوْزُه َفِباْلَحِريِّ َأْن ُيَواِظَب َعَميْ 

 ُيَمقِّْنُو َزِىَد ِفي َتْمِقيِنِو، َوثَُقَل َعَمْيِو، َوَلْم ُتْحَمْد َعَواِقبُو.  َقْد َتَمقاَن َما َلمْ 
َلُو َحاَجٌة، َوَقْد َكاَن اأُلْستَاُذ  َوُأِحب  َلُو ِإَذا َقرََأ َعَمْيِو َأالا َيْقَطَع َحتاى َيُكوَن اأُلْستَاُذ ُىَو الاِذي َيْقَطُع َعَمْيِو، َفِإْن َبَدتْ 

َل َذِلَك ِبُعْذرِِه، َحتاى ُدُه َأْن َيْأُخَذ َعَمْيِو ِماَئَة آَيٍة، َفاْختَاَر ُىَو َأْن َيْقَطَع اْلِقرَاَءَة ِفي َخْمِسيَن آَيٍة، َفْمُيْخِبْرُه َقبْ ُمرَا
 َيُكوَن اأُلْستَاُذ ُىَو الاِذي َيْقَطُع َعَمْيِو. 

ُبَد َلُو  ُو َأْو َيْأُخذ َعَمْيِو، َوال ُيْقِبْل َعَمى َغْيرِِه، َفِإْن ُشِغَل اأُلْستَاُذ َعْنُو ِبَكالٍم الَوَيْنَبِغي لو َأْن ُيْقِبَل َعَمى َمْن ُيَمقِّنُ 
 منو ِفي اْلَوْقِت ِمْن َكالِمِو؛ َقَطَع اْلِقرَاَءَة َحتاى َيُعوَد ِإَلى االْسِتَماِع ِإَلْيِو. 

ْستَاِذ، َوَكاَن ِفي اْلَمْسِجِد، َفِإْن َأَحبا َأْن َيْنَصِرَف اْنَصَرَف َوَعَمْيِو اْلَوَقاُر، َدَرَس َوُأِحب  ِإَذا اْنَقَضْت ِقرَاَءُتُو َعَمى األُ 
 ِفي َطِريِقِو َما َقْد َتَمقان.

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب الحث ٖ٘ٔٙأخرجو البخاري، كتاب األدب، باب إكرام الضيف، وخدمتو إياه بنفسو، برقم ) - ٓ٘
 (.ٚٗعمى إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كمو من اإليمان، برقم )

يف لجيالة مولى عبد اهلل بن عمرو، وباقي رجالو ثقات (، وقال محققوه: "إسناده ضعٖٜ٘ٙأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٔ٘
 (.ٖٗٗ٘العوام: ىو ابن حوشب"، وحسنو األلباني في صحيح الجامع، برقم ) ،رجال الشيخين

حسن الحديث، وباقي  -وىو ابن أبي النجود -(، وقال محققوه: "إسناده حسن، عاصمٕٖٛأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٕ٘
 (.ٔٚٔٔ(، وحسنو األلباني في صحيح الجامع، برقم )ٓٛٙٛشيخين"، والطبراني في الكبير، برقم )رجالو ثقات رجال ال
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ْن َأَحبا َأْن َيْجِمَس ليأخذ َعَمى َغْيرِِه َفَعلَ  ْن َجَمَس ِفي الْ  ،َواِ  َوَلْيَس ِباْلَحْضرِة َمْن َيْأُخُذ َعَمْيِو، َفِإماا َأْن  َمْسِجدِ َواِ 
ماا َأْن َيُكوَن َذاِكرًا هلِل تعالى، َشاِكرًا َلُو َعَمى َما َعماَمُو ِمْن ِكتَاِبِو، وَ  ماا َجاِلٌس َيْحِبُس َيْرَكَع، َفَيْكَتِسَب َخيرًا، َواِ  اِ 

، َأْو ُمَعاَشَرِة َمْن َلْم َتْحُسْن ُمَعاشَ  َنْفَسُو ِفي اْلَمْسِجِد، َيْكَرُه اْلُخُروجَ  َرُتُو ِمْنُو َخْشَيَة َأْن َيَقَع َبَصُرُه َعَمى َما ال َيِحل 
َفُحْكُمُو َأْن َيْأُخَذ عمى َنْفسو ِفي ُجُموِسِو ِفي اْلَمْسِجِد: أالا َيُخوَض ِفيَما ال َيْعِنيِو، َوَيْحَذر  َفَجَمس ِفي اْلَمْسِجدِ 

 الن ُفوُس َة ِفي َأْعرَاِض النااِس، َوَيْحَذر َأْن َيُخوَض ِفي َحِديِث الد ْنَيا، َوُفُضوِل اْلَكالِم؛ َفِإناُو ُرباَما اْسَترَاَحتْ اْلَوِقيعَ 
ِة ِفي ُحُضورِِه، َو اْنِصرَاِفِو ِإَلى َما َذَكْرُت، ِمماا ال َيُعوُد َنْفُعُو، َوَلُو َعاِقَبٌة ال ُتْحَمُد، َوَيْسَتْعِمُل ِمْن اأَلْخالِق الشاِريفَ 

  اْلُمَوفُِّق ِلَذِلَك. -َعزا َوَجلا -َواهلُل  ،َما ُيْشِبُو َأْىَل اْلُقْرآنِ 
يعني ىنا ُيرشده إلى الحال التي يكون عمييا وما ينبغي أن يشتغل بو إن جاء فمم يجد من يقرأ عميو، يعني: لم 

، كيف يفعل؟ ىل يذىب ىنا وىناك أو يجمس في المسجد ؟لغما حضر الشيخ كيف ينش ،يجد الشيخ مثبلً 
 .؟ويشتغل بما يعنيو وينفعو

 


