كتاب فضائل القرآن

كتاب فضائل القرآن

باب فضائل تالوة القرآن وتعلمو وتعليمو
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،والصبلة والسبلـ على اؽبادي األمُت نبينا ؿبمد  ،وعلى آلو وصحبو وسلم
تسليما كثَتا إىل يوـ الدين  ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العاؼبُت .

كتاب فضائل القرآف  ،باب فضائل تبلوة القرآف وتعلمو وتعليمو  ،وقوؿ اهلل 
       

(ٔ)

وقولو تعاىل :

 

   

             
          

(ٕ)

وعن

عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قاؿ رسوؿ اهلل  اؼباىر بالقرآف مع السفرة الكراـ الربرة  ،والذي يقرأ

القرآف ويتتعتع فيو وىو عليو شاؽ  ،لو أجراف (ٖ) أخرجاه  ،وللبخاري عن عثماف  أف رسوؿ اهلل 
قاؿ  :خَتكم من تعلم القرآف وعلمو (ٗ) وؼبسلم عن أيب أمامة  ،قاؿ  :ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿ :

اقرءوا القرآف  ،فإنو يأٌب يوـ القيامة شفيعا ألصحابو  ،اقرءوا الزىراوين  :البقرة وسورة آؿ عمراف  ،فإهنما

تأتياف يوـ القيامة كأهنما غمامتاف  ،أو  :كأهنما غيايتاف  ،أو  :كأهنما فرقاف من طَت صواؼ  ،رباجاف عن
(٘)
أصحاهبما  ،اقرءوا سورة البقرة فإف أخذىا بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

ٔ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٖ  -البخاري  :تفسَت القرآف ( ، )ٜٖٗٚومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٜٚٛوالًتمذي  :فضائل القرآف (ٗٓ ، )ٕٜوأبو داود  :الصبلة (ٗ٘ٗٔ) ،
وابن ماجو  :األدب ( ، )ٖٜٚٚوأضبد ( ، )ٗٛ/ٙوالدارمي  :فضائل القرآف (. )ٖٖٙٛ
ٗ  -البخاري  :فضائل القرآف ( ، )ٕ٘ٓٚوالًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٓٚوأبو داود  :الصبلة (ٕ٘ٗٔ)  ،وابن ماجو  :اؼبقدمة (ٕٔٔ)  ،وأضبد
(ٔ ، )٘ٚ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٖٛ
٘  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘. )ٕٜٗ/

ٕ

كتاب فضائل القرآن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أضبد ريب وأشكره وأثٍت عليو اػبَت كلو  ،من فأفضل وأعطى فأجزؿ وأنعم فتكرـ  ،والصبلة والسبلـ
على من أرسلو اهلل رضبة للعاؼبُت ومنة للمؤمنُت وؿبجة للسالكُت وحجة على اؼبعاندين  ،لينذر من كاف حيا
ووبق القوؿ على الكافرين .
أما بعد :
فأوال  :أشكر اهلل جل وعبل على ما يسر وىيأ من ىذه الدورة العلمية اليت تقاـ ُب ىذا اعبامع اؼببارؾ
على أيدي إخواف فضبلء  ،جزاىم اهلل خَتا على ىذا العمل  ،وجعل ذلك ُب موازين حسناهتم عند اهلل
تعاىل .
وىذا الدرس ىو ُب كتاب ( فضائل القرآف الكرَل ) لشيخ اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوىاب  ،وىو ضمن
ؾبموع مؤلفات الشيخ رضبو اهلل تعاىل  ،والشيخ غٍت عن التعريف  ،إماـ من األئمة وعلم من األعبلـ  ،سار
على منهاج النبوة ُب طلبو للعلم وتعليمو لو  ،وتلقيو للعلوـ الشرعية  ،فدعا الناس إىل عبادة اهلل تعاىل وحده
ونبذ الشرؾ وترؾ البدع واػبرافات  ،ومن أىم ما سبيز بو ىذا اإلماـ الكبَت  ،السَت على أدلة الكتاب والسنة
على وفق منهج السلف الصاحل ؽبما  ،وإذا تتبعت مؤلفاتو وجدت أف فيها  ،إما دليل من القرآف أو من
السنة أو من أقواؿ الصحابة أو كبل ـ ألئمة اإلسبلـ وسلف األمة  ،لي فيها إطالة وال إطناب  ،كما ُب
ىذا الكتاب ُب فضائل القرآف الكرَل  ،إما االستدالؿ على فضل القرآف بآية أو حبديث أو بأثر عن
الصحابة -رضي اهلل تعاىل عنهم  -وىذا ىو العلم النافع اؼبفيد الذي هبعل النف زكية ومستقيمة وصاغبة
على الطريق السوي الذي يرضاه اهلل تعاىل لعباده .
وعنواف ىذه الرسالة ىي ( فضائل القرآف الكرَل ) وال بد قبل الشروع ُب الكبلـ على الفضائل شرح
ىذا العنواف ألنو يكثر الكبلـ على مثل ىذا العنواف  ،فضائل القرآف الكرَل فضائل الصحابة فضائل مكة
فضائل اؼبدينة  ،وغَت ذلك .
فأقوؿ  :الفضائل صبع فضيلة  ،وىي على وزف فعيلة  ،والعرب ذبمع فعيلة على فعائل  ،وىذا صبع
مقي ُب كل رباعي مؤنث ثالثو حرؼ مد  ،فليست صبع الفضائل فضل وإمبا صبع الفضائل فضيلة ،
وفضائل القرآف اليت كبن بصددىا ىل ىي للقرآف الكرَل أو ؼبن يقرأ القرآف الكرَل ؟ ىذه الفضائل أصلها
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الزمة للقرآف الكرَل ال تنفك عنو  ،فضائل القرآف الزمة للقرآف الكرَل وال تنفك عنو  ،ولكن ىذه الفضيلة
قد تتعدى إىل آخر حبسب ما يقوـ بو من عمل كبو القرآف  ،فتنتقل ىذه الفضيلة إىل اؼبتفضل عليو  ،ومىت
تنتقل إليو ؟ إذا ىو أحسن التعامل مع القرآف الكرَل  ،وقاـ حبقو  ،وتبله حق تبلوتو  ،وعمل بو واتبعو
وتدبره  ،وأخلص هلل تعاىل ُب تبلوتو  ،حينئذ تنتقل ىذه الفضائل إىل قارئ القرآف مع بقائها ُب القرآف
الكرَل  ،أما إذا مل وبسن اإلنساف العمل بالقرآف الكرَل وىو يتلوه أيضا  ،يتلو القرآف ويقرأه لكنو ال يعمل
بو  ،أو ىبالف عملو ُب حياتو  ،فهذا ال يتأىل إىل أف يكوف من أىل فضائل القرآف الكرَل .
وىناؾ فرؽ بُت الفضائل والفضوؿ  ،فكما سبق  ،الفضائل ىي صبع فضيلة  ،والفضوؿ صبع فضل ،
وؽبذا ظبي حلف الفضوؿ حبلف الفضوؿ  ،والفضوؿ ىو الشيء الزائد الذي ال وبتاج اإلنساف إليو  ،كما
قاؿ اهلل تعاىل :
تعاىل :

(ٔ)

     

   

(ٕ)

أي ما فضل وما زاد  ،وُب قولو

العفو ىنا الشيء الزائد  ،أي ما فضل  ،وال يعٍت أف ىذا

الزائد قد ال وبتاج إليو  ،قد وبتاج إليو لكن إذا مل يقم بو اإلنساف ال يضره شيء  ،وقد يستعمل اؼبعٌت
الثاٍل الذي ىو الفضوؿ  ،فيما ال ينبغي أف يكوف  ،كما يقولوف  :ىذا إنساف فضويل  ،يعٍت أنو يتدخل ُب
أمور ال تعنيو وال زبصو  ،وظبوه " فضويل " كما قاؿ أىل اللغة ُب ىذا  ،لكن قد تقوؿ  :إف اهلل سبحانو
وتعاىل قد ظبى ُب القرآف فضل  ،قاؿ :

  

(ٖ)

وأنت قلت  :إف الفضوؿ صبع فضل

 ،فينبغي معرفة ىذا القيد  ،صحيح أف الفضوؿ صبع فضل  ،لكن الفضل إذا أضيف إىل اهلل تعاىل اكتسب
معٌت آخر ؛ ألف اهلل جل وعبل ىو مصدر اػبَت واإلحساف  ،وكل ما يضاؼ إىل اهلل تعاىل فإنو يناؿ شرؼ
الكماؿ وشرؼ التحقق واغبصوؿ  ،كما قاؿ اهلل تعاىل :


(ٗ)

وقاؿ تعاىل عن الفضل أيضا :

    

    

ٔ  -سورة البقرة آية . ٕٜٔ :
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٜٜٔ :
ٖ  -سورة يون آية . ٘ٛ :
ٗ  -سورة يون آية .٘ٛ :

ٗ

 

(ٔ)

كتاب فضائل القرآن
فالفضل ُب القرآف مل يرد إال مفردا  ،ومل يأت على فضوؿ  ،وإذا أضيف إىل اهلل تعاىل اكتسب معٌت
آخر  ،وال يدخل ُب معٌت الفضوؿ  ،وينبغي معرفة ىذا  ،ىذه مسألة قبل الدخوؿ ُب اؼبوضوع .
المؤلفات في فضائل القرآن :

اؼبؤلفات ُب فضائل القرآف على نوعُت :

النوع األول  :فضل آية م ستقلة  ،يعٍت بعض العلماء يؤلف ُب فضل آية مستقلة  ،كما ألف أبو ؿبمد

اػببلؿ اؼبتوَب سنة أربعمائة وتسعة وثبلثُت ُب فضل سورة اإلخبلص  ،فضل سورة واحدة  ،فضل سورة
اإلخبلص  ،وقد يكوف أيضا فضل آية واحدة  ،كما أفرد السيوطي آية الكرسي واستقصى فضائلها ،
ويوجد مؤلف للشيخ ابن عثيمُت  :تفسَت آية الكرسي وبياف ما فيها من الفضائل .
النوع الثاني  :فضائل القرآف على وجو العموـ بسوره كلها  ،وىذا قد ألف فيو أىل العلم مؤلفات

متعددة  ،وىي على النحو التايل مرتبة حسب التواريخ :
ألف ُب ذلك أبو عبيد القاسم بن سبلـ اؼبتوَب سنة مائتُت وأربعة وعشرين  ،ومطبوع كتابو ُ ،ب فضائل
القرآف الكرَل  ،وألف أبو عبد اهلل بن الضري ُب فضائل القرآف الكرَل  ،وىو متوَب سنة أربع وتسعُت
ومائتُت  ،وألف فيها أيضا أبو الفضل الرازي  ،وىو متوَب سنة أربع وطبسُت وأربعمائة  ،وألف فيها اغبافظ
ابن كثَت رضبو اهلل  ،وىي موجودة ضمن التفسَت  -فضائل القرآف الكرَل .
وىذا الكتاب الذي بُت أيدينا ىو للشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب  ،اؼبتوَب سنة ألف ومائتُت وست من
اؽبجرة  ،وظباه ُب فضائل القرآف .
وىناؾ نوع  ،لعلو نوع ثالث من اؼبؤلفات ُب فضائل القرآف الكرَل  ،وىو ما يكوف ُب كتب السنة ،
فبعض كتب السنة أفردت فضائل القرآف بكتاب مستقل  ،من ذلك ما أفرد البخاري رضبو اهلل تعاىل  ،كتابا
ضمن صحيحو وظباه فضائل القرآف الكرَل  ،وكذلك سار عليو الًتمذي والنسائي .
وردبا ىناؾ نوع رابع يستأن بو أيضا ُب فضائل القرآف الكرَل  ،وعلى طالب العلم أف يرجع إليو
ؼبعرفتها  ،وىي كتب التفسَت  ،كتب التفسَت ُب مقدماهتا كبلـ عن فضائل القرآف الكرَل  ،ما من مفسر إال
وهبعل ُب مقدمة كتابو ؿببل لبياف فضائل القرآف وآدابو وآداب ضبلتو وغَت ذلك  ،فيوجد فيو كبلـ على
ٔ  -سورة اؼبائدة آية . ٘ٗ :
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فضائل القرآف  ،ومن أوسعها واهلل أعلم ىو كتاب القرطيب  :أحكاـ القرآف الكرَل  ،وبعده صباؿ الدين
القاظبي ُ ،ب ؿباسن التأويل  .ىذا ضمن اؼبدخل قبل الشروع .
وفبا يدخل أيضا ُب العنواف  :اإلضافة  ،وىي فضائل القرآف الكرَل  ،كلمة القرآف الكرَل  ،اختلف أىل
العلم ُب ىذه الكلمة  ،ىل ىي مصدر أـ وصف ؟ ىل ىي مهموزة أو غَت مهموزة ؟ يعٍت قرآف أو قراف ،
واؼبختار عند أىل العلم  ،عند صباىَت أىل العلم  ،أف لفظة أو كلمة القرآف  ،مصدر من قرأ يقرأ قراءة ،
وىو مهموز  ،وصار ىذا االسم علما على القرآف الكرَل  ،ما بُت دفيت اؼبصحف الشريف  ،فإذف ىذه
الكلمة ىي مصدر من قرأ يقرأ قراءة  ،باؽبمز  ،ويدؿ لذلك أيضا ما أخرب اهلل تعاىل ُب كتابو ُب قولو تعاىل
:

         

أوؿ كلمة نزلت ُب القرآف الكرَل وىي ُب صدر سورة العلق :

(ٔ)

ويدؿ لو كذلك

     

(ٕ)

فالكلمة مصدر وىي مهموزة  ،وىي ذبمع ما دؿ عليو القرآف الكرَل  ،فالقرآف الكرَل صبع ُب سوره
وآياتو اغبكم واؼبواعظ والعرب  ،والوعد والوعيد والقصص وأخبار السابقُت  ،وىذا القوؿ ىو قوؿ صبهور أىل
العلم  ،وىو اؼبختار .
ولكن ذىب آخروف إىل أف كلمة ( قرآف ) ىي وصف وأهنا غَت مهموزة  ،يعٍت أهنا قراف  ،أي من
قرنت الشيء بالشيء  ،أي ض ممت بعضو إىل بعض  ،وقالوا  :إف سور القرآف مقروف بعضها ببعض ،
وآياتو مقروف بعضها ببعض  ،وؾبموع بعضها إىل بعض  ،وفيها اغبكم واؼبواعظ والعرب كذلك  ،وهبذا
استشهدوا بقراءة ابن كثَت  ،عبد اهلل بن كثَت اؼبكي الذي يقرأ ُب القرآف الكرَل بالنقل وال يقرأ
 

(ٖ)



يقرأ ( إف ىذا القراف ) إال ُب موضعُت ُب سورة القيامة  ،كما ىو موضح ُب علم

القراءات  ،ولكن أىل العلم قالوا  :لي

ىذا ىو األصل وإمبا نقل اغبركة من اؽبمزة إىل التسهيل ىو ألجل

ٔ  -سورة القيامة آية .ٔٛ - ٔٚ :
ٕ  -سورة العلق آية . ٔ :
ٖ  -سورة اإلسراء آية .ٜ :

ٙ

كتاب فضائل القرآن
كثرة دوراف ىذا اللفظ ُب القرآف الكرَل  ،وإف كانت القراءة أيضا سنة متبعة يأخذىا األوؿ عن اآلخر ال
ؾباؿ فيها للرأي وال للقياس .
ُب ىذا الباب قاؿ اؼبؤلف  :باب فضائل تبلوة القرآف الكرَل وتعلمو وتعليمو  ،وصدر ذلك بآية اجملادلة
وىي قوؿ اهلل تعاىل :

        

             
   

تعاىل :



(ٔ)

فاؼبؤلف اقتصر ىنا على وجو الشاىد من اآلية  ،وىو قولو

         

وُب ىذا اؼبقاـ أبُت معٌت ىذه اآلية تفسَتا  ،فقولو تعاىل :

(ٖ)



وجوابو ىو جواب األمر اؼبتقدـ  ،األمر تقدـ ُب أوؿ اآلية ُب قولو تعاىل :
     

فيو قراءة وقراءة  ،بل ىو ؾبذوـ
()ٙ

ىو عائد على

(ٗ)

ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم
الذ َ

ٔ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
ٕ  -سورة اجملادلة آية .ٔٔ :
ٖ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
ٗ  -سورة اجملادلة آية .ٔٔ :
٘  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
 - ٙسورة اجملادلة آية .ٔٔ :
 - ٚسورة اجملادلة آية . ٔٔ :
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ىذا فعل مضارع ؾبذوـ
  

فهذا الفعل مضارع ؾبذوـ بإصباع القراء  ،يعٍت لي

    
()ٚ

(ٕ)

(٘)

والضمَت ُب قولو



     

كتاب فضائل القرآن
 

 

(ٔ)

وحرؼ " من " ىنا ىي تبعيضية  ،واؼبعٌت أي يرفع اهلل الذين امتثلوا أمر

اهلل تعاىل وامتثلوا ما تعلموه من العلوـ الشرعية  ،فعملوا هبا ونشروا ىذا العلم وطبقوه ُب حياهتم  ،فإف اهلل
تعاىل يبيزىم عن غَتىم ويرفعهم درجات تفوؽ من مل يعمل بعلمو ومن مل يتعلم .
ٍب قاؿ اهلل :
وؽبذا عطف

(ٕ)

    
(ٖ)

    

      

أصل اإلتياف ُب اللغة ىو اجمليء مطلقا ،

ىو معطوؼ على الذين آمنوا


(ٗ)

 

وىذا من عطف اػباص على العاـ ،

لبلىتماـ بو والعناية  ،وىذا كثَت ُب القرآف الكرَل  ،من ذلك قوؿ اهلل تعاىل حىت يتضح بو اؼبقاـ :
          
 

(٘)

ىذا من عطف العاـ على اػباص  ،وُب قولو تعاىل :

   
 

()ٚ

()ٙ

فجربيل ىو من اؼببلئكة

   
   

فجربيل داخل ُب اؼببلئكة  ،لكنو عطفو على ما سبق ذكره ؼبكانتو وعلو قدره

من بُت اؼببلئكة  ،أفرده بالذكر  ،وىكذا ُب ىذه اآلية أفرد من تعلم العلم وتلقاه من مصادره الصحيحة
وعمل بو  ،أفرده بالذكر من أىل اإليباف مع أنو من أىل اإليباف  ،بل إف أىل العلم ىم أىل اػبشية  ،وىم

ٔ  -سورة اجملادلة آية .ٔٔ :
ٕ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
ٖ  -سورة اجملادلة آية .ٔٔ :
ٗ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٔٓ :
 - ٙسورة البقرة آية . ٜٛ :
 - ٚسورة البقرة آية .ٜٛ :

ٛ

كتاب فضائل القرآن
أىل اإليباف اغبق ؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ :

      

(ٔ)

فالعطف

حينئذ ىو من عطف اػباص على العاـ لبلىتماـ بو والتنويو بذكره والعناية .
وىكذا يأٌب ُب القرآف الكرَل ذكر الذين أوتوا العلم  ،وىذه مسألة تفسَتية ربتاج منكم إىل حبث
واستقراء  ،وؽبذا ُب قولو تعاىل حينما ذكر اهلل قصة قاروف :
 
 

(ٕ)
(ٖ)

وُب سورة الروـ :

       

وقاؿ تعاىل ُب سورة العنكبوت :

   

(ٗ)

    

      

فأىل العلم حينما يأٌب ذكرىم ُب القرآف ُب مثل ىذا اؼبوضع فإنو مقاـ

ثناء وشرؼ ورفعة ؽبم  ،فتجدىم ينكروف اؼبنكر ويأمروف باؼبعروؼ ويدعوف إىل اػبَت .
(٘) أىل العلم اغبق الذين ال يريدوف الدنيا  ،قالوا " :
ففي قصة قاروف
ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم
قَ َاؿ الذ َ
ويلكم " وبذروهنم  ،واهلل تعاىل ذكر أف القرآف الكرَل ىو آيات ُب صدور الذين أوتوا العلم  ،ومن غرائب
ىذه اآليات أهنا مل ترد إال ُب السور اؼبكية ما عدا سورة واحدة واهلل أعلم جاءت وىي مدنية وإمبا أكثرىا
سور مكية ُ ،ب قولو  :أوتوا العلم .
وفيو أيضا ما يشابو ىذا  ،أوتوا الكتاب  ،فهذا مبحث تفسَتي نفي وبتاج من طالب العلم إىل أف
يتوقف عنده  ،فقاؿ ىنا  :الذين أوتوا العلم  ،ما اؼبراد بالعلم الذي أوتوه ؟ ابن جرير الطربي وغَته من أىل
التفسَت يقوؿ  :أوتوا العلم باهلل وبكتابو وبرسولو  ،وىم أىل القرآف الكرَل  ،وؽبذا استشهد هبا اؼبؤلف ُب
ىذا اؼبوضع هبذا اعبزء من ىذه اآلية

       

ٔ  -سورة فاطر آية . ٕٛ :
ٕ  -سورة القصص آية .ٛٓ :
ٖ  -سورة الروـ آية . ٘ٙ :
ٗ  -سورة العنكبوت آية .ٜٗ :
٘  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
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(ٔ)

فقد ميز اهلل تعاىل أىل العلم بالقرآف الكرَل على غَتىم من سائر الناس ومن سائر أىل

اإليباف  ،بأف اهلل قد أثٌت عليهم وأعلى من مكانتهم وشرفهم ونوه بذكرىم وجعل ؽبم من الثواب ما لي
لغَتىم من سائر اؼبؤمنُت  ،كما يروى عن عبد اهلل بن مسعود يقوؿ  " :إف اهلل جل وعبل وىب أىل العلم
من الثواب ما لي لغَتىم من سائر اؼبؤمنُت " وعلى أحد ا لتفسَتات أف أىل العلم ىنا ىم أىل القرآف
الكرَل .
ٍب ذكر اهلل تعاىل ىذا الفضل الذي ميزىم بو عن غَتىم  ،فما ىو ؟ قاؿ :
      

(ٕ)

  

والدرجات ىي تنبئ عن العلو والرفعة وشرؼ

اؼبكانة  ،وىل ىي ؿبددة ىذه الدرجات ؟ ليست ؿبددة حبد  ،وؽبذا جاءت منكرة ومل تأت معرفة ُب ىذا
اللفظ  ،قاؿ  :درجات ،

         

(ٖ) فهي صبع درجة والدرجة ىي اؼبنزلة الرفيعة  ،وجاءت منكرة إشارة إىل كثرة أنواع الدرجات ُب الدنيا وُب
اآلخرة  ،وما ينالو من الفضل  .وفيها معٌت الكرامة والشرؼ والرفعة .
ىذه اآلية العظيمة نأخذ منها عدة دالالت  ،فأقوؿ  :دلت ىذه اآلية :
أوال  :على فضل العلم وفضل العلماء  ،فيها داللة على فضل العلم وفضل العلماء  ،حيث نوه اهلل
تعاىل بشأف من تعلم  ،واؼبقصود بالعلم ىنا العلم الشرعي الذي ىو علم القرآف وعلم السنة  ،ونوه بشأف
أىل العلم وما ؽبم من األجر والثواب .
ودلت ىذه اآلية أيضا على فضل أىل القرآف الكرَل الذين يتلونو حق تبلوتو .
ودلت ىذه اآلية كذلك على أف الرفع ُب الدنيا يكوف بالنصر والتأييد وحسن الذكر  ،ويكوف أيضا
الرفع ُب اآلخرة بدخوؿ اعبنة وحصوؿ الثواب ومراتب الرضواف من اهلل تعاىل .

ٔ  -سورة اجملادلة آية .ٔٔ :
ٕ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
ٖ  -سورة اجملادلة آية .ٔٔ :

ٓٔ

كتاب فضائل القرآن
ودلت ىذه اآلية على أف العلم باهلل وبرسلو  ،ىو الذي بعث اهلل تعاىل بو أنبياءه  ،وبعث بو نبينا
ؿبمدا صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،فهو مبلغ عن ربو  ،ومعرؼ عن ربو  ،يعرؼ العباد ما لرهبم من اغبقوؽ ،
وما هبب عليهم كبو رهبم جل وعبل ؛ ألف البلـ اليت ُب ( العلم ) ىي الـ العهد وليست لبلستغراؽ  ،أي
العلم اؼبعهود الذي جاء بو الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ .
وإذا كاف اغباؿ كذلك وأف ىذا النيب عليو الصبلة والسبلـ جاء هبذا القرآف ليعلم الناس ما هبب عليهم
لرهبم  ،كاف واجبا على العباد أف يتبعوه  ،وأف يقتفوا أثره وأف يسلموا غبكمو عليو الصبلة والسبلـ .
والرفعة ُب الدنيا مكانة عظيمة  ،يهبها اهلل تعاىل ؼبن يشاء من عباده  ،ويهبها ألىل القرآف خاصة
الذين عملوا بو  ،واألمثلة على ذلك كثَتة  ،لعلي أذكر مثالُت :
المثال األول  :ما أخرجو اإلماـ مسلم ُب قصة عامر بن اغبارث اػبزاعي  ،الذي كاف واليا على مكة

 ،واله عمر على مكة  ،فلقيو عمر  ،لقي نافعا ُب عسفاف  ،فلما لقيو قاؿ لو  :من أمرت على ىذا الوادي
؟ كأنو ينكر عليو  ،كيف زبرج وتًتؾ ىذا الوادي أو ىذا اؼبكاف ببل واؿ ؟ قاؿ  :إٍل أمرت عليهم ابن أبزى
 ،عبد الرضبن بن أبزى  ،قاؿ مستنكرا عمر  :ومن ابن أبزى ىذا ؟ فسكت نافع وقاؿ  :ابن أبزى  ،إنو
حافظ للقرآف وعامل بالفرائض  ،وكاف عمر وقافا عند حدود اهلل  ،وقاؿ  :لقد ظبعت نبيكم صلى اهلل عليو
وآلو وسلم يقوؿ  :إف اهلل لَتفع هبذا الكتاب أقواما ويضع بو آخرين (ٔ) فهذا دليل على أف اهلل رفعو وىو
موىل من اؼبوايل رفعو اهلل .
المثال الثاني  :قصة أيب ؼبا جاءه النيب عليو الصبلة والسبلـ  ،والقصة ُب صحيح مسلم  ،ناداه وقاؿ

لو  :يا أيب إف اهلل أمرؾ أف تقرأ علي سورة البينة  ،قاؿ  :أوظباؾ اهلل يل ؟ قاؿ  :نعم  ،فبكى أيب فرحا هبذه
الرفعة  ،قاؿ  :وظباؾ باظبك ُب اؼبؤل األعلى (ٕ) ألنو يقرأ القرآف وىو سيد القراء وىو من كبار القراء  ،أثٌت
عليو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
وتتبعوا األمثلة  ،ىي كثَتة حقيقة  ،يعٍت قصة عبد اهلل بن قي

 ،أبو موسى األشعري  ،وقصة ابن

عباس ؼبا صبع لو عمر  ،صبع الصحابة وأتى بابن عباس وسأؽبم عن معٌت قولو تعاىل :

  

ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٛٔٚوابن ماجو  :اؼبقدمة ( ، )ٕٔٛوأضبد (ٔ ، )ٖ٘/والدارمي  :فضائل القرآف (٘. )ٖٖٙ
ٕ  -أضبد (ٖ.)ٜٗٛ/
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(ٔ)

ففهم منها ابن عباس ما مل يفهمو غَته من الصحابة اليت ىي قرب أجل رسوؿ

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،فقاؿ  :مل أفهم منها إال ما فهمو ابن عباس  ،فهذا دليل على الرفعة وعلو
اؼبكانة إذف .
ىذا ما يتعلق هبذه اآلية  ،وبقي فيها أيضا من الدالالت أهنا دلت على أف اؼبراد بالرفعة ىي الشرؼ
وعلو اؼبنزلة  ،وؽبذا اهلل تعاىل ذكر نظائر ىذه اآلية ُب القرآف الكرَل  ،قاؿ تعاىل عن األنبياء عليهم السبلـ
:

            

   

(ٖ)

رفع بعضهم  ،ليسوا على درجة واحدة  ،األنبياء .

وكذلك ُب قولو تعاىل عن سائر الناس ُب آخر سورة األنعاـ :
     

وقاؿ تعاىل :

(ٕ)

ماذا بعدىا

(ٗ)

وقاؿ تعاىل :
()ٙ

   

   

    

(٘)

فتبُت أهنا الرفعة ُب ىذه اآلية وُب اآليات اليت

تلوهتا  ،اؼبراد هبا الشرؼ وعلو اؼبنزلة  ،وىذه من إطبلقات الرفع أو الرفعة ُب القرآف الكرَل ؛ ألف كلمة (
الرفع ) كما يقوؿ أىل اللغة وأىل التفسَت ؽبا إطبلقات متعددة  ،منها الشرؼ وعلو الرفعة  ،ومنها أيضا
رفع األجساـ اؼبوضوعة إذا أعليتها من مكاهنا ومقرىا  ،فإنك ترفعها  ،وؽبذا قاؿ تعاىل :
 

()ٚ

وىو رفع لشيء معلوـ ومعروؼ  ،رفعو اهلل تعاىل على بٍت إسرائيل .

ٔ  -سورة النصر آية . ٔ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٖ٘ :
ٖ  -سورة البقرة آية . ٕٖ٘ :
ٗ  -سورة األنعاـ آية .ٔٙ٘ :
٘  -سورة األنعاـ آية . ٖٛ :
 - ٙسورة غافر آية .ٔ٘ :
 - ٚسورة البقرة آية . ٖٙ :

ٕٔ



كتاب فضائل القرآن
وتارة يكوف االرتفاع ُب البناء  ،إذا أردت أف تطولو وترفعو أكثر  ،وؽبذا قاؿ تعاىل :
(ٔ)

    

 

فدؿ على أف الرفعة ُب أصلها ىي تعٍت مرتبة

عالية وأعلى .
فأىل القرآف الكرَل ىم أىل الرفعة واؼبكانة عند اهلل جل وعبل ٍ ،ب عند الناس  ،يروهنم ووبًتموهنم
وهبلوهنم كما سيأٌب ُب األبواب .
أما اآلية الثانية  ،وىي قولو تعاىل :

        

        

(ٕ)

(ٖ)

        
(ٗ)

     

دائما نسمع ُب القرآف الكرَل " ما كاف "



    
(٘)

آيات كثَتة  ،أىل التفسَت يقولوف

دائما إذا جاءوا إىل عند مثل ىذه اآلية وىم يذكروهنا ُب اؼبوضع األوؿ  ،يقولوف  :أي ما ينبغي  ،ما كاف ،
أي ما ينبغي  ،ولكن ىذا اؼبعٌت قاصر وبتاج إىل تعريف ووضع قاعدة وضابط يستطيع طالب العلم أف
يعرؼ اؼبعٌت ُب أي موضع من القرآف ا لكرَل  ،فقولو تعاىل  :ما كاف  ،ىذه الكلمة إذا جاءتك ُب القرآف
فإهنا تستعمل ُب الشيء اؼبمتنع شرعا وقدرا  ،وُب ىذا اؼبوضع استعملت ىذه الكلمة دبنع ما كاف شرعا
وقدرا كما سيأٌب  ،وأما امتناع الشيء قدرا ففي قولو تعاىل :

    

()ٙ

فهذا

فهذا أمر فبتنع على اهلل أف يكوف اهلل ناسيا أو منسيا  ،قدرا فبتنع وفبتنع أيضا شرعا  ،وىذا مثالو كقولو
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٔٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٚ :
ٗ  -سورة األحزاب آية . ٖٙ :
٘  -سورة األنفاؿ آية .ٖٖ :
 - ٙسورة مرَل آية . ٙٗ :
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تعاىل :

           

 

(ٔ)

لو شاء اهلل أف يعذهبم ونبيهم فيهم لشاء سبحانو  ،ولكن ىذا األمر فبتنع

شرعا كما يقوؿ ذلك أىل التفسَت  .والذي ذكر ىذه الفائد ة ىو الشيخ ابن عثيمُت  ،يرجع إليو ُب تفسَت
ىذه اآلية ُب سورة آؿ عمراف  ،وكتابو مطبوع .
قاؿ تعاىل أيضا بعدىا :

  

(ٕ)

البشر  ،لفظ بشر يقع على الواحد وعلى اعبمع ؛

ألنو دبنزلة اؼبصدر  ،كلمة بشر تطلق على الفرد وتطلق على اجملموع ؛ ألنو دبنزلة اؼبصدر  ،والبشر ىو
الواحد واعبماعة من بٍت آدـ  ،يطلق على اإلنساف ويطلق على أكثر من إنساف ألنو بشر  ،لكن سبب
التسمية ظبي بذلك ألمرين :

األول  :لظهور بشرتو  ،فإف بشرة اإلنساف ظاىرة وبارزة ال يغطيها شعر وال يغطيها صوؼ وال يغطيها

وبر  ،لي كسائر اغبيوانات  ،وإمبا بشرتو واضحة وبينة .

وقيل  :الثاني  :ظبي بشرا لظهور أثر البشارة عليو فيما إذا أخرب خبرب سار  ،وىذا أمر معروؼ  ،إذا

جئت إنسانا وأخربتو دبا يسره فإنو يتغَت وجهو ويستبشر هبذا اػبرب  ،وترى ىذا اػبرب  ،يعٍت سرور ىذا
اػبرب  ،ظاىرا على قسمات وجهو وُب عينو وُب وجهو كامبل  ،فتظهر البشارة ُب وجو اإلنساف  ،وال مانع
يقوؿ العلماء  :وال مانع من اجتماع األمرين ُب ىذا اللفظ .
ولكن ىناؾ حكمة  ،اغبكمة من أف اهلل جل وعبل جعل اإلنساف ذا بشرة واضحة للناس  ،يروف بشرتو
بدوف أف يغطيها شيء  ،قالوا  :اغبكمة ُب ذلك أف يبحث عما يقيو من حر الشم وما يسًت بو عورتو
وما وبف ظ بو سوأتو ٍ ،ب أيضا يذكره ىذا الذي ىو الكساء اغبسي  ،يذكره بأف يسعى ُب اكتساب الكساء
اؼبعنوي وىو التقوى  ،كما قاؿ اهلل تعاىل لبٍت آدـ :

      

ٔ  -سورة األنفاؿ آية .ٖٖ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :

ٗٔ

كتاب فضائل القرآن
     

(ٔ)

 

اليت ىي التقوى  ،فاؼبسلم يسعى بعد أف

أنعم اهلل عليو هبذا اللباس وسًت عورتو والتجمل هبذا اللباس  ،أف يسعى ُب اكتساب اللباس اؼبعنوي وىو
لباس التقوى  ،ىذا ما يتعلق بلفظ البشر .
وُب اآلية أيضا إشارة إىل ثبلثة أشياء  ،اآلية فيها إشارة إىل ثبلثة أمور  ،وتتبعوا معي ُب اآلية أف اهلل
تعاىل قاؿ :

      

(ٕ)

ىذا األوؿ  ،واغبكم  ،ىذا الثاٍل ،

والنبوة  ،ىذا الثالث .
فإيتاء الكتاب ىو ما جاء ُب الوحي اؼبنزؿ  ،واغبكم ىو العلم والفهم  ،والنبوة ىي التبليغ واإلخبار عن
اهلل تعاىل  ،فهذه ثبلثة أمور جاءت مرتبة ترتيبا دقيقا ومنظما .
ولكن ؼباذا قاؿ  :النبوة  ،مع أنو تقدـ وقاؿ اهلل تعاىل :
(ٖ)

      

فالكتاب ال يؤتى إال ؼبن ؟ للنيب  ،فلماذا ذكر النبوة مرة ثانية ؟ ىل ؽبذا وجو ؟ ؽبذا وجو  ،يعٍت ما

وجو ذكر النبوة بعد ذكر قولو تعاىل :

   

(ٗ)

اعبواب أنو قد يطلق إيتاء

الكتاب على من أرسل إليهم بو  ،ال من أرسل بو  ،يعٍت القوـ قد يطلق عليهم أهنم أوتوا الكتاب لكنهم
مل يرسل إليهم  ،مل يػُنَبئوا ومل يبلغوا برسالة يبلغوهنا  ،ودؿ على ىذا قولو تعاىل :
(٘)

     
  

()ٙ

واػبطاب لي

وقاؿ تعاىل :

 

  

للنيب ُب ىذه اآلية  ،وُب ىذه اآلية أيضا ( أوتوا العلم )

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٕٙ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
٘  -سورة البقرة آية .ٔٗٙ :
 - ٙسورة البقرة آية . ٕٔٔ :
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كتاب فضائل القرآن
اؼبتقدمة  ،فالشاىد أف الذين أوتوا الكتاب ال يلزـ منو أف يكوف اؼبخاطب بو النيب اؼبرسل  ،وإمبا ىباطب بو
اؼبرسل إليهم ليعملوا بو وليذكروا دبا فيو حىت يقوموا بو حق القياـ  ،وؽبذا ذكر اهلل تعاىل النبوة بعد إيتاء
الكتاب  ،حىت ال يتوىم متوىم أف الذين أوتوا الكتاب ىم رسل أيضا  ،وليسوا برسل ُب اآليات اليت تلوهتا
 ،وإال فإف كتب اهلل تعاىل أنزلت على أنبياء .
ٍب قاؿ اهلل تعاىل  ،وىو الثاٍل  :النبوة  ،النبوة إما أف تكوف مهموزة أو غَت مهموزة  ،اللفظ إما أف
يكوف هبمز  :النبوءة  ،أو النبوة  ،وباؽبمز قرأ نافع براوييو ُ ،ب صبيع القرآف الكرَل ما عدا موضعُت ُب
األحزاب وسائر وعامة القراء قرؤوا بدوف نبز  :النبوة  ،والنبوة إذا سارت واوية ىي من االرتفاع ؛ ألف رتبة
األنبياء أعلى رتبة  ،وأعلى طبقة ُب اػبلق ىم رتبة األنبياء  ،فإهنا مأخوذة من النْبػ َوة وىو االرتفاع .
والثاٍل الذي ىو اؽبمز ُب كلمة ( النبوءة ) تكوف مأخوذة من النبأ  ،وىو اػبرب  ،فالنيب أو الرسوؿ منبأ
ومنبئ  ،يعٍت منبأ من عند اهلل ومنبئ للناس  ،منبئ لقومو أو منبئ ؼبن بعث إليهم من سائر الناس  ،فإما
أف تكوف اللفظة مهموزة أو غَت مهموزة

        

(ٔ)

ٍب قاؿ اهلل تعاىل :
الكلمة :

        

  

جاء ُب أوؿ الكبلـ

 

(ٖ)
(ٗ)

(ٕ)

ىنا ُب ىذه

ىذا ىو اؼبمتنع الذي انصب عليو النفي  ،النفي أين جاء فيو ؟
فالذي انصب النفي عليو ىو القوؿ أف يأٌب ويقوؿ  :يا ناس كونوا

كونوا عبادا يل من دوف اهلل .

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :

ٔٙ

كتاب فضائل القرآن
وُب كلمة :
قراءة النصب :
(ٖ)

:

 
 

(ٔ)
(ٕ)

قراءتاف ؛ القراءة األوىل متواترة والثانية شاذة  ،القراءة اؼبتواترة ىي
وىي عطف على ما تقدـ :

     

والت قدير ٍ :ب أف يقوؿ للناس كونوا عبادا يل من دوف اهلل  ،فهي معطوفة على اؼبنصوب اؼبتقدـ ُب قولو


(ٗ)

  

وليست على العطف  ،إذف كلمة
وقولو :

(٘)

وقرئ شاذا بالرفع ٍ ( :ب يقوؿ للناس ) على االستئناؼ ،

 

()ٙ
()ٚ

     

ىذا ىو اؼبمتنع الذي ال يبكن أف يقع .
فحاؿ اإلنساف بُت ثبلثة أمور :

أف يكوف عبدا خالصا هلل تعاىل  ،أو أف يكوف عبدا هلل ولغَته  ،أو أف يكوف عبدا لغَت اهلل ؛ أي ثبلثة
أحواؿ  ،فاألوؿ ىو اؼبخل ص  ،والثاٍل والثالث ىو اؼبشرؾ باهلل جل وعبل  ،فاألوؿ ىو اؼبتحقق ُب األنبياء
عليهم الصبلة والسبلـ  ،واألمراف الثاٍل والثالث  ،ىذا ىو اؼبنتفي  ،وؽبذا كاف األنبياء عليهم الصبلة
والسبلـ أخلص الناس هلل تعاىل  ،قاؿ اهلل تعاىل :


()ٛ

        

أمره اهلل تعاىل أف يكوف ـبلصا  ،وقاؿ اهلل تعاىل عن إبراىيم عليو السبلـ

 

()ٜ

( )ٜيعٍت أنو ـبلصا هلل تعاىل ُب عبادتو ودعوتو ُ ،ب عبادتو لربو ودعوتو الناس إىل عبادة رهبم  ،وؽبذا ذكر
اهلل تعاىل ُب سور متعددة عن األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ أهنم عبدوا اهلل حق عبادتو  ،وأهنم دعوا الناس
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
 - ٙسورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
 - ٚسورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
 - ٛسورة الزمر آية . ٔٔ :
 - ٜسورة النحل آية .ٕٔٓ :
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كتاب فضائل القرآن
إىل عباد ة اهلل خالصة  ،وكل نيب يقوؿ لقومو  :يا قوـ اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غَته  ،وتكرر لفظ العبودية
أيضا من األنبياء ُب سورة األعراؼ  :أف اعبدوا اهلل واتقوه  ،من األنبياء عليهم السبلـ لبياف ىذا اغبق
العظيم الذي ىو هلل جل وعبل ولي لغَته .
ٍب قاؿ اهلل تعاىل :

    

(ٔ)

ىذا استدراؾ  ،قولو تعاىل :

ولكن  ،ىذا استدراؾ  ،وىو واقع أيضا ُب مقابلة النفي الذي صدرت بو اآلية ؛ ألف ُب اعبملة حذفا  ،وال
بد أف يقدر  ،وىذا التقدير  :ولكن يقوؿ  :كونوا ربانيُت دبا كنتم تعلموف الكتاب  ،حىت نفهم معٌت
السياؽ وداللتو حينئذ  ،وكلمة ( ربانيُت ) واحدىم رباٍل  ،وىو من كاف عبدا هلل خالصا لوجهو  ،وكلمة
الرباٍل نأخذ منها أربع فوائد :
األولى  :أف الرباٍل ىو الذي يريب الناس على صغار اؼبسائل قبل كبارىا .

الفائدة الثانية  :أف الرباٍل ىو الذي يريب الناس على شريعة اهلل تعاىل  ،بالعلم والدعوة والعبادة
واألخبلؽ واؼبعاملة اغبسنة .

الفائدة الثالثة  :أف الرباٍل ىو العامل بدين الرب  ،الذي يعمل بعلمو ؛ ألنو إذا مل يعمل بعلمو فلي

بعامل بل جر على نفسو وباال وخزيا وعارا  ،فبل بد من العمل بالعلم .
الفائدة الرابعة  :أف الرباٍل منسوب إىل الًتبية أو إىل الربوبية  ،فباعتباره مضافا إىل اهلل ربوبية  ،وباعتباره
مضافا إىل اإلصبلح يعٍت إصبلح الشيء  ،فهو تربية  ،يعٍت باعتبار مضافُت  ،إذا أضيف إىل اهلل تعاىل فإنو
ربوبية  ،وإذا أضيف إىل إصبلح الشيء وتنميتو  ،فإهنا تربية .
وؽبذا فإنو ال يصح شرعا أف يطلق على اإلنساف رب إال مضافا  ،فيقاؿ  :رب الدار  ،رب السيارة ،
رب اإلبل  ،وإمبا يطلق على اهلل تعاىل بغَت إضافة  ،فهو ـبتص باهلل جل وعبل  ،وؽبذا أنكر يوسف عليو
السبلـ قاؿ :

       

أضيف صح إطبلقو على البشر  ،وأما إطبلقو بدوف إضافة فبل يصح حينئذ .
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
ٕ  -سورة يوسف آية .ٖٜ :

ٔٛ

(ٕ)

فالرب إذا

كتاب فضائل القرآن
واؼبعٌت معٌت ىذه اآلية  ،ما معٌت كونوا ربانيُت ؟ أي كونوا ـبلصُت للرب متعبدين لو مربُت للخلق على
ما تقتضيو الشريعة ويقتضيو اإلسبلـ  ،وفسرىا الصحابة والتابعوف بتفسَتات متعددة  ،فقالوا  :الربانيوف ،
أو معٌت ربانيُت ؛ أي كونوا فقهاء حكماء علماء أتقياء  ،واؼبعٌت مشتمل أو ؿبتمل لكل ىذه اؼبعاٍل .
وقولو :

 

(ٔ)

ىذه سببية  ،أي بسبب تعليمكم للناس كونوا قدوة لغَتكم  ،اعملوا

دبا تتعلموف  ،وادعوا الناس إىل اػبَت وحثوىم عليو  ،ال يرى منكم الناس شيئا ىبالف ذلك  ،فإف ىذا مذمة
وعار على اإلنساف .
وُب قولو تعاىل :

       

(ٕ)

تعلموف

فيها قراءتاف سبعيتاف  ،األوىل  ( :دبا كنتم تعلموف ) وىي قراءة الكوفيُت وابن عامر  ،والكوفيوف ىم ضبزة
وعاصم والكسائي  ،وقرأ معهم ابن عامر  ،قرؤوا بالتشديد  ( :دبا كنتم تعلموف ) بضم التاء وتشديد البلـ
مع كسرىا  ،وقرأ بقية القراء  ( :دبا كنتم تعلموف ) بالفتح بدوف تشديد  ،أي بالتخفيف  ،ولكن التشديد
ىنا أبلغ ؛ ألف ذاؾ يتعلم فقط يعلم  ،أما التشديد فإنو يعلم ويعلم  ،اجتمع فيو أمراف  :أمر التعلم وأمر
التعليم  ،وأما على القراءة الثانية بالتخفيف  ،فلي فيها إال التعلم  ،يقوؿ العلماء  :فالتشديد أبلغ ألف كل
مع لم عامل  ،دبعٌت يعلم  ،ولي كل من علم شيئا يكوف معلما  ،فالتشديد يدؿ على مزيتُت  :على مزية
العلم والتعليم  ،وأما التخفيف فلي فيو إال واحدة وىي العلم فقط  ،فالتعليم أبلغ وأمدح حينئذ .
       

(ٖ)

دالالت ىذه اآلية :

دلت ىذه اآلية على أمور :

أولها  :فضل العلم ومزية أىلو  ،وأعظمو علم القرآف الكرَل ؛ ألنو جاء ُب بعض التفاسَت أف الربانيُت
ىم أىل القرآف  ،وؽبذا استشهد هبا الشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب رضبو اهلل على فضائل القرآف الكرَل  ،ىذا
وجو االستشهاد .
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
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كتاب فضائل القرآن
األمر الثاني  :دلت اآلية على أف التعليم نفعو متعد لآلخرين  ،وما كاف متعديا لآلخرين فهو أفضل
وأعظم أجرا  ،واهلل تعاىل قد قاؿ :
تعاىل :

     

      

(ٕ)

(ٔ)

وقاؿ

أي لن يعدموا فضلو وثوابو .

ودلت اآلية على اإلخبلص هلل تعاىل ُب طلب العلم  ،وأف العلم والتعلم والتعليم والدراسة  ،تستوجب
على اإلنساف أف يكوف ربانيا ؛ أي عابدا للرب جبل وعبل هبذا العلم  ،فبل يصرفو لشيء آخر وال يتعلمو
لعرض من الدنيا  ،وال ليناؿ بو مكانة ووجاىة عند الناس  ،ليقاؿ  :إف فبلنا عامل وفبلنا حافظ وفبلنا معو
قراءات وؾباز وكذا  ،حىت إف ابن اعبوزي ُب تلبي إبلي ذكر ما يلب بو الشيطاف على القراء ألهنم
يذىبوف ويتتبعوف األسانيد ويأخذوف اإلجازات من كل مكاف  ،حىت يقاؿ  :إف فبلف معو إجازات  ،قاؿ :
إف ىذا من تلبي إبلي على من يقرأ القرآف الكرَل  ،فإذا قرأ رواية فاغبمد هلل  ،ولكن إذا قرأ عدة روايات
وجعلها بينو وبُت ربو إال من ج اء يطلب منو العلم فيعطيو حينئذ  ،ولكن ال ينبغي لئلنساف أف يباىي وأف
يفاخر .
من طلب علما ُ ،ب اغبديث  :من طلب علما فبا يبتغى بو وجو اهلل ال هبد رائحة اعبنة أو عرؼ اعبنة
(ٖ) وُب اغبديث اآلخر  :من طلب علما ليماري بو السفهاء أو هباري بو العلماء أو يناؿ بو عرضا من
الدنيا  ،أدخلو اهلل النار (ٗ) رواه ابن ماجو  ،يعٍت ىناؾ أحاديث عظيمة زبوؼ طالب العلم وقارئ القرآف
من أف يدخلو الرياء ُب قلبو من الشهرة والذكر والثناء بُت الناس  ،فبل بد أف يكوف ـبلصا هلل جل وعبل ،
وىذه اآلية دلت عليو .
األمر الرابع  :دلت اآلية عل ى عصمة األنبياء  ،وأهنم أمناء ُب التبليغ عن اهلل  ،فبل يصح شرعا وال

عقبل أف يأٌب نيب ويأمر الناس أف يعبدوه من دوف اهلل  ،فاألنبياء ىم أوؿ اؼبوحدين هلل تعاىل وال يصح  ،وإف
كانت اآلية جاءت ُب سياؽ نصارى قبراف  ،حينما ذكروا عن عيسى عليو السبلـ ووظبوه باأللوىية ،
ٔ  -سورة اغبج آية .ٚٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٔٔ٘ :
ٖ  -أبو داود  :العلم (ٗ ، )ٖٙٙوابن ماجو  :اؼبقدمة (ٕٕ٘)  ،وأضبد (ٕ.)ٖٖٛ/
ٗ  -الًتمذي  :العلم (٘٘ ، )ٕٙوابن ماجو  :اؼبقدمة (ٖٕ٘) .

ٕٓ

كتاب فضائل القرآن
والسورة من أوؽبا ردبا إىل قولو تعاىل :

(ٔ)

   

أهنا ُب نصارى قبراف ،

فكانوا يسموف عيسى عليو السبلـ باأللوىية  ،وحاورىم النيب عليو الصبلة والسبلـ ُب ذلك :
   

(ٕ)

إىل آخر اآلية فيها  ،وُب أوؽبا  ،ولكن اهلل تعاىل بعد أف ذكر ما

لعيسى من اؼبقاـ والرفعة عند اهلل جل وعبل قاؿ :
إىل آخره ،



      

        

(ٗ)

(ٖ)

فنفى اهلل تعاىل عنو ذلك .

األمر الخامس  :أف النبوة تقتضي العبودية الكاملة هلل تعاىل واػبضوع التاـ للواحد القهار جل وعبل ،
وؽبذا قاؿ اهلل تعاىل:
عليو السبلـ :

         
        

()ٙ

(٘)

ويقوؿ موسى

كانوا يفتقروف إىل اهلل

ويلجئوف إليو وىم األنبياء اؼبعصوموف اؼبؤيدوف بالوحي من اهلل تعاىل .
السادس  :دلت اآلية على قياـ العلماء بواجب النصح لؤلمة واإلصبلح ُب اجملتمع واألمر باؼبعروؼ
والنهي عن اؼبنكر .
ىذا ما يتعلق هبذه اآلية أو هبذه اآلية واآلية اليت تليها .
ٍب ساؽ اؼبؤلف صبلة من األحاديث ُب فضائل سور القرآف  ،وىناؾ قاعدة يذكرىا أىل العلم  ،يقوؿ
العلماء  :إف األحاديث الثابتة ُب فضائل القرآف ىي قليلة وليست كثَتة  ،وؽبذا ينبغي على طالب العلم أف

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٕٔٔ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٙٔ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٚ :
٘  -سورة الزمر آية .ٔٔ :
 - ٙسورة القصص آية . ٕٗ :
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كتاب فضائل القرآن
يتأكد ويتحرى صحة األحاديث ُب فضائل القرآف الكرَل  ،وال يسلم لكل حديث يأٌب إال بعد أف يتأكد
من صحتو وصحة سنده وثبوتو عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
جاء ىذا اغبديث الذي فيو ثناء من النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم على أىل القرآف  ،ووصف منو
عليو الصبلة والسبلـ ألىل القرآف وما ىم عليو من الرفعة واؼبكانة  ،فيقوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم :
اؼباىر بالقرآف مع السفرة الكراـ الربرة (ٔ) واؼباىر صبعو مهرة  ،واؼباىر ُب األصل ىو اغباذؽ لكل عمل
اؼبتقن لو  ،وأما ُب وصف القرآف الكرَل فإنو اغبافظ الكامل اغبفظ الذي ال يًتدد ُب حفظو  ،ومتقن غبفظو
وتبلوتو  ،وضابط ؼبا وبفظو  ،يعٍت يعرؼ مواطن الوقف واالبتداء  ،ويعرؼ ـبارج اغبروؼ وصفاهتا ،
ويعرؼ األحكاـ اؼبتعلقة بالتبلوة  ،فهو يفصح القرآف ووبربه رببَتا  ،فهذا ىو اغباذؽ الذي بلغ الرتبة العليا
ُب القراءة  ،وؽبذا جعل اهلل تعاىل لو أجورا متعددة  ،مل وبدد لو أجرا كما ذكر ُب الذي يتعتع  ،قاؿ  :لو
أجراف  ،وإمبا قاؿ ُب حق اؼباىر قاؿ  :مع السفرة الكراـ الربرة  ،والربرة ىو وصف للمبلئكة ؛ ألف كلمة
السفرة ىي الكشف والبياف أهنم ظاىروف فيما يقولوف ؛ ألف كلمة سفرة تدؿ على الكشف والبياف والظهور
 ،ؽبذا يقاؿ  :سفرت اؼبرأة عن وجهها إذا كشفت  ،قاؿ اهلل تعاىل :
(ٕ)

   

أي باف وظهر وباف ضوءه  ،ظهر للناس انكشف  ،ومنو قيل للتفسَت تفسَت ألنو يكشف عن بياف

معٌت اآلية ودالالهتا  ،قاؿ اهلل تعاىل :

  

(ٖ)

أي أحسن بيانا ووضوحا ،

فلهذا ظبي السفرة هبذا االسم  ،فإذف اؼبتتعتع ُب القرآف الكرَل ىو الذي هبد صعوبة ُب النطق بو  ،ويًتدد
لسانو ُب قراءة القرآف الكرَل  ،وقد يتبلد لسانو ُب إخراج اغبرؼ  ،ال يستطيع أف يظهره سليما فصيحا بينا
متقنا مضبوطا  ،ال يستطيع لكنو يتمٌت ذلك  ،رغبتو يتمٌت لكنو هباىد نفسو  ،ألف اؼباىر كاف يتعتع فلما
جاىد نفسو بالقراءة ترقى إىل رتبة أعلى حىت أصبح ماىرا ُب التبلوة حاذقا ؽبا ضابطا متقنا ؽبذه التبلوة ،

ٔ  -البخاري  :تفسَت القرآف ( ، )ٜٖٗٚومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٜٚٛوالًتمذي  :فضائل القرآف (ٗٓ ، )ٕٜوأبو داود  :الصبلة (ٗ٘ٗٔ) ،
وابن ماجو  :األدب ( ، )ٖٜٚٚوأضبد ( ، )ٗٛ/ٙوالدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٙٛ
ٕ  -سورة اؼبدثر آية . ٖٗ :
ٖ  -سورة الفرقاف آية .ٖٖ :

ٕٕ

كتاب فضائل القرآن
كما ضبط أبو موسى األشعري وعبد اهلل بن مسعود وأيب بن كعب وأسيد بن حضَت وغَتىم كانوا من
القراء الضابطُت اؼبتقنُت اغبذاؽ  ،أثٌت عليهم النيب عليو الصبلة والسبلـ .
لكن ال يفهم أف لذلك أجرين  ،ولي للحاذؽ أو اؼباىر  ،لي لو إال أجر واحد ؛ ألف النيب عليو
الصبلة والسبلـ ذكر لو أجرين  ،فأجر اغباذؽ أكثر من أجرين  ،أجر اغباذؽ أكثر من أجرين  ،بل ىو
أجور متعدية ال ربد حبد .
فاؼباىر بالقرآف قد فاؽ غَته فبن ىو دونو بالفضل واألجر والثواب من اهلل تعاىل  ،كيف ال وىو مع
مبلئكة اهلل وبفظونو ويكرمونو ويقوموف حبمايتو وحراستو من كل شيء  ،فإذف ىذا فضل عظيم  ،فاغبديث
يدؿ على دالالت عظيمة :
منها أوال  :اغبث على االجتهاد ُب تقوية النطق بالقرآف الكرَل وربسُت اللفظ بو  ،ودؿ اغبديث أيضا
على عظم ثواب اؼبكثر لتبلوة القرآف اجمل يد لتبلوتو  ،ودؿ اغبديث كذلك على أف اإلنساف وإف كاف ضعيفا
ُب النطق ال يستطيع أف يقيم اغبروؼ  ،أف يقرأ القرآف أيضا  ،ال يستنقص نفسو ويقوؿ  :أنا لست من
قراء القرآف ولن أدرس القرآف ولن  ..ولن  ..فعليو أف هبتهد ويقرأ حىت ولو كاف عاميا  ،هباىد نفسو ُب
صحة الن طق بالتبلوة والقراءة حىت يستفيد ىذا األجر العظيم ويًتقى من أجر إىل آخر  ،اهلل تعاىل يقوؿ :
     
   
(ٖ)

(ٕ)

(ٔ)

وقاؿ تعاىل :

ويقوؿ تعاىل :

  

     

فاإلنساف ال يبقى على حالو بل يسعى إىل أف يطور نفسو وهبتهد ُب تقوَل نفسو دائما  ،ىذا

داخل أيضا ُب الًتبية  ،يريب نفسو على األشياء النافعة واؼبفيدة  ،ومن أعظمها وأجلها قراءة القرآف الكرَل ؛
ألف القرآف يبتاز عن غَته من سائر الكبلـ حىت اغبديث القدسي  ،القرآف فيو أجور عظيمة  ،وفيو ثواب
كبَت من اهلل تعاىل .

ٔ  -سورة البقرة آية . ٜٔٚ :
ٕ  -سورة ؿبمد آية .ٔٚ :
ٖ  -سورة مرَل آية . ٚٙ :
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كتاب فضائل القرآن
وىذا اغبديث يفسر اآلية اليت ُب سورة (فاطر) عندما قاؿ اهلل تعاىل :

  

            
          

(ٔ)

فأنت أيها القارئ لل قرآف تسعى ُب األجر من اهلل  ،وتبتغي من اهلل تعاىل أف يبنحك أجورا كثَتة ،
فاعمل  ،فبل بد من العمل  ،وخَت العمل ىو العمل للقرآف الكرَل تبلوة وقراءة وتدبرا وعمبل واتباعا  ،حىت
تناؿ األجر من اهلل تعاىل .
ومعلوـ أف اإلنساف إذا تعلم القرآف وجاىد نفسو وداوـ على القراءة ال شك أنو سوؼ يًتقى من درجة
إىل أخرى  ،وكذلك ُب اغبفظ  ،إذا داوـ وخصص لنفسو وقتا لقراءة القرآف وعرض ىذه القراءة على قارئ
حافظ متقن ضابط  ،فسوؼ يًتقى إىل ىذه الدرجة العليا بإذف اهلل تعاىل ويكوف مع اؼباىرين  ،أو مع اؼبهرة
الذين ىم اغبذاؽ الضابطوف .
ٍب جاء اغبديث اآلخر  ،حديث عثماف  وىو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  :خَتكم من
تعلم القرآف وعلمو (ٕ) وىذا اغبديث أيضا فيو بياف فضل قراءة القرآف  ،وكما تقدـ  :القرآف كلو فضائل
متعددة ال تنتهي  ،ولكن ىذه الفضائل مىت تكتسب ؟ تكتسب إذا أقبل العبد اؼبسلم إىل قراءة القرآف ،
فإنو يناؿ ىذه اػبَتية اليت ذكرىا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،و ( خَت ) ىي صيغة تفضيل  ،يعٍت كأف
الذي يتعلم القرآف ويعلم القرآف خَت فبن لي كذلك  ،ولكنو خَت من خَت  ،كبن نقرأ ُب القرآف أف اهلل
تعاىل قد وصف ىذه األمة دبجموعها أهنا خَت األمم ُب قولو تعاىل :


(ٖ)

   

إذف حىت الذي ال يقرأ القرآف يعٍت ال هبتهد فيو  ،ىو من خَت الناس  ،فكيف إذا جاء

اػبَت ىنا ؟ قاؿ  :خَتكم  ،اعبواب أف يقاؿ  :إف ىذا ىو خَت اػبَت  ،يعٍت أنو اصطفاء من ذلك اػبَت ،
ٔ  -سورة فاطر آية .ٖٓ - ٕٜ :
ٕ  -البخاري  :فضائل القرآف ( ، )ٕ٘ٓٚوالًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٓٚوأبو داود  :الصبلة (ٕ٘ٗٔ)  ،وابن ماجو  :اؼبقدمة (ٕٔٔ)  ،وأضبد
(ٔ ، )٘ٚ/والدارمي  :فضائل القرآف (. )ٖٖٖٛ
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٔٓ :

ٕٗ

كتاب فضائل القرآن
خَت اػبَت ىم أىل القرآف ؛ ألف اهلل تعاىل وصف أىل القرآف باػبَتية  ،وىم قد وصفوا هبا من اهلل تعاىل من
قبل ُب القرآف الكرَل  ،حيث قاؿ تعاىل :

    

(ٔ)

فالذي يقرأ

القرآف ويتعاىد القرآف فهو داخل ُب ىذه اػبَتية  ،وتزداد ىذه اػبَتية خَتا إىل خَت إذا قاـ اإلنساف بتعليم
القرآف  ،يعٍت ما اكتفى بعلم القرآف فقط بل علم غَته ؛ ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ  :خَتكم من
تعلم القرآف وعلمو (ٕ) أي علمو لغَته وىذا اغبديث دؿ على فوائد :
أولها  :حصوؿ اػبَتية ؼبن تعلم القرآف وعلمو وأخلص هلل .

الثانية  :تزداد اػبَتية خَتا على خَت ؼبن علم القرآف لغَته من الناس .
الثالثة  :دؿ اغبديث على اغبث على العمل اؼبتعدي نفعو لآلخرين ؛ ألف تعليمك لآلخرين ىو نفع
متعد  ،فإذا علمت غَتؾ فغَتؾ سوؼ يعلم غَته وىكذا  ،والقرآف ما وصل إلينا إال كذلك  ،النيب عليو
الصبلة والسبلـ تلقى القرآف من جربيل  ،والصحابة تلقوا القرآف من النيب والتابعوف تلقوا القرآف من
الصحابة  ،وىكذا تلقى الناس جيبل عن جيل حىت وصل إلينا القرآف غضا طريا  ،فإذف العمل اؼبتعدي
النفع .
وال تقل  :إف ىذا سوؼ يأخذ مٍت وقتا وجهدا  ،ىذا ىو اػبَت الذي وصف اهلل تعاىل بو أىل القرآف
الكرَل .
الرابعة  :الًتغيب ُب تبلوة القرآف الكرَل .
الخامسة  :أف القرآف أشرؼ العلوـ .
السادسة  :أف من تعلم القرآف وعلمو فقد كمل لنفسو ولغَته  ،أو ىو مكمل لنفسو ولغَته  ،والعمل
اؼبتعدي أيها اإلخوة نفعو لآلخرين  ،ىو الذي كاف وبث عليو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،ووبث
أصحابو ووبث أمتو عليو  ،وؽبذا ؼبا جاء عبد اهلل بن سبلـ وحفظ من النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم حديثا
 ،أكثركم وبفظ ىذا اغبديث وىو قولو عليو الصبلة والسبلـ  :أفشوا السبلـ وأطعموا الطعاـ وصلوا األرحاـ
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية . ٔٔٓ :
ٕ  -البخاري  :فضائل القرآف ( ، )ٕ٘ٓٚوالًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٓٚوأبو داود  :الصبلة (ٕ٘ٗٔ)  ،وابن ماجو  :اؼبقدمة (ٕٔٔ)  ،وأضبد
(ٔ ، )٘ٚ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٖٛ
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كتاب فضائل القرآن
وصلوا بالليل والناس نياـ (ٔ) فيها نفع قاصر وفيها نفع متعد  ،ولكنو يذكر الناس باألمرين  ،فاألمر
اؼبتعدي نفعو إىل آلخرين أعظم أجرا عند اهلل  ،فالعامل الذي يعلم الناس العلم والقارئ الذي يُقرئ الناس
القرآف  ،واآلمر باؼبعروؼ والذي يسعى على األرملة واؼبسكُت واليتيم  ،والذي يطعم الطعاـ  ،وىكذا ،
ىذه منافع متعدية  ،أعماؿ متعد نفعها إىل اآلخرين فأجرىا أعظم وأكثر  ،وىي طريق الفبلح ُب الدنيا
واآلخرة كما قاؿ اهلل تعاىل :

     

ُب اآلية األخرى ُب األمر باؼبعروؼ :
   

(ٖ)

(ٕ)

وقاؿ تعاىل

       

ماذا بعدىا

   

(ٗ)

إذف

حكم عليهم بالفبلح وحقق ؽبم الفبلح ألف أعماؽبم متعدية اؼبنافع  ،وىو األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر
واؼبسارعة ُب اػبَتات .
وؽبذا أثٌت اهلل تعاىل على طائفة من أىل الكتاب بقولو :

      

            
        

ماذا بعدىا
 

   
()ٚ

()ٙ

ٍب قاؿ :

    

يعٍت لن يعدموه ينبغي تدبر القرآف .

ٔ  -الًتمذي  :صفة القيامة والرقائق والورع (٘ ، )ٕٗٛوابن ماجو  :إقامة الصبلة والسنة فيها (ٖٖٗٔ)  ،وأضبد (٘. )ٗ٘ٔ/
ٕ  -سورة اغبج آية .ٚٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية . ٔٓٗ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٓٗ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية . ٔٔٗ - ٖٔٔ :
 - ٙسورة آؿ عمراف آية .ٔٔٗ :
 - ٚسورة آؿ عمراف آية . ٔٔ٘ :

ٕٙ

(٘)

كتاب فضائل القرآن
وىذا من فضائل القرآف يا إخواف  ،حينما تقرأ حديثا وبث على تبلوة القرآف وعلى األجر اؼبًتتب أو
تقرأ آية  ،ال سبر عليها مرور الكراـ  ،وإمبا تأمل وتدبر ألف اهلل تعاىل أمر وحث على التدبر وقاؿ :
اب (ٔ) نقف عند ىذا القدر وىناؾ أحاديث
ِ
ك مبارٌؾ لِيدبػروا آَياتِِو ولِيتَ َذكر أُولُو ْاألَلْب ِ
ِ
كتَ ٌ
َ
اب أَنْػَزلْنَاهُ إلَْي َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ
أخر  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد .

ٔ  -سورة ص آية .ٕٜ :
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كتاب فضائل القرآن

األحاديث الدالة على فضل القرآن الكريم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يوـ
الدين  ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العاؼبُت  ،قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل  :وؼبسلم عن أيب أمامة قاؿ  :ظبعت
رسوؿ اهلل  يقوؿ  :اقرؤوا القرآف فإنو يأٌب يوـ القيامة شفيعا ألصحابو  ،اقرؤوا الزىراوين  :البقرة وسورة
آؿ عمراف  ،فإهنما تأتياف يوـ القيامة كأهنما غمامتاف  ،أو  :كأهنما غيايتاف  ،أو  :كأهنما فرقاف من طَت
صواؼ  ،رباجاف عن أصحاهبما  ،اقرؤوا سورة البقرة  ،فإف أخذىا بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

(ٔ)

ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ين َكانُوا
ت النِيب  يَػ ُق ُ
ولو عن النواس بن ظبعاف قاؿ َ :ظب ْع ُ
وؿ  :يػُ ْؤتَى بالْ ُق ْرآف يَػ ْوَـ الْقيَ َامة َوأَ ْىلو الذ َ
وؿ الل ِو  ثََبلثَةَ أَْمثَ ٍاؿ َ ،ما نَ ِسيتُػ ُهن بَػ ْع ُد ،
ب َؽبَُما َر ُس ُ
وف بِِو  ،تَػ ْق ُد ُموُ ُس َورةُ الْبَػ َقَرةِ َو ُ
آؿ ِع ْمَر َ
يَػ ْع َملُ َ
اف َ ،و َ
ضَر َ
اف ِمن طَ ٍَت صواؼ ُ ،رباج ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اف َع ْن
َ
قَ َاؿ َ :كأَنػ ُه َما َغ َم َامتَاف أَْو ظُلتَاف َس ْوَد َاواف بَػْيػنَػ ُه َما َش ْر ٌؽ  ،أَْو َكأَنػ ُه َما ح ْزقَ ْ ْ َ َ
(ٕ)
صِ
احبِ ِه َما
َ
وعن ابن مسع ٍ
وؿ الل ِو  : من قَػرأَ حرفًا ِمن كِتَ ِ
اغبَ َسنَةُ بِ َع ْش ِر
اب الل ِو فَػلَوُ بِِو َح َسنَةٌ َو ْ
ود قاؿُ قَ َاؿ َر ُس ُ
َ ُْ
َ ْ َ َْ ْ
(ٖ)
ِ
ؼ وَالـ حر ٌ ِ
يث
ؼ
أَْمثَ ِاؽبَا َ ،ال أَقُ ُ
يم َح ْر ٌ
وؿ  :امل َح ْر ٌ
رواه الًتمذي وقَ َاؿ َ :ح ِد ٌ
ؼ َولَ ِك ْن أَل ٌ
ؼ َوم ٌ
ف َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
حسن ِ
يح .
َ ٌَ َ
صح ٌ
اؿ لِص ِ
ِ ِ
اح ِ
ب الْ ُق ْرآ ِف  :اقْػَرأْ َو ْارتَ ِق َوَرت ْل َك َما
ولو وصححو َع ْن َعْبد اللو بْ ِن َع ْم ٍرو َع ْن النِيب  قَ َاؿ  :يػُ َق ُ َ
ِ (ٗ)
ك ِعْن َد ِ
آخ ِر آيٍَة تَػ ْقَرأُ هبَا
ت تُػَرت ُل ُِب الدنْػيَا  ،فَِإف َمْن ِزلَتَ َ
ُكْن َ
(٘)
وألضبد كبوه من حديث أيب سعيد  ،وفيو  :فيقرأ ويصعد بكل آية درجة  ،حىت يقرأ آخر شيء معو

ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘. )ٕٜٗ/
ٕ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (٘ٓ ، )ٛوالًتمذي  :فضائل القرآف (ٖ ، )ٕٛٛوأضبد (ٗ.)ٖٔٛ/
ٖ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٓٔ. )ٕٜ
ٗ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٗٔ ، )ٕٜوأبو داود  :الصبلة (ٗ.)ٔٗٙ
٘  -ابن ماجو  :األدب (ٓ ، )ٖٚٛوأضبد (ٖ. )ٗٓ/

ٕٛ

كتاب فضائل القرآن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبم د هلل رب العاؼبُت  ،والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ؽبم بإحساف إىل
يوـ الدين  ،أما بعد :
تقدـ الكبلـ على أوؿ الباب ُب آيات صدر هبا اؼبؤلف ىذه الرسالة ٍ ،ب ثٌت بعد ذلك بذكر األحاديث
الدالة على فضل القرآف الكرَل على وجو العموـ ٍ ،ب فضل بعض السور من القرآف الكرَل على وجو
اػبصوص  ،واغبديث الذي معنا ىو حديث مسلم الذي يرويو أبو أمامة ُ ب قولو عليو الصبلة والسبلـ
 :اقرؤوا القرآف فإنو يأٌب يوـ القيامة شفيعا ألصحابو (ٔ) ىذا ىو الشطر األوؿ من اغبديث  ،فهذا أمر من
النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقراءة القرآف  ،واإلكثار من تبلوتو  ،واهلل تعاىل قد أمر نبيو عليو الصبلة
والسبلـ بذلك ُب القرآف الكرَل  ،كما أمر أمتو أيضا بتبلوة القرآف  ،يقوؿ تعاىل :
     
     

والسبلـ ُب آخر سورة النمل :

(ٕ)
(ٖ)

ويقوؿ تعاىل :

(ٗ)

ويقوؿ تعاىل أيضا مثنيا على من يتلو القرآف من أىل الكتاب :
  

(٘)

ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٕ  -سورة العنكبوت آية . ٗ٘ :
ٖ  -سورة الكهف آية .ٕٚ :
ٗ  -سورة النمل آية . ٜٕ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٔ :
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وُب اآلية الثالثة يقوؿ تعاىل عن نبيو عليو الصبلة

   

ويقوؿ تعاىل أيضا :

  

    

     

كتاب فضائل القرآن


(ٔ)

واآليات ُب ىذا كثَتة لكن ىذه أظهرىا  ،وىي اليت يشهد ؽبا ىذا اغبديث  ،فقولو عليو

الصبلة والسبلـ  :اقرؤوا القرآف (ٕ) فقراءة القرآف على نوعُت :
قراءة واجبة  ،هبب على اإلنساف أف يقرأ القرآف  ،وقراءة غَت واجبة  ،فأما القراءة الواجبة فإهنا ُب
الصبلة ال تصح صبلة اؼبصلي إال إذا قرأ بفاربة الكتاب من مل يقرأ بفاربة الكتاب فصبلتو خداج خداج
خداج (ٖ) فالواجب على اؼبسلم ومن دخل ُب اإلسبلـ أف يتعلم شيئا من القرآف  ،وعلى وجو االختصاص
سورة الفاربة ؛ ألف بقراءهتا يستطيع أف يصلي  ،فهذه القراءة واجبة  ،فبل تصح الصبلة بدوف قراءة الفاربة
 ،والقراءة غَت الواجبة ىي من خلق اؼبسلم  ،أف يداوـ على تبلوة القرآف الكرَل  ،لآليات السابقة اليت فيها
األمر من اهلل تعاىل لنبيو عليو الصبلة والسبلـ  ،وأمتو تدخل ُب ىذا األمر تبعا ؼبا أمر بو عليو الصبلة
والسبلـ .
والنيب عليو الصبلة والسبلـ أيضا أمر أمتو بتبلوة القرآف  ،كما ُب ىذا اغبديث قاؿ  :اقرؤوا القرآف (ٗ) أي
أكثروا من قراءتو  ،وداوموا على قراءتو  ،والقراءة أيضا ليست قراءة ؾبردة من العمل أو االتباع ؛ فإف الذي يقرأ
القرآف وال يعمل بو  ،أو يقرأه ويقع ُب احملرمات وىو يعلمها  ،فهذا ـبالف ؼبا دؿ عليو القرآف الكرَل ؛ ألف
اهلل تعاىل قد أمر باالتباع  ،أي باتباع ىذا القرآف الكرَل  ،قاؿ اهلل تعاىل :
 


()ٙ

(٘)

وقاؿ تعاىل ُب أوؿ سورة األعراؼ :

  

     

يقوؿ العلماء  :إف اهلل تعاىل حينما أمر باالتباع أمر كذلك بالتدبر  ،فقاؿ تعاىل :

ٔ  -سورة فاطر آية . ٕٜ :
ٕ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٖ  -مسلم  :الصبلة (٘ ، )ٖٜوالًتمذي  :تفسَت القرآف (ٖ٘ ، )ٕٜوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٜٜٓوأبو داود  :الصبلة (ٕٔ ، )ٛوابن ماجو  :إقامة الصبلة
والسنة فيها ( ، )ٖٛٛوأضبد (ٕ ، )ٕٛ٘/ومالك  :النداء للصبلة (. )ٜٔٛ
ٗ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
٘  -سورة األنعاـ آية . ٔ٘٘ :
 - ٙسورة األعراؼ آية .ٖ :

ٖٓ

كتاب فضائل القرآن
(ٔ)

     

فقاؿ :

  

(ٕ)

وذـ اهلل تعاىل أقواما مل يتدبروا القرآف الكرَل ،

وقاؿ تعاىل أيضا :

   

(ٖ)

ُب

موضعُت ُب القرآف الكرَل  ،ىذا استفهاـ إنكاري يعٍت ألي ؽبم عقوؿ وؽبم أظباع وؽبم تفكَت ؟ فإذا قرؤوا
عليهم أف يتدبروا ويعلموا ما دؿ عليو القرآف الكرَل .
وقاؿ العلماء  ،وىذه قاعدة من قواعد فهم القرآف الكرَل  ،عندنا تدبر وعندنا اتباع  ،قاؿ العلماء :
التدبر يورث العلم  ،واالتباع يورث العمل  ،وقد أشار إىل ىذا ابن القيم رضبو اهلل ُب كثَت من كتبو  ،فالذي
يقرأ القرآف ويتدبر اآلية يستفيد علما كثَتا ويتأمل ُب ىذه اآلية فيما ورد ُب السياؽ قبلها وبعدىا وُب ىذه
اآلية اليت يتلوىا أيضا  ،يتدبر ويعمل فكره  ،ويقرأ ُب كتب التفسَت  ،ويسأؿ عما أشكل عليو  ،حينئذ
يكتسب علما وىذا من أفضل العلوـ  ،وىو تدبر القرآف الكرَل .
ٍب إف االتباع  -كما قلت  -يورث العمل  ،فمن عمل بالقرآف فقد اتبع القرآف  ،يقوؿ تعاىل ُب آية :
       
    

(٘)

(ٗ)

وقاؿ ُب آية أخرى :

 

يعٍت من عمل بالقرآف  ،ويقوؿ ابن عباس  " :من عمل بالقرآف

ضمن اهلل تعاىل لو الفبلح والسعادة ُب الدنيا  ،وأال يشقى ُب اآلخرة " عند سورة طو :
     

()ٙ

كما قاؿ اهلل  ،وقبلها قاؿ تعاىل :

 
 

             

ٔ  -سورة ص آية . ٕٜ :
ٕ  -سورة اؼبؤمنوف آية .ٙٛ :
ٖ  -سورة النساء آية . ٕٛ :
ٗ  -سورة طو آية .ٕٖٔ :
٘  -سورة البقرة آية . ٖٛ :
 - ٙسورة طو آية .ٕٔٗ :
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(ٔ) إذف االتباع ىو يعٍت العمل  ،والتدبر ىو يعٍت اغبصوؿ على العلم  ،على علم القرآف الكرَل  ،فقولو
عليو الصبلة والسبلـ  :اقرؤوا القرآف (ٕ) حث للناس أف يقووا صلتهم بكتاب اهلل  ،قراءة وتدبرا وعمبل ،
ٍب بُت النتيجة أو الثمرة الناصبة عن قراءة القرآف بالتدبر واالتباع  ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :فإنو يأٌب يوـ
القيامة شفيعا ألصحابو (ٖ) أي القرآف الكرَل يأٌب يوـ القيامة شفيعا ألصحابو  ،وشفاعة القرآف من
وجهُت :
األول  :إف كاف عليو ذنوب وخطايا شفع لو القرآف ُب زبليصو منها .

والثاني  :إف مل يكن عليو ذنوب  ،شفع لو القرآف ُب رفع درجتو ُب اعبنة ؛ أي ُب اؼبسابقة إليها  ،أو
ُب صبيعها  ،وكل ذلك بفضل اهلل تعاىل وكرمو .
وىنا مسألة  ،وىي ردبا قد تكوف تكررت ُب ىذا اغبديث وُب األحاديث اآلتية  ،قوؿ النيب صلى اهلل
عليو وآلو وسلم  :فإنو يأٌب (ٗ) أي القرآف  ،وُب األحاديث اليت ستأٌب يقوؿ  :يؤتى بالقرآف  ،وىذه
مسألة ربدث فيها العلماء  ،ىل القرآف يأٌب ؟ وجاء عند أضبد حديث ُب فضل آية الكرسي  ،أف النيب
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ُب فضلها  :إف ؽبا لسانا وشفتُت تقدس اؼبلك عند ساؽ العرش (٘) أي آية
آية الكرسي إف ؽبا لسانا وشفتُت تقدس اؼبلك عند ساؽ العرش ( )ٙومعٌت ذلك  ،معٌت قولو عليو الصبلة
الصبلة والسبلـ  :فإنو يأٌب  ،أي القرآف  ،أو  :يؤتى بالقرآف  ،أو أف اآلية ؽبا لساف وشفتاف  ،العلماء
تكلموا ُب ىذا  ،وسأحيلكم إىل اؼبراجع اليت فيها الكبلـ حىت تراجعوه  ،قالوا  :إف اؼبقصود من ذلك ثواب
قراءة القرآف يكوف يوـ القيامة ُب صورة رجل  ،وقد ذكر ذلك البخاري ُب كتاب خلق أفعاؿ العباد  ،اجمللد
الثاٍل  ،صفحة مائة وستُت  ،وذكره الًتمذي أيضا ُب فضائل القرآف  ،حيث قاؿ الًتمذي رضبو اهلل  :ومعٌت
ىذا اغبديث عند أىل العلم  ،أي كلمة  :فإنو يأٌب  ،أنو هبيء ثواب القرآف  ،كما فسر بعض أىل العلم

ٔ  -سورة طو آية . ٕٔٗ - ٕٖٔ :
ٕ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٖ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘. )ٕٜٗ/
ٗ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
٘  -أضبد (٘. )ٔٗٔ/
 - ٙأضبد (٘.)ٔٗٔ/

ٕٖ

كتاب فضائل القرآن
ىذا اغبديث وما يشبهو من األحاديث  .وذكر ذلك أيضا ابن تيمية ُب الفتاوى ُ ،ب اجمللد اػبام صفحة
ثبلشبائة وتسعة وشبانُت ُ ،ب اجملموع .
واؼبقصود أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ؼبا أخرب ؾبيء القرآف ُب ىذه السورة أراد بو اإلخبار عن
قرا ءة القارئ  ،وذلك ىو ثواب القرآف الكرَل  ،كما ُب بعض األحاديث أيضا  :يؤتى باؼبلك ُب صورة
كبش وجاء ُب بعض فضائل سور القرآف كما جاء ُب فضل سورة تبارؾ أهنا رباج عن صاحبها  ،رباج ،
والذي وباج ىو الثواب  ،ثواب ىذه السورة  ،فإذا جاء مثل ىذا اللفظ ُب األحاديث النبوية  :يؤتى  ،وباج
 ،يأٌب  ،فاؼبقصود من ذلك ىو إتياف ثواب القرآف الكرَل  ،أو كما قاؿ البخاري أف اهلل جل وعبل هبعل
ىذا الثواب ُب صورة إنساف  ،أو ُب صورة رجل  .وتراجع اؼبسألة ُب اؼبراجع اليت أشرت إليها .
فهذا اغبديث دؿ على فضل قراءة القرآف الكرَل  ،وأف قارئ القرآف الكرَل يناؿ ىذه الرتبة وىذه اؼبزية
وىذا الشرؼ وىذه الرفعة والشفاعة  ،إذا عمل بالقرآف الكرَل  ،أما أنو يقرأ ىذا القرآف وىو يعرض عنو
ويعرض عن آياتو  ،فقد ربمل وزرا كبَتا  ،وسوؼ يسأؿ عن ىذا أماـ اهلل جل وعبل  ،أو أنو يكوف قرأ
القرآف ولكنو مل هباوز اغب نجرة  ،كما وصف النيب عليو الصبلة والسبلـ اػبوارج بذلك  ،يتدينوف بالعبادة
والزىد والورع وكثرة العبادة وقراءة القرآف واػبشوع  ،لكن العمل لديهم بالقرآف يكاد يكوف مفقودا  ،وإف
وجد فهو عمل ال يوافق ىدي القرآف الكرَل  ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :يقرءوف القرآف ال هباوز
حناجرىم (ٔ) فبل يعملوف بو العمل الصحيح وإف كانوا يعملوف بو فيما يروف ىم  ،لكن العمل الصحيح
اؼبقتضي ؽبذه الدالالت ال يوجد عندىم .
ىذا اغبديث ُب أولو  ،وىو  :اقرؤوا القرآف فإنو يأٌب يوـ القيامة شفيعا ألصحابو (ٕ) ىذا اؼبقطع
األوؿ للقرآف كلو  ،لبياف فضل القرآف على وجو العموـ  ،وتدخل فيو أيضا سورة البقرة وسورة آؿ عمراف
اليت سيأٌب اغبديث عنها  ،فالشاىد أف النيب عليو الصبلة والسبلـ عمم الفضل ُب فضل قراءة القرآف الكرَل
ٍ ،ب بعد ذلك عطف العامل وىو القراءة  ،وقاؿ  :اقرءوا الزىراوين  ،البقرة وسورة آؿ عمراف (ٖ) خص

ٔ  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ ، )ٔٓٙوالنسائي  :الزكاة ( ، )ٕ٘ٚٛوأبو داود  :السنة (ٗ ، )ٗٚٙوأضبد
(ٖ. )ٗ/
ٕ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٖ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘. )ٕٜٗ/
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ىاتُت السورتُت بالذكر  ،وىذا  -كما قلنا  -زبصيص من عموـ  ،عمم األوؿ  ،وقاؿ  :اقرءوا القرآف ،
وسورة البقرة وآؿ عمراف ضمن القرآف  ،ولكنو رجع وخصص سورتُت من سور القرآف دبزية وشرؼ وفضل ،
فقاؿ  :اقرؤوا الزىراوين البقرة وآؿ عمراف (ٔ) فبدأ عليو الصبلة والسبلـ بذكر األوصاؼ اليت اشتملت
عليها ىاتاف السورتاف  ،فبدأ بالوصف األوؿ وقاؿ  :الزىراوين  ،ومعٌت الزىراوين  :النَتتاف ؛ أي النَتتاف ،
الزىراوين النَتتُت  ،ىذا وصف عاـ ٍ ،ب بُت اجمليء الذي يأٌب فيو ثواب سورة البقرة وسورة آؿ عمراف ،
وىي جزء من القرآف الكرَل داخلة ُب اؼبعٌت السابق الذي ذكرتو لكم  ،فإهنما تأتياف  ،فاإلتياف ىنا اؼبقصود
بو الثواب  ،ثواب ىاتُت السورتُت ؛ فإهنما يأتياف يوـ القيامة  ،ووصف ىذا اإلتياف هبذا الثواب بأوصاؼ ،
ولعلو ثبلثة أوصاؼ كما سيأٌب أيضا ُب اغبديث الذي بعده :
الوصف األول  :قا ؿ  :غمامتاف  ،صبع غمامة  ،والغماـ ىو السحاب اؼبلتف إذا كاف قريبا من الرأس

 ،يعٍت قريبا يراه اإلنساف وىو مظلو  ،واهلل تعاىل قد ذكر الغماـ ُب قولو تعاىل :
      

(ٕ)

   

وىذا اإلتياف ىو إتياف يليق باهلل  ،يليق

جببللو  ،إتيانا يليق بو سبحانو .

ثم جاء الوصف الثاني  :قاؿ  :غيايتاف  ،والغياية  :كل شيء أظل اإلنساف فوؽ رأسو  ،من السحاب

أو غَته .

ثم جاء الوصف الثالث :قاؿ  :أو كأهنما فرقاف من طَت صواؼ  ،والفرقاف أي قطيعاف  ،الفرؽ ىو

القطيع من كل شيء ؛ أي قطيعاف  ،عليها من طَت صواؼ أي مصطفة  ،رباجاف عن أصحاهبما  ،وىذه
احملاجة أيضا داخلة فيما تقدـ من أنو الثواب .
ٍب قاؿ أيضا  :اقرؤوا سورة البقرة  ،فإف أخذىا بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة (ٖ) خصص
بعد زبصيص  ،خصص سورة البقرة من سورة آؿ عمراف  ،أوال خص سورة البقرة وآؿ عمراف من عموـ ٍ ،ب
خصص من خصوص  ،وخص سورة البقرة  ،قاؿ  :اقرؤوا سورة البقرة فإف أخذىا بركة وتركها حسرة وال
ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٕ  -سورة البقرة آية . ٕٔٓ :
ٖ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕ٘ٗ/

ٖٗ

كتاب فضائل القرآن
تستطيعها البطلة (ٔ) اؼبراد بالبطلة ُب اغبديث  :السحرة  ،وما وجو التسمية بالبطلة ؟ نعم  ....يعٍت أهنم
أىل باطل  ،يعٍت ما يفعلونو باطل  ،والوجو ُب ذلك تسمية ؽبم باسم فعلهم ؛ ألف ما يأتوف بو باطل ،
واهلل تعاىل قد قاؿ ُب سياؽ اغبديث عن السحرة :
(ٕ)

      

باطل فعلهم  ،وقاؿ تعاىل ُب سورة األعراؼ :

 

(ٖ)

        

فسموا بطلة  ،ظبوا هبذه التسمية تسمية ؽبم باسم فعلهم ؛ ألف ما يأتوف بو

باطل  ،وال يستطيعوف قراءهتا  ،وؽبذا قاؿ  :ال تستطيعها البطلة  ،وإمبا مل يستطيعوا قراءهتا وذلك لزيغهم
عن اغبق واهنماكهم ُب الباطل  ،وؽبذا  -كما سيأٌب ُب التفريق ما بُت سورة البقرة وسورة آؿ عمراف  -اهلل
تعاىل قد ذكر ُب ىذه السورة اغبديث عن السحر وب ياف ضرره  ،أوال بياف عاقبتو وما يًتتب عليو  ،وبياف
عاقبتو وضرره  ،بُت ما يًتتب عليو وىو الكفر ُب اآلية :

  

(ٗ)

ٍب

إهنم ال يستطيعوف الضرر إال بإذف اهلل تعاىل  ،لكن ما وقعوا فيو ىو ضرر  ،ما وقعوا فيو ىو ضرر على
أنفسهم  ،والعقاب الذي سوؼ ينالونو ُب اآلخرة .
ذكر اهلل تعاىل ُب آخرىا :


(٘)

ذكر اهلل قاؿ :

           
 

()ٙ

        

ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘. )ٕ٘ٗ/
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٔٔٛ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية . ٖٜٔ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٕٔٓ :
٘  -سورة البقرة آية . ٕٔٓ :
 - ٙسورة البقرة آية .ٕٔٓ :
 - ٚسورة البقرة آية . ٕٔٓ :
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إثبات الضرر
()ٚ

   

ىذا ىو العقاب ما لو ُب اآلخرة من

كتاب فضائل القرآن
من خبلؽ

         

(ٔ)

ربذير من اهلل تعاىل ؽبم وزبويفهم باهلل  ،وزبويفهم دبا ىم عليو وأف عليهم أف يتوبوا من ىذا الفعل
(ٕ)

      

     



يعٍت ألثاهبم اهلل تعاىل على ىذه التوبة  ،كما

نادى اهلل تعاىل من اهتم ربو بالكفر  ،ناداىم وىو الرحيم الرضبن قاؿ :
(ٖ)

ٍب جاء

   

فهؤالء السحرة ال يستطيعوف ىذه السورة  ،بل ىي

فبا يزعجهم ويقلقهم  ،وكما جاء ُب فضل أيضا سورة البقرة  ،وقد ساقها ابن كثَت ُب أوؿ السورة أف
البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة ال يدخلو شيطاف (ٗ) إف فبا يزعج الشياطُت ويزعج السحرة قراءة ىذه
السورة العظيمة  ،ؼبا ؽبا من الفضل والربكة .
وقد وصفها النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم هبذا الوصف اعبامع لكل خَت  ،ما ىو ؟ فإف أخذىا بركة ؟
(٘) ونكر ىذه الربكة  ،ومل تأت معرفة  ،فإف أخذىا بركة ؛ بركة ُب كل شيء  ،ونكرىا لتذىب فيها النف أي
أي مذىب ُب الربكة  ،والقرآف كلو مبارؾ على وجو العموـ أيضا  ،لكن ىذه السورة خصت بربكة خاصة ،
كما قاؿ اهلل تعاىل عن القرآف :

   

()ٙ

مل يأت ُب القرآف وصف القرآف بأنو اؼببارؾ  ،وإمبا مبارؾ  ،جاء إيش منكر؟ أي لتعم ىذه الربكة كل
ما ىبطر بباؿ اإلنساف ،بركة ُب اإليباف ،بركة ُب الطاعة ،بركة ُب العمر ،بركة ُب األوالد ،وُب اؼباؿ ،وُب
اغبفظ ،والصيانة والتأييد والنصر ،ىذه بركة عامة ،فالقرآف وصف بأنو كلو مبارؾ ،والنيب -عليو الصبلة

ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٔٓ :
ٕ  -سورة البقرة آية . ٖٔٓ :
ٖ  -سورة اؼبائدة آية .ٚٗ :
ٗ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٓ ، )ٚٛوالًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٛٚٚوأبو داود  :اؼبناسك (ٕٕٗٓ)  ،وأضبد (ٕ. )ٖٚٛ/
٘  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
 - ٙسورة األنعاـ آية . ٜٕ :

ٖٙ

كتاب فضائل القرآن
والسبلـ -خص سورة البقرة بربكة خاصة؛ وؽبذا قاؿ بركة مفردة ،مفردة ألهنا لسورة البقرة ،والذي يًتؾ سورة
(ٔ)
ومهمل ىذا الوعيد أمامو ،قاؿ :وتركها حسرة
البقرة ،وىو قادر على قراءهتا،
ٌ
قلق ،أو اضطر ٍ
واغبسرة ىو ما يتحسر بو اإلنساف ُب نفسو ،ما يتحسر بو اإلنساف من ضيق ،أو ٍ
اب
نفسي ،أو فزٍع أو ٍ
خوؼ ،وغَت ذلك من اغبسرات اليت تأٌب؛ وؽبذا اهلل تعاىل قاؿ ؼبا أعرض أعرض الناس
عن استجابة األنبياء قاؿ اهلل تعاىل:
  

(ٖ)

   

(ٕ)

    

إىل آخر اآلية.

ولعل خصوصية سورة البقرة هبذه اؼبزايا اليت ظبعناىا ُب اغبديث ُب طرد الشيطاف من أجل أف مقصودىا
مبلزـ لطرد الشيطاف يعٍت مقصود ىذه السورة وما احتوتو من اؼبعاٍل والدالالت.
اغبديث الثاٍل :وىو حديث النواس بن ظبعاف يقوؿ :يؤتى بالقرآف يوـ القيامة وأىلو الذين كانوا
يعملوف بو تقدمو سورة البقرة وآؿ عمراف (ٗ) ٍب ضرب -عليو الصبلة والسبلـ -ثبلثة أمثاؿ قد تقدـ
بعضها ،وىي الغمامتافٍ ،ب ذكر مثلُت آخرين يضماف إىل ما سبق من أمثلة قاؿ :أو ظلتاف سوداواف وأف
بينهما شرؽ (٘) أي بينهما مشرؽ ،واؼبشرؽ ىو الضياء والنور كما يقاؿ أشرقت الشم أي أضاءت،
وقولو سوداواف -الظلتاف واضحة -ىو إشارة بالسواد إىل قوة ىذا الظل الذي حاصل؛ ألنو اآلف إذا غيمت
السماء بغيوـ شديدة ُب وقت الضوء والشم اختفت الشم  ،وتراكم السحاب وتآلف بعضو مع بعض
اهلل تعاىل قاؿ :

    

()ٙ

يعٍت تألف السحاب بعضو مع بعضٍ ،ب

اسود ىذا السحاب ،أوقع إيش أوقع ظلمة شديدة.

ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٕ  -سورة ي آية . ٖٓ :
ٖ  -سورة ي آية .ٖٓ :
ٗ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (٘ٓ ، )ٛوالًتمذي  :فضائل القرآف (ٖ ، )ٕٛٛوأضبد (ٗ. )ٖٔٛ/
٘  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (٘ٓ ، )ٛوالًتمذي  :فضائل القرآف (ٖ ، )ٕٛٛوأضبد (ٗ.)ٖٔٛ/
 - ٙسورة النور آية . ٖٗ :
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كتاب فضائل القرآن
وىذا شيء مشاىد وؿبسوس ،فبل يعٌت بالسواد ىنا أنو شيء فيو عقاب أو فيو ظلمة؛ وؽبذا ينبغي أف
يوضح أمر ذكره أىل التفسَت ،بُت الظلتُت عندما قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -كأهنما غمامتاف أو ظلتاف
بُت الظلتُت السوداوين مشارؽ أنوار وإمبا نبو ُب ىذا اغبديث على ىذا الضياء؛ ألنو ؼبا قاؿ سوداواف قد
يتوىم متوىم أهنما مظلمتاف ،فنفى ذلك بقولو بينهما إيش شرؽ ،والشرؽ ىو إضاءة الشرؽ ىو إضاءة.
قاؿ :بينهما شرؽ أي مشارؽ أنوار ومشارؽ األنوار ىي الضياء ،والنور الساطع ،إذف ما اؼبراد بقولو
سوداوين؟ أي من كثافتهما اليت بسببها حالتا من ربتهما وبُت حرارة الشم  ،وشدة اللهب ُب ذلك
اؼبوقف ،يعٍت حالة ىذه السحابة هبذه الظُلة ،وىذه الظُلة اليت فيها وىذا السواد حجبت اغبرارة ،وحرارة
الشم أف تقع على صاحب ىذا القرآف ،وخص منو سورة البقرة وآؿ عمراف.
ٍب عطف أيضاً معٌت آخر ،وقاؿ :أو كأهنما حذقاف من طَت صواؼ (ٔ) اغبذؽ ىو اعبماعة من كل
شيء ،سواء كاف من الناس أو من الطَت أو من غَتنبا ،وحذقاف صبعها حذؽ ،لكن الوصف جاء لسورتُت،
ويروى أيضاً :خرقاف بػاػباء والراء وىو ما البرؽ من الشيء وباف منو ،ولكن ىذا ما يًتجح ،والصواب ىو
األوىل كما ذكر ذلك أىل اغبديث شراح اغبديث ،وترجعوف ُب معاٍل ىذه األلفاظ الغريبة ُب ىذا اغبديث
إىل كتب غريب اغبديث ،ومنها كتاباف كتاب غريب اغبديث للخطايب أبو سليماف ،وكتاب غريب اغبديث
ُب هناية النهاية ُب غريب اغبديث البن األثَتُ ،ب معٌت ىذه األلفاظ الغريبة اليت جاءت ُب ىذه األحاديث.
الكبلـ ىنا قلنا زبصيص بعد عموـ ،وىو لسورة البقرة وآؿ عمراف ،نعود إليهما مرة ثانية ،ذكر العلماء
أف ُب سبب تسمية سورة البقرة وسورة آؿ عمراف بالزىراوين وجهُت ذكر العلماء وجهُت:
األول  :إما ؽبدايتهما قارئهما دبا يزىر لو من أنوارنبا ؼبا يزىر لو من أنوارنبا.
والوجو الثاني :وإما ؼبا يًتتب على قراءهتما من النور التاـ يوـ القيامة.
وىنا ىذا الوصف كلو يدور على الضياء والنور ،سواء كاف ُب غمامتاف أو غيايتاف أو فرقاف أو ظلتاف
أو سوداواف ،ىذا كلو يدور على ربقق وجود النور ،إذف تأمل ُب القرآف أيضا ألي القرآف موصوؼ بأنو نور
 ،كتاب  ،قاؿ تعاىل

       

ٔ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕٜٗ/
ٕ  -سورة اؼبائدة آية . ٔ٘ :

ٖٛ

(ٕ)

ويقوؿ

كتاب فضائل القرآن
تعاىل :

  

(ٔ)

أي القرآف كلو نور ،األصل أف القرآف كلو نور ،لكن ىذه

بنور أقوى ٍ
السورة أو ىاتاف السورتاف خصتا ٍ
وبنور يفضل ذلك النور يزيد عليو ،وىذا فضل خاص.
يأتينا إنساف ،ويقوؿ :إف القرآف كلو موصوؼ بأنو نور ،أيضا القرآف موصوؼ بأنو بركة كما تقدـ،
القرآف مأمور بقراءتو كلو ،لكن ىذه السورة سورة البقرة وسورة آؿ عمراف خصتا هبذا الفضل العظيم ،وىذه
اؼبزية الكبَتة؛ وؽبذا ُب حديث عند البخاري يرجع إليو ُب قصة أسيد بن حضَت وىو فبن آتاه اهلل صوتاً
حسناً ،مثل أيب موسى األشعري ،وأيب بن كعب وعبد اهلل بن مسعود ،وغَتىم من الصحابة.

أسيد بن حضَت كاف يقرأ ُب بيتو سورة البقرةُ ،ب الليل وعنده فرسو ،ويقرأ سورة البقرة ،فاجتاؿ ىذا
الفرس عن مكانو ،يعٍت بدأ يتحرؾ ،فسكت أسيد فسكن الفرسٍ ،ب رجع فقرأ فتحرؾ الفرس ،وكاد أف يطأ
ابنو ،فلما جاء من الغداة أخرب النيب -عليو الصبلة والسبلـ -بذلك وقاؿ قاؿ :ىذه اؼببلئكة -يعٍت فَ ِرحة
بقراءتك ؽبذه السورة -ولو بقيت أف تقرءىا إىل صبلة الفجر لنزلت اؼببلئكة ورآىا الناس ىذا من فضل
ىذه السورة سورة البقرة ،واغبديث ُب صحيح البخاري يراجع ُب فضل ىذه السورة العظيمة.
إذف نقوؿ وجو بياف فضل سورة البقرة يبكن أف نأخذ ىذا البياف ىذا الفضل من خبلؿ السورة نفسها،
وظبيت أيضاً ظباىا بعض الصحابة بأهنا فسطاط
ىذه السورة ُظبيت بسناـ القرآف ،وسناـ الشيء ىو أعبلهُ ،
القرآف فس طاط القرآف ،والفسطاط ىو ما أحاط باؼبكاف ىو ما أحاط باؼبكاف ،ونالت ىذه السورة ىذه
اؼبزية وىذا الفضل ألمور:
أوالً  :أف فيها أفضل آية ُب القرآف الكرَل وىي آية الكرسي وجاء ُب صحيح مسلم وُب بعض السنن:
أف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -سأؿ أيب بن كعب وقاؿ :أي آية ُب كتاب اهلل أعظم؟ فأجابو أيب دبا فتح
اهلل عليو قاؿ آية الكرسي قاؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ليهنك العلم أبا اؼبنذر (ٕ) أي ىنيئاً لك ىذا

العلم الذي قلتو ،فهي سيدة آي القرآف ،وأعظم آية ُب القرآف ،وأفضل آية ُب القرآف ىي آية الكرسي،
ولي اغبديث عن فضل ىذه اآلية ،وإمبا ىذه اآلية جاءت ُب سورة البقرة .

ٔ  -سورة الشورى آية .ٕ٘ :
ٕ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٓٔ ، )ٛوأبو داود  :الصبلة (ٓ ، )ٔٗٙومالك  :النداء للصبلة (. )ٔٛٚ
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كتاب فضائل القرآن
ثانياً  :جاء ُب ىذه السورة فضل آيتُت من آخر سورة البقرة ،وجاء ُب الصحيح :من قرأ اآليتُت
األخَتتُت من سورة البقرة كفتاه (ٔ) وىي  )ٕ(     إىل آخر اآليات.
الثالث  :أف اهلل تعاىل فرض فيها شعَتة من شعائر اإلسبلـ وركنا من أركاف اإلسبلـ وىو الصياـ
     

تعاىل :

(ٖ)

وُب ىذه السورة آخر آية نزلت وىي قولو

             

  

(ٗ)

وُب ىذه السورة أيضاً تشريع التوجو إىل القبلة ؽبذه الصبلة العظيمة قاؿ تعاىل :
(٘)

     

ومن ذلك أيضاً فيها التحذير من السحرة،

والتحذير من إتياهنم أو تصديقهم ،وفيها أيضاً بياف حد القصاص
 

()ٙ

   

وفيها كذلك بياف كثَت من األحكاـ الشرعية واؼبعامبلت.

وخبلصة ما ُب ىذه السورة يدور على أمرين:
األول  :ظبو ىذا الدين  ،أف فيها حديث عن ظبو ىذا الدين على من سبقهم وعلو ىديو وأصوؿ
تطهَته للنفوس .
الثاني  :بياف شرائع ىذا الدين ألتباعو وبياف ما تصلح بو أحواؽبم.
ىذا ما ىبص سورة البقرة  ،لكن الًتغيب من النيب -عليو الصبلة والسبلـُ -ب ىذه السورة جاء ُب
ىذا اغبديث جاء لسورتُت سورة البقرة وآؿ عمراف ،إذف يبكن أف ينشأ ىنا سؤاؿ أو يقوؿ قائل :ما وجو
ٔ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٓٔٓ٘)  ،ومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٛٓٚوالًتمذي  :فضائل القرآف (ٔ ، )ٕٛٛوأبو داود  :الصبلة (، )ٖٜٔٚ
وابن ماجو  :إقامة الصبلة والسنة فيها ( ، )ٖٜٔٙوأضبد (ٗ ، )ٕٔٔ/والدارمي  :الصبلة (.)ٔٗٛٚ
ٕ  -سورة البقرة آية . ٕٛ٘ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٖٔٛ :
ٗ  -سورة البقرة آية . ٕٛٔ :
٘  -سورة البقرة آية .ٔٗٗ :
 - ٙسورة البقرة آية . ٔٚٛ :

ٓٗ

كتاب فضائل القرآن
اغبث والًتغيب ُب قراءة ىاتُت السورتُت ىل بينهما تشابو ؟ ىل بينهما ترابط ؟ اعبواب  :بينهما تشابو من
وجوه متعددة :
الوجو األول  :أف السورتُت افتتحا بػاغبروؼ اؼبقطعة ،فهذه افتتحت بقولو تعاىل " :امل" وسورة آؿ

عمراف كذلك بػ "امل"

ثم أيضاً الثاني ُ :ب السورتُت بياف ألحكاـ اغبج والعمرة .

والثالث ُ :ب السورتُت -واآليات واضحة يعٍت ال نقرأ إال ما أشكل منها .
وُب السورتُت أيضاً التحذير الشديد والتنفَت العظيم من التعامل بالربا ،وجاء التصدير أيضاً بلفظ اإليباف
         
        

(ٔ)

وُب سورة آؿ عمراف

(ٕ)

التحذير من الربا ربذيراً

بليغاً جاء ُب ىاتُت السورتُت .

الرابع  :ذكر الشهادة ُب سبيل اهلل ،وبياف فضل اعبهاد

    
(ٗ)

(ٖ)

وىناؾ

     

       

(ٗ)



وبياف ما للشهادة من الفضل واألجر العظيم عند اهلل تعاىل .

الخامس  :فضل اؼبسجد اغبراـ :ففي سورة البقرة جاء التنويو دبكانة البيت اغبراـ والتوجو إىل القبلة ُب
آيات متعددةٍ ،ب جاء اغبديث ُب سورة آؿ عمراف

   



(٘)

           
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٚٛ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٖٔٓ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٔ٘ٗ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٔٙ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
 - ٙسورة آؿ عمراف آية . ٜٚ - ٜٙ :
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()ٙ

إىل

كتاب فضائل القرآن
إىل آخر اآليات بياف فضل اؼبسجد اغبراـ الذي يليو التنويو بشأف القرآف ،وىذا جاء ُب افتتاح كل سورة
       


(ٔ)

وُب سورة آؿ عمراف

  

(ٕ)

    

التنويو بشأف القرآف الذي يليو أيضاً وىو ذكر اسم اهلل األعظم ُب السورتُت؛ وؽبذا جاء حديث عند أيب
داود من حديث أظباء بنت يزيد  :أف النيب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ  :اسم اهلل األعظم ُب ىاتُت
السورتُت ُب سورة البقرة

          
(ٗ)

وـ
وُب سورة آؿ عمراف اللوُ َال إِلَوَ إِال ُى َو ْ
اغبَي الْ َقي ُ
اهلل األعظم ُب الثبلث اآليات اليت ُب سورة اليت ُب القرآف أوؽبا ُب سورة البقرة ُب آية الكرسي
    
  

()ٙ



(٘)

ويقوؿ أىل العلم كما عند أضبد أف اسم

وُب صدر سورة آؿ عمراف

وُب سورة طو

(ٖ)

 

      

     

()ٚ

اسم اهلل

األعظم ُب ىذه اآليات.
ومن الوجوه أيضاً اجملادلة واحملاجة؛ ففي سورة البقرة ذكر اهلل تعاىل أف إبراىيم حاج النمرود
         

ٔ  -سورة البقرة آية .ٕ - ٔ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٖ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٖٔٙ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٕ - ٔ :
٘  -سورة البقرة آية .ٕ٘٘ :
 - ٙسورة آؿ عمراف آية . ٕ - ٔ :
 - ٚسورة طو آية .ٔٔٔ :
 - ٛسورة البقرة آية . ٕ٘ٛ :

ٕٗ

()ٛ

 

وىو نيب من أنبياء اهلل ،وُب

كتاب فضائل القرآن
سورة آؿ عمراف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -حاج قاـ دبحاجة نصارى قبراف الوفد الذين جاءوا إليو
      

(ٔ)

إىل آخر اآلية  ،فيها ؿباجة .

وىناؾ وجو شبو بينهما ،وىذا منهج دعوي يسَت عليو الداعية أنو يقيم اغبجة على من يدعوه إىل اغبق
إذا أىب عن ذلك ،وإبراىيم عليو السبلـ ضرب اهلل لو أروع األمثلة ُب القرآف الكرَل حينما حاج قومو وىو
يدعوىم إىل التوحيد ،ومن ذلك ما أخرب اهلل تعاىل عنو ُب سورة األنبياء
(ٕ)

      

   

إىل أف بُت دعوة اغبق ،وأقاـ على قومو اغبجة،

أيضا ُب ذلك حىت إهنم رجعوا إىل أنفسهم ،واهتموا نفوسهم بأهنم ظاؼبوف ،وغَت ذلك أقاـ عليهم اغبجة،
كما أف إبراىيم عليو السبلـ قاـ دبحاجة أبيو

       
(ٖ)

        

اغبق ،قاؿ تعاىل:

اآلية واضحة ،كل ىذه ؿباجة ُب بياف

     



(ٗ)

فاألنبياء عليهم الصبلة

الصبلة والسبلـ يقيموف اغبجج على أقوامهم بالدعوة إىل اهلل وينذروهنم وىبوفوهنم ،واهلل تعاىل بعثهم
مبشرين ومنذرين ،

  

(٘)

ينذروهنم بعذاب اهلل ،ويبشروهنم برضواف اهلل

تعاىل ،وىذا قد جاء ُب ىذه السورة ىذا تأمل سريع ،وإال من تأمل وأنعم النظر سيجد شيئا أكثر.
ومن ذلك أيضاً اػبتم باألدعية اؼبتضمنة للربوبية ،وىذا كلو جاء ُب أواخر السورتُت ،ففي آخر سورة

البقرة جاء فيها :

    

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٙٔ :
ٕ  -سورة األنبياء آية . ٘ٔ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٚٗ :
ٗ  -سورة األنعاـ آية . ٖٛ :
٘  -سورة النساء آية .ٔٙ٘ :
 - ٙسورة البقرة آية . ٕٛٙ :
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()ٙ

   

(ٔ)

إىل

كتاب فضائل القرآن
آخر اآلية ربنا  . .ربنا  . .تكرر لفظ الربوبية ،وُب آخر سورة آؿ عمراف أيضاً
  

(ٕ)

  

تكرر ثبلث مرات خبلؼ ما ورد ُب وسطها أيضاً من لفظ الربوبية،

كذلك من أوجو الشبو بُت السورتُت ذكر الطَت ،فاهلل تعاىل حينما طلب إبراىيم عليو السبلـ من ربو َوإِ ْذ
ِ ِ
ف ُْربيِي الْ َم ْوتَى قَ َاؿ أََوَملْ تُػ ْؤِم ْن قَ َاؿ بَػلَى َولَ ِك ْن لِيَطْ َمئِن قَػْلِيب قَ َاؿ فَ ُخ ْذ أَْربَػ َعةً ِم َن
يم َرب أَِرٍِل َكْي َ
قَ َاؿ إبْػَراى ُ
الط َِت (ٖ) حىت يطمئن قلبو أحيا ىذه الطَت.
ْ
كذلك فعل عيسى عليو السبلـ ُب ىذاُ ،ب سورة آؿ عمراف مُت يذكر اآلية  ،نعم   ...
    

(ٗ)

فذكر الطَت أنو وبيي اؼبوتى بإذف اهلل ،فهذه أوجو شبو

تدلك على ما ؽبذه السورتُت من الفضل واؼبزية على غَتنبا ،إذف ؼبا كاف ؽباتُت السورتُت ىذه اؼبزايا
والفضائل ،فإف التايل ؽبما حق تبلوتو ،وكاف حامبل ؽبما ومستظهرا ؼبا فيهما استحق ىذا الفضل من اهلل
تعاىل يوـ القيامة ،وىو ىذا النور اؼبشرؽ الذي وبفظو وينصره ويؤيده هبذه السورة العظيمة.
وأذكر لكم كتابا اعتٌت هبذه اؼبعاٍل ومل أذكره أم وىو ُب فضائل القرآف ،لكنو نفي جداً من حيث
إنو هبمع كل اآلثار واألحاديث ُب فضل ىذه السورة ،وىو كتاب مصاعد النظر (إىل مشارؼ إىل مقاصد
السور) للبقاعي ،وىو ُب ثبلث ؾبلدات (مصاعد النظر إىل مقاصد السور) ُب ثبلث ؾبلدات ،وساؽ صبلة
من اآلثار واألحاديث من األحاديث واآلثار عن الصحابة ،وعن التابعُت ُب فضل كل سورة ُب القرآف
الكرَل ،يعٍت ىو أوسع صبع كبلـ من تقدـ من أىل العلم الذين ذكرت لكم أظباءىم أم ؛ ألنو متأخر،
ىذا ُب القرف التاسع اؽبجري ،حىت إنو ذكر أثراً عند اإلماـ مالك ُب اؼبوطأ ،أف ابن عمر  مكث على
قراءة سورة البقرة كم قيل ؟ ست وقيل شباف وقيل اثنا عشر ،ولي عجزاً ُب حفظها ،وإمبا يتأمل ما فيها من
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٛٙ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٖٔ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٕٙٓ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية . ٜٗ :

ٗٗ

كتاب فضائل القرآن
األحكاـ ،ومن اؽبدايات والدالالت والتشريعات ،فيقاؿ ُب بعض الروايات أنو ؼبا انتهى منها كبر جزوراً فرحاً
بذلك.
وؽبذا كاف ىذا ىو منهج الصحابة -رضواف اهلل عليهم -كانوا ال يتجاوزوف العشر اآليات إال وقد
قرءوىا ،وتعلموىا ،وعقلوىا ،وفهموا ما فيها من األحكاـ ومن اآلداب والتشريعات ،لي كحاؿ الناس
بعدىم ،وبرصوف على القراءة السريعة ،واؽبذ السريع دوف التأمل والتدبر ،فبل بد من التدبر كما أشرت لكم
سابقاً ،فهذا ىو الذي يناؿ بو صاحبو الفضيلة واألجر من اهلل تعاىل ،ىذا ما يتعلق باألحاديث اليت سبقت

وتقدمت.
ونذكر داللة ىذه األحاديث ىذه األحاديث ُب فضل سورة البقرة وآؿ عمراف :

دلت األحاديث أوالً  :برواياهتا أف ىذا الفضل ال يكوف إال ألىل القرآف ،الذين يعملوف بو ،ولي
ألىلو الذين يقرءونو وال يعملوف بو ،ىذا ال يكوف ؽبم؛ ألنو وهلل اؼبثل األعلى لو جاء إنسانا خطاب من
ملك أو أمَت أو مسئوؿ ،وقاؿ لو ُب ىذا اػبطاب عليك أف تعمل كذا وكذا وكذا وتنفذ ،وأعطاه قائمة،
فجل ىذا اإلنساف اؼبكلف هبذا اػبطاب يقرؤه على الناس ويردده ،يقرؤه ُب الصباح وُب اؼبساء ،ومن الغد
يقرؤه ُب الصباح واؼبساء ،ىل ىذا يكوف استجاب ؼبا ُب ىذا اػبطاب ؟ ال يكوف استجاب لو ،إمبا يردد
كبلماً.
فكذلك الذي يقرأ القرآف -وهلل اؼبثل األعلى -يقرأ القرآف لكنو ال يعمل بو ،وإف كاف يؤجر عليو،
األجر على قراءة القرآف ثابت ،ولكن عليو العمل بو بقدر ما يستطيع ،فعليو أف يعمل وهبتهد ُب العمل
هبذا القرآف؛ ليناؿ ىذه اؼبزية.
الثاني  :دلت األحاديث على فضل سورة البقرة على سائر سور القرآف ،حىت على سورة آؿ عمراف،
ودؿ اغبديث ،دلت األحاديث أيضاً على فضل سورة آؿ عمراف ،ودلت األحاديث أيضاً على أف سورة

البقرة وقاية ؼبن قرأىا أو قرئت عليو من كل شر وببلء ،وخاصة السحر الذي ابتلي بو الناس ،وفبا دلت عليو
األحاديث أف اإلنساف سوؼ يرى أثر عملو بالقرآف ،سوؼ يرى أثر عملو بالقرآف وخاصة ؽباتُت السورتُت
.
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كتاب فضائل القرآن
واغبديث اآلخر ،وىو حديث عبد اهلل بن مسعود ،وىذا فيو بياف فضل تبلوة القرآف على وجو الدقة
والبياف والتوضيح؛ وؽبذا يقوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -من قرأ حرفاً (ٔ) وىذا من باب اغبث على
اإلكثار من تبلوة القرآف الكرَل ،ومل يقل من قرأ سورة ،أو من قرأ آية ،أو من قرأ حزباً ،أو من قرأ جزءاً،
وإمبا جاء باغبرؼ الواحد ،وكم ُب القرآف من حروؼ! آالؼ اغبروؼ ،من قرأ حرفاً من كتاب اهلل فلو بو
حسنة واغبسنة بعشر أمثاؽبا ال أقوؿ "امل" حرؼ ولكن ألف حرؼ والـ حرؼ وميم حرؼ (ٕ) تفصيل
دقيق لبياف األجر اؼبًتتب على تبلوة القرآف الكرَل.
وىذا أيضاً يذكر باآلية اليت ُب سورة فاطر ُب قولو تعاىل
 

من العمل بالقرآف

(ٖ)

انظر إىل العمل

    

    
()ٙ

     
   



    

()ٚ

(٘)

(ٗ)

إقامة الصبلة

من العمل بالقرآف

جاءت األجور من اهلل تعاىل





ىذا عموماً لكن النيب -عليو الصبلة والسبلـُ -ب ىذا

اغبديث يبُت ىذه األجور وفضلها ،وأهنا قد تزيد على اغبسنة ُب اغبرؼ الواحد؛ ألف اهلل تعاىل يضاعف
األجور لعباده ،كما قاؿ تعاىل ُب اإلنفاؽ

       

ٔ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٓٔ.)ٕٜ
ٕ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٓٔ. )ٕٜ
ٖ  -سورة فاطر آية .ٕٜ :
ٗ  -سورة فاطر آية . ٕٜ :
٘  -سورة فاطر آية .ٕٜ :
 - ٙسورة فاطر آية . ٕٜ :
 - ٚسورة فاطر آية .ٖٓ :

ٗٙ

كتاب فضائل القرآن
                
 

(ٔ)

فدؿ اغبديث على ىذا الفضل الكبَت ؼبن يقرأ القرآف ،وأنو سوؼ يثاب على اغبرؼ الواحد ،حىت من
ىذه اغبروؼ اؼبقطعة اليت ضرب هبا النيب -عليو الصبلة والسبلـ -اؼبثلٍ ،ب قاؿ اؼبصنف :ولو -أي ؼبن
سبق ذكره -وىو الًتمذي وصححو عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن النيب -صلى اهلل عليو وآلو
وسلم -قاؿ :يقاؿ لصاحب القرآف اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل ُب الدنيا فإف منزلتك عند آخر آية تقرأ
هبا

(ٕ)

(ٖ)

وألضبد كبوه من حديث أيب سعيد ،وفيو :فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء معو
وىذا بياف لفضل صاحب القرآف ،الذي يقرأ القرآف ويعمل بو ،وىو بياف للجزاء اؼبًتتب على ما ينالو ىذا
القارئ ُب اآلخرة بعد أف يقضي اهلل تعاىل بُت العباد ،فيدخل أىل اعبنة اعبنة ،يقاؿ لصاحب القرآف من
بُت سائر الناس هبذه اؼبزية ،فقولو :يقاؿ لصاحب القرآف (ٗ) كأنو ينادى مناداة من بُت سائر الناس؛ ؼبا لو
لو من ىذه اؼبزية ،واعبنة درجات فيكرـ قارئ القرآف هبذا الفضل العظيم ،وىو يقرأ القرآف أيضاً ،فقارئ
القرآف كما تقدـ ىو مقدـ ُب الدنيا وُب الربزخ وُب اآلخرة ،كما سيأٌب من األحاديث.
وُب ىذا اغبديث بياف بتقدَل قارئ القرآف ُب الدار اآلخرة ،ويعرفو إخوانو من أىل اعبنة أنو سبيز عليهم
هبذه اؼبيزة بقراءة القرآف الكرَل ،فيؤمر أيضاً بًتتيل القرآف كما كاف يرتلو ُب الدنيا وال يتوقف عند منزلة
ؿبددة ،وإمبا قاؿ :فإف منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا ،وىو يقرأ ويبشي ،واغبديث ردبا يؤخذ منو داللة على
أف اإلنساف يقرأ القرآف ُب أي وقت هبد نفسو نشيطا ومستعدا لتبلوة القرآف الكرَل ،حىت ولو كاف يبشي
ليستفيد من وقتو ويردد ما حفظو ويتعاىد ما قرأه؛ حىت ال يضيع ،وىذا فضل عظيم لقارئ القرآف أف يناؿ
ىذه الدرجة وىذه الرتبة عند اهلل تعاىل ُب اآلخرة.

ٔ  -سورة البقرة آية . ٕٙٔ :
ٕ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٗٔ ، )ٕٜوأبو داود  :الصبلة (ٗ.)ٔٗٙ
ٖ  -ابن ماجو  :األدب (ٓ ، )ٖٚٛوأضبد (ٖ. )ٗٓ/
ٗ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٗٔ ، )ٕٜوأبو داود  :الصبلة (ٗ.)ٔٗٙ
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فقارئ القرآف ىو من أىل اعبنة الذين يكرمهم اهلل تعاىل دبزية على غَتىم هبذه الدرجات العليا ،وىذا
يذكرنا باآلية السالفة

        



(ٔ)

فهذه الدرجات ُب الدنيا وُب اآلخرة؛ ُب الدنيا تكوف بالنصر والتأييد وبالذكر اغبسن ،وُب اآلخرة جاء التفسَت
ؽبا هبذا اغبديث ،فإنو يقرأ ويصعد ىذه الدرجات ،وكلها فضل من اهلل ،وال يقف عند ىذه الدرجة إال
حينما يتوقف عن القراءة .
ونتوقف عند ىذا القدر .
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ :
عدة أسئلة تستفسر عن يقوؿ كيف أولنا قولو  إنو يأٌب يوـ القيامة بإتياف الثواب ومل مبرىا كما
جاءت ؟
ىكذا فسر أىل العلم؛ ألف الذين يقولوف إف القرآف يأٌب كأنو كأف القرآف ـبلوؽ ،والبخاري ذكر ىذه
وفصل القوؿ فيها ُب الكتاب اؼبتقدـ خلق أفعاؿ العباد ،ولشيخ اإلسبلـ كبلـ واسع وطويل ُب ىذه اؼبسألة،
وأنا أحيل السائل إىل قراءة ما ذكره شيخ اإلسبلـ ُب اجمللد اػبام الذي تقدـ ذكره؛ وألف الثواب الذي
جعلو اهلل تعاىل لقارئ القرآف ىو الذي يأٌب ،وىكذا فسره أىل العلم هبذا البياف ،وىو بياف واضح ال
إشكاؿ فيو .
أحسن اهلل لكم
يقوؿ ىل اؼبقصود بصاحب القرآف قارئ القرآف أـ حافظ القرآف؟
صاحب القرآف ىو الذي يقرأ القرآف؛ وؽبذا ُب اغبديث :اقرءوا القرآف (ٕ) ما قاؿ احفظوا القرآف ،وإمبا

اغبفظ أيضاً ىو جاء فيو مزية أخرى؛ وؽبذا قاؿ تعاىل:
  



(ٖ)

     

يعٍت ُب صدورىم أنو ؿبفوظ ،والصحابة رضواف اهلل عليهم استظهر

ٔ  -سورة اجملادلة آية . ٔٔ :
ٕ .Takreej file not found -
ٖ  -سورة العنكبوت آية . ٜٗ :

ٗٛ

كتاب فضائل القرآن
أكثرىم القرآف الكرَل ،ومنهم أيب وعبد اهلل بن مسعود ،ومعاذ بن جبل ،وشهد ؽبم النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -هبذا اغبفظ الذي حفظوه ،وهبذا اإلتقاف الذي ضبطوه ،فاغبديث يصدؽ على ىذا وىذا ،ولكن
حافظ القرآف الذي وبفظو لو مزية على غَته؛ ؽبذا ُب اغبديث الذي سيأٌب يؤـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل
(ٔ) يعٍت يؤمهم اغبافظ للقرآف الكرَل ،ولي يؤمهم الذي يقرأ ولي عنده حفظ ،يؤمهم اغبافظ ،فاغبافظ
للقرآف الكرَل لو مزية على قارئ القرآف الذي مل وبفظ .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
ما حكم وضع نغمات اعبواؿ مقاطع من تبلوات القرآف ؟
أتصور أو أظن أف فيو فتوى من اللجنة الدائمة ُب ىذا ،وأف القرآف الكرَل لو حرمتو ،وىو كبلـ اهلل
تعا ىل ،وأىل العلم تكلموا ُب أحكاـ اؼبصحف وما ينبغي كبوه ،والذي يضع مثل النغمات على اعبواؿ إمبا
ىي تسلية أو سد فراغ ،حىت يتمكن من الرد عليو ،يكوف كبلـ اهلل تعاىل ؼبلء ىذا الفراغ حىت يأٌب كبلـ
البشر ويرد عليو ،ىذا ال يليق بالقرآف الكرَل ،ولي من آداب القرآف الكرَل.
حىت أىل العلم تكلموا ُب من يعلق اآليات آيات القرآف الكرَل اليت تعلق أيضاً حىت يقرأىا اإلنساف
يتذكر ب تكلموا ُب ىذا ،منهم من منع أيضاً ،فكيف باعبواؿ ،واعبواؿ أيضاً مشتمل على قضايا أخرى
زبالف القرآف ُب الصور وُب الكلمات نابية أحياناُ ،ب الرسائل اليت توضع فيوٍ ،ب إف اعبواؿ أيضاً اؼبتكلم
فيو قد أحياناً يسب ويشتم ،ويتكلم إذا اتصل بأحد يتكلم عليو ،أو يسب أو يشتم ،أو يتحدث ُب
أعراض الدنيا ،أو ُب أمور ؿبرمةٍ ،ب أجعل القرآف بُت ىذا  ،ال يبكن أف يقوؿ هبذا إنساف يسعى إىل األدب
مع القرآف الكرَل .
وىكذا يعٍت احملاذير كثَتة ،احملاذير كثَتة جداً ،وكذلك األدعية أنا ظبعت  :كثَت منهم يضع أدعية يعٍت
أدعية  ...سواء إذا كاف للحرـ  ...بدوف أي شيء ،عندؾ وسائل اآلف ،يوجد لديك ؽبذا اعبواؿ ،يعٍت
وسخر اهلل لك ُب وسائل كثَتة ،فاستخدـ فيو ما ينفع ويفيد ،واآلف ذبعل األدعية اليت فيها ربنا وفيها ألفاظ
اعببللة أهنا تكوف للتسلية وللسماع ،السماع اللي يسمونو نافلة القوؿ يستمع ىذا الكبلـ حىت ب يتمكن
ٔ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ.)ٕٔٔ/
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كتاب فضائل القرآن
اإلنساف من الرد عليو ،حىت آداب الدعاء ،الدعاء لو آداب أيضاً ،فهذه األمور كلها على اإلنساف أف
يتقيها ووبذر ،فليست من األمور اليت فيها أدب مع كبلـ اهلل تعاىل ،ومع األدعية.
وكذلك األذاف ،األذاف هبعل للتنبيو مؤذف أيضاً ،وأشد من ىذا -نسأؿ اهلل السبلمة -بعضهم هبعل
التنبيو أغاٍل ،ذبعلها موسيقات وأغاٍل حىت يتنبو هبذا ،وىذا مبتلى بو كثَت من الناس نسأؿ اهلل السبلمة
حىت ُب اؼبساجد ،وأنا كنت أذكر يعٍت إخواٍل الذين يقعوف ُب ىذا بأف ُب ىذا أذية للناس ،وأذية للمبلئكة
الذين وبضروف للصبلة ،واهلل تعاىل يقوؿ :

    

       

(ٔ)

فكيف تسعى ألذية اؼبسلمُت دبا أنعم اهلل تعاىل عليك مع وجود الوسائل اليت تعينك على أف تلغي ىذا
الشيء إال ُب األحواؿ النادرة اليت يكوف فيها اإلنساف ساىيا وناسيا ،فاإلنساف الساىي والناسي قد يعذر
ُب ىذا ،لكن أف تكوف عادة لئلنساف .
أحسن اهلل إليكم:
يقوؿ  :ىل وبصل ثواب قراءة البقرة وآؿ عمراف دبجرد القراءة ،أـ ال بد من حفظهما ؟
(ٕ)
ال  ،قراءهتا  ،قراءة سورة البقرة وآؿ عمراف ،كما جاء ُب ىذا اغبديث :اقرءوا البقرة وآؿ عمراف
اقرءوا ىذا يصدؽ عليهم ،لكنو يبتثل ؼبا فيها من األحكاـ واألوامر والنواىي ،ويعمل هبما وال أف يقرأىا وىو
ىبالف ما عليها من األوامر والنواىي ،لكن اؼبقصود من ذلك العمل ،أنو يعمل ويتدبر حىت وبصل لو
الثواب .
أحسن اهلل إليكم :
يقوؿ  :كيف نفهم حديث وال تستطيعها البطلة
الكرسي (ٗ) ؟
ٔ  -سورة األحزاب آية . ٘ٛ :
ٕ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘.)ٕ٘ٗ/
ٖ  -مسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٗٓ ، )ٛوأضبد (٘. )ٕ٘ٗ/
ٗ  -البخاري  :بدء اػبلق (٘.)ٖٕٚ

ٓ٘

(ٖ) وبُت حديث أيب ىريرة أف الشيطاف علمو آية

كتاب فضائل القرآن
قلنا  :إهنم ال يستطيعوهنا ،بينا العلة أهنم ال يستطيعوهنا؛ ؼبا ىم عليو من الضبلؿ ومن الباطل؛ وؽبذا ال
يدخل الشيطاف البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة ،ونقوؿ لك :إف أبا ىريرة قرأ عليو آية الكرسي ،وحينما قرأ
عليو نطق باغبق  ،قاؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ : -صدقك وىو كذوب (ٔ) ودلو قاؿ اقرأ علي كذا
وكذا فقرأ آية الكرسي فشرد وذىب حي نئذ ،ما استطاع أف يأٌب مرة أخرى ،إذف ىذا اغبديث يصدؽ ؼبا
جاء فيو وال تستطيعها البطلة .
أحسن اهلل لكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم .

ٔ  -البخاري  :بدء اػبلق (٘. )ٖٕٚ
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بيان ما يلقاه صاحب القرآن الكريم من األجر والثواب
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثَتا إىل يوـ
الدين ،اللهم اغفر لنا ،ولشيخنا يا رب العاؼبُت .
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل :وألضبد أيضاً عن بريدة مرفوعا :تعلموا سورة البقرة (ٔ) فذكر مثل ما تقدـ ُب
الصحيح ُب البقرة وآؿ عمراف ،وفيو :وإف القرآف يلقى صاحبو يوـ القيامة حُت ينشق عنو قربه كالرجل
الشاحب فيقوؿ لو  :ىل تعرفٍت فيقوؿ لو ما أعرفك ؟ فيقوؿ لو  :ىل تعرفٍت فيقوؿ ما أعرفك ؟ فيقوؿ :
أنا صاحبك القرآف الذي أظمأتك باؽبواجر وأسهرت ليلك وإف كل تاجر من وراء ذبارتو وإنك اليوـ من
وراء كل ذبارة فيعطى اؼبلك بيمينو واػبلد بشمالو ويوضع على رأسو تاج الوقار ويكسى والداه حلتُت ال
يقوـ ؽبما أىل الدنيا فيقوالف مب كسينا ىذه فيقاؿ بأخذ ولدكما القرآف ٍب يقاؿ لو اقرأ واصعد ُب درجة اعبنة

وغرفها فهو ُب صعود ما داـ يقرأ ىذاً كاف أو ترتيبل (ٕ) وعن أن  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :أىل القرآف
ىم أىل اهلل وخاصتو (ٖ) رواه أضبد والنسائي .

ٔ  -أضبد (٘ ، ) ٖٗٛ/والدارمي  :فضائل القرآف (ٔ.)ٖٖٜ
ٕ  -أضبد (٘ ، ) ٖٗٛ/والدارمي  :فضائل القرآف (ٔ. )ٖٖٜ
ٖ  -ابن ماجو  :اؼبقدمة (ٕ٘ٔ)  ،وأضبد (ٖ ، )ٕٔٚ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٕٙ

ٕ٘

كتاب فضائل القرآن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت ،أما بعد:
فهذا اغبديث تابع ؼبا تقدـ من أحاديث ُب بياف فضل القرآف ،وما يناؿ أىلو من اػبَت والثواب ،وتقدـ
الكبلـ على فضل سورة البقرة وفضل سورة آؿ عمراف.
وُب ىذا اغبديث بياف ؼبا يلقاه صاحب القرآف الكرَل من األجر والثواب عند اهلل تعاىل يوـ القيامة،
ومن األلفاظ الغريبة ُب ىذا اغبديث قولو :حُت ينشق عنو قربه كالرجل الشاحب (ٔ) والشاحب ىو اؼبتغَت
اللوف من ىزاؿ أو تعب أو عارض أو مرض أو سفر أو كبو ذلك ،والشحوب ىو من آثار اػبوؼ ،وقد
يكوف من قلة اؼبأكل واؼبشرب.
وصاحب القرآف حينما ينشق عنو القرب يكوف ُب خوؼ وفزع من ىوؿ ذلك اليوـ العظيم ،ولكن القرآف
الكرَل شفع لو ُب ذلك اؼبوقف ا لعظيم كما تقدـ ُب اغبديث :اقرءوا القرآف فإنو يأٌب يوـ القيامة شفيعا
ألصحابو (ٕ) فيأتيو القرآف الكرَل على صورة ثواب يثاب عليو قارئ القرآف فيؤنسو ويطمئنو ُب ذلك اليوـ
العظيم بأف ما قاـ بو ُب الدنيا من تعب وسهر وبذؿ جهد ووقت ُب قراءة القرآف ،فهذا ىو الثواب العظيم
الذي سوؼ ينالو ُب ذلك اؼبوقف ،وال يكوف ىذا الثواب إال ؼبن قرأ القرآف وعمل بو ،واتبع القرآف ،وائتمر
بأوامره ،وانتهى عند نواىيو.
وؽبذا جاء ُب اغبديث اآلخر الذي أخرجو اغباكم من حديث سهل بن معاذ ،عن أبيو ،أف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ  :من قرأ القرآف وعمل دبا فيو أُلب والداه تاجا يوـ القيامة ضوءه أحسن
من ضوء الشم ُب بيوت الدنيا (ٖ) فما ظنكم بالذي عمل هبذا ،فالعمل ٍ
متعد إىل غَت قارئ القرآف،
وىو إىل من تسبب ُب حفظ القرآف ونبا الوالداف؛ وؽبذا اهلل تعاىل يقوؿ:

  

          

ٔ  -ابن ماجو  :األدب (ٔ ، )ٖٚٛوأضبد (٘ ، )ٖٗٛ/والدارمي  :فضائل القرآف (ٔ. )ٖٖٜ
ٕ .Takreej file not found -
ٖ  -أبو داود  :الصبلة (ٖ٘ٗٔ) .
ٗ  -سورة الطور آية .ٕٔ :
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(ٗ)

فيصل الثواب

كتاب فضائل القرآن
إىل من تسبب ُب قراءة القرآف وتعليمو ،كما تقدـ ُب اغبديث :خَتكم من تعلم القرآف وعلمو (ٔ) ؛ وؽبذا
كما يقوؿ الشاطيب ُب الميتو -وىو يتكلم عن فضل القرآف -يقوؿ :
مبلب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوار مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج واغب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلى
ىنيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً مريئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً والػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؾ عليهمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
أولئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو والصفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبل
فم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ظنك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالنجل عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد جزائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلىم هب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرآف مفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصبل
أول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب واإلحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف والصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب والتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
أي مبيناً وموضحا ،والقرآف ىو أعظم ذبارة يتاجر فيها اإلنساف مع ربو كما تقدـ ُب آية فاطر:
(ٕ)
:
تعاىل
ويقوؿ
     
    
        

(ٖ)

والقرآف الكرَل ىو التجارة الراحبة اليت ال كساد فيها ،بل فيها خَتٌ عظيم ،وذكر ُب ىذا اغبديث أيضاً
(ٗ)
بعضاً من مراتب القراءة ،وىي اؽبذ والًتتيل ،قاؿ :فهو ُب صعود ما داـ يقرأ ىذاً كاف أو ترتيبل
فمراتب القراءة أوؽبا الًتتيل ،وىو الذي جاء بو القرآف الكرَل ُب قولو تعاىل    :


(٘)

ومن مراتب القراءة أيضاً التحقيق ،وىو التأٍل ُب التبلوة ،وإظهار اؼبخارج والصفات.

ومن ذلك أيضاً من اؼبراتب اغبدر ،وىو القراءة بتعجل أسرع من الًتتيل ،وأسرع من التحقيق ،وجاء ُب
اؽبذ ُب ىذا اغبديث جاء باؽبذ ،وإف كاف ورد أف ابن مسعود قاؿ "ال هتذوا القرآف ىذ الشعر" واؼبقصود
باؽبذ ىنا ىو قراءة القرآف بسرعة ،أي يسرع ُب تبلوتوُ ،ب تبلوة القرآف الكرَل .

ٔ  -البخاري  :فضائل القرآف ( ، )ٕ٘ٓٚوالًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٓٚوأبو داود  :الصبلة (ٕ٘ٗٔ)  ،وابن ماجو  :اؼبقدمة (ٕٔٔ)  ،وأضبد
(ٔ ، )٘ٚ/والدارمي  :فضائل القرآف (. )ٖٖٖٛ
ٕ  -سورة فاطر آية .ٕٜ :
ٖ  -سورة الصف آية . ٔٔ - ٔٓ :
ٗ  -أضبد (٘ ، ) ٖٗٛ/والدارمي  :فضائل القرآف (ٔ.)ٖٖٜ
٘  -سورة اؼبزمل آية . ٗ :

ٗ٘

كتاب فضائل القرآن
واغبديث اآلخر بياف لفضل أىل القرآف ،وأهنم أىل اهلل وخاصتو ،فأىل القرآف ىم أولياء اهلل كما قاؿ
تعاىل :

          

(ٔ)

أىل

القرآ ف ىم الذين وببهم اهلل ووبفظهم ويؤيدىم وينصرىم؛ ألهنم يقرءوف كبلمو جل وعبل ،ويتعبدوف اهلل
تعاىل هبذا القرآف الكرَل ،كما تقدـ ُب اآليات اليت فيها اغبث على تبلوة القرآف الكرَل ،وىذا بياف ؼبزيد
الفضل الذي ينالو قارئ القرآف .

ٔ  -سورة يون آية .ٕٙ :

55

كتاب فضائل القرآن

باب ما جاء في تقديم أىل القرآن وإكرامهم
باب ما جاء ُب تقدَل أىل القرآف وإكرامهم ،وكاف القراء أصحاب ؾبل عمر كهوال كانوا أو شبابا
وعن أيب مسعود أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :يؤـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل فإف كانوا ُب القراءة سواء
فأعلمهم بالسنة فإف كانوا ُب السنة سواء فأقدمهم ىجرة فإف كانوا ُب اؽبجرة سواء فأقدمهم سناً (ٔ) وُب
رواية سلمى :وال يؤمن الرجل الرجل ُب سلطانو وال يقعد ُب بيتو على تكرمتو إال بإذنو (ٕ) رواه مسلم .
وللبخاري عن جابر :أنو  كاف هبمع بُت الرجلُت من قتلى أحد ُب ثوب واحد ٍب يقوؿ  :أيهم
(ٖ)
أكثر أخذاً للقرآف فإذا أشَت لو إىل أحدنبا قدمو ُب اللحد
وعن أيب موسى أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إف من إجبلؿ اهلل إكراـ ذي الشيبة اؼبسلم وحامل القرآف غَت

الغايل فيو واعباُب عنو وإكراـ ذي السلطاف (ٗ) حديث حسن رواه أبو داود .

ىذا ىو الباب الثاٍل ُب ىذه الفضائل ،وىو ُب تقدَل أىل القرآف ُب الدنيا ،وأىل القرآف مقدموف ُب
الدنيا ،وُب الربزخ ،وُب اآلخرة .
مقدموف ُب الدنيا هبذا اغبديث ُب عبادة من أشرؼ العبادات ،وىي الصبلة ،قاؿ :يؤـ القوـ أقرؤىم
(٘)
لكتاب اهلل
ومقدموف ُب الربزخ ُب اغبديث الذي بعده قاؿ :كاف هبمع بُت الرجلُت من قتلى أحد ُب ثوب واحد
ٍب يقوؿ أيهم أكثر أخذاً للقرآف (ٔ) وىذا اغبديث ورد ُب سياؽ اغبديث عن غزوة أحد اليت قتل فيها أكثر
ٔ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ. )ٕٔٔ/
ٕ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ.)ٕٔٔ/
ٖ  -البخاري  :اعبنائز (ٖٖٗٔ)  ،والًتمذي  :اعبنائز ( ، )ٖٔٓٙوالنسائي  :اعبنائز (٘٘ ، )ٜٔوأبو داود  :اعبنائز ( ، )ٖٖٔٛوابن ماجو  :ما جاء ُب
اعبنائز (ٗٔ٘ٔ)  ،وأضبد (ٖ. )ٕٜٛ/
ٗ  -أبو داود  :األدب (ٖٗ.)ٗٛ
٘  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ. )ٕٔٔ/

٘ٙ
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من سبعُت رجبل من الصحابة -رضواف اهلل تعاىل عليهم -فهذا ُب الربزخ ُب القرب ،وىذا من التقدَل
والكرامة .
الكرامة األولى :أنو مكرـ ومقدـ ُب الدنيا باإلمامة بإمامة الصبلة.

والثانية في البرزخ :أنو يقدـ من بُت الشهداء فيبدأ بو أوال ُب الدفن .
والثالث :الذي ىو التقدَل ُب اآلخرة كما تقدـ من اغبديث السابق  ،حديث :يقاؿ لصاحب القرآف

اقرأ وارؽ ورتل كما كنت ترتل ُب الدنيا فإف منزلتك عند آخر آية تقف عندىا (ٕ) ىذا ُب اآلخرة .
فتبُت هبذا أف قارئ القرآف مقدـ ُب ىذه األحواؿ الثبلثة ،وىذا وال شك فضل ومزية ،وكرـ من اهلل
تعاىل ،وىذا اغبديث ذكره اؼبؤلف ُب ىذه الفضائل لبياف فضل أىل القرآف ،وأهنم مقدموف ،وإال فإف
اغبديث يذكر ُب الغالب ُب أبواب الفقو وُب باب الصبلة كتاب الصبلة حينما قاؿ -عليو الصبلة
والسبلـ -يؤـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل (ٖ) فإذا قيل من أحق الناس باإلمامة؟ أحق الناس باإلمامة األقرأ
واألجود واألحفظ لكتاب اهلل؛ ألف اإلمامة وظيفة دينية عظيمة توالىا النيب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
وتوالىا أصحابو ،وتوالىا التابعوف من بعده ،وحرصوا عليها ،حىت إنو ورد ُب فضل اإلمامة األحاديث الدالة
على ذلك منها أف لو من األجر مثل أجر من صلى خلفو ،وكاف الصحابة -رضواف اهلل عليهم -أيضا
يطلبوف من النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أف هبعلهم أئمة للناس ُب الصبلة ،كما جاء عن عثماف بن
العاص ُب مسند اإلماـ أضبد ،وعند أيب داود أنو طلب منو قاؿ لو اجعلٍت إماما  ،فجعلو النيب -عليو
الصبلة والسبلـ -إماماً ،ؼبا ؽبذه اإلمامة من الفضل العظيم  ،واغبديث دؿ على أف األقرأ ىو األقدـ ُب
اإلمامة .
وىناؾ أحاديث أخر منها حديث مالك بن اغبويرث  ،وىو عند البخاري ومسلم ُب قولو -عليو
الصبلة والسبلـ : -إذا حضرت الصبلة فليؤذف أحدكم وليؤمكم أقرؤكم (ٗ) وُب حديث عمرو بن سلمة
ٔ  -البخاري  :اعبنائز (ٖٖٗٔ)  ،والًتمذي  :اعبنائز ( ، )ٖٔٓٙوالنسائي  :اعبنائز (٘٘ ، )ٜٔوأبو داود  :اعبنائز ( ، )ٖٖٔٛوابن ماجو  :ما جاء ُب
اعبنائز (ٗٔ٘ٔ)  ،وأضبد (ٖ.)ٕٜٛ/
ٕ  -الًتمذي  :فضائل القرآف (ٗٔ ، )ٕٜوأبو داود  :الصبلة (ٗ. )ٔٗٙ
ٖ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ.)ٕٔٔ/
ٗ  -البخاري  :اؼبغازي (ٕٖٓٗ)  ،وأبو داود  :الصبلة (٘. )٘ٛ

57

كتاب فضائل القرآن
(ٕ)

أيضا ،وىو عند البخاري :ويؤمكم أكثركم قرآناً (ٔ) وعند مسلم :وأحقهم باإلمامة أقرؤىم
األحاديث كلها تشهد على أف قارئ القرآف مقدـ على غَته ُب اإلمامة .
وقد وقع خبلؼ بُت أىل العلم ُب ىذه اؼبسألة ،ولكنهم مل ىبتلفوا ُب أف صاحب القرآف وصاحب
الفقو ىم مقدموف ُب اإلمامة ،لكن إذا اجتمع قارئ وفقيو أو عامل بالسنة فأيهم يقدـ حينئذ؟ ىذا ىو
اػببلؼ بُت أىل العلم  ،اإلماـ أبو حنيفة استشهد هبذا اغبديث ،واستدؿ بو على أف قارئ القرآف يقدـ
على غَته ،حىت على األفقو لظاىر اغبديث :يؤـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل (ٖ) حىت ولو اجتمع قارئ وفقيو
ىذه

قاؿ يقدـ القارئ ؽبذا اغبديث .
وذىب بعض أىل العلم إىل أف األفقو ىو أوىل باإلمامة من القارئ ،إذا كاف ىذا الفقيو وبسن من
القراءة ما تصح بو ا لصبلة فهو مقدـ حينئذ؛ ألنو أعلم بأحواؿ الصبلة من حيث الفقو؛ وؽبذا قاؿ العلماء:
ما هبب من القراءة ُب الصبلة ؿبصور ،وما هبب ُب الفقو لي دبحصور  ،قد وبدث لئلماـ بعض القضايا
واغبوادث ُب صبلتو ،وال يعرؼ إذا كاف لي بفقيو  ،فحينئذ قالوا يقدـ األفقو وإف كاف معو شيء من
القرآف الكرَل  ،وىذا ىو قوؿ الثبلثة ،واؼبسألة مسألة فقهية ال نتوسع فيها ،وإمبا نأخذ وجو الشاىد .
وُب اغبديث أيضاً داللة على أف إمامة اؼبرأة للرجاؿ ال ذبوز؛ ألف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ :
يؤـ القوـ أقرؤىم (ٗ) فكلمة قوـ اؼبراد هبا الرجاؿ ،وىذا رد على من يقوؿ بإمامة اؼبرأة للرجاؿ هبذا
اغبديث؛ ألف إطبلؽ لفظ (قوـ) ُب أصل اللغة على الرجاؿ ،قاؿ اهلل تعاىل:
   

(٘)

أي رجاؿ من رجاؿ

   

    

()ٙ

ٍب

ٔ  -البخاري  :اؼبغازي (ٕٖٓٗ)  ،والنسائي  :األذاف ( ، )ٖٙٙوأضبد (٘.)ٖٓ/
ٕ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٕ ، )ٙٚوالنسائي  :اإلمامة (ٓٗ ، )ٛوأضبد (ٖ ، )ٖٗ/والدارمي  :الصبلة (ٕٗ٘ٔ) .
ٖ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ.)ٕٔٔ/
ٗ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ. )ٕٔٔ/
٘  -سورة اغبجرات آية .ٔٔ :
 - ٙسورة اغبجرات آية . ٔٔ :

٘ٛ
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عطف النساء وقاؿ:

         

(ٔ)

فتبُت أف النساء ال

يدخلن ُب القوـ فهم الرجاؿ  ،ويقوؿ زىَت بن أيب سلمى :
أق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ آؿ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصن أـ نس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء

وال أدري وسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؼ إخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ أدري

فجعل القوـ ىنا دبعٌت الرجاؿ ،ىذه داللة لغوية  ،وهبا جاء القرآف الكرَل ،ولكن الفقهاء تكلموا على
أف اؼبرأة تؤـ نساء مثلها؛ غبديث أـ ورقة كما عند أيب داود.
ما وجو الًتتيب ُب ىذا اغبديث؟ قاؿ  :يؤـ القوـ أقرؤىم (ٕ) ٍب انتقل إىل أعلمهم بالسنةٍ ،ب إىل
أقدمهم ىجرةٍ ،ب إىل أقدمهم سناًٍ ،ب إىل أقدمهم ُب اإلسبلـ ،قاؿ العلماء  :ألف اإلمامة خبلفة النيب -
صلى اهلل عليو وآلو وسلم -إذ ىو اإلماـ األوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -فاإلمامة تكوف بعده لؤلقرب إليو
منزلة ،واألشبو بو رتبة واقتداء ،فجاء الًتتيب من النيب -عليو الصبلة والسبلـ -على ىذا النحو ُب اإلمامة،
لكن قد يقوؿ قائل إف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -قدـ أبا بكر ُ ب اإلمامة مع وجود من ىو أقرأ
منو.
أُيب كاف أقرأ الصحابة ،سيد القراء ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ :أقرؤكم أيب أي أحسنكم قراءة ،فقدـ
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أبا بكر ُب اإلمامة ،قاؿ العلماء بأف ىذا التقدَل إلفهاـ الصحابة -رضواف
اهلل تعاىل عليهم -بتقديبو ُب ىذه اإلمامة اليت ىي الصغرى ،استحقاقو لئلمامة الكربى بعد النيب -عليو
الصبلة والسبلـ -فأراد أف يشعر الصحابة بأف أبا بكر ىو اػبليفة بعدي ،كما أنو ىو اػبليفة عٍت ُب ىذه
الصبلة ،وىي الفريضة ،وىي اإلمامة الصغرى ،فهو اػبليفة عٍت ُب اإلمامة الكربى؛ ؽبذا كاف  ىو
اػبليفة األوؿ بعد النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وإال فإف ىناؾ من الصحابة من ىو أقرأ.

ٔ  -سورة اغبجرات آية .ٔٔ :
ٕ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ. )ٕٔٔ/
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ومن فضل أيضاً قارئ القرآف أف الصحابة -رضواف اهلل عليهم -قدموا بعض التابعُت ُب اإلمامة ،كما
قدـ ابن عمر يزيد بن القعقاع أبو جعفر اؼبدٍل اؼبتوَب بعد اؼبائة ،وىو من أقرأ أىل اؼبدينة ،منحو اهلل صوتاً
حسناً وأداءً جيداً ،وقرأ على كثَت من الصحابة ،وقد أكرمو اهلل تعاىل هبذا القرآف ،حىت إف بعض من ترجم
لو حينما توُب الذي ىو أبو جعفر يزيد بن القعقاع ،قاؿ :إف اؼبغسل الذي جاء يغسلو وجد ما بُت كبره إىل
صدره مثل ضوء الشم ما استطاع ليو؟! وقالوا :إف ىذا ىو نور القرآف ،وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء،
فقدمو ابن عمر ،مع أف ابن عمر أفضل منو ،وىو من الصحابة ،قدـ أبا جعفر اؼبدٍل ُب اإلمامة ،وىذا من
الفضائل اليت يتمتع هبا قارئ القرآف.
ٍب جاء ُب اغبديث قاؿ  :وال ُيؤمن الرجل الرجل ُب سلطانو وال يقعد ُب بيتو على تكرمتو إال بإذنو
(ٔ) خرجو مسلم ،صاحب البيت ىو مالك لو ،وال يصح أف يتصرؼ فيو إال بإذنو ُب أي عمل كاف ،حىت
ولو كاف عبداً ،فإنو أوىل وأحق من غَته باإلمامة ُب بيتو ،إذا كاف صاغباً للقراءة ،وكاف عارفا هبا فإنو يقدـ،
فبل يصح أف يؤـ ُب بيتو إال بإذنو.
وقولو( :تكرمتو) ما أعد إلكرامو ،والتكرمة ىنا دبعٌت الفراش الذي يقعد عليو ،أو السرير أو الكرسي
اؼبعد ؼبكانو ،ومن األدب على اإلنساف الذي يدخل منزال ،فإنو ال هبل إال حيث يقاؿ لو اجل ىنا ،ال
يذىب هبل ُب أي مكاف ،أو هبل ُب مكاف ـبصص لصاحب البيت ،وإمبا من األدب أف هبل حيث
يقاؿ لو اجل .
وما وجو اؼبنع ىنا؟ قاؿ :ال يَػ ُؤًمن الرجل (ٕ) وجو اؼبنع أنو مبٍت على منع التصرؼ ُب ملك الغَت إال
بإذنو ،أف ىذا مبٍت على منع التصرؼ ُب ملك الغَت إال بإذنو ،وؼباذا خص التكرمة اليت ىي موضع اعبلوس
لصاحب البيت؟ خصها بالذكر للتساىل ُب القعود عليها ،وإذا منع القعود عليها فمنع أيضاً التصرؼ
بنقلها أو بيع ها أو التصرؼ فيها بغَت إذنو ،فقد منع ىذا الداخل إىل ىذا البيت أف يتصرؼ ُب شيء ال

ٔ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ.)ٕٔٔ/
ٕ  -مسلم  :اؼبساجد ومواضع الصبلة (ٖ ، )ٙٚوالًتمذي  :الصبلة (ٖٕ٘)  ،والنسائي  :اإلمامة (ٓ ، )ٚٛوأبو داود  :الصبلة (ٕ ، )٘ٛوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها (ٓ ، )ٜٛوأضبد (ٗ. )ٕٔٔ/

ٓٙ

كتاب فضائل القرآن
ىبصو داخل البيت ،ويقاس عليو أيضا غَته ،لكن ىنا ذكر ىذه التكرمة ألهنا ىي اليت زبص صاحب البيت
وهبل عليها.
ودؿ اغبديث على فوائد :منها شرؼ اإلمامة ُب الصبلة ،وفضلها ،ومكانتها ،ومنها أف اإلمامة بالناس
عوف على الطاعة ومبلزمة للجماعة ،ودؿ اغبديث أيضاً على فضل صبلة اعبماعة.
والرابع  :أف للقارئ اغبافظ للقارئ اغبافظ أف يطلب اإلمامة ُب الصبلة إذا كاف جديراً هبا وقارئا ،كما
جاء بعض الصحابة إىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ومنهم عثماف بن العاص ،قاؿ :اجعلٍت إماما يريد
أف يكوف إماماً ألنو حافظ للقرآف.
واػبام  :دؿ اغبديث على التفقو ُب دين اهلل ،فإف قارئ القرآف ال يكتفي أيضاً باغبفظ والتبلوة
والقراءة ،عليو أف هبتهد أيضاً ُب التفقو ُب دين اهلل ،ومعرفة ما ُب ىذه اآليات اليت وبفظها من العلم
واؽبدايات والدالالت واؼبعاٍل ،ويقرأ ذلك ُب كتب التفسَت ،ويسأؿ عما أشكل عليو؛ حىت يضم اػبَت إىل
اػبَت ،ويضم الفقو إىل الفقو.
ٍب اغبديث الذي بعده وىو أيضاً من فضل أىل القرآف؛ أهنم يقدموف ُب الربزخ ،وعند الدفن ُب القبور
يقدموف على غَتىم ،ىذا اغبديث أيضاً دؿ على فوائد:
منها أف ميزاف التفاضل بُت اؼبسلمُت ىو التمسك باإلسبلـ ،والقياـ دبا أمر اهلل ،واهلل تعاىل يقوؿ:
    



(ٔ)

وُب مقدمة ذلك احملافظة على القرآف الكرَل؛ حىت يناؿ

اؼبسلم ىذه اػبَتية وىذه الفضيلة اليت خص هبا أىل القرآف ،فإف الناس ال يتفاضلوف بقوة أبداهنم ،وال بكثرة
أمواؽبم ،وال دبا يلبسوف ،وال دبا يأكلوف ويشربوف ،وإمبا يتفاضلوف باألعماؿ الصاغبة  ،والنيب -عليو الصبلة
والسبلـ -يقوؿ :إف اهلل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسادكم ولكن ينظر إىل أعمالكم وقلوبكم (ٕ) فهذا
ىو اؼبيزاف ،فانظر ُب ىذه الغزوة العظيمة اليت مات فيها عدد كبَت من الصحابة -رضواف اهلل عليهم -سأؿ

ٔ  -سورة اغبجرات آية .ٖٔ :
ٕ  -مسلم  :الرب والصلة واآلداب (ٗ ، )ٕ٘ٙوابن ماجو  :الزىد (ٖٗٔٗ) .
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النيب -عليو الصبلة والسبلـ -حُت الدفن قاؿ :أيهم أكثر أخذاً للقرآف (ٔ) فإنو يقدـ ،وىذا من الفضائل
ألىل القرآف أيضا.
ودؿ اغبديث على أف أىل القرآف يتفاضلوف فيما بينهم ،كما جاء ُب اغبديث :أكثرىم أخذا للقرآف
(ٕ) ما قاؿ قدموا أىل القرآف قاؿ :أكثرىم أخذا للقرآف الكرَل (ٖ) فكلمة ( أكثرىم ) تدؿ على التفاضل،
فمن الناس من وبفظ القرآف كامبل ،ومنهم من وبفظ نصفو ،ثلثو ،ربعو ،أقل من ذلك ٍب أيضاً ،منهم وبفظ
القرآف ويعمل بو ،ومنهم من وبفظو وال يعمل بو ،ومنهم من وبفظو ويقتدي بو ،ويأسبر بأوامره ،ويتأدب
بآدابو ،ويتخلق بأخبلقو ،ومنهم من وبفظو وال يأبو بذلك ،ال يأسبر وال ينتهي وال يتأدب بآدابو ،فهم
يتفاضلوف إذف.
فقراء القرآف ليسوا على درجة واحدة ،والصحابة -رضواف اهلل عليهم -كاف فيو حفظة ،ولكن أنتم ال
تقرءوف عن مشاىَت القراء من الصحابة إال عدد ؿبدود ،كاف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -يربزىم
للصحابة ،ويثٍت عليهم أماـ األشهاد ،حينما قاؿ :أقرؤكم أيب وقاؿ :من أحب أف يأخذ القرآف غضا
(٘)
طريا فليأخذه عن ابن أـ عبد (ٗ) وقاؿ أليب موسى األشعري :لقد أوتيت مزمارا من مزامَت آؿ داود
وقاؿ ألسيد بن حضَت مع أف فيو من الصحابة من وبفظ أيضاً القرآف ،لكن ىؤالء سبيزوا دبيزات خصتهم
عن غَتىم ،فأىل القرآف حينئذ يتفاضلوف ؽبذا اغبديث.
ودؿ اغبديث أيضاً على تقدَل أىل القرآف على غَتىم ،فهم يقدموف ُب صبيع األحواؿ ،وأعظم التقدَل
ينالو قارئ القرآف كما ذكرت لكم ثبلثة أمورُ ،ب الدنيا ،وُب الربزخ ،وُب اآلخرة ،وُب الدنيا ُب أشرؼ
مقاـ ،وىو الصبلة العبادة العظيمة ،الركن الثاٍل من أركاف اإلسبلـ.
ٔ  -البخاري  :اعبنائز (ٖٖٗٔ)  ،والًتمذي  :اعبنائز ( ، )ٖٔٓٙوالنسائي  :اعبنائز (٘٘ ، )ٜٔوأبو داود  :اعبنائز ( ، )ٖٖٔٛوابن ماجو  :ما جاء ُب
اعبنائز (ٗٔ٘ٔ).
ٕ  -البخاري  :اعبنائز (ٖٖٗٔ)  ،والًتمذي  :اعبنائز ( ، )ٖٔٓٙوالنسائي  :اعبنائز (٘٘ ، )ٜٔوأبو داود  :اعبنائز ( ، )ٖٖٔٛوابن ماجو  :ما جاء ُب
اعبنائز (ٗٔ٘ٔ) .
ٖ  -البخاري  :اعبنائز (ٖٖٗٔ)  ،والًتمذي  :اعبنائز ( ، )ٖٔٓٙوالنسائي  :اعبنائز (٘٘ ، )ٜٔوأبو داود  :اعبنائز ( ، )ٖٖٔٛوابن ماجو  :ما جاء ُب
اعبنائز (ٗٔ٘ٔ).
ٗ  -ابن ماجو  :اؼبقدمة ( ، )ٖٔٛوأضبد (ٔ. )ٚ/
٘  -البخاري  :فضائل القرآف ( ، )٘ٓٗٛومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٖ ، )ٜٚوالًتمذي  :اؼبناقب (٘٘.)ٖٛ

ٕٙ

كتاب فضائل القرآن
واغبديث اآلخر ىو من اآلداب اليت دعا إليها اإلسبلـ ،وحث عليها القرآف منها  :إف من إجبلؿ اهلل
(ٔ) أي من تعظيمو جل وعبل تبجيلو إكراـ ذي الشيبة اؼبسلم (ٕ) ألف ىذا اؼبسلم الذي بلغ من العمر ما
بلغ ُب اإلسبلـ قد صاـ وصلى وقرأ القرآف ،وسبح وىلل وذكر اهلل كثَتا فقد سبق غَته هبذا األعماؿ أيضاً،
فمن اآلداب أنو يكرـ ،وأنو وبًتـ ويقدـ ويوقر أيضاً ،كما جاء ُب بعض األحاديث عند أضبد وعند الًتمذي
 :لي منا من مل يرحم صغَتنا ويوقر كبَتنا (ٖ) فهذه آداب إسبلمية ،وىي من آداب القرآف الكرَل ،ومن
آداب أخوة اإلسبلـ ،واهلل تعاىل قاؿ:
   

  


(ٗ)

وقاؿ:



(٘)

والثاٍل :حامل القرآف وىذا وجو الشاىد من سياؽ ىذا اغبديث (حامل القرآف) ولي على إطبلقو،
جاء قيده بقيد قاؿ :غَت الغايل فيو واعباُب عنو ( )ٙيعٍت أف ىناؾ من يغلو ُب القرآف ،يعٍت بُت نقيضُت،
بُت إفراط وبُت تفريط ،وبُت غلو وبُت جفاء ،واألصل ىو الوسط كما قاؿ اهلل تعاىل:
  

()ٚ



فالغايل ُب القرآف ،من أمثلة ذلك أف يبالغ مثبل ُب قراءتو للقرآف؛ يبالغ ُب

ُب النطق كما ذكر ذلك أبو عمرو الداٍل عثماف بن سعيد اؼبتوَب سنة ٗٗٗ ُب كتابو (التحديد ُب علم
التجويد) ىذا كتاب من أنف الكتب ،يعٍت كالتقعر والتكلف ُب التبلوة ،واؼبيبلف أف يبيل يبينا ويسارا
ويتحرؾ ،أو يقرأه بأغباف ؿبرمة اليت جاء الشرع بتحريبها ،أو يقرأه على طريقة اؼبوسيقى واألنغاـ اليت ىي
ؿبرمة ال ذبوز ،ىذه ال ذبوز ،أو يبدأ يقرأ القرآف ُب أماكن ال تصح وال ذبوز ،ومل يأت هبا الشرع ،كمن يقرأ
ُب اؼبآًب وغَتىا ،أو ُب اؼبوالد اليت مل تثبت ومل تصح ىذا ىو راح يغايل بالقرآف ،غاىل بو وضعو ُب غَت
ٔ  -أبو داود  :األدب (ٖٗ. )ٗٛ
ٕ  -أبو داود  :األدب (ٖٗ.)ٗٛ
ٖ  -الًتمذي  :الرب والصلة (. )ٜٜٔٔ
ٗ  -سورة اغبجرات آية .ٔٓ :
٘  -سورة التوبة آية . ٚٔ :
 - ٙأبو داود  :األدب (ٖٗ.)ٗٛ
 - ٚسورة البقرة آية . ٖٔٗ :
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كتاب فضائل القرآن
موضعو ،وال يصح أيضاً ،ومنهم ردبا ما سألتم عن الذين يدخلونو ُب اعبواؿ أو غَتىم ،وىنا جاء النهي عنو
غَت الغايل ،ىذا ال يدخل فيو.
كذلك واعباُب عنو (ٔ) اعباُب عنو ىو الذي ينعم اهلل تعاىل عليو حبفظ القرآفٍ ،ب يًتؾ ىذا القرآف
وينصرؼ عنو ،ووبفظ إما أنو وبفظ القرآف كامبل ،أو وبفظ قدراً منو ٍب ينساه ،يهمل ىذا القرآف؛ ألف من
إعجاز القرآف ىو التعاىد تعاىدوا القرآف فوالذي نفسي بيده ؽبو أشد تفصيا أو تفلتا من اإلبل ُب عقلها
(ٕ) القرآف وبتاج إىل مداومة ،ىذا من إعجازه ،وىو ميسر أيضاً ،فأما الذي يقرأه ٍب ينساه ،أو يًتكو وال

يراجعو فهذا قد جفا القرآف وتركو ،وابن القيم -رضبو اهلل -قد ذكر أنواع اؽبجر للقرآف الكرَل ،من أنواع
اؽبجر :ىجر تبلوتو فبل يقرأه إال ُب أوقات يرى نفسو أنو فاضي فيها أو لي عنده وقت  ،عنده وقت
مناسب يبدأ يقرأ ،أين الورد؟! أين اغبزب اليومي الذي زبصصو لنفسك ،كالغذاء الذي تغذي بو روحك
هبذا القرآف الكرَل؟! ترؾ تبلوتو ،قاؿ :وترؾ تدبره ىو يقرأ القرآف صحيح لكنو ال يتدبر القرآف ،يقف عند
النواىي فبل ينتهي عنها ،ويقرأ األوامر فبل يأسبر هبا ،ويقرأ الدعوة إىل األخبلؽ فبل يتخلق هبا ،ما يتدبر ،ترؾ
تدبره والعمل بو ،ىذا أيضاً ىو ىجر للقرآف ،وجفوة للقرآف الكرَل.
ومن ذلك ترؾ التحاكم إىل القرآف الكرَل ،والواجب على العباد صبيعا أف يتحاكموا إىل القرآف ،كما
قاؿ اهلل تعاىل:

  

           
(ٖ)

         

          

(ٗ)

ومن أنواع جفوة

القرآف ىو ترؾ االستشفاء بو أو التداوي بو ،ففيو اػبَت والربكة ،وفيو الشفاء لكل األمراض اليت تطرأ على
اإلنساف من القلق واالضطراب والسحر والعُت ،وما يسمى بالرقية الشرعية ،يقرأ من القرآف الكرَل ،واهلل

ٔ  -أبو داود  :األدب (ٖٗ.)ٗٛ
ٕ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٖٖٓ٘)  ،ومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٔ ، )ٜٚوأضبد (ٗ. )ٖٜٚ/
ٖ  -سورة النساء آية .ٜ٘ :
ٗ  -سورة النساء آية . ٙ٘ :

ٗٙ

كتاب فضائل القرآن
تعاىل قد ظباه شفاء ،قاؿ تعاىل:

       

      
     
 

(ٖ)

(ٕ)

وقاؿ تعاىل:

(ٔ)

وقاؿ تعاىل:

  

    

والشفاء ىنا شوفوا منكرة أيضاً ما جاءت معرفة ،فهي عامة لكل األمراض اليت ربدث

لئلنساف ،إال األمراض اليت معروفة ،كاعبرح وإجراء العمليات ،وغَت ىذه ،ىذه أمراض حسية واضحة ،يعٍت
كل إنساف يشاىدىا ،ال يأٌب إنساف يقوؿ أنا أقرأ على ىذا اعبرح حىت يلتحم ،وإمبا يقرأ على اؼبريض دبا فيو
من علة ،وما فيو من مرض ،وىبتار اآليات اؼبناسبة.

إذف قاؿ :وحامل القرآف غَت الغايل فيو واعباُب عنو (ٗ) فالذي يسَت ُب ضبلو للقرآف باالعتداؿ ،وردبا
يدخل يعٍت يدخل ُب الغايل واعباُب فيو اػبوارج الذين مل يعلموا ىداية القرآف على الوجو الصحيح ،فهم
أيضاً غبلة وجفاة من نواح متعددة ،يستشهدوف ببعض اآليات ،ويًتكوف بعضها ،وال هبمعوف نصوص
الشرع وال أدلة القرآف بعضها مع بعض ،إف ىناؾ مطلقاً ومقيدا ،وىناؾ عاـ وىناؾ خاص ،وىناؾ ناسخ
وىناؾ منسوخ ،كل ىذا ينبغي ؼبن يريد أف يقعد ،أف ينزؿ حكما على حالة من اغباالت أف يعرؼ ىذه
األحكاـ الفقهية ُب الدالالت القرآنية ،ومن هبتهد من نفسو ُب إصدار األحكاـ للناس دوف علم فهو
داخل ُب ىذا ،فهو داخل ُب اعباُب وُب الغايل
وإكراـ ذي السلطاف (٘) وىذا من األدب ُب التعامل أيضاً مع ويل أمر اؼبسلمُت ،ومعرفة قدره،
ومكانتو اليت بوأه اهلل تعاىل ؽبا؛ ألف باإلماـ صبع كلمة اؼبسلمُت ،وتآلف القلوب ،ودرء الفنت اليت ربصل بُت
الناس ،وبإماـ اؼبسلمُت تقاـ شعائر اإلسبلـ ،وتظهر اغبدود ،ويزجر الناس ،ويلزموف بالعمل دبا أمر اهلل
ٔ  -سورة يون آية .٘ٚ :
ٕ  -سورة اإلسراء آية . ٕٛ :
ٖ  -سورة فصلت آية .ٗٗ :
ٗ  -أبو داود  :األدب (ٖٗ. )ٗٛ
٘  -أبو داود  :األدب (ٖٗ.)ٗٛ
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كتاب فضائل القرآن
تعاىل ،ويطاع ويل األمر ُب اؼبعروؼ كما قاؿ تعاىل
    

(ٔ)

     

وؽبذا مل يعد العامل كلمة وأطيعوا أويل األمر؛ ألف طاعتهم

مقيدة بطاعة اهلل وطاعة رسولو ،وإمبا ىي ُب اؼبعروؼ ،وال يسوغ التحدث بعيوب السلطاف أو غيبتو؛ ألنو
مسلم من اؼبسلمُت ،فكيف باغباؿ وىو يتوىل مسئولية عظيمة ،وقيادة كبَتة وىي مصاحل اؼبسلمُت ،وينبغي
أف يدعى لو بالتوفيق والصبلح واؽبداية والنفع ،وىذا من آداب اإلسبلـ اليت حث عليها القرآف الكرَل
والسنة النبوية.

ٔ  -سورة النساء آية . ٜ٘ :

ٙٙ

كتاب فضائل القرآن

باب وجوب تعلم القرآن وتفهمو واستماعو والتغليظ على من ترك ذلك
باب وجوب تعلم القرآف وتفهمو واستماعو والتغليظ على من ترؾ ذلك
وقوؿ اهلل تعاىل:
تعاىل:

        

           

       

(ٖ)



(ٔ)
(ٕ)

وقاؿ
وقولو:

اآلية.

عن أيب موسى ،عن النيب  قاؿ :مثل ما بعثٍت اهلل بو من اؽبدى والعلم كمثل الغيث الكثَت أصاب
أرضا فكاف منها نقية قبلت اؼباء فأنبتت الكؤل والعشب الكثَت وكانت منها أجادب أمسكت اؼباء فنفع اهلل
هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إمبا ىي قيعاف ال سبسك ماء وال تنبت كؤل فذلك
مثل من فقو ُب دين اهلل ونفعو ما بعثٍت اهلل بو فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل ىدى اهلل

الذي أرسلت بو (ٗ) أخرجاه .

وعن ابن عمر ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ :ارضبوا ترضبوا واغفروا يغفر اهلل لكم ويل ألقماع القوؿ ويل
للمصرين الذين يصروف على ما فعلوا وىم يعلموف (٘) رواه أضبد.
ىذا ىو الباب الثالث
قاؿ :باب وجوب تعلم القرآف وتفهمو ،واستدؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل تعاىل -هبذه اآلية ُب حق الكفار ُب
قولو تعاىل:

        

ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
ٕ  -سورة األنفاؿ آية .ٕٕ :
ٖ  -سورة طو آية .ٕٔٗ :
ٗ  -البخاري  :العلم ( ، )ٜٚومسلم  :الفضائل (ٕ ، )ٕٕٛوأضبد (ٗ.)ٖٜٜ/
٘  -أضبد (ٕ.)ٔٙ٘/
 - ٙسورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
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()ٙ

ىذه اآلية ُب

كتاب فضائل القرآن
سورة األنعاـ

          

اليت نظَت ىذه اآلية ُب سورة اإلسراء أيضاً ُب قولو تعاىل

(ٔ)

واآلية

    

             
         

(ٕ)

ُب موضعُت من القرآف الكرَل .

اؼبؤلف قاؿ :وجوب تعلم القرآف وتفهمو واستماعو  .والثاٍل قاؿ :التغليظ على من ترؾ ذلك ،ىل
اؼبؤلف ذكر ما يدؿ على وجوب تعلم القرآف وتفهمو واستماعو؟ ما صدر اؼبؤلف شيئا بذلك ،وإمبا ىذا
يفهم باؼبخالفة أيضاً ،وما تقدـ من األحاديث األخرى اليت دلت على وجوب تعلم القرآف وتفهمو ،وُب
ىذا الباب استدؿ اؼبؤلف باألدلة اليت فيها التغليظ على من ترؾ االىتداء بالقرآف والعمل بالقرآف والسَت

على منهج القرآف هبذا الدليل ،وىو قولو تعاىل

  

(ٖ)

أي الكفار ،جعل اهلل

تعاىل على قلوهبم أكنة ،واألكنة ىي صبع كناف ،وىو ما يسًت الشيء ويغطيو ويكنو ،وقاؿ تعاىل ىنا:
    

ُب القرآف كثَت ُب آية الفرائض قاؿ:
تضلوا ،وىنا قاؿ:

(ٗ)

أي لئبل يفقهوه أف ىنا دبعٌت لئبل ،كما قاؿ تعاىل أيضاً ،وىذا

     

     

()ٙ

(٘)

أي لئبل تضلوا ،لئبل

أي لئبل يفقهوا ما ُب ىذا

القرآف ،وتكوف األكنة اليت جعلها اهلل تعاىل عليهم حائلة بينهم وبُت فهم القرآف ،ىم يسمعوف القرآف،
ويسمعوف اؽبدايات والدالالت ،لكنهم ال يفهموف فهم انتفاع وفائدة ،ال يفهموف وال يفقهوف فهم انتفاع
ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
ٕ  -سورة اإلسراء آية .ٗٙ - ٗ٘ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
ٗ  -سورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
٘  -سورة النساء آية .ٔٚٙ :
 - ٙسورة األنعاـ آية .ٕ٘ :

ٙٛ

كتاب فضائل القرآن
(ٔ)

ىم معهم عقوؿ يستطيعوف يبشوف

وفائدة ،كما قاؿ تعاىل ُب آيات أخرى:
وف
أَ ْكثَػ ُرُى ْم َال يَػ ْع ِقلُ َ
ويعرفوف الطريق ،ولكن ال يعقلوف عقل رشد يبيزوف بو؛ وألف العقل الصحيح ىو الذي يدؿ اإلنساف إىل
اػبَت ،وىم سوؼ يعًتفوف ُب اآلخرة باغبقيقة عندما يدخلوهنا ،يقوؿ اهلل تعاىل عنهم:
  


(ٖ)

(ٕ)

يعٍت عقل رشد

  

         

لكنهم ال يفقهوف فقها يعطيهم فهما ونفعاً يستفيدوف بو من ىذا القرآف.

ٍب أيضاً أخرب اهلل تعاىل عنهم ُب اؼبقطع الثاٍل من اآلية أنو تعاىل جعل ُب آذاهنم وقرا ،والوقر ( وقرا )

أي صمما وثقبل ،أي صمما وثقبل؛ لئبل يسمعوا ظباع قبوؿ وانتفاع؛ لئبل يسمعوا ظباع قبوؿ وانتفاع ،ىم
يسمعوف لكن السماع الذي لديهم لي ظباع قبوؿ ورضا وتسليم وانتفاع ،ىذا غَت متحقق فيهم ،قد تقوؿ
ما ىو السبب ُب ىذا أهنم ال يسمعوف وال يفقهوف ،واهلل تعاىل يقوؿ
ُب األرض

   
(٘)

     

(ٗ)

نقوؿ :إف اهلل تعاىل قد بُت ُب

موضع آخر ُب القرآف الكرَل السبب الذي جعلهم ال يفقهوف وال ينتفعوف هبذا القرآف ،وىو ما وقعوا فيو من
الكفر ،أ هنم كفروا باهلل تعاىل ،فجازاىم اهلل تعاىل على كفرىم بطم بصائرىم وإزاغة قلوهبم وصم آذاهنم،
وىذا ُب القرآف كثَت ،من ذلك قولو تعاىل:
   

()ٚ

أي قلوهبم

    


ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٖٔٓ :
ٕ  -سورة اؼبلك آية .ٔٓ :
ٖ  -سورة اؼبلك آية .ٔٓ :
ٗ  -سورة اؼبلك آية .ٕٖ :
٘  -سورة اؼبلك آية .ٕٖ :
 - ٙسورة الصف آية .٘ :
 - ٚسورة النساء آية .ٔ٘٘ :
 - ٛسورة النساء آية .ٔ٘٘ :
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()ٛ



وقاؿ تعاىل:

()ٙ

وقاؿ تعاىل:

  

كتاب فضائل القرآن
    

(ٔ)

وقاؿ تعاىل:

    

        

النحل:

 

(ٖ)

أي الكفار

    
(ٗ)

      
      

(ٕ)

وقاؿ تعاىل أيضا ُب سورة

(٘)

قاؿ بعدىا:

 

ىذا ىو السبب ،السبب أف اهلل جعل على

قلوهبم ىذه األكنة ،وجعل ُب آذاهنم ىذا الصمم ،أف ىذا بسبب كفرىم الذي وقعوا فيو.
وُب ىذا رد على طائفة القدرية حينما يقولوف :إف الشر ال يقع دبشيئة اهلل ،بل يقع دبشيئة العبد ،تعاىل
اهلل عما يقولوف علوا كبَتا ،وىذا قوؿ باطل دؿ القرآف على بطبلنو ،كما ُب قولو تعاىل:
 



()ٙ

وقاؿ تعاىل:

     

     

()ٛ



  
()ٚ

وقاؿ تعاىل:

يقوؿ ابن القيم -رضبو اهلل -رداً على ىذه الفرقة :

واغباصل أف تلك النفرة واإلعراض والبغض من أفعاؽبم وىي ؾبعولة ،وىي ؾبعولة هلل سبحانو  ،ىو الذي
جعلها؛ ألنو قاؿ :

  

()ٜ

ٔ  -سورة البقرة آية .ٔٓ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٔٔٓ :
ٖ  -سورة النحل آية .ٔٓٚ :
ٗ  -سورة النحل آية .ٔٓٚ :
٘  -سورة النحل آية .ٔٓٛ :
 - ٙسورة األنعاـ آية .ٔٓٚ :
 - ٚسورة األنعاـ آية .ٖ٘ :
 - ٛسورة السجدة آية .ٖٔ :
 - ٜسورة األنعاـ آية .ٕ٘ :

ٓٚ

اهلل ىو اعباعل ،ىو الذي جعل قلوهبم ىكذا ،كما

كتاب فضائل القرآن
كما أف الرأفة والرضبة وميل األفئدة إىل بيت اهلل اغبراـ ،أو إىل أي أمر من األمور ىي بفعل اإلنساف ،كما
قاؿ اهلل تعاىل عن دعوة إبراىيم:

     

(ٔ)

اهلل ىو

اعباعل ،جعلها على وجو اغبقيقةٍ ،ب يقوؿ :فاهلل سبحانو وتعاىل ىو اعباعل للذوات بصفاهتا وأفعاؽبا
وإرادهتا واعتقادىا ،فذلك كلو ؾبعوؿ ـبلوؽ لو سبحانو ،وإف كاف العبد فاعبل لو باختياره وإرادتو ،فالشاىد
أف ىذه اآلية ونظَتهتا فيها رد على القدرية الذين ينسبوف إىل اهلل ما لي إليو جل وعبل ،وىذا داخل ُب
التغليظ ُب العقوبة؛ ألهنم كفروا باهلل فأعقبهم اهلل تعاىل أهنم ال ينتفعوف هبذه اؽبداية وىذه الدالالت اليت ُب
القرآف الكرَل.
ٍب جا ءت اآلية األخرى ُب سورة األنفاؿ ،وىي أيضا من باب التغليظ
(ٕ)

      

    

شر الناس ىم الكفار كما قاؿ تعاىل:



              
 

(ٖ)

وىنا قاؿ:

  

(ٗ)

أصل كلمة شر ُب اللغة أشر ولكن حذفت اؽبمزة

لكثرة االستعماؿ والدوراف ،مثل كلمة أيضا خَت أصلها أخَت

     

(٘) أصلها :قل أذلك أخَت أـ جنة اػبلد ،ولي
اعبنة وسوء النار ،كما قاؿ حساف :
فشركما ػبَتكما الفداء

اؼبقصود يعٍت اؼبفاضلة بُت اعبنة والنار ،وإمبا لبياف مزية

ٔ  -سورة إبراىيم آية .ٖٚ :
ٕ  -سورة األنفاؿ آية .ٕٕ :
ٖ  -سورة البينة آية .ٙ :
ٗ  -سورة األنفاؿ آية .ٕٕ :
٘  -سورة الفرقاف آية .ٔ٘ :
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كتاب فضائل القرآن
فهؤالء ىم شر الدواب ،أي من دب على األرض ،ومنهم بنو آدـ ،وىؤالء ىم الكفار الذين أعمى اهلل
بصائرىم ،وصم آذاهنم عن قبوؿ اغبق؛ وؽبذا :ؼبا جاء عتبة إىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وطلب منو -
كاف سفَتا ألولئك القوـ -يقوؿ للنيب -عليو الصبلة والسبلـ -إف أردت ماال أعطيناؾ إف أردت نساء
زوجناؾ إف أردت جاىا ملكناؾ فًتكو حىت انتهى فقاؿ أفرغت يا أبا الوليد؟ قاؿ :نعم فقرأ عليو ىذه صدر
(ٔ)

فقاؿ

سورة فصلت ،حىت وصل عند قولو تعاىل

    

يكفي يكفي ،فذىب إىل قومو وبُت أنو لي

بقوؿ بشر ،وأثٌت على القرآف أيضاً؛ ألهنم ال يريدوف القبوؿ

ٍب جاءت اآلية الثانية وىي قولو تعاىل:

       

وال االنتفاع  ،الشاىد من ىذه اآلية واليت تليها بياف ما عليو حاؿ الكفار من اإلعراض والصدود عن القرآف
الكرَل ،وعدـ االنتفاع بو ،وذلك بسبب كفرىم الذي وقعوا فيو ،فعاقبهم اهلل تعاىل على ذلك أف حرمهم
ىذا اػبَت ،وىذا من عدلو سبحانو وتعاىل.
(ٕ)

واستماعو
(ٖ)

قبلها جاء الثواب لقارئ القرآف وىو داخل فيما أراده اؼبؤلف ،وجوب تعلم القرآف وتفهمو
           

ىذا ىو التغليظ ُب العقوبة ،أي من أعرض عن أمري وأعرض عن كتايب عن القرآف العظيم وما فيو؛

ألف القرآف ىو الذكر ،من أظباء القرآف أنو ىو الذكر

   

(ٗ)

فنسبو

اهلل تعاىل إليو؛ ألنو كبلمو الذي تكلم بو سبحانو وتعاىل ،عاقبة ىذا اإلعراض بينها اهلل تعاىل ،وىي إما ُب
الدنيا وإما ُب اآلخرة ،وىنا اكتفى اؼبؤلف بسياؽ العقوبة على اإلعراض اليت ُب الدنيا قاؿ:
 

(٘)

 

ُب حياتو :يعيش ُب ضيق ،وُب شدة ،وُب قلق ،وُب اضطراب ،وُب حسرة ،وقد ال

ٔ  -سورة فصلت آية .ٖٔ :
ٕ  -سورة طو آية .ٕٔٗ :
ٖ  -سورة طو آية .ٕٔٗ - ٕٖٔ :
ٗ  -سورة طو آية .ٕٔٗ :
٘  -سورة طو آية .ٕٔٗ :

ٕٚ

كتاب فضائل القرآن
ال يناـ الليل من شدة ما يواجو ُب أموره ،حىت ولو كاف غنيا ثريا ذا منصب وجاه ،وذا لباس وطعاـ وشراب
وقوة ،لكنو معرض عن القرآف الكرَل ،ال يقرأه ،وقد ال يؤمن بو ،وقد ال يقرأه وىو مؤمن بو ،وال وبكمو ُب
حياتو ،وال يبتثل ألمره ،فإف ىذه العقوبة شاملة ؼبن كاف كذلك ،أو وقع ُب ىذه اغبالة:
     

 

(ٔ)

ٍب ساؽ اؼبؤلف أيضا ىذا اغبديث العظيم ،الذي فيو الذي ضرب فيو النيب -صلى اهلل عليو وآلو
وسلم -مثبلً حيا ،وواقعا ومشاىدا وؿبسوسا يراه الناس  ،سبثيل باؽبدى الذي بعث بو -عليو الصبلة

والسبلـ -فهو بعث باؽبدى الذي ىو العلم ،وبعث بدين اغبق الذي ىو العمل ،يقوؿ تعاىل:



           
 

(ٕ)

ُب موضعُت من القرآف ،فاؽبدى ىو العلم ،ودين اغبق ىو العمل بو ،ىذا

ىو الذي بعث بو النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فأراد عليو الصبلة والسبلـ أف يبُت ألصحابو شبرة ىذا
االتباع ؽبذا العلم وىذا اؽبدى ،فضرب مثبلً بغيث نزؿ من السماء على األرض ،وجعلو ُب ثبلثة أنواع،
واؼبعٌت :أف األرض اليت ينزؿ عليها الغيث على ثبلثة أنواع ،كذلك الناس ثبلثة أنواع ُب أو أماـ ىذا اؽبدي
الذي بعث بو النيب عليو الصبلة والسبلـ:
النوع األول :شبو النيب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم -من وبمل ىذا العلم ويتفقو فيو ،شبهو باألرض

الطيبة اليت أصاهبا اؼبطر ،أو أصاهبا الغيث فانتفع الناس هبا ،إحنا قلنا  :الغيث أوىل ألف اؼبطر مل يأت ُب
القرآف إال بوصف العذاب ،إال ُب موضع واحدُ ،ب سورة النساءُ ،ب قولو تعاىل
 

(ٖ)

وإف اهلل تعاىل يقوؿ:

   

        

ٔ  -سورة طو آية .ٕٔٗ :
ٕ  -سورة التوبة آية .ٖٖ :
ٖ  -سورة النساء آية .ٕٔٓ :
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كتاب فضائل القرآن




(ٔ)

    

(ٕ)

ظباه رضبة أيضا ،فهو غيث كما جاء ُب

اغبديث أيضاً ُب نفسو كمثل الغيث (ٖ) ظباه غيثا ألف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ما ينطق عن اؽبوى،
فالشاىد أف النوع األوؿ أف الذي وبمل العلم ،ويسهر ُب طلبو ،ويتحملوٍ ،ب يتفقو فيو ،ويراجع ،ووبرر
اؼبسائل ،ويدعو الناس إليها ،ووبثهم ُب العمل هبا ،مثلو كمثل األرض اليت نزؿ عليها الغيث ،وكانت صاغبة
لئلنبات ،فشربت ىذا اؼباء وأنبتت الكؤل والعشب ،فشرب منو الناس وأكلوا ،وشربت منو البهائم ،وخرج
من أثر ذلك اػبَت الوفَت للناس؛ وؽبذا يقوؿ اهلل تعاىل:

    
(ٗ)

         

نضرتو ألهنا صاغبة لئلنبات ،وقاؿ تعاىل:

يعٍت هبيج يبهج ُب

       

          

(٘)

والنوع الثاني  :من األرض ومن الناس أنو شبو من ربمل العلم ،وتلقاه ومل يتفقو فيو؛ شبهو باألرض
الصلبة اليت ال تنبت حينما ينزؿ عليها اؼباء ،لكنها سبسك اؼباء والناس يأتوف ويأخذوف ىذا اؼباء وينتفعوف
بو؛ فكذلك الناس كذلك بعض الناس يتحمل العلم ووبفظو وهبمعو من أطرافو ،لكنو مل يتفقو فيو ومل ينشره
للناس ،وإمبا إذا جاءه أحد يريد أف يأخذ منو ىذا العلم أعطاه ،حفظا  ،لي عنده الفهم واإلدراؾ ُب ربرير
اؼبسائل أو بياهنا وإيضاحها للناس ،ال يستطيع ذلك وال يعرفو؛ فشبهو هبذه األرض اليت ينزؿ عليها اؼباء
ولكنها ال تنبت ويبقى فيها اؼباء؛ فيأتوف الناس ويأخذوف من ىذا اؼباء وينتفعوف بو .
والنوع الثالث :شبو من مل يفهم ومل وبمل العلم؛ مل وبمل علما ومل يفهم أيضا شبهو باألرض السبخة

بالقيعاف اليت ال تنبت وال سبسك اؼباء ،فهذا ال خَت فيو؛ مثل األرض اليت ال نفع فيها وال فائدة حىت إذا نزؿ
ٔ  -سورة الشورى آية .ٕٛ :
ٕ  -سورة الروـ آية .٘ٓ :
ٖ  -البخاري  :العلم ( ، )ٜٚومسلم  :الفضائل (ٕ ، )ٕٕٛوأضبد (ٗ.)ٖٜٜ/
ٗ  -سورة اغبج آية .٘ :
٘  -سورة فاطر آية .ٜ :

ٗٚ

كتاب فضائل القرآن
عليها اؼباء ال ىي سبسك اؼباء وال ىي تنبت الكؤل ،فهذا اإلنساف شبو دبثل ىذه األرض شبو دبن مل يتعلم
العلم ومل وبملو ومل يفهم أيضا لو ألقي عليو ،وُب ىذا اغبديث من تأملو وجد أف التمثيل بعد ذكر األرض
مثل لطائفتُت وسكت عن واحدة ،انظر إىل اغبديث قاؿ ُب صفحة إحدى عشر ،قاؿ :وأصاب منها
طائفة أخرى (ٔ) بعدىا قاؿ :فذلك مثل من فقو ُب دين اهلل ونفعو ما بعثٍت اهلل بو (ٕ) ىذا واحد فعلم
(ٖ)
وعلم
الثانية :ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل ىدى اهلل الذي أرسلت بو (ٗ) فذكر األوىل اليت ذكرت،
والثالثة ُب اغبديث ،ومل يأت بالثانية ؛ الطائفة الثانية من الناس اليت ربملت العلم وحفظت العلم ،ولكنها مل
توصلو إىل آخرين ،ومل تتفقو فيو ،اكتفى دبثالُت لطائفتُت ،والوجو أيضا أف يقاؿ :إما ألهنا ،يعٍت اليت مل
تذكر ،الطائفة الثانية ؛ ألهنا دخلت ُب األوىل بوجو ،ألنو قد حصل منها نفع ُب الدين؛ وىو اغبفظ
والتحمل ،فهي داخلة ُب األوىل اليت ربملت وتفقهت ُب دين اهلل ،وإما ألنو أخرب باألىم فاألىم ،ونبا
الطائفتاف اؼبتقابلتاف :فيو طائفة عليا وفيو طائفة سفلى ،فالوسطى فيما بينهم داخلة ُب األوىل جبامع الفائدة
واؼبنفعة ،وىذا ورد ُب اغبديث وقد نص على ذلك القرطيب ُب "اؼبفهم"؛ فلَتاجع حينئذ ُب اعبزء السادس
صفحة اثنُت وشبانُت.
وهب ذا اغبديث نعلم أف علوـ الشريعة قسماف :أصوؿ وفروع ،فعلم األصوؿ :ىو ما يسمى بالفقو
األكرب ،ىو معرفة اهلل تعاىل ،وتصديق رسلو ،فعلى كل مكلف أف يتعلم ما يوصلو إىل معرفة ربو واإليباف بو
واإليباف برسلو ،واهلل تعاىل قد قاؿ:
باب األصوؿ؛

     

(٘)

ىذا من باب االعتقاد ُب

          

()ٙ

ٔ  -البخاري  :العلم ( ، )ٜٚومسلم  :الفضائل (ٕ ، )ٕٕٛوأضبد (ٗ.)ٖٜٜ/
ٕ  -البخاري  :العلم ( ، )ٜٚومسلم  :الفضائل (ٕ ، )ٕٕٛوأضبد (ٗ.)ٖٜٜ/
ٖ  -البخاري  :العلم ( ، )ٜٚومسلم  :الفضائل (ٕ ، )ٕٕٛوأضبد (ٗ.)ٖٜٜ/
ٗ  -البخاري  :العلم ( ، )ٜٚومسلم  :الفضائل (ٕ ، )ٕٕٛوأضبد (ٗ.)ٖٜٜ/
٘  -سورة ؿبمد آية .ٜٔ :
 - ٙسورة ؿبمد آية .ٜٔ :
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كتاب فضائل القرآن
والقسم الثاٍل :وىو علم الفروع وىو علم الفقو ومعرفة أحكاـ الدين ،فهذا أيضا قسماف  :قسم فرض
عُت  ،وقسم فرض على الكفاية  .فأما الفرض العُت على اؼبسلم :ىو تعلم الطهارة ،وتعلم الصبلة اليت
يستطيع أف يقيمها على الوجو الشرعي ،فعلى كل مكلف أف يتعلم كيف يتوضأ ،وكيف يتطهر ،وكيف
يغتسل ،وكيف يصلي ؛ يتعلم أحكاـ الصبلة حىت ال يتعبد اهلل على جهالة ،ىذا فرض عُت ،ويدخل ُب
ذلك أيضا من أكرمو اهلل تعاىل دباؿ ،فيجب عليو أف يتعلم أحكاـ الزكاة ،أو يسأؿ حىت يؤدي حق اهلل
تعاىل فيها .
والقسم الثاٍل الذي ىو فرض على الكفاية من العلوـ ،وىو التزود من العلم والتبحر فيو ،وتقليب
اؼبسائل ،وقراءة الكتب ،وبذؿ الوقت واعبهد ُب طلب العلم الشرعي ،ىذا فرض على الكفاية ،ولي واجبا
على اعبميع ،واغبديث اآلخر وىو حديث ابن عمر فيو ترغيب وترىيب ،ىذا اغبديث أولو فيو ترغيب،
قاؿ :ارضبوا ترضبوا ،واغفروا يغفر اهلل لكم (ٔ) ىذا ترغيب وحث على فعل اػبَت ،والرضبة ىنا عامة لكل
اػبلق ؛ لبٍت آدـ ولغَتىم ،واهلل تعاىل قد أمر عباده بأف يًتاضبوا فيما بينهم ،وقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ
 :ارضبوا من ُب األرض يرضبكم من ُب السماء (ٕ) ؛ فالًتاحم بُت اؼبسلمُت ىو من مقتضيات أخوة
اإلسبلـ ،ومن اآلداب اإلسبلمية اليت دعا إليها القرآف ،وحث عليها النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب اغبديث الصحيح  :مثل اؼبؤمنُت ُب توادىم وتراضبهم وتعاطفهم كمثل
اعبسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اعبسد بالسهر واغبمى (ٖ) وعلى اؼبسلم أف يكوف
رحيما بإخوانو  .أوال :يكوف رحيما بنفسو ،فَتحم نفسو من الوقوع ُب اؼبعصية ،وىذه رضبة بنفسو ىو؛ فبل
يرتكب ما حرـ اهلل ،وال ىبالف ما أمر اهلل ،فهذه رضبة لنفسو ،ينقذىا من اؽببلؾ ،ويرحم إخوانو باإلحساف
إليهم بنشر اػبَت ،ببذؿ اؼبعروؼ ،با لصدقة ،بالرب ،بكفالة اليتيم ،بإطعاـ الطعاـ ،بإطعاـ اؼبسكُت ،وكفالة
األسَت ،وغَت ذلك من أنواع أعماؿ الرب  .واغفروا يغفر اهلل لكم (ٗ) أي ذباوزوا عمن أخطأ إليكم خبطأ أو
أو زلة ،ال تعاقبوه دبثل ما عاقبكم ،وإمبا ادعوا لو باؽبداية ،وبلغوه أف ما فعلو خطأ ال هبوز فعلو ،وؽبذا ؼبا
ٔ  -أضبد (ٕ.)ٔٙ٘/
ٕ  -الًتمذي  :الرب والصلة (ٕٗ ، )ٜٔوأبو داود  :األدب (ٔٗ.)ٜٗ
ٖ  -البخاري  :األدب (ٔٔٓ ، )ٙومسلم  :الرب والصلة واآلداب ( ، )ٕ٘ٛٙوأضبد (ٗ.)ٕٚٓ/
ٗ  -أضبد (ٕ.)ٔٙ٘/

ٚٙ

كتاب فضائل القرآن
أخذ أبو بكر على نفسو أف يقاطع أحدا من قرابتو ،ولعلو مسطح ،نعم ،أنزؿ اهلل تعاىل ُب سورة النور:
(ٔ) إىل أف قاؿ اهلل تعاىل:
ِ
ِ
وَال يأْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ ِ
ُت
ض ِل مْن ُك ْم َوالس َعة أَ ْف يػُ ْؤتُوا أُ ِويل الْ ُق ْرَىب َوالْ َم َساك َ
َ َ
(ٕ)
فقطع ما
             
فعلو أبو بكر ،وبدأ باإلحساف والرب ؛ ألنو استجاب ألمر اهلل ،اهلل تعاىل يقوؿ :
      

(ٖ)

   

؛ فإف الواجب على اإلنساف أف يكوف رحيما بإخوانو

متجاوزا عن سيئاهتم ،ال يثرب عليهم ما فعلوا؛ وؽبذا كاف النيب عليو الصبلة والسبلـ ىو معلم البشرية وإماـ
الناس ،خاطبو اهلل تعاىل بقولو:

(ٗ)

        

               
(٘)

ال بد من الرضبة ،فهو رضبة مهداة إىل اػبلق عليو الصبلة والسبلـ،

 

()ٙ

     

 
()ٚ

فهذه الرضبة اليت جاء هبا النيب عليو الصبلة والسبلـ شاملة حىت للكافر ،وىي إنقاذه من الكفر ،ودعوتو
إىل اإلسبلـ ،فالرضبة رضبتاف :رضبة عامة ورضبة خاصة ؛ رضبة عامة للمسلمُت وغَت اؼبسلمُت ،ورضبة خاصة
ألىل اإليباف اليت تشملهم ُب الدنيا وُب اآلخرة ،وؽبذا قاؿ تعاىل :

ٔ  -سورة النور آية .ٕٕ :
ٕ  -سورة النور آية .ٕٕ :
ٖ  -سورة النور آية .ٕٕ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔ٘ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔ٘ :
 - ٙسورة التوبة آية .ٕٔٛ :
 - ٚسورة األنبياء آية .ٔٓٚ :
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(ٔ)

ولكن اػباصة :
(ٕ)

 


       

(ٗ)

ومن ىؤالء يا ربنا ،نعم،

 -بعدىا

 
(٘)

  

ذكر الثمرات اؼبًتتبة على ىذا االتباع ،الذي ىو الفبلح ،قاؿ ُب آخرىا :

(ٖ)

بعدىا

ىؤالء ىم أىل اإليبافٍ ،ب ذكر
  

           
()ٙ

ٍب قاؿ :

   

()ٚ



()ٙ

شبرات عظيمة ؼبن يسَت على ىذا

النهج الصحيح .
ٍب جاء الًتىيب بعد ذلك ُب قولو عليو الصبلة والسبلـ  :ويل لؤلقماع ألقماع القوؿ ،ويل للمصرين
الذين يصروف على ما فعلوا وىم يعلموف ( )ٛواألقماع :صبع قمع ،والقمع :ىو اإلناء الذي يًتؾ ،أو يوضع
يوضع ُب رؤوس الظروؼ ،يعٍت ُب رؤوس األواٍلُ ،ب أعبلىا ،فتمتلئ باؼبائعات من األشربة وكبوىا ،لكن
ردبا مبثل هبا حىت يتضح اؼبقاـ مثل ما يسمى ُب لغة العامة باحملجن؛ ألف احملجن عندما يوضع ُب  . . .لو
من األسفل ؾبرى صغَت ،فيوضع ىنا واجملرى داخلو ،فيصب اؼباء فيو ،فينزؿ اؼباء أو الدىن أو الشراب ،ينزؿ
وال يتسرب منو أي شيء ،ما يضيع منو شيء ،فشبو اهلل تعاىل أولئك الذين يسمعوف القوؿ اغبسن،
ويسمعوف كبلـ اهلل وكبلـ رسولو ،وال ينتفعوف بو ،شبههم دبثل ىذا الذي هبري منو اؼباء وال ينتفع بو ،ولكنو
يذىب إىل غَته .إذف نقوؿ :شبو أظباع الذين يستمعوف القوؿ وال يعونو وال وبفظونو وال يعملوف بو هبذه
ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٙ :
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٙ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٙ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٚ :
٘  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٚ :
 - ٙسورة األعراؼ آية .ٔ٘ٚ :
 - ٚسورة األعراؼ آية .ٔ٘ٛ :
 - ٛأضبد (ٕ.)ٔٙ٘/

ٚٛ

كتاب فضائل القرآن
األقماع اليت ال تعي شيئا فبا يفرغ فيها ،وىكذا عقوؿ الكفار الذين يسمعوف اغبق ويسمعوف اؽبدى كما
تقدـ ،طبع اهلل على قلوهبم فجعلهم اهلل تعاىل مثل األنعاـ.
كما قاؿ تعاىل:
اهلل :

       

    
(ٖ)

     



(ٕ)

وقاؿ ُب آية أخرى:

(ٔ)

إىل أف قاؿ

    

؛ ألهنم ال يستفيدوف باؼبواعظ وال بالتذكَت وال باآليات وال دبا

يلقى إليهم من ىذه اغبكم واؼبواعظ ،فأصبحوا مغلفة أظباعهم ال يستفيدوف منهاٍ ،ب جاء الويل الثاٍل ؼبن
يصر على ذنب فعلو ،اإلنساف بطبعو يرتكب الذنب ،لكن يتوب إىل اهلل ،ويرجع ويستغفر وال يعود إليو،
وإف وقع فيو مرة أخرى فعليو أف يتوب أيضا ،ولكنو إذا أصر على الذنب تلو الذنب مع علمو بتحريبو فهذا
جاء فيو الوعيد.
كما قاؿ  :ويل للمصرين الذين يصروف على ما فعلوا وىم يعلموف (ٗ) وؽبذا قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة
آؿ عمراف :

         

             
  

(٘)

بُت اهلل ما ؽبم من اعبزاء ؛ ألهنم أقلعوا عن الذنب ،ومن مل يقلع عن

عن الذنب فإنو داخل ُب الوعيد ،وؽبذا قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى :
    

()ٙ

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
ٖ  -سورة الفرقاف آية .ٗٗ :
ٗ  -أضبد (ٕ.)ٔٙ٘/
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٙ - ٖٔ٘ :
 - ٙسورة األعراؼ آية .ٕٓٔ :
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تذكروا أف ىذا ال هبوز ،وأف ىذا ـبالف،

كتاب فضائل القرآن
    

(ٔ)

يعٍت رجعوا عن الذنب إىل اهلل تعاىل ،فالواجب على

اإلنساف أف يقلع عن كل ذنب ارتكبو ،وإذا وقع ُب ذنب أف يتوب إىل اهلل تعاىل منو ،وىذا خلق من
أخبلؽ القرآف الكرَل اليت دعا إليها ،وىذا ىو وجو الشاىد من ىذا اغبديث ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
ؿبمد.

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٕٓٔ :

ٓٛ

كتاب فضائل القرآن

باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يوـ
الدين ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعبميع اؼبسلمُت يا رب العاؼبُت ،قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل :باب اػبوؼ على
من مل يفهم القرآف أف يكوف من اؼبنافقُت ،وقولو تعاىل :
  

(ٔ)

اآلية ،وقولو 

      

     

     
(ٕ)

اآلية  .عن أظباء أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إنكم

تفتنوف ُب قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجاؿ ،يؤتى أحدكم فيقاؿ :ما علمك هبذا الرجل؟ فأما اؼبؤمن أو
اؼبوقن ال أدري أي ذلك ،قالت أظباء :فيقوؿ :ىو ؿبمد رسوؿ اهلل جاءنا بالبينات واؽبدى ،فأجبنا وآمنا
واتبعنا ،فيقاؿ ً :ل صاغبا؟ فقد علمنا إف كنت ؼبؤمنا ،وأما اؼبنافق أو اؼبرتاب فيقوؿ :ال أدري ظبعت الناس
يقولوف شيئا فقلتو (ٖ) أخرجاه.
وُب حديث الرباء ُب الصحيح  :أف اؼبؤمن يقوؿ :ىو رسوؿ اهلل ،فيقوالف :قرأت كتاب اهلل فآمنت بو
(ٗ)
وصدقت

ٔ  -سورة ؿبمد آية .ٔٙ :
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
ٖ  -البخاري  :اعبمعة (ٖ٘ٓٔ)  ،ومسلم  :الكسوؼ (٘ٓ ، )ٜوأضبد ( ، )ٖٗ٘/ٙومالك  :النداء للصبلة (.)ٗٗٚ
ٗ  -أبو داود  :السنة (ٖ٘ ، )ٗٚوأضبد (ٗ.)ٕٛٚ/
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كتاب فضائل القرآن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت وبعد:
ىذا ىو الباب الرابع الذي أشار فيو اؼبؤلف إىل خطورة من مل يتفهم القرآف وىو يسمعو ،وأنو داخل ُب
صفة من ص فات اؼبنافقُت ،أو داخل ُب وصف اؼبنافقُت الذين ذمهم اهلل تعاىل ُب كتابوٍ ،ب صدر اؼبؤلف
ىذا الباب بقولو تعاىل :

        

اآلية ُب سورة القتاؿ ،وىي ُب سياؽ أىل الكفر ،وقد قاؿ اهلل تعاىل قبلها :
   

(ٕ)

وقاؿ بعدىا أيضا :
(ٖ)

      

الكفار

  

   

"وِمْنػ ُه ْم" أي من ىؤالء
ٍب قاؿ بعد ذلكَ :

        

(ٗ)

ىذا صنف من الكفار

الذين أسروا الكفر وتظاىروا باإليباف ،وإال فإف اهلل تعاىل قد قاؿ ُب آية أخرى:
     

وتقدـ لنا ُب اآلية باألم " ،ومنهم "
    

()ٚ

(ٔ)

وىذه

 

(٘)

     

إىل أف قاؿ اهلل:

ٔ  -سورة ؿبمد آية .ٔٙ :
ٕ  -سورة ؿبمد آية .ٛ :
ٖ  -سورة ؿبمد آية .ٕٔ :
ٗ  -سورة ؿبمد آية .ٔٙ :
٘  -سورة يون آية .ٕٗ :
 - ٙسورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
 - ٚسورة األنعاـ آية .ٕ٘ :

ٕٛ

()ٙ

     

كتاب فضائل القرآن
(ٔ) ففي ىذه اآلية صنف من الكفار الذين ىم اؼبنافقوف وبضروف ؾبل النيب عليو الصبلة والسبلـ،
ويستمعوف القرآف ،ويستمعوف الذكر واؼبواعظ ،ولكنهم ال ينتفعوف هبا ،وال هبدوف منها فائدة ؛ إلعراض
قلوهبم عنها ،فإذا خرجوا من ؾبل النيب عليو الصبلة والسبلـ سألوا الصحابة -رضواف اهلل عليهم  -ماذا
قاؿ ُب ؾبلسو وماذا ظبعتم؟ وؽبذا تكملة اآلية :
(ٕ)

أي ماذا قاؿ قبل قليل؟ و

       
(ٖ)

 

ىنا :ىم الصحابة ومل يذكر اؼبؤلف ىذه اآلية

ولكنو اكتفى بالوصف الذي ىو وصف النفاؽ ُب ىذه الطائفة ،وىذه صفة من يتظاىر باإلسبلـ فبل
يعرضوف عن ظباع القرآف كحاؿ اؼبشركُت الذين ال يريدوف ظباع القرآف ،بل إهنم سعوا إىل الطعن واللغو فيو،
كما قاؿ اهلل تعاىل :

        

(ٗ)

أما

ىؤالء الصنف فإهنم هبلسوف ُب ؾبل النيب عليو الصبلة والسبلـ ،ويستمعوف القرآف ،ويقرءوه ،ويسمعوف
اؼبواعظ لكنهم ال يستفيدوف منها وال ينتفعوف ،وىم يظهروف اإليباف ويبطنوف خبلفو ،فإذا خرجوا من اجملل
تغَتت حاؽبم ،وبدءوا يسألوف ،والسياؽ ُب ىذه اآلية وما بعدىا يدؿ على ذمهم ؛ ألهنم سألوا سؤاال ينبئ
عن مذمة سائلو ،أمل ربضروا اجملل وتسمعوا الكبلـ واؼبواعظ واغبكم فكيف ال تنتفعوف هبا؟ زبرجوف من
اجملل وتقولوف ماذا قاؿ آنفا! وىذا من صفات اؼبنافقُت أهنم يستهزئوف ،يستهزئوف بأىل اإليباف ،كما
وصف اهلل تعاىل حاؽبم ُب سورة البقرة وُب غَتىا من سور القرآف ،ردبا أهنم قالوا ىذا على سبيل السخرية
واالست هزاء ،فاآلية فيها ربذير شديد من صفات اؼبنافقُت الذين إذا تليت عليهم اآليات ،ىم يأتوف إىل
ؾبل النيب عليو الصبلة والسبلـ ،ويريدوف االنتفاع إذا كاف فيو مصلحة ؽبم ،أما إذا كاف ىبالف أىواءىم
وطبائعهم فإهنم يعرضوف ،قاؿ اهلل تعاىل :

        

              
ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٕ٘ :
ٕ  -سورة ؿبمد آية .ٔٙ :
ٖ  -سورة ؿبمد آية .ٔٙ :
ٗ  -سورة فصلت آية .ٕٙ :
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(ٔ)

ىذه صفة أىل النفاؽ ،وصفة أىل اإليباف :

  

            

(ٕ)

فهم الذين ينتفعوف هبذه اآليات حينما يسمعوهنا ،أو يقرءوهنا يستفيدوف منها ،وجاءت اآلية الثانية ُب سورة
األعراؼ:

(ٖ)

       

وىذه أيضا جاءت ُب

سياؽ الذـ ؼبن خلق اهلل لو ظبعا وبصرا وفؤادا يستطيع أف يبيز هبذه اعبوارح اػبَت من الشر ،والباطل من
اغبق ،واؽبدى من الضبلؿ ؛ فيستفيد حينئذ ،ولكن ىؤالء مل يستفيدوا ،كما قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى :
            
   

(ٗ)

إىل آخر اآلية ،مل تغن عنهم ومل تفدىم ،وإمبا وظفوىا

واستعملوىا ُب شهواهتم ،وفيما يغضب اهلل تعاىل :

 

(٘)

أي خلقنا وجعلنا وىيأنا،

ىذا معٌت كلمة ذرأ  :خلقنا وىيأنا وجعلنا عبهنم أناسا يعملوف بعملها ،ويكونوف من أىلها ،كما أعد اهلل
تعاىل للجنة أىبل يعملوف ؽبا ،وهبتهدوف ُب طلبها ،وىذا يدؿ على سعة علم اهلل تعاىل خبلقو قبل أف
ىبلقهم ،وحُت خلقهم ؛ فهو عامل دبا يعملوف وما سيعملوف ،وؽبذا جاء ُب صحيح مسلم  :إف اهلل تعاىل
قدر مقادير اػبلق قبل أف ىبلق السماوات واألرض خبمسُت ألف سنة ( )ٙفعلمو جل وعبل شامل وؿبيط،
وىذه اآلية تدؿ على سعة علم اهلل  ،وعلى عدلو ُب خلقو ،وأنو ال يظلم أحدا قد أرسل الرسل وأقاـ اغبجج
وأنزؿ الكتب،

           

ٔ  -سورة النور آية .٘ٓ - ٜٗ :
ٕ  -سورة النور آية .٘ٔ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
ٗ  -سورة األحقاؼ آية .ٕٙ :
٘  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
 - ٙمسلم  :القدر (ٖ٘ ، )ٕٙوالًتمذي  :القدر ( ، )ٕٔ٘ٙوأضبد (ٕ.)ٜٔٙ/

ٗٛ

كتاب فضائل القرآن
   

(ٔ)

من أحسن فلو اعبزاء جزاء اغبسٌت ،ومن أساء فلو العاقبة ،ولو العذاب،

وىؤالء قد خلق اهلل ؽبم ىذه اعبوارح ؛ لكي يبيزوا ويعرفوا ويسمعوا الكبلـ الطيب ويستفيدوف منو،
ويسمعوف الكبلـ الباطل وينكرونو ويعرضوف عنو ،ولكن ضرب اهلل تعاىل ؽبم وصفا ذميما أف جعلهم
كاألنعاـ ،كما قاؿ ُب خاسبة اآلية :

 

(ٕ)

ومل يكتف هبذا الوصف؛ بل إف

األنعاـ خَت منهم ألف البهائم ،هبيمة ال تفهم وال تعقل ،أما ىؤالء فإهنم يفهموف ويعقلوف ومل يستعملوىا
فيما ينفع ويفيد،

         

(ٖ)

فهذه غفلة مذمومة؛ ألف الغفلة قد تكوف فبدوحة ُب حاؿ من األحواؿ ،ولكن ىذه مذمومة ؛ ألهنا غفلة
عن اغبق ،غفلة عن القرآف ،غفلة عن اؽبدى ،أما الغفلة اؼبمدوحة فهي الغفلة عن الشر ،كما قاؿ اهلل تعاىل
:

    

(ٗ)

ليسوا غافبلت عن اغبق ،غافبلت عن

الشر فهذه غفلة فبدوحة ،كما ُب اغبديث  :أكثر -ما يدخل -أىل اعبنة البلو الذين ىم يغفلوف عن
الشر ،أو يعلمونو وال يقعوف فيوٍ ،ب جاء اغبديث بعد ذلك من حديث أظباء ،والشاىد ُب ىذا اغبديث ىو
قولو عليو الصبلة والسبلـ :فيقوؿ :ؿبمد رسوؿ اهلل جاء بالبينات واؽبدى ،والبينات ىي اآليات
الواضحات ،كما قاؿ اهلل تعاىل :

      

   



(٘)

اآليات الدالة على وحدانية اهلل وألوىيتو.

وىذا حديث طويل فيو ،جاء ذكره ُب كتب السنن ،وأخرجو ُب األخَت ُب حديث الرباء ُب الصحيح
أخرجو كذلك مسلم ،أخرجو أضبد مطوال بإسناد صحيح ،وأخرجو الدارمي ُب الرد على اعبهمية ،والطربي
ُب التفسَت وغَتىم ،وىو ُب سياؽ فتنة القرب وما يلقاه اإلنساف ُب قربه ،ما يلقاه :إما نعيما أو عذابا.
ٔ  -سورة طو آية .ٕٔٗ - ٕٖٔ :
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
ٗ  -سورة النور آية .ٕٖ :
٘  -سورة اغبديد آية .ٕ٘ :
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والشاىد من سياؽ ىذا اغبديث أف اؼبؤمن هبيب بأجوبة موافقة ؼبا كاف عليو ُب الدنيا ،وأنو قد آمن
بربو ،وصدؽ بنبيو ،وعمل بكتابو ودبا جاء النيب عليو الصبلة والسبلـ من ىذه البينات ،حىت إنو يقوؿ:
قرأت كتاب اهلل فآمنت بو وصدقت ،اهلل تعاىل يقوؿ:




(ٔ)

    

فاؼبؤمن قد آمن هبذا الكتاب ،واستفاد منو وعمل ،واتبع وتدبر ،وصدؽ ما جاء فيو ؛

فناؿ شبرة ذلك العمل أف كاف منعما ُب قربه ومل هبد فيو فتنة وال عذابا وال فزعا وال خوفا.
وىذا الباب دؿ على أمور منها  :التحذير من صفات اؼبنافقُت ،ومنها كذلك سعة علم اهلل وأنو شامل
ؿبيط بكل شيء ،ومنها التحذير من الغفلة ،واإلعراض عن القرآف ،واهلل جل وعبل قد حذر عباده من
الغفلة ُب آيات كثَتة ُب القرآف الكرَل ،كقولو تعاىل :
     
    

(ٕ)

      

وقاؿ عن نبيو عليو الصبلة والسبلـ مذكرا لو:

(ٖ)

ودؿ الباب أيضا على أف القرآف وبفظ اإلنساف من فتنة القرب إذا ىو عمل بو ،واتبعو وتدبره ؛ فإنو
وبفظو من فتنة القرب ،فخَت القرآف عظيم ،وفبتد معو ُب الدنيا وُب حياة الربزخ ،وُب اغبياة اآلخرة يوـ
القيامة.

ٔ  -سورة التغابن آية .ٛ :
ٕ  -سورة الكهف آية .ٕٛ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٕٓ٘ :

ٛٙ

كتاب فضائل القرآن

باب قول اهلل تعالى ومن هم أميون ال ي علمون الكتاب إال أماني اةييةو وقولو مثل اليين
ارا اةيية
حملوا الت وراة ثم لم يحملوىا كمثل الحمار يحمل أسف ً
الباب اػبام  :باب قوؿ اهلل تعاىل :
(ٔ)

اآلية ،وقولو :





(ٕ)

      

         

اآلية .

عن أيب الدرداء قاؿ  :كنا مع النيب  فشخص ببصره إىل السماءٍ ،ب قاؿ :ىذا أواف ىبتل العلم من
الناس حىت ال يقدروا منو على شيء ،فقاؿ زياد بن لبيد األنصاري :كيف ىبتل منا وقد قرأنا القرآف ،فواهلل
لنقرأنو ولنقرئنو نساءنا وأبناءنا؟ فقاؿ  :ثكلتك أمك يا زياد  ،إف كنت ألعدؾ من فقهاء اؼبدينة ،ىذه
التوراة واإلقبيل عند اليهود والنصارى فماذا تغٍت عنهم ؟ (ٖ) رواه الًتمذي وقاؿ :حسن غريب ،وعن
عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل  ؼبا أنزؿ عليو:
  

(ٗ) إىل قولو:

    

    

(٘)

قاؿ :ويل

ؼبن قرأ ىذه اآلية ومل يتفكر فيها رواه ابن حباف ُب صحيحو.
ُب ىذه اآلية ُب أوؿ ىذا الباب ربذير من صفات اليهود الذين ال يعملوف دبا أنزؿ اهلل عليهم ،وقد قاؿ
اهلل تعاىل  :ومنهم  ،أي  :من اليهود ،وأخرب سبحانو أف ىؤالء اليهود قد زبلقوا بأخبلؽ اؼبنافقُت ،وسلكوا
منهجهم فبل يعملوف دبا أنزؿ اهلل تعاىل عليهم من التوراة ،وقد قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى مبينا وجو الشبو

ٔ  -سورة البقرة آية .ٚٛ :
ٕ  -سورة اعبمعة آية .٘ :
ٖ  -الًتمذي  :العلم (ٖ٘ ، )ٕٙوالدارمي  :اؼبقدمة (.)ٕٛٛ
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٓ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٔ :
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كتاب فضائل القرآن
بُت اؼبنافقُت وبُت اليهود :
  

(ٔ)

         

فربط أو بُت وجو الشبو بُت اؼبنافقُت وبُت أىل الكتاب ُب عدـ االنتفاع دبا

أنزؿ اهلل تعاىل عليهم ،فهذه الطائفة من اليهود أخذت صفات اؼبنافقُت ،وتشبهت هبم ُب اإلعراض
والصدود ،كما سيأٌب ُب بياف األمانة .
واألميوف ىم الذين ال يكتبوف وال يقرءوف ،األميوف :صبع أمي ،ونسبة األمي قيل :إنو منسوب إىل
األمة ،دبعٌت عامة الناس فهو يرادؼ العامي ،وقيل :منسوب إىل أمو اليت ولدتو ،فهو بقي على تلك اغباؿ
اليت كاف عليها فلم يكتسب علما جديدا ،األوؿ :ىو األمة منسوب إىل األمة ،والثاٍل :منسوب إىل األـ،
والثاٍل ىو األوىل ،وىو الذي رجحو ابن جرير الطربي ُب تفسَته وغَته.
وقولو تعاىل:

  

(ٕ)

أي أهنم ال يعلموف ما ُب ىذا الكتاب الذي أنزلو

اهلل تعاىل ،وال يدروف ما أودع اهلل تعاىل فيو من اغبكم واؼبواعظ والعرب واألحكاـ والفرائض ،فهم أيضا
كالبهائم ال يستفيدوف فبا بُت أيديهم من ىذه اؼبنافع العظيمة،

    

(ٖ) واألماٍل  :صبع أمنية ،مأخوذة من التمٍت ،وىي ُب ىذا اؼبوضع تعٍت زبلق الكذب ،أو اختبلؽ
الكذب ،تعٍت اختبلؽ الكذب ،وزبرصو وافتعالو ،ومنو يقاؿ :سبنيت كذا إذا افتعلتو وزبرصتو ،ومن ذلك
اػبرب اؼبروي عن عثماف  يقوؿ :ما تغنيت وال سبنيت  ،ومعٌت ما تغنيت وال سبنيت :أي ما زبرصت
بالباطل وال اختلقت الكذب وال اإلفك وال االفًتاءُ ،ب ىذا اؼبوضع ىو دبعٌت الكذب واالختبلؽ ،وإال
لؤلماٍل  ،واألمنية ؽبا إطبلقات وؽبا معاف ،لكنها جاءت ُب ىذا السياؽ كما يقوؿ ابن جرير الطربي :إهنا
دبعٌت اختبلؽ الكذب ،وىذا أحد التفسَتين ُب معٌت األماٍل ،والتفسَت الثاٍل ُ :ب قولو



(ٗ)

دبعٌت التبلوة والقراءة ،فكأهنم يقرءوف ويتلوف ؽبذا الكتاب لكنهم ال يفقهوف معناه ،وال يعملوف بو ،وإمبا
ٔ  -سورة اغبشر آية .ٔٔ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٚٛ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٚٛ :
ٗ  -سورة اغبديد آية .ٔٗ :

ٛٛ

كتاب فضائل القرآن
يرددونو ويتلونو فقط دوف عمل بو ،ورجح الطربي أف األماٍل ىي دبعٌت الكذب وىو األقرب حينئذ ،أهنم
كانوا يكذبوف فيما يقولوف ،ويكذبوف بأفواىهم ،وقد بُت اهلل تعاىل ربريفهم للتوراة واإلقبيل ،وأهنم حرفوىا
وزادوا ونقصوا

   

(ٔ)

والتحريف  :ىو باب من أبواب الكذب

أيضا؛ فيناسب السياؽ أف يقوؿ :إهنم اختلقوا الكذب ال يعلموف الكتاب إال أماٍل إال كذبا وافًتاء
واختبلقا ،كما رجح ذلك ابن جرير الطربي رضبو اهلل تعاىل.
واآلية جاءت ُب ذـ اليهود الذين أعطوا التوراة ،وأهنم مل ينتفعوا هبا ،وجاءت اآلية اليت بعدىا وىي قولو
تعاىل :

      

(ٕ)

ذـ آخر للذين نزؿ عليهم الكتاب

ومل يعملوا بو؛ ربملوا ىذا العلم ولكنهم مل يعملوا بو ،ضرب اهلل هبؤالء مثبل بأسوأ مثاؿ ،وىو مثل اغبمار
البهيمة الذي ال يفهم شيئا وبمل الكتب النافعة واؼبفيدة وال يستفيد منها شيئا ؛ فهو معذور ؛ ألنو هبيمة
ال يفهم وال يفقو ،لكن ىؤالء يفهموف ويفقهوف ؛ ألف اهلل تعاىل قد جعل ؽبم جوارح يدركوف هبا ،فتحملوا
ىذه التوراة ،وأنزلت عليهم ومل يعملوا هبا ومل يتفقهوا ما فيها ؛ فكانوا مثل اغبمار أو أشد ،واهلل جل وعبل
قد ضرب ُب القرآف الكرَل مثلُت سوأين :اؼبثل األوؿ ُب الكلب ،واؼبثل الثاٍل ُب اغبمار ؛ ألهنما ُب الببلدة
أشد من غَتىم من سائر اغبيوانات ،قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة األعراؼ:

   

           
             
    



(ٖ)

وىذا من بٍت إسرائيل؛ ىذا الرجل الذي آتاه اهلل تعاىل

اآلياتٍ ،ب انسلخ منها وتركها وأعرض عنها وركب ىواه وسلك مسلك الشيطاف ،فضرب اهلل تعاىل بو مثبل

ٔ  -سورة النساء آية .ٗٙ :
ٕ  -سورة اعبمعة آية .٘ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٔٚٙ - ٔٚ٘ :
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سيئا ،كما قاؿ تعاىل ُب آخر اآلية:
أيضا:

  

(ٔ)

ىذا مثل سيئ كما ُب ىذه اآلية

           

(ٕ) فهناؾ ضرب مثبل بالكلب ،وىنا ضرب مثبل باغبمار ،ونبا أشد ببلدة من غَتىم من سائر اغبيوانات.
نعم  ،ىذا قاؿ مثل الذين كذبوا بآياتنا  ،لكن ذكر الكلب كمثل ،فمثلو كمثل الكلب ،وىنا قاؿ مثل،
مثل الذين  ،وىذا ضرب لؤلمثاؿ كما سيأٌب ُب اآليات القادمة إف شاء اهلل.
ف الشاىد من اآليتُت :ذـ اليهود ،والتشنيع عليهم؛ حيث مل يستفيدوا فبا أنزؿ اهلل عليهمٍ ،ب جاء
اغبديث بعد ذلك ،والشاىد ُب اغبديث أيضا ،نكتفي بالشاىد؛ ألنو ىو الذي يتعلق بالباب  ،عندما قاؿ
زياد بن لبيد قاؿ  :كيف ىبتل منا وقد قرأنا القرآف؟ واغبديث فيو داللة على أف من حفظ القرآف وتلقاه
عليو أف يعمل دبا فيو ؛ فإف القرآف مل ينزؿ للتبلوة فحسب ،وإف كاف ىذا من مقتضيات اإلنزاؿ ،لكن
اؼبقصود األعظم ىو العمل هبذا القرآف ،فليست القراءة ىي اؼبقصودة فحسب ،بل ال بد من العمل دبا ُب
ىذا القرآف الكرَل ،وقد استنكر عليو ىذا األمر ح ينما قاؿ لو  :ىذه التوراة واإلقبيل عند اليهود والنصارى،
فهم مل يعملوا هبا ،فخشي أف يكوف ىناؾ شبو بينهم وبُت اؼبسلمُت الذين أكرمهم اهلل تعاىل هبذا القرآف،
الذي حوى صبيع ما ُب الكتب السابقة ،بل وزاد عليها من العلوـ واؽبدايات ،فكيف ال يستفاد منو ،واهلل
تعاىل يقوؿ :

         

  

(ٖ)

أي  :حافظا وشاىدا على ما تقدـ من الكتب ،فلي

اؼبقصود ىو القراءة أو

ربفيظ األبناء أو ربفيظ النساء وجعلهم يرددوف ىذه اآليات ،فعليهم أف يعملوا هبذا القرآف؛ ألف اهلل تعاىل
قد بُت للعباد ما وبتاجوف إليو ُب دنياىم وُب أخراىم ُب ىذا القرآف الكرَل ،قاؿ تعاىل :

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٔٚٚ :
ٕ  -سورة اعبمعة آية .٘ :
ٖ  -سورة اؼبائدة آية .ٗٛ :

ٜٓ

  

كتاب فضائل القرآن
  



(ٔ)

وقاؿ:

    

  
(ٖ)

(ٕ)

وقاؿ تعاىل :

 

؛ ففيو اؽبداية والداللة واغبفظ والصيانة والتأييد ؼبن عمل

هبذا القرآف.
والشاىد ُب اغبديث اؼبقصود العمل بالقرآف الكرَل وليست التبلوة ،فمن يداوـ على التبلوة ،ويبن اهلل
تعاىل عليو بقراءة القرآف فليعمل بو ،كما تقدـ تفصيل ذلك ُب األبواب السابقة.
وُب اغبديث اآلخر تذكر عائشة أف قولو تعاىل :

    

(ٗ)

اآلية ،ؼبا نزلت ىذه اآلية قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم :ويل ؼبن قرأ ىذه اآلية ومل يتفكر فيها وذكر
اؼبؤلف رضبو اهلل ،أو خرجو عند ابن حباف ُب صحيحو ،ويلزـ الرجوع إىل تفسَت ابن كثَت ؛ فقد استوَب
بعض طرؽ ىذا اغبديث ،واستوَب بعض زبرهبو أيضا الذي حقق كتاب صحيح ابن حباف ؛ يرجع إليو فإف
فيو زبريج موسع ،واؼبقاـ ال يقتضي اإلطالة ،ورواه أيضا أبو الشيخ ُب أخبلؽ النيب عليو الصبلة والسبلـ،
ولكنو درجة اغبديث ُب درجة اغبسن ،وىذه اآلية آية عظيمة وما بعدىا من اآليات إىل آخر السورة .
قد ثبت ُب الصحيحُت أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا استيقظ من نومو مسح بيديو وجهو بعد
االستيقاظ من النوـ ،وقرأ ىذه اآلية؛ العشر آيات من آخر سورة آؿ عمراف:
 

(٘)

  

إىل آخر اآليات أو آخر السورة ،واغبديث ُب الصحيحُت من حديث ابن

عباس حينما زار خالتو ميمونة ،وناـ تلك الليلة روى ىذا اغبديث ،وىذا يدؿ على فضل ىذه السور ،وىذه
اآليات العظيمة ،واؼبؤلف اكتفى بوجو الشاىد منها وإف كاف قاؿ ُب آخرىا إىل آخر اآليات إىل قولو تعاىل

ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٖٛ :
ٕ  -سورة النحل آية .ٜٛ :
ٖ  -سورة اإلسراء آية .ٜ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٓ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٓ :
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:

    

(ٔ)

أخذ وجو الشاىد من ىذه اآليات وىي اآلية

األوىل ،وأف أىل القرآف الذين يقرءوف ىم يعملوف بو ،ومن العمل بالقرآف ىو التفكر ُب ىذا القرآف الكرَل.
فاإلنساف ال ىبلو من ثبلث ىيئات ُب حياتو ،قالوا :ال ىبلو إما أف يكوف قائما ،أو قاعدا ،أو
مضطجعا على جنبو ،واآلية جاءت هبذه األوصاؼ ،أو ىذه اؽبيئات الثبلث :يذكروف اهلل قياما ،وقعودا،
وعلى جنوهبم ،ويتفكروف أيضا وصفهم بأهنم أىل تفكر واتعاظ واعتبار ،ووصفهم ُب موضع آخر بأهنم
أىل التقوى ،قاؿ تعاىل:

          

   

(ٕ)

وصفهم بالتقوى ،ووصفهم أيضا بالعقل:

  

           


(ٖ)

إىل أف قاؿ اهلل تعاىل :

   

(ٗ)

فجمعوا بُت العقل

الراشد ،وبُت التفكر الصحيح ،وبُت التقوى اليت ىي غاية كل مؤمن ُب ىذه اغبياة ؛ ألف التفكر فيما خلق
اهلل تعاىل يدؿ اإلنساف إىل عظمة ربو ،وتقديسو ،واإليباف بو وتقواه؛ وؽبذا قاؿ اهلل تعاىل:
    

(٘)



وأعظم شيء يتفكر فيو اإلنساف أيضا ُب نفسو وُب خلقو الذي

خلقو اهلل ،ويتفكر ُب خلق السماوات حيث رفعها اهلل ،وعلى سعتها ،ويتفكر ُب ىذه األرض اليت جعلها
اهلل تعاىل مستقرا لعباده ال سبيد هبم وال تزيغ وال يكوف فيها زالزؿ سبيد هبم عن األرض إال ما يقدره اهلل تعاىل
فيها ،ىذه األمور كلها تدعو اإلنساف إىل أف يتفكر وأف يتأمل ،كذلك ُب اختبلؼ الليل والنهار ،وتقلبات
األحواؿ ىذه تدعو إىل التفكر ،فأولئك القوـ مل يتفكروا :ال اليهود ،وال النصارى ،وال اؼبنافقُت ،وال غَتىم
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٔ :
ٕ  -سورة يون آية .ٙ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٔٙٗ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٔٙٗ :
٘  -سورة الذاريات آية .ٕٔ :

ٕٜ

كتاب فضائل القرآن
فبن كاف على شاكلتهم ال يتفكروف ،وإمبا الذي يتفكر ىو من آتاه اهلل إيبانا صحيحا وعقبل راشدا وفكرا
سليما وربقق لو بذلك التفكر ،والتأمل ُب ىذه اآليات الكونية اليت تدعو إىل عبادة اهلل جل وعبل؛ ألف ىذا
التفكر يفضي باإلنساف إىل أف يقدس ربو ويعظمو ،ماذا قاؿ أىل اإليباف وأىل التفكر قالوا:
    

(ٔ)

قدسوا رهبم ونزىوه عما ال يليق بو ،ودعوه أيضا بأدعية

عظيمة ذكرىا اهلل تعاىل بعد ىذه اآلية ،وكاف من نتيجة ىذا التفكر أف اهلل جل وعبل أكرمهم باالستجابة،
        

(ٕ)

إىل آخر اآلية ،ىذه شبرات

التفكر.
وكما قيل ،ردبا إنساف يقوؿ :كيف أتفكر أنا أشاىد السماوات وأشاىد األرض؟ وقد سئل األوزاعي
عن ذلك وقيل لو :ما غاية التفكر فيهن ؛ ُب السماوات وُب األرض؟ قاؿ :يقرؤىن وىو يعقلهن؛ يعقل
ىذه اآليات ويتأملها ،ويتفكر ُب ىذه السماوات اليت رفعها اهلل ببل عمد ،وُب ىذه األرض اليت ال سبيد،
وُب ىذا الليل الذي ينسلخٍ ،ب يأٌب النهار؛ رضبة بالعباد وإحسانا هبم ،كل ىذه ذبعل اإلنساف حينما يتفكر
يعقل ىذه اآليات ،وُب بعض اآلثار وبعض األحاديث :خرج النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذات ليل،
ورفع رأسو ُب السماء ،وشاىدىا ،ودعا بأدعية مشهورة وىي اغبفظ قاؿ :اللهم احفظٍت من بُت يدي ومن
خلفي وعن يبيٍت وعن مشايل (ٖ) إىل آخر اغبديث  ،دعا حبفظو؛ دعا باغبفظ بعد أف تأمل ُب ىذه
السماوات ،وُب ىذا اػبلق الذي خلقو اهلل تعاىل ،وقد قاؿ اهلل تعاىل آمرا عباده أف يتأملوا ويتفكروا ُب خلق
اهلل:

     



(ٗ)

   

            

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔٔ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔ٘ :
ٖ  -أبو داود  :األدب (ٗ ، )٘ٓٚوابن ماجو  :الدعاء (ٔ ، )ٖٛٚوأضبد (ٕ.)ٕ٘/
ٗ  -سورة يون آية .ٔٓٔ :
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(ٔ)

فهذا األمر بعض العلماء رأى أف النظر إىل السماء ،وإىل نعم اهلل واجب ؽبذا األمر،

بعضهم بالغ وقاؿ :إنو هبب على اإلنساف أف ينظر ،ويتأمل ويتفكر:

   

           

(ٕ)

فهؤالء اليهود والنصارى واؼبنافقوف ومن أعرض عن ذكر اهلل يبر على ىذه اآليات وال تؤثر ُب نفسو كما
قاؿ تعاىل :

         

 
(ٗ)

(ٖ)

وقاؿ تعاىل :

       

فأىل القرآف وأىل اإلسبلـ خاصة يتأملوف ويتفكروف ؛ فإف اهلل تعاىل قد أمرىم ودعاىم وحثهم ،وخلق

ؽبم ما يعينهم على ذلك ،يقوؿ أبو سليماف الداراٍل  -وىذا ذكره ابن كثَت ُب آثار كثَتة يعٍت ارجعوا ؽبا-
قاؿ :إٍل ألخرج من منزيل فما يقع بصري على شيء إال رأيت علي فيو نعمة ويل فيو عربة ،يتأمل ويعترب ُب
ىذه النعم اليت بُت يديو ؛ فإف التأمل والتفكر ُب مثل ىذه النعم واؼبخلوقات يزيد ُب اإليباف ،ويثبت اليقُت،
ويقوي الصلة باهلل جل وعبل ؛ فَتغب اإلنساف ُب فضل ربو ،وينقاد ألوامره ،ووبافظ على حدوده ،ويستفيد
خَتات كثَتة من أعظمها أف اهلل تعاىل يستجيب أمره إذا دعاه ؛ فاستجاب ؽبم ألهنم استجابوا ألمر اهلل
كما قاؿ تعاىل :
 
 

            
(٘)
()ٙ

أي ليمتثلوا أمري،
وقاؿ تعاىل ُب آية أخرى :

ٔ  -سورة ؽ آية .ٚ - ٙ :
ٕ  -سورة يون آية .ٔٓٔ :
ٖ  -سورة يوسف آية .ٔٓ٘ :
ٗ  -سورة يوسف آية .ٔٓٙ :
٘  -سورة البقرة آية .ٔٛٙ :
 - ٙسورة البقرة آية .ٔٛٙ :

ٜٗ

    
    

كتاب فضائل القرآن
  

(ٔ)

فها ىو ربنا يدعو عباده إىل التفكر فيما خلق؛ حىت يثيبهم فهو صاحب

الفضل أوال وآخرا .

ٔ  -سورة األنفاؿ آية .ٕٗ :
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باب إثم من فجر بالقرآن
الباب السادس :باب إٍب من فجر بالقرآف وقولو تعاىل :
(ٔ)

وقولو :

     

         

(ٕ)

            

وقولو :
(ٖ)

اآلية .
وعن أيب سعيد اػبدري  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ىبرج ُب ىذه األمة  -ومل يقل منها  -قوـ
ربقروف صبلتكم مع صبلهتم يقرءوف القرآف ال هباوز حناجرىم وحلوقهم ،يبرقوف من الدين مروؽ السهم
من الرمية ،فينظر إىل نصلو إىل رصافو فيتمارى ُب فوقو ىل علق بو من الدـ شيء؟ (ٗ) أخرجاه ،وُب رواية
 :يقرءوف القرآف رطبا وكاف ابن عمر يراىم شرار اػبلق ،وقاؿ :إهنم انطلقوا إىل آيات نزلت ُب الكفار
فجعلوىا على اؼبؤمنُت .
وللًتمذي وحسنو عن أيب ىريرة مرفوعا  :من سئل عن علم فكتمو أعبمو اهلل يوـ القيامة بلجاـ من نار

(٘)

ُب ىذا ا لباب بياف إلٍب من أعرض عن القرآف وتركو وراء ظهره ومل يعمل بو بعد أف بلغو ،وذكر اآلية
اليت ُب صفة من خرج عن الطاعة ،وفارؽ اغبق وقع ُب الضبلؿ ؛ ألف اهلل تعاىل قد ذكر قبل ىذه اآلية أىل
اإليباف ،وما ىم عليو من االستجابة واإلذعاف:

        

ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٙ :
ٕ  -سورة اؼبائدة آية .ٗٗ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٔٚٗ :
ٗ  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ ، )ٔٓٙوالنسائي  :الزكاة ( ، )ٕ٘ٚٛوأبو داود  :السنة (ٗ ، )ٗٚٙوأضبد
(ٖ.)ٙٓ/
٘  -الًتمذي  :العلم ( ، )ٕٜٙٗوأبو داود  :العلم ( ، )ٖٙ٘ٛوابن ماجو  :اؼبقدمة (ٔ ، )ٕٙوأضبد (ٕ.)ٖٗٗ/

ٜٙ

كتاب فضائل القرآن
         

(ٔ)

أي يعلموف أف ىذا

القرآف ىو اغبق الذي أنزلو اهلل تعاىل ،ضرب اهلل مثبل لعباده هبذه اآلية ،وإذا ضرب اهلل مثبل كاف صغَتا أو
كبَتا ؛ فإف أىل اإليباف يؤمنوف هبذا ،ويزدادوف إيبانا ،فأما الذين آمنوا فزادهتم إيبانا ،ويعلموف أهنا اغبق من
اهلل تعاىل ،وأما الذين ُب قلوهبم مرض فيشككوف ،ويقع ُب قلوهبم الريب فيقولوف :ماذا أراد اهلل هبذا مثبل؟
قاؿ اهلل تعاىل :

  

وىذا وجو الشاىد من اآلية:

(ٕ)

     

     

(ٗ)

(ٖ)

الذين خرجوا عن

الطاعة ،ووقعوا ُب الضبلؿ ومل يستفيدوا من ىذه األمثاؿ اليت يضرهبا اهلل تعاىل لعباده ،وىي كثَتة ومتعددة،
وال يفهم ىذه األمثاؿ وال يدركها وال يعقلها إال أىل العلم الصحيح ،كما قاؿ تعاىل :
        

(٘)



واهلل جل وعبل يكثر من ضرب

ضرب األمثاؿ ُب القرآف ؛ ليقيم اغبجج على عباده ،ويوضح ؽبم طريق اغبق وسبيل اؽبدى ؛ ترغيبا وترىيبا
ليسلكوا طريق اغبق ويعرضوا عن طريق الضبلؿ ،وُب جانب التوحيد أيضا يبُت اهلل تعاىل أمثاال كثَتة ؛ ليقيم
هبا اغبجة على العباد :
  

()ٙ

        

ضرب هبم مثل بأوىى شيء وأقل شيء وأضعف شيء ،الذي ىو بيت العنكبوت،

العنكبوت ،ففي ىذه اآلية بُت اؼبصنف أف الذي ال يتبع القرآف وال يعمل بو فقد وقع ُب الضبللة ،ودخل

ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٙ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٙ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٕٙ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٕٙ :
٘  -سورة العنكبوت آية .ٖٗ :
 - ٙسورة العنكبوت آية .ٗٔ :
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ُب الفسق ،وىذا ىو اإلٍب والعقوبة على ذلك ،وبُت ُب اآلية األخرى أف الذي ال وبكم دبا أنزؿ اهلل ،وقد
علمو ،وفضل غَته على حكم اهلل قد وصفو اهلل تعاىل بالكفر.
وُب ىذه اآلية وُب نظائرىا اليت ىي وصف بالفسق وبالظلم وبالكفر كبلـ ألىل العلم لي ىذا
موضعو ،وإمبا الذي جحد القرآف ومل يعمل بو ومل يتحاكم إليو فإف اهلل تعاىل قد وصفو بالكفر ،كما ُب ىذه
اآليةٍ ،ب قاؿ اهلل تعاىل :
   

(ٔ)

        

وىذه اآلية أيضا ُب شأف اؼبنافقُت ،وُب شأف أىل الكتاب؛ ألنو كما تقدـ بينهم

وجو شبو :بُت أىل النفاؽ ،وبُت أىل الكتاب الذين مل يعملوا دبا ُب الكتاب ،فتكوف ىذه اآلية ُب اليهود :
            

(ٕ)

؛

فهم كتموا اغبق الذي جاءىم من عند اهلل ،وأعظم شيء كتموه وىو ُب كتاهبم  :إخبار اهلل تعاىل ؽبم بنبوة
ؿبمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،قد قاؿ اهلل تعاىل :

      

             
   

(ٖ)

فهم عرفوا ذلك وكتموا اغبق ،كما قاؿ اهلل تعاىل :

 

           
 

(ٗ)

فكانوا يكتموف اغبق وال يوضحونو ،وىو قد جاء ُب كتبهم ،وبينو اهلل تعاىل ؽبم،

ووضحو ؽبم فكتموا ىذا اغبق الذي جاءىم من عند اهلل ،وىذا من اغبسد الذي ُب قلوهبم على أىل
اإلسبلـ ،كما أخرب اهلل تعاىل بذلك ُب آية أخرى ،قاؿ:
ٔ  -سورة البقرة آية .ٔٚٗ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٔٚٗ :
ٖ  -سورة الصف آية .ٙ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٔٗٙ :

ٜٛ

     

كتاب فضائل القرآن
              


(ٔ)

فهم حسدوا أمة اإلسبلـ ،وكانوا يتمنوف ويتوقعوف أف الرئاسة ،أو أف القيادة ستكوف عندىم،

ولكن اهلل تعاىل حكيم ُب خلقو ؛ فكتموا ما وصلهم من اغبق ،وكاف ىذا من الذـ الذي ذمهم اهلل تعاىل بو
ُب ىذه اآليةٍ ،ب عطف على ذلك دبعٌت آخر ،وقاؿ:

    

(ٕ)

يشًتوف

دبا يقولونو للناس من اغبق ،يعٍت حينما يقولوف للناس يفتوهنم ،أو يبينوف ؽبم شيئا من األحكاـ فإهنم
يأخذوف عليها األجور ،يأخذوف اؼباؿ من الناس جزاء على ما قدموه ؽبم من بياف ما ُب كتبهم؛ سبشيا مع
أىوائهم ،وانتصارا ؼبذىبهم وطريقتهم ،وؽبذا وصف اهلل تعاىل الثمن بأنو قليل ُب كل اآليات ،فقولو تعاىل:
  

(ٖ)

نقوؿ :ىذا وصف مبلزـ للثمن اؼبأخوذ عوضا عن استبداؿ اآليات ،أو استبداؿ

العلم الذي يقدمونو ،وكل شبن ُب جنب ذلك فهو قليل ،ونقرأ ُب القرآف الكرَل آيات تشهد ؽبذا اؼبعٌت ُب
قولو تعاىل:

(ٗ)

    

ىذا أيضا لبٍت إسرائيلٍ ،ب يقوؿ تعاىل :
(٘)

         
       

()ٙ



تكرر ىذا اللفظ أيضا ،وقاؿ:

فذكر ذلك يعٍت:

 

( )ٚ؛ ربقَتا لكل شبن عن ذلك ،فسماه اهلل تعاىل قليبل أنو ال يساوي شيئا وال يصح أف يفعل ىذا مع أوامر
أوامر اهلل اليت أمر هبا العباد وشرعها ؽبم ،ولكن ىؤالء اليهود كتموا العلم ،من صفاهتم أهنم كتموا اغبق،
وأهنم استهزءوا بآيات اهلل أيضا ،وصرفوىا ُب مطامع دنياىم.
ٔ  -سورة البقرة آية .ٜٔٓ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٔٚٗ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٔٚٗ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٗٔ :
٘  -سورة البقرة آية .ٜٚ :
 - ٙسورة آؿ عمراف آية .ٚٚ :
 - ٚسورة آؿ عمراف آية .ٚٚ :

99

كتاب فضائل القرآن
وىذا اػبطاب أيضا وإف كاف لبٍت إسرائيل غَت أف خطابات القرآف الكرَل اليت يذكرىا اهلل تعاىل فيو ،وما
يذكر اهلل تعاىل فيو من القصص ومن اؼبواعظ ومن العرب اؼبتعلقة باألمم األخرى ؛ يقصد من ذلك االعتبار،
واالتعاظ ،وأخذ اغبذر فبا وقع فيو غَت الناس ،فبا وقع فيو غَتىم ،كما قاؿ تعاىل :
        

(ٔ)

  

وؽبذا ؼبا يأٌب ربنا جل وعبل ُب

سورة الشعراء ،ويذكر قصص األنبياء ،ومواقف أقوامهم معهم تتكرر فيها ُب السورة ىذه :
  

(ٕ)

 -من يذكر اآلية؟ -

  

(ٖ)

 

يذكر اهلل تعاىل يذكرىم هبذه

اآليات ،وىذه القصص حىت يعتربوا ويتعظوا ؛ ألنو ُب آخر السورة امنت اهلل تعاىل بإنزاؿ القرآف ،قاؿ :
             
     

(ٗ)

بعد أف ذكر القصص امنت اهلل على ىذه األمة

بإنزاؿ القرآف .
والعلماء حينما يتكلموف ُب مثل ىذه اؼبسألة يطرقوف مسألة ُب كتب التفسَت ،وىي مسألة أخذ األجرة
على تعليم ال قرآف ،أو تعليم العلم الشرعي ،أو على األذاف ،أو على اإلمامة ،أو على الرقية ،أو على غَت
ذلك من األمور الشرعية ،يذكروف ىذه اؼبسألة أيضا حىت يبينوا فيها اغبق ،وحاصل القوؿ  ،نذكر خبلصة
القوؿ وإال لي ىذا اؼبوضع موضع التفصيل :أف صبهور أىل العلم أجازوا ذلك ،أجازوا أخذ األجرة على
مثل ذلك ،منهم :اغبسن ،وعطاء ،والشعيب ،ومالك ،والشافعي ،وأضبد كل ىؤالء أجازوا؛ استنادا لقوؿ
(٘)
النيب عليو الصبلة والسبلـ  :إف أحق ما أخذًب عليو أجرا كتاب اهلل تعاىل
ٔ  -سورة يوسف آية .ٔٔٔ :
ٕ  -سورة الشعراء آية .ٛ :
ٖ  -سورة الشعراء آية .ٛ :
ٗ  -سورة الشعراء آية .ٜٔ٘ - ٜٕٔ :
٘  -البخاري  :الطب (.)ٖ٘ٚٚ

ٓٓٔ

كتاب فضائل القرآن
ٍب جاء اغبديث ُب ىذا الباب ،وىذا اغبديث التحذير من اػبوارج وما ىم عليو ،فيو التحذير من
(ٔ)
اػبوارج وما ىم عليو من الضبلؿ  .جاء ُب أوؿ اغبديث قوؿ أيب سعيد اػبدري  :ىبرج ُب ىذه األمة
 وىو ُب الصحيحُت  -ومل يقل منها  ،األحاديث اليت عن اػبوارج وأوصافهم جاءت مفصلة ُبالصحيحُتُ ،ب كتاب مسلمُ ،ب باب الزكاة  .وُب صحيح البخاري مفصلة ومفرقة ،جاءت أوصافهم
موضحة ومبينة ،وموقف اؼبسلم منهم ،وجزاؤىم ُب ىذه الدنيا ؛ الرجوع بالتفصيل إىل قراءة تلك األحاديث
وبياف شروحاهتا ،لكن قاؿ أبو سعيد اػبدري :ىبرج ُب ىذه األمة ومل يقل منها (ٕ) وىذه العبارة ؽبا معٌت
ىذه من أدؿ الدالئل على سعة علم الصحابة ،ودقيق نظرىم وربريهم ُب معرفة األلفاظ ،وبياف معناىا
(ٗ)
ومدلوالهتا على وجو اغبقيقة ؛ ألنو قاؿ :ىبرج ُب ىذه األمة (ٖ) ُب غَت من ،فقولوُ :ب ىذه األمة
من قاؿ ُب ىذه األمة ،أنو مل وبكم بكفر اػبوارج ،ومن قاؿ أهنم منها ومل يقل منها؟ يعٍت من العلماء من
(٘)
قاؿ بكفر اػبوارج ،ومنهم من مل يقل بكفر اػبوارج ،كما ذىب أبو سعيد وغَته  ،ىبرج ُب ىذه األمة
(٘) أي منها ،يعٍت ؽبم حكم اإلسبلـ؛ ألهنم مل ىبرجوا من دائرة اإلسبلـ على قولوُ :ب ىذه األمة ومل يقل
منها ( )ٙىبرج ُب ىذه األمة أي ىبرج فيها أناس كفار ،يقولوف بأقواؿ زبالف اإلسبلـ ؛ فهذا قد حكم
بكفرىم حينئذ هبذا اللفظ ُب قولو ىبرج ُب ىذه األمة ،وإذا قلنا :ومل يقل منها ،أي أهنم على اإلسبلـ ولو
أتوا ما أتوا من الكبائر ومن العظائم.
فأىل العلم ذىبوا إىل تكفَت اػبوارج ،ومنهم من ذىب إىل عدـ تكفَتىم ،وقوؿ صباىَت أىل العلم:
إهنم ليسوا بكفار ،وإهنم من ىذه األمة ؛ ففرؽ بُت قولوُ " :ب ىذه األمة"  ،و " من ىذه األمة " .
ٔ  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ ، )ٔٓٙوالنسائي  :الزكاة ( ، )ٕ٘ٚٛوأبو داود  :السنة (ٗ ، )ٗٚٙوأضبد
(ٖ.)ٙٓ/
ٕ  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ ، )ٔٓٙوالنسائي  :الزكاة ( ، )ٕ٘ٚٛوأبو داود  :السنة (ٗ ، )ٗٚٙوأضبد
(ٖ.)ٙٓ/
ٖ  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ ، )ٔٓٙوالنسائي  :الزكاة ( ، )ٕ٘ٚٛوأبو داود  :السنة (ٗ ، )ٗٚٙوأضبد
(ٖ.)ٙٓ/
ٗ  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ.)ٔٓٙ
٘  -البخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ ، )ٔٓٙوالنسائي  :الزكاة ( ، )ٕ٘ٚٛوأبو داود  :السنة (ٗ ، )ٗٚٙوأضبد
(ٖ.)ٙٓ/
 - ٙالبخاري  :استتابة اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم (ٖٔ ، )ٜٙومسلم  :الزكاة (ٗ.)ٔٓٙ
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وذكر اؼبصنف ُب ىذا اغبديث بعضا من أوصافهم اليت ال زبفى ،وخاصة ُب ىذا الزمن الذي انكشف
عوارىم ،وظهر خطرىم ،وبُت العلماء ضبلالهتم ؛ فإف اػبوارج ىم طائفة من أىل البدع وأىل األىواء،
الذين ىبرجوف ُب اإلسبلـ ،وليسوا وليد ىذه الساعة وال ىذا الزمن ؛ بل من صدر اإلسبلـ وإىل اآلف،
فيخرجوف ُب أمة اإلسبلـ ويدعوهنم إىل الضبلالت ،ووبكموف عليهم بأحكاـ بغَت ما أنزؿ اهلل تعاىل ،وقاؿ
ابن عمر ،ولعل ىذا ىو الشاىد :إهنم انطلقوا إىل آيات نزلت ُب الكفار ،فجعلوىا على اؼبسلمُت ؛ أخذوا
اآليات اليت ىي حكم على الكفار فنزلوا أحكامها على اؼبسلمُت ،كما قاؿ اهلل تعاىل :
             

تعاىل :
تعاىل :

            
       

   

(ٗ)

(ٖ)



 
(ٔ)

وكقولو

(ٕ)

وكقولو

وكقولو تعاىل :

أخذوا ىذه األحكاـ فنزلوىا على أىل اإلسبلـ ؛ جملرد

الذنوب واػبطايا اليت يرتكبها اؼبسلموف ،فكأهنم يكفروف اؼبسلمُت باؼبعاصي والذنوب والكبائر ،ويعمدوف
إىل أىل اإلسبلـ وىم أىل التوحيد ؛ منهم من يصلي ويزكي ويصوـ ويتدين ويتعبد اهلل ويتلو القرآف
فيحكموف عليو كما حكموا على الكفار ،فيستبيحوف دمو ومالو وعرضو ،وقد ابتلي اؼبسلموف هبم ُب ىذا
الزمن فضلوا وأضلوا ،وخرجوا بُت اؼبسلمُت ،ودعوا الناس إىل الضبلالت ،وىم على جهل عظيم ،وسوء فهم
ألدلة نصوص الشرع ،وما أوٌب من أوٌب منهم إال بسوء فهمو لنصوص الشرع ؛ وؽبذا جاء التحذير منهم،
وأهنم واقعوف ُب اإلٍب ،وليست ىناؾ طائفة من طوائف اؼبسلمُت حذر منها النيب عليو الصبلة والسبلـ كما
حذر من ىذه الطائفة ،وأكثر وأبدى وأعاد ُب ذلك ،كما ُب األحاديث الواردة ُب الصحيحُت ،وىذا من
اإلٍب الذي يقع فيو صاحبو ،كما صدر اؼبؤلف ،قاؿ :باب إٍب من فجر ُب القرآف الكرَل ،وما ذلك إال ألهنم
ٔ  -سورة ؿبمد آية .ٖٗ :
ٕ  -سورة النساء آية .ٗٛ :
ٖ  -سورة النساء آية .ٔٗٔ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٕ٘ٗ :

ٕٓٔ

كتاب فضائل القرآن
اتبعوا أىواءىم ،وأرادوا أف ينزلوا اآليات وفهم اآليات على ما يهوونو ُب أنفسهم وما يسَتوف عليو ،وىذا
خبلؼ للشرع ؛ ألف اغبكم الشرعي ىو الذي يطوع اؽبوى إىل الشرع ،ولي اؽبوى ىو الذي يطوع
األحكاـ الشرعية.
وقد ذكر اهلل تعاىل أنبياءه هبذا األمر اػبطَت :وىو اتباع اؽبوى واألىواء ،قاؿ اهلل تعاىل لنبيو عليو الصبلة
والسبلـ:


            
(ٔ)

فاػب وارج ال يعلموف األدلة واألحاديث علما صحيحا ،وىذا هني من اهلل تعاىل لنبيو ،وىو لي كذلك
وإمبا ىو من باب التذكَت ،وكما قاؿ اهلل تعاىل عن داود عليو السبلـ :

  

             
(ٕ)

انظر كيف وصف اؽبوى بأنو ضبلؿ ،ووصفو أيضا بأنو ظلم ،قاؿ اهلل تعاىل :

      

اليت ىي طريق الضبلؿ وطريق الظلم :
 

(ٗ)



(ٖ)



 

فأمر اهلل تعاىل باتباع الشريعة ولي باتباع األىواء

          

وذكر اهلل تعاىل اؼبسلمُت بأف أىل الكتاب كانوا على أىواء يسَتوف ُب أىوائهم،

ينتقلوف من ىوى إىل ىوى أشد منو ،إىل ىوى آخر أشد منو إىل الوقوع ُب الضبللة ،نسأؿ اهلل السبلمة،
قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة اؼبائدة :

      

ٔ  -سورة اعباثية آية .ٔٛ :
ٕ  -سورة ص آية .ٕٙ :
ٖ  -سورة القصص آية .٘ٓ :
ٗ  -سورة النجم آية .ٕٛ :
٘  -سورة اؼبائدة آية .ٚٚ :
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(٘)

إىل أف
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قاؿ اهلل :

            

 

(ٔ)

هبذه األىواء اليت اتبعوىا ،وسلكوا طريقها ،وقاؿ اهلل تعاىل :

      



(ٕ)

  

فرقوا دينهم هبذه األىواء والضبلالت ،وقد ذـ اهلل

تعاىل أىل األىواء ،ومن يتبع اؽبوى ُب القرآف الكرَل بأوصاؼ كثَتة ،منها قولو تعاىل :

 

             
         

(ٖ)

وقاؿ تعاىل :

 

              

(ٗ)

وصف ىذا بأنو ظلم.
فالواجب على اؼبسلم أف وبذر من ىذه األفعاؿ الذميمة ،اليت حذر اهلل تعاىل منها عباده ،وذكر
اؼبصنف ىذه الصفات الذميمة ؽبذه الطائفة من الناس اليت ضلت عن طريق اغبق ،وزاغت عن سواء
السبيل ،ووقعت بسوء فهمها ُب سوء أعماؽبا ،وزين ؽبم الشيطاف ما كانوا يعملوف ،وزين ؽبم سوء أعماؽبم
وظنوا أهنم على اغبق ؛ حىت إف الذي ال يتبعهم هبرمونو ،وردبا أدخلوه مع طائفة الكفار وحاربوه وقاطعوه .
والواجب على اؼبسلمُت صبيعا االنصياع إىل اغبق واؽبدى الذي جاء بو النيب عليو الصبلة والسبلـ:
    

(٘)

واهلل تعاىل قد قاؿ ُب آية:

ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٚٚ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٜٔ٘ :
ٖ  -سورة اعباثية آية .ٕٖ :
ٗ  -سورة القصص آية .٘ٓ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٕ :

ٗٓٔ

  

كتاب فضائل القرآن
       
        

(ٔ)

ٍب قاؿ بعدىا وىو التحذير:

(ٕ)

أي إف مل تستجيبوا هلل وللرسوؿ

فإنكم معرضوف للوقوع ُب الفتنة ،واػبوارج وقعوا ُب الفتنة ؛ ألهنم مل يستجيبوا ألمر اهلل ،وال أمر رسولو
صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،وُب اآلية األخرى يقوؿ تعاىل :
       

    
(ٖ)

ورتب اهلل تعاىل ُب ىذه اآلية عقوبات

عظيمة ومغلظة على من يعرض عن االستجابة هلل ولرسولو .
ٍب ختم الباب أيضا بالعقوبة ؼبن يكتم علما تعلمو ،فالذي يتعلم علما هبب عليو أف يبلغو لغَته على
قدر استطاعتو ،ويشهد ؽبذا قولو تعاىل :
  
 

(٘)

(ٗ)

       

هنى عن كتمو

     

وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :بلغوا عٍت ولو آية ( )ٙفداللة الناس على اػبَت وتعليمهم

وتعليمهم العلم ىو من القربات إىل اهلل تعاىل.
أما الذي يتعلم العلم ،ويعرؼ اغبق ،ويعرؼ اغبكم ،وال يعلم الناس وال يدؽبم عليو فهو معرض
للعقوبة ،كما ُب اآلية السابقة ،وُب ىذا اغبديث يوـ القيامة ،وىذا أيضا من الوعيد الشديد ،وأعظم العلم
ىو علم القرآف ،فاؼبسلم الذي تعلم القرآف عليو أف يسعى ُب نشره وبثو بُت الناس وتعليمهم ألحكامو
وىداياتو.
ٔ  -سورة األنفاؿ آية .ٕٗ :
ٕ  -سورة األنفاؿ آية .ٕ٘ :
ٖ  -سورة النور آية .ٖٙ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٛٚ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٛٚ :
 - ٙالبخاري  :أحاديث األنبياء (ٔ ، )ٖٗٙوالًتمذي  :العلم ( ، )ٕٜٙٙوأضبد (ٕ ، )ٜٔ٘/والدارمي  :اؼبقدمة (ٕٗ٘).
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ٔٓٙ
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باب إثم من راءى بالقرآن
الباب السابع :باب إٍب من راءى بالقرآف :
وعن أيب ىريرة قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :إف أوؿ الناس يقضى يوـ القيامة عليو رجل استشهد
فأٌب بو فعرفو نعمو فعرفها ،قاؿ :فما عملت فيها؟ قاؿ :قاتلت فيك حىت استشهدت ،قاؿ :كذبت ولكنك
قاتلت ألف يقاؿ جريء فقد قيلٍ ،ب أمر بو فسحب على وجهو حىت ألقي ُب النار ،ورجل تعلم العلم
وعلمو وقرأ القرآف ،فأٌب بو فعرفو نعمو فعرفها ،قاؿ :فما عملت فيها؟ قاؿ :تعلمت العلم وعلمتو ،وقرأت
فيك القرآف ،قاؿ :كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقاؿ عامل ،وقرأت القرآف ليقاؿ ىو قارئ فقد قيلٍ ،ب أمر
بو فسحب على وجهو حىت ألقي ُب النار ،ورجل وسع اهلل عليو وأعطاه من أصناؼ اؼباؿ كلو ،فأٌب بو
فعرفو نعمو فعرفها ،قاؿ :فما عملت فيها؟ قاؿ :ما تركت من سبيل ربب أف ينفق فيو إال أنفقت فيو لك،
قاؿ :كذبت  ،ولكنك فعلت ليقاؿ ىو جواد فقد قيلٍ ،ب أمر بو فسحب على وجهو ٍب ألقي ُب النار
رواه مسلم .
ُب ىذا اغبديث أيضا بياف إٍب من راء بأعمالو الصاغبة ،وجاء فيو ذكره ثبلث نعم:

(ٔ)

النعمة األولى :نعمة االستشهاد ُب سبيل اهلل.

والنعمة الثانية :ىي نعمة إتيانو القرآف الكرَل.
والنعمة الثالثة ىي  :ما وسع اهلل تعاىل على ىذا اإلنساف من اؼباؿ الوفَت.

والشاىد ُب اغبديث الثاٍل وىو :ورجل تعلم العلم وعلمو وقرأ القرآف فأٌب بو (ٕ) إىل آخر اغبديث،
فدؿ اغبديث على النهي الشديد ُب التحذير من اؼبراءاة بكبلـ اهلل جل وعبل ،وأف اإلنساف ال يقرؤه إال
ابتغاء وجو اهلل وامتثاال ألمر اهلل وطلبا ؼبا عند اهلل من الثواب العظيم ،وليجاىد اإلنساف نفسو ُب ذلك ؛
فإف النية تقلب على اإلنساف ،كما يقوؿ سفياف :أشد ما واجهت علي نييت ؛ ألهنا تتقلب علي ،فيجاىد
اإلنساف نفسو دائما ُب النية ،وهبعلها خالصة هلل تعاىل ُب مقاـ العبادة هلل ،ومن أعظمها قراءة القرآف الكرَل
ٔ  -مسلم  :اإلمارة (٘ٓ ، )ٜٔوالنسائي  :اعبهاد ( ، )ٖٖٔٚوأضبد (ٕ.)ٖٕٔ/
ٕ  -مسلم  :اإلمارة (٘ٓ ، )ٜٔوالنسائي  :اعبهاد ( ، )ٖٖٔٚوأضبد (ٕ.)ٖٕٔ/
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؛ ألف الرياء باألعماؿ الصاغبة ىو طلب اؼبنزلة والرفعة واعباه ُب قلوب الناس هبذه العبادات وأعماؿ الرب ؛
حىت يقاؿ ويشار إليو بالبناف ،وحىت يسمع الناس ما يفعلو من ىذه العبادة ،وقد ورد ُب اغبديث  :من ظبع
ظبع اهلل بو (ٔ) وىذا اغبديث فيو بياف عظيم لعقوبة مغلظة على من يعمل األعماؿ الصاغبة ،كما قاؿ
تعاىل:

          

(ٕ)

ترائي

الناس هبذه األعماؿ.
وُب ىذا أيضا ذـ ألىل النفاؽ وربذير من صفاهتم ؛ فإف أعماؽبم كلها قائمة على اؼبراءاة ،سواء كانت
أعماال ظاىرة كالصبلة ،كما أخرب اهلل تعاىل ُب قولو:
(ٖ)

وأعماؿ باطنة ،كما قاؿ اهلل تعاىل:

     

       

(ٗ)

فاغبذر اغبذر من صفة أىل النفاؽ ،ومن الرياء هبذه العبادات ،وعلى وجو اػبصوص القرآف الكرَل .
ىذا سائل يقوؿ أحسن اهلل إليك :ما اؼبراد من قوؿ اؼبؤلف :فجر بالقرآف ؟
كما ساؽ اآلية فيها أنو يدؿ على خروجو ،خرج عن الطاعة:


(٘)

    

الذين خرجوا عن اؽبدى ،واغبق الذي جاءىم من عند اهلل تعاىل ،وىو إٍب عظيم .
على احملتضر ،علما بأف اغبديث صححو ابن حباف،

ىذا سائل يقوؿ  :ىل هبوز قراءة سورة ي
وضعفو األلباٍل ؟
ورد ُب ىذا األثر الذي أشار إليو ،استحب بعض العلماء عند االحتضار ،لكن ال يكوف بعد خروج
الروح عند االحتضار  ،نعم .
ٔ  -البخاري  :الرقاؽ ( ، )ٜٜٙٗومسلم  :الزىد والرقائق ( ، )ٕٜٛٚوابن ماجو  :الزىد ( ، )ٕٗٓٚوأضبد (ٗ.)ٖٖٔ/
ٕ  -سورة الغاشية آية .ٗ - ٕ :
ٖ  -سورة النساء آية .ٕٔٗ :
ٗ  -سورة النساء آية .ٕٔٗ :
٘  -سورة البقرة آية .ٕٙ :

ٔٓٛ
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أحسن اهلل إليك ،يقوؿ أحدىم :ورد عن أحد السلف أنو قاؿ :من حفظ القرآف ُب صدره فإنو بعيد
أف يزيغ أو يضل ؟
إذا عمل بالقرآف الكرَل ،اهلل تعاىل أوضح ُب ىذه اآلية:
 

(ٔ)

     

ىذه اآلية واضحة وبينة أف من أنعم اهلل تعاىل عليو بالقرآف الكرَل فحفظو ،وعمل دبا

فيو ،واتبع أوامره فإف اهلل تعاىل يسعده ُب ىذه الدنيا ويكرمو ُب اآلخرة بالرضواف ودخوؿ اعبنة ،وصلى اهلل
وسلم على نبينا ؿبمد.

ٔ  -سورة طو آية .ٕٖٔ :
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باب إثم من تأكل بالقرآن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يوـ
الدين ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعبميع اؼبسلمُت يا رب العاؼبُت.
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل تعاىل ُب الباب الثامن  :باب إٍب من تأكل بالقرآف :
وعن جابر أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :اقرءوا القرآف وابتغوا بو وجو اهلل  قبل أف يأٌب قوـ يقيمونو إقامة
القدح يتعجلونو وال يتأجلونو (ٔ) رواه أبو داود.
ولو معناه من حديث سهل بن سعد ،وعن عمراف أنو مر برجل يقرأ على قوـ فلما فرغ سألو ،فقاؿ
عمراف :إنا هلل وإنا إليو راجعوف ،إٍل ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿ :من قرأ القرآف فليسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل
بو؛ فإنو سيجيء قوـ يقرءوف القرآف يسألوف بو الناس (ٕ) رواه أضبد والًتمذي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت ،اللهم ال علم لنا إال
ما علمتنا إنك أنت العليم اغبكيم ،اللهم زدنا علما وىدى وتقى وبعد:
ىذا الباب اشتمل على بعض األحاديث الدالة على إٍب من ضيع القرآف وجعلو ؾباؿ اكتساب ؼبصاحل
الدنيا ،فاغبديث األوؿ رواه أبو داود ،وصف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم الذين يأتوف ويقرءوف القرآف
ويقيموف حروفو ووبسنوف نطقو ،ولكنهم يطلبوف بو عرضا من الدنيا ،وال يأٌب ُب باؽبم الفضل العظيم الذي
أعده اهلل تعاىل لقارئ القرآف الكرَل ،كما تقدـ من اآليات واألحاديث السابقة ،فوصفهم بأهنم يقيمونو
إقامة القدح وىو السهم ،إقامتو ال اعوجاج فيها  ،فبل ذبد ُب قراءهتم خطأ وال عيب ،وإمبا ىي سليمة من
حيث النطق واألداء ،وجعلوه ؾباؿ اكتساب ؼبصاحل دنياىم ،فقولو  :يقيمونو ،أي يصلحوف ألفاظو وكلماتو،
ويتكلفوف أيضا ُب ـبارجو وصفاتو ،والتكلف ُب مثل ىذا األمر مذموـ ،وقد قاؿ اهلل تعاىل عن نبيو عليو
ٔ  -أبو داود  :الصبلة (ٖٓ ، )ٛوأضبد (ٖ.)ٖٜٚ/
ٕ  -الًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٔٚوأضبد (ٗ.)ٖٕٗ/

ٓٔٔ

كتاب فضائل القرآن
الصبلة والسبلـ :

    

(ٔ)

فالقرآف عبادة ،والعبادة تؤدى بتوسط

واعتداؿ ال غلو وال جفاء ،وال إفراط وال تفريط ،وقد ذكرت لكم أف الداٍل أبا عمرو الداٍل ذكر ُب كتابو
التحديد ىذه العيوب اليت جاء هبا أناس ُب زمانو ،وىو من علماء القرف اػبام اؽبجري أهنم يتقعروف
ويتشدقوف ويتنطعوف ُب تبلوة القرآف الكرَل ،وىبرجوف اغبروؼ عن مفهومها ُب أصل اللغة ؛ فهؤالء جاء
الذـ ؽبم ،وإف كانوا يقرءوف القرآف قراءة صحيحة ال غبن فيها وال خطأ ،ولكن مراداهتم ونياهتم اذبهت إىل
مطامع الدنيا ،وقد قاؿ اهلل تعاىل ُب ذـ ذلك :

      

              
          

(ٕ)

فمن أراد باألعماؿ
(ٖ)

الصاغبة ،والعبادات أعماؿ الدنيا فعملو باطل ،قاؿ تعاىل  :وب ِ
وف
اط ٌل َما َكانُوا يَػ ْع َملُ َ
ََ
(ٗ)
اآلية ،وقاؿ تعاىل :
           :
    
    

(٘)

وقاؿ تعاىل :

وقاؿ تعاىل

   

()ٙ

فهذا الذي قرأ القرآف وأقاـ حروفو ،وأحسن ُب أدائو مل يرد بو وجو اهلل تعاىل ،ومل يرد بو الثواب اآلجل
الذي ينتظره عند اهلل ،وإمبا أراد الثواب الدنيوي العاجل اؼبتمثل ُب عرض من الدنيا ،فقد وصف النيب عليو
الصبلة والسبلـ ُب ىذا اغبديث والذي بعده الذين يبالغوف ُب عمل قراءة القرآف كماؿ اؼببالغة  :إما أهنم
ٔ  -سورة ص آية .ٛٙ :
ٕ  -سورة ىود آية .ٔٙ - ٔ٘ :
ٖ  -سورة ىود آية .ٔٙ - ٔ٘ :
ٗ  -سورة اإلسراء آية .ٔٛ :
٘  -سورة القيامة آية .ٕٓ :
 - ٙسورة اإلنساف آية .ٕٚ :
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ألجل أف يريدوا الرياء والسمعة والشهرة والثناء بُت الناس حىت يوصف ىذا اإلنساف بأنو قارئ ،قد سبق
الوعيد الشديد ُب اغبديث اؼبتقدـ  ،أوؿ من يقضى عليو ُب ذلك اليوـ قارئ يقرأ القرآف ال ألجل اهلل وإمبا
ألجل طلب الدنيا.
وإما أف يقرءوا ىذا القرآف ألجل اغبصوؿ على اؼباؿ ،ويتكسبوف بو األمواؿ ،كما يوجد ُب بعض الدوؿ
أناس هبلسوف ُب الطرقات يقرءوف القرآف حىت يعطيهم الناس أمواؿ ،ووبسنوف أصواهتم ،ويقرءوهنا بأغباف
وبقراءات؛ حىت يعطيهم الناس األم واؿ ،وىذا أمر منكر وال هبوز ؛ ألف ىذه عبادة يبتغى هبا وجو اهلل تعاىل
        

(ٔ)

يرضى إذا جعل ىذه العبادة هلل

تعاىل ،سوؼ يرضى بالثواب العظيم من ربو جل وعبل ،وىؤالء يتعجلوف الثواب ُب الدنيا ،وال ينتظروف ما
وعدىم اهلل تعاىل بو من الثواب اآلجل ُب اآلخرة ،واآليات ُب ىذا كثَتة.
وقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ  :من قرأ القرآف فليسأؿ اهلل تبارؾ تعاىل بو (ٕ) يعٍت  :إذا قرأ سورة أو
ختم أو آية فليطلب من اهلل أف هبعل لو ثواب ىذه التبلوة اليت تبلىا ،وىذا داخل ُب مسائل الدعاء ؛ ألف
الدعاء على ضربُت  :دعاء مسألة ،ودعاء عبادة  .فدعاء العبادة ىو أوىل من دعاء اؼبسألة ،فيقرأ القرآف
ليثٍت على ربو ،ويعظمو ،ويبجده ،ويتلو كبلمو الذي أنزلو على عباده ؛ فهذا من باب تعظيم اهلل ومن باب
تعظيم القرآف :

      

(ٖ)

وقد يقرأ القرآف ويسأؿ اهلل تعاىل أف

ينفعو هبذا الثواب ،وأف يبارؾ ُب عمره وأوالده ،وهبعل ثواب ىذا القرآف لو  ،ىذا مفهوـ قولو عليو الصبلة
(ٗ)
والسبلـ  :فليسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل بو
وىذا اغبديث دؿ على وجوب ربري اإلخبلص ُب العمل ،ودؿ أيضا على التحذير من الرياء والسمعة
باألعماؿ الصاغبة ،فػ من ظبع ظبع اهلل بو ،ومن راء راء اهلل بو (٘) ودؿ اغبديث على التفكر ُب معاٍل
ٔ  -سورة الليل آية .ٕٔ - ٕٓ :
ٕ  -الًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٔٚوأضبد (ٗ.)ٖٕٗ/
ٖ  -سورة نوح آية .ٖٔ :
ٗ  -الًتمذي  :فضائل القرآف ( ، )ٕٜٔٚوأضبد (ٗ.)ٖٕٗ/
٘  -البخاري  :الرقاؽ ( ، )ٜٜٙٗومسلم  :الزىد والرقائق ( ، )ٕٜٛٚوابن ماجو  :الزىد ( ، )ٕٗٓٚوأضبد (ٗ.)ٖٖٔ/

ٕٔٔ

كتاب فضائل القرآن
القرآف والتدبر آلياتو ،فإذا قرأه اإلنساف يتدبر ما فيو من اغبكم واؼبواعظ والعرب واغبدود والزواجر والنواىي
والوعد والوعيد والثواب والعقاب ،ال ألجل أف يناؿ بو شيئا من الدنيا.
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باب الجفاء عن القرآن
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل تعاىل :باب اعبفاء عن القرآف :
وعن ظبرة بن جندب ُب حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قاؿ  :أَتَ ِاٍل اللْيػلَةَ اثناف فذىبا يب قَ َاال  :انْطَلِ ْق،
وإٍِل انْطَلَ ْقت معهما ،وإِنا أَتَػيػنا علَى رج ٍل م ِ
ِ ِ
ص ْخَرةٍَ ،وإِذَا ُى َو يَػ ْه ِوي بِالص ْخَرِة
ُ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ُ ُ ْ
ضطَج ٍعَ ،وإِذَا َ
آخ ُر قَائ ٌم َعلَْيو بِ َ
َ
ِِ
اغبجر فَػيأْخ ُذه فَ َبل يػرِجع إِلَي ِو حىت ي ِ
صبح َرأْ ُسوُ َك َما
ت ََ ْد َىده ْ
اغبَ َج ُر َى ُ
على َرأْسو فَػيَثْػلَ ُغ َرأْ َسوُ فَػيَ َ
اىنَا فػَيَْتبَ ُع َْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ
اف الل ِو َما َى َذا؟ قَ َاال :ىذا
ود َعلَْي ِو فَػيَػ ْف َع ُل بِ ِو ِمثْ َل َما فَػ َع َل ُب الْ َمرَة ْاألُ َ
ت َؽبَُماُ :سْب َح َ
َك َ
افٍُ ،ب يَػ ُع ُ
وىلُ ،فقْل ُ
َر ُج ٌل علمو اهلل القرآف فناـ عنو بالليل ومل يعمل فيو بالنهار يفعل بو إىل يوـ القيامة (ٔ) وُب رواية  :الذي
يأخذ القرآف فَتفضو ويناـ عن الصبلة اؼبكتوبة (ٕ) رواه البخاري.
وؼبسلم عن أيب موسى أنو قاؿ لقراء البصرة :اتلوه وال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كما قست
(ٖ)

قلوب من كاف قبلكم
وعن ابن مسعود قاؿ :إف بٍت إسرائيل ؼبا طاؿ عليهم األمد فقست قلوهبم فاخًتعوا كتابا من عند
أنفسهم استحلتو أنفسهم ،وكاف اغب ق وبوؿ بينهم وبُت كثَت من شهواهتم ؛ حىت نبذوا كتاب اهلل وراء
ظهورىم
وىذا اغبديث فيو وعيد شديد وتغليظ ُب العقوبة ،جاء ىذا اغبديث طويبل ُب صحيح البخاري ُب
كتاب تعبَت الرؤى ،وذكر ُب ىذا اغبديث ما يتعلق بعقوبة من أعرض عن القرآف الكرَل ،وإال فاغبديث فإف
فيو عقوبات متعددة ،وبشائر أيضا ُب الرؤى ،منها :عقوبة من يعرض عن القرآف ،وعقوبة من ىبتلق
الكذب ،وعقوبة من يتعامل بالربا ،وعقوبة من يقع ُب الزنا .
ذكر النيب عليو الصبلة والسبلـ ىذه العقوبات ُب ىذا اغبديث ،ومنها :ىذه العقوبة اؼبغلظة العظيمة
اليت تنخلع منها األفئدة ،وتنزعج منها النفوس ،كيف ال يكوف ذلك وىذا قد أعرض عن كتاب اهلل جل

ٔ  -البخاري  :التعبَت ( ، )ٚٓٗٚوأضبد (٘.)ٛ/
ٕ  -البخاري  :اعبمعة (ٖٗٔٔ)  ،وأضبد (٘.)ٛ/
ٖ  -مسلم  :الزكاة (ٓ٘ٓٔ).

ٗٔٔ

كتاب فضائل القرآن
وعبل ،ويدؿ لذلك ما قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى :

      

     

(ٔ)

ويستفهم ويقوؿ:

  

             


(ٕ)

ودؿ ىذا اغبديث على عقوبة مغلظة شديدة ؼبن أنعم اهلل تعاىل عليو وعلمو القرآف ٍب تركو وراء ظهر،
ومل يقرأه ،ومل يعمل بو ،ومل يتبعو ،ومل يتدبره ،وجاءت العقوبة ُب أشرؼ موضع خلقو اهلل تعاىل لئلنساف وىو
ى ذا الوجو؛ ألنو ارتكب أعظم جناية ُب حق اهلل جل وعبل ،وىي تضييعو ألمر اهلل ،وارتكابو ؼبا هنى اهلل
تعاىل عنو ؛ فهو رأى ما يوجب رفضو ؽبذا القرآف  ،حينما قرأ القرآف فكأنو رأى ُب نفسو ما يوجب رفضو
لكتاب اهلل تعاىل الذي ىو أشرؼ كبلـ وأشرؼ األشياء؛ فكانت العقوبة من جن العمل ،فعاقبو اهلل تعاىل
هبذا العقاب ُب أشرؼ أعضائو وىو الرأس ،ويثلغ رأسو  ،أي :يشدخ ويدؽ ،وقولو :يتدىده  ،أي ينحط
من علو إىل أسفل ،وىذا نكاية ُب العقوبة ،والعذاب اغباصل.
واغبديث دؿ على تعذيب تاركي القرآف الكرَل بعد أف علمو وقرأه وتلقاه ،وؽبذا يقوؿ اهلل تعاىل :
أَ َملْ
(ٖ) فهو بدؿ
ِ ِ
ِ
ِ
صلَ ْونَػ َها َوبِْئ َ الْ َقَر ُار
ين بَدلُوا ن ْع َمةَ اللو ُك ْفًرا َوأَ َحلوا قَػ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَػ َو ِار َج َهن َم يَ ْ
تَػَر إ َىل الذ َ
ىذه النعمة اليت ىي أعظم نعمة من اهلل تعاىل هبا عليو وىي القرآف الكرَل فرفضو وأعرض عنو ،ومل هبتهد ُب
مراجعتو وال العمل بو وال قراءتو وال القياـ بو .
واغبديث أيضا يدؿ من اؼبفهوـ اآلخر أف على قارئ القرآف أف وبيي ليلو بالقرآف ُب صبلتو وُب هتجده،
فذلك أثبت لو وأعظم أجرا لو عند اهلل تعاىل ،ودؿ اغبديث على أف الصبلة تسمى قرآنا ،وؽبذا قاؿ :الذي

ٔ  -سورة طو آية .ٕٔٗ :
ٕ  -سورة طو آية .ٕٔٙ - ٕٔ٘ :
ٖ  -سورة إبراىيم آية .ٕٜ - ٕٛ :
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يأخذ القرآف فَتفضو ويناـ عن الصبلة اؼبكتوبة (ٔ) كما قاؿ اهلل تعاىل:
صبلة الفجر

  

        

(ٖ)

(ٕ)

أي

واؼبقصود

بالقرآف ىنا ىو الصبلة ،ونوه بالذكر صبلة الفجر؛ ؼبكانتها من بُت الصلوات ،وألهنا تشهدىا اؼببلئكة،
وألهنا قد تكوف ثقيلة على النفوس ؛ فجاء ؽبا ىذا الوصف والشرؼ والثناء من اهلل تعاىل .
وظاىر اغبديث أف تارؾ القرآف يعذب على تركو للقرآف ،وعلى تركو ألداء الصبلة اؼبكتوبة عليو ،وىذا
اغبديث ىو من أحاديث الًتىيب والتخويف ،وُب اغبديث الثاٍل :النهي عن التشبو بأىل الكتاب الذين
تركوا كتاب اهلل وراء ظهورىم ومل يقرءوه ومل يعملوا بو ،وإف قرءوه فإهنم ال يعملوف بو ،ويدؿ لذلك كما
سيأٌب ُب اآلية اليت ُب سورة اغبديد :

         

              
     

(ٗ)

فاهلل جل وعبل هنى عباده أف يتشبهوا بالذين ربملوا الكتاب من قبلهم ،وىم اليهود ؼبا تطاوؿ عليهم
الزمن ومرت هبم األياـ والسنوف عدلوا عن ىذا الكتاب وتركوه ؛ فكاف ذلك سببا لقسوة قلوهبم.
وقد بُت اهلل تعاىل ُب آيات أخرى أهنم اشًتوا بآيات اهلل شبنا قليبل ،وأهنم نبذوا القرآف وراء ظهورىم،
وأقبلوا على أىوائهم وعلى شهواهتم وعلى ما يقولو الناس ؽبم ،وقدموا آراء البشر على قوؿ اهلل تعاىل ؛
فكانت العاقبة أيضا من جن العمل أف قست ىذه القلوب ،فلما قست فإهنا ال تقبل حينئذ موعظة ،وال
ورد أمر اهلل .
تلُت لتوجيو وال إرشاد ،وىذا من العقوبة أيضا ّ
فاؼبقصود باألمد  -وكما سيأٌب ُب اآلية  -ىو اؼبدة والزمن والوقت  ،فحينما نزؿ عليو نزلت عليهم
الكتب أمروا أف يعملوا هبا  ،وأف وبافظوا على ما فيها من األوامر  ،وهبتنبوا ما فيها من النواىي  ،ويتبعوا
ٔ  -البخاري  :اعبمعة (ٖٗٔٔ)  ،وأضبد (٘.)ٛ/
ٕ  -سورة اإلسراء آية .ٚٛ :
ٖ  -سورة اإلسراء آية .ٚٛ :
ٗ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :

ٔٔٙ

كتاب فضائل القرآن
شرع اهلل ؛ ولكنهم ن سوا ذلك  ،وتركوه واستبدلوه بغَته  ،فخالفوا أحكاـ اهلل تعاىل  ،ومل ىبافوا عقابو ؛
فجاء التحذير ؽبذه األمة ُب قولو تعاىل :

    

(ٔ)

أي أمل يأت الوقت لكم

يا أىل اإليباف أف زبضع وتذؿ قلوبكم ألمر اهلل تعاىل  ،وال يكوف بينكم تشبو وبُت األمم اليت رفضت أوامر
اهلل تعاىل .
وُب القرآف هني كثَت عن التشبو بأىل الكتاب وأىل الضبلؿ وأىل األىواء وأىل البدع :
         
(ٖ)

    

(ٕ)

وُب اآلية األخرى

جاءىم البينات جاءىم العلم من اهلل  ،وجاءهتم البينات ُب

ىذه الكتب اليت أنزؿ اهلل تعاىل عليهم فيها ؛ لكن قلوهبم قست  ،كما قاؿ اهلل تعاىل :
   

(ٗ)

    

لليهود  ،ال تفارقهم ُب حياهتم .
وقاؿ تعاىل ُب آية أخرى :

 

فاهلل تعاىل قد حدد بداية القسوة  ،ومل وبدد هنايتها  ،قاؿ :
(٘)

 





أي ذلك األمر ومل وبدد النهاية ؛ فكانت قسوة القلوب صفة
()ٙ

وُب قراءة " قسية " قلوهبم قاسية أي مشتدة متمردة

على االج ًتاء  ،وعلى االفًتاء  ،وعلى الكذب ُب تغيَت أحكاـ اهلل تعاىل  ،وقسوة القلب تعٍت غلظو
وصبلبتو وخلوه من الرضبة واإلحساف  ،وبعده عن العمل واالتباع  ،وانكبابو على اؼبعاصي  ،وفعل احملرمات
ىذه صفة القلوب القاسية .
ٔ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٔ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٕٖٔ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٚٗ :
٘  -سورة البقرة آية .ٚٗ :
 - ٙسورة اؼبائدة آية .ٖٔ :
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وقد ذكر اهلل تعاىل أنواع القلوب منها قلوب مريضة  ،وقلوب قاسية  ،وقلوب سليمة ؛ فقلوب اليهود
وأىل الكتاب الذين حرفوا كتاب اهلل  ،واخًتعوا من أنفسهم كتبا أخرى أمروا الناس أف يتعبدوا هبا  ،كما ُب
اغبديث  :فاخًتعوا كتابا من عند أنفسهم استحلتو أنفسهم ؛ ألف الكتاب الذي نزؿ عليهم ىبالف
أىواءىم وال هبعلهم يعيشوف ُب شهواهتم فازدادت قلوهبم غلظة وجفاء وكذبا  ،فقاموا وألفوا كتابا وأحدثوه
واخًتعوه  ،ودعوا الناس أيضا إليو إىل ىذا الكتاب ألنو يوافق أىواءىم وهبري مع شهواهتم وىذا عُت
الضبلؿ وعُت اؽببلؾ ؛ ألف اغبق  ،كما ُب اغبديث  :وكاف اغبق وبوؿ بينهم وبُت كثَت من شهواهتم
والواجب على اإلنساف الذي خلقو اهلل تعاىل أف ىبضع وىبشع وينقاد ألمر اهلل تعاىل  ،وال يطلب ُب ذلك
خَتة لنفسو  ،كما قاؿ تعاىل :
  




(ٕ)

(ٔ)

          

وقاؿ تعاىل :

        

فكيف ىبتاروف كتابا على كتاب اهلل ىذا النهاية ُب الضبلؿ  ،والبعد عن اغبق وعن اؽبدى

؛ ألف اغبق واضح وبُت  ،اغبق قدَل  ،كما يقوؿ عمر  ،اغبق قدَل ال يغَته شيء ال يتغَت مع الزماف أو مع
اؼبكاف أو مع األجياؿ فهو ٍ
باؽ ال يتغَت  ،وظاىر ال ينخفض  ،ومنصور ال ينهزـ  ،قاؿ تعاىل :


         
      



(ٗ)

(ٖ)

وقاؿ تعاىل :

 

أي ىالك فاغبق منصور  ،والباطل ـبذوؿ ،

وىذا ىو حكم اهلل تعاىل ُب كتابو  ،وعلى ألسنة رسلو ؛ وؽبذا فإف اهلل تعاىل قد ذكر ُب القرآف آيات كثَتة
وسور متعددة ُب اغبديث عن بٍت إسرائيل حىت جاءت سورة تسمى بسورة بٍت إسرائيل وىي سورة اإلسراء ،
وجاءت سورة البقرة فيها حديث طويل  ،وُب سورة آؿ عمراف -أيضا -حديث طويل عن الضبلالت
ٔ  -سورة األحزاب آية .ٖٙ :
ٕ  -سورة القصص آية .ٙٛ :
ٖ  -سورة اإلسراء آية .ٛٔ :
ٗ  -سورة األنبياء آية .ٔٛ :

ٔٔٛ

كتاب فضائل القرآن
والبدع وربريف نعم اهلل  ،وازدراء فضل اهلل عليهم ؛ فًتاكمت ىذه الضبلالت فكونت لديهم قسوة ُب
قلوهبم وإعراضا عن اؽبدى وعن اغبق  ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .
وىذا اغبديث األخَت -أيضا -رواه ابن أيب حاًب والبيهقي ُب الشعب  ،وذكره ابن كثَت ُب التفسَت
والسيوطي ُب الدر اؼبنثور .
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باب من ابتغى الهدى من غير القرآن
الباب العاشر  :باب من ابتغى اؽبدى من غَت القرآف

وقوؿ اهلل 
تعاىل :

       

     

(ٕ)

(ٔ)

اآليتُت  ،وقولو

اآلية .

وعن زيد بن أرقم قاؿ  :قاـ فينا رسوؿ اهلل  خطيبا دباء يدعى طبا فحمد اهلل  ،وأثٌت عليو  ،ووعظ
 ،وذكر ٍب قاؿ  :أما بعد  :أيها الناس إمبا أنا بشر مثلكم يوشك أف يأتيٍت رسوؿ من ريب فأجيب وأنا تارؾ
فيكم ثقلُت أوؽبما  :كتاب اهلل فيو اؽبدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا بو  ،فحث على كتاب اهلل
ورغب فيو ٍب قاؿ  :وأىل بييت أذكركم اهلل ُب أىل بييت (ٖ) وُب لفظ  :أحدنبا كتاب اهلل ىو حبل اهلل من
تبعو كاف على اؽبدى ومن تركو كاف على الضبللة (ٗ) رواه مسلم .
ولو عن جابر  أف رسوؿ اهلل  كاف إذا خطب يقوؿ  :أما بعد فإف خَت اغبديث كتاب اهلل ،
وخَت اؽبدي ىدي ؿبمد  وشر األمور ؿبدثاهتا  ،وكل بدعة ضبللة

(٘)

وعن سعيد بن مالك قاؿ  :نزؿ على رسوؿ اهلل  القرآف فتبله عليهم زماناً  ،فقالوا  :يا رسوؿ اهلل

لو قصصتو علينا فأنزؿ اهلل 

      

( )ٙاآلية  ،فتبله عليهم

عليهم زماناً رواه ابن أيب حاًب بإسناد حسن .
ولو عن اؼبسعودي عن القاسم أف أصحاب رسوؿ اهلل  ملوا ملة فقالوا  :حدثنا يا رسوؿ اهلل ،
فنزلت :

     

(ٔ)

ٍب ملوا ملة فقالوا  :حدثنا يا رسوؿ

ٔ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
ٕ  -سورة النحل آية .ٜٛ :
ٖ  -مسلم  :فضائل الصحابة ( ، )ٕٗٓٛوأضبد (ٗ ، )ٖٙٙ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٔٙ
ٗ  -مسلم  :فضائل الصحابة (.)ٕٗٓٛ
٘  -مسلم  :اعبمعة ( ، )ٛٙٚوالنسائي  :صبلة العيدين ( ، )ٔ٘ٚٛوابن ماجو  :اؼبقدمة (٘ٗ)  ،وأضبد (ٖ ، )ٖٔٓ/والدارمي  :اؼبقدمة (.)ٕٓٙ
 - ٙسورة يون آية .ٔ :

ٕٓٔ

كتاب فضائل القرآن

اهلل  ،فأنزؿ اهلل 

         

(ٕ)

اآلية

ورواه عبيد عن بعض التابعُت  ،وفيو  :فإف طلبوا اغبديث دؽبم على القرآف
وكاف معاذ بن جبل يقوؿ ُب ؾبلسو كل يوـ  -قل ما ىبطئو أف يقوؿ ذلك  : -اهلل حكم قسط ىلك
اؼبرتابوف إف وراءكم فتنا يكثر فيها اؼباؿ ويفتح فيها القرآف حىت يقرأه اؼبؤمن واؼبنافق واؼبرأة والصيب فيوشك
أحدىم أف يقوؿ قد قرأت القرآف فما أظن أف يتبعوٍل حىت أبتدع ؽبم غَته  ،فإياكم وما ابتدع فكل بدعة
ضبللة  ،وإياكم وزيغة اغبكيم  -زيغة منصوبة على اإلغراء  ،وإياكم وزيغة اغبكيم  -وإياكم وزيغة اغبكيم
 وعلى التحديد على التحديد  ،نعم  ، -وإف اؼبنافق قد يقوؿ كلمة اغبق ؛ فتلقوا اغبق فبن جاء بو  ،فإفعلى اغبق نوراً  .اغبديث رواه أبو داود .
وروى البيهقي عن عروة بن الزبَت أف عمر أراد أف يكتب السنن ؛ فاستشار الصحابة فأشاروا عليو
بذلك ٍب استخار اهلل شهراً ٍب قاؿ  :إٍل ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهلل

 وإٍل ال ألب كتاب اهلل بشيء أبداً .
كذلك ىذا الباب ُب التحذير  -عن اؿ ُ -ب التحذير من اإلعراض عن القرآف الكرَل وترؾ اؽبدى
الذي جاء بو القرآف العظيم  ،صدر اؼبؤلف ىذا الباب هبذه اآلية
  

(ٖ)

ومعٌت قولو :

 

    
(ٗ)

أي  :ومن يعرض ويتغافل ويتعامى

العشاء ُب العُت أي كلمة
عن كتاب اهلل تعاىل  ،وىذه الكلمة مأخوذة من َ

 

(٘)

من غرائب األلفاظ من العشاء ُب العُت إذا كاف ُب بصره آفة العشا ؛ فهو ضعيف البصر  ،واؼبعٌت :

ٔ  -سورة الزمر آية .ٕٖ :
ٕ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :
ٖ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
ٗ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
٘  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
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(ٔ)

    

ٍ
متمكن فيو فبل حظ حينئذ إال
من ينظر ُب القرآف نظرا غَت

السماع لكلماتو دوف تدبر وال انتفاع بآياتو ومعانيو فهو يسمع فقط  ،وىذه كما تقدـ حاؿ اؼبنافقُت الذين
كانوا وبضروف ؾبل النيب عليو الصبلة والسبلـ  ،ويستمعوف القرآف  ،وىبرجوف وال يستفيدوف شيئا ٍب
يعرضوف عنو  ،فكانت العقوبة ؼب ن أعرض وتغافل وتعامى عن كتاب اهلل جاءت ُب ىذه اآلية أيضا من
التقابل أيضا

      

(ٕ)

أي هنيئ لو  ،ونتيح ونعد لو

شيطانا يبلزمو ليضلو ويغويو أيضا  ،وىذا كقولو تعاىل للذين أعرضوا وصدوا عن سواء السبيل  ،قاؿ تعاىل :
              
            

(ٖ)

فهو خاسر

الذي يعرض عن القرآف الكرَل  ،وقع ُب اػبسارة  ،وقد قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى أيضا :



              
     

(ٗ)

وىذه من العقوبات اليت ربل دبن يعرض عن ىذا

القرآف  ،فمن أعرض عن ىذا القرآف وتغافل وتعامى عن قراءتو وتدبر آياتو أو التحاكم إليو أو العمل بو ؛
فإنو سيكوف قرينا للشياطُت  ،وقد قاؿ اهلل تعاىل أيضا ُب آية أخرى :
   

(٘)

   

وكاف ذلك بسبب كفرىم وإعراضهم عن دين اهلل تعاىل ؛ حىت قاؿ

ٔ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
ٕ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
ٖ  -سورة فصلت آية .ٕ٘ :
ٗ  -سورة النساء آية .ٔٔ٘ :
٘  -سورة مرَل آية .ٖٛ :

ٕٕٔ

كتاب فضائل القرآن
اهلل تعاىل ُب آية أخرى :

       

(ٔ)

يأزوهنم

يدفعوهنم إىل الشر ويزينوف ؽبم العمل الباطل ؛ ألف ىذا من طبع الشيطاف أنو يزين الباطل للناس قاؿ تعاىل
:

      

(ٕ)

حىت إنو سوؼ يرى ىذا العمل

ىو األحسن وىو الصحيح  ،يصوره لو ُب صورة اغبسن واعبماؿ والكماؿ ؛ حىت يظن أف لي بعده شيء
 ،كما قاؿ اهلل تعاىل :
   

            
(ٖ)

يقوؿ الشاعر :

يقضى على اؼبرء ُب حاؿ غيبتو
حػىت يرى حسنا ما لي باغبسن
وىكذا الشيطاف يغري بٍت آدـ ويزين ؽبم الضبلالت واؼبعاصي  ،فإذا جاء يوـ القيامة تربأ منهم
      

(ٗ)



نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .

وىذه اآلية فيها وعيد شديد  ،والكافر واؼبعرض عن القرآف إذا جاء يوـ القيامة سوؼ يتمٌت أف يكوف
بينو وبُت ىذا الذي أغواه أمد بعيد  ،وىذا جاء ُب ىذه اآلية أيضا قاؿ تعاىل :

   

            
             
ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٕٕٓ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٖٗ :
ٖ  -سورة فاطر آية .ٛ :
ٗ  -سورة األنفاؿ آية .ٗٛ :
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(ٔ)

 

ىكذا يكوف يوـ القيامة  ،ويقوؿ تعاىل :
(ٕ)

الثانية

  

      

           


(ٖ)

قد حذرىم اهلل تعاىل ُب ىذه الدنيا وأنذرىم وأقاـ عليهم اغبجج ،

وقد عظم اهلل شأف القرآف ورفع من شأنو وأعلى من مكانو  ،يدؿ على ذلك أف اهلل تعاىل أضافو إىل اسم
من أظبائو ُب ىذه اآلية قاؿ :

    

(ٗ)

ذكر مضاؼ والرضبن مضاؼ

إليو  ،وىذه إضافة شرؼ وتعظيم ؛ فالقرآف ذكر ألنو يذكر النفوس ويذكر العباد دبا هبب عليهم كبو رهبم ،
ووبذرىم وىو من باب التذكَت أيضا  ،واهلل تعاىل قد قاؿ لنبيو عليو الصبلة والسبلـ :
    



(٘)

وما أحوج الناس ُب كل زماف وُب ىذا الزماف على وجو اػبصوص التذكَت بكتاب اهلل لي قراءة
فحسب  ،وإمبا قراءة واتباعا وعمبل وتدبرا ففيو اؽبداية وفيو العصمة من الزيغ والضبلؿ  ،وجاءت اآلية أيضا
فيها إشادة دبا ُب القرآف وثناء وتعظيم من اهلل جل وعبل  ،قاؿ  :ونَػزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْبػيَانًا لِ ُكل َش ْي ٍء
َ َْ
ك الْكتَ َ
( )ٙوؽبذا قاؿ نزلنا بنوف العظ مة ىذا من باب التعظيم للقرآف الكرَل  ،وظباه باظبو  ،وبُت الصفة اليت
جاء فيها وىي البياف

  

()ٚ

فكلمة شيء جاءت ُب سياؽ نكرة ُب سياؽ العموـ

العموـ  ،كما ىو مقرر عند أىل األصوؿ أهنا تفيد العموـ  ،كلمة شيء من ألفاظ وكل من ألفاظ العموـ
ٔ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٛ - ٖٙ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٓ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٓ :
ٗ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٙ :
٘  -سورة ؽ آية .ٗ٘ :
 - ٙسورة النحل آية .ٜٛ :
 - ٚسورة النحل آية .ٜٛ :

ٕٗٔ

كتاب فضائل القرآن
وشيء نكرة فيفيد العموـ  ،فأنو بياف لكل ما يريده ا لناس  ،علمو من علمو  ،وجهلو من جهلو ؛ لكن ال
يستطيع البياف والتوضيح إال أىل العلم وأىل البياف  ،قاؿ تعاىل ُب آية أخرى :
  



(ٔ)

 

(ٕ)

ما موصولة ىنا

  

    

(ٖ) من كلمة من اليت ىي موصولة دلت على أف ُب القرآف كل ما وبتاجو الناس  ،ويطلبونو ُب
صبلحهم ُب حياهتم وُب معادىم عند رهبم .
ٍب جاء ىذا اغبديث اآلخ ر الذي بعد ىذه اآلية من حديث زيد بن أرقم وىو ُب صحيح مسلم  ،وقد
ِ
صلى اللوُ َعلَْي ِو وآلو َو َسل َم َخ ِطيبًا ِدبَ ٍاء يُ ْد َعى ُضبا وىذا اسم
انفرد بو مسلم  ،قاؿ  :قاـ قاـ فينا رسوؿ اللو َ
ُت َمكةَ َوالْ َم ِدينَ ِة  ،قاـ عليو الصبلة والسبلـ يعظهم ويذكرىم  ،وكاف من صبلة ىذا التذكَت أف
لبئر قديبة بػَ ْ َ
ذكرىم بكتاب اهلل تعاىل  ،ووعظهم  ،وبُت ؽبم أنو هبب التمسك هبذا القرآف  ،واالستمساؾ بو والعمل ،
وقد قاؿ اهلل تعاىل لو :

         

(ٗ) ؛ فأمر الصحابة أف يتمسكوا هبذا القرآف الذي أنزلو اهلل تعاىل عليو  ،وقاؿ  :وأنا تارؾ فيكم ثقلُت
ثقلُت (٘) األوؿ وىو القرآف الكرَل ُب قولو  ،فسمى كتاب اهلل أنو ثقيل ؛ وذلك تعظيما وتأكيدا لشأف ىذا
ىذا القرآف  ،وأيضا لثقل العمل بو ؛ ألف العمل بو لي يسَتا إال ؼبن فتح اهلل على قلبو باإليباف  ،وقد قاؿ
اهلل تعاىل :

     

()ٙ

وىو ىذا القرآف  ،القرآف ميسر ُب

حفظو وُب تبلوتو  ،لكن العمل بو ال يكوف إال ألىل اإليباف وأىل اغبق ؛ وؽبذا ظباه النيب عليو الصبلة
والسبلـ ثقل  ،والثقل ىو الشيء احملموؿ الثقيل ؛ ؽبذا ظبي اعبن واإلن الثقلُت  ،وُب اآلية األخرى عن

ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٖٛ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٖٛ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٖٛ :
ٗ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٗ :
٘  -مسلم  :فضائل الصحابة ( ، )ٕٗٓٛوأضبد (ٗ ، )ٖٙٙ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٔٙ
 - ٙسورة اؼبزمل آية .٘ :
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كتاب فضائل القرآن
حواء

 

(ٔ)

بو أثقلت يعٍت ضبلتو  ،وزاد وزف ىذا اعبنُت ُب بطنها فزاد ضبلها حينئذ

فهو ثقيل  ،وظبي اعبن واإلن ثقلُت ؛ ألف األرض تثقلهم وربملهم عليها  ،ىذا من إطبلقات ومعٌت ىذه
الكلمة .
وذكر أيضا بالثاٍل وىو اغبث على احًتاـ أىل بيت النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،وإكرامهم  ،وأف
أىل بيتو ىم من أشرؼ مكاف وجد على وجو األرض ؛ فينبغي احًتامهم وتوقَتىم  ،والتأدب معهم ال
سيما إذا كانوا متبعُت ألمر اهلل عاملُت بسنة النيب  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -فيجب احًتامهم  ،وؽبذا
قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى  ،واغبديث عند ىذه اآلية قاؿ تعاىل :
  



(ٕ)

     

أي إال قرابيت وعليكم بالرجوع إىل كتابُت ُب التفسَت فيها بياف ؽبذه اآلية
حوؿ مكانة أىل بيت النيب عليو

(ُب تفسَت ابن كثَت وُب أضواء البياف) عند ىذه اآلية فيها كبلـ نفي
الصبلة والسبلـ والرد على الطوائف اليت غلت ُب ذلك .
فهنا ذكر النيب عليو الصبلة والسبلـ ولي ىذا ىو وجو الشاىد من الباب  ،وإمبا وجو الشاىد ىو
كتاب اهلل عندما قاؿ  :أنا تارؾ فيكم ثقلُت  :أوؽبما كتاب اهلل فيو اؽبدى والنور فخذوا بكتاب اهلل ،
واستمسكوا بو (ٖ) فهذه وصية النيب عليو الصبلة والسبلـ ألمتو  :األخذ بكتاب اهلل والتمسك بو  ،يعٍت
بتبلوتو والعمل بو واتباعو واغبكم بو بُت الناس  ،فهو حبل اهلل اؼبتُت  ،فقاؿ ُب اغبديث وُب لفظ أحدنبا
كتاب اهلل ىو حبل اهلل من تبعو كاف على اؽبدى ومن تركو كاف على الضبلؿ (ٗ) فحبل اهلل قيل  :عهد اهلل
اهلل  ،وقيل  :السبب اؼبوصل إىل مرضاتو ورضبتو  ،وقيل  :نوره الذي يهدي بو  ،وقد أمر اهلل تعاىل اؼبسلمُت
وأىل اإلسبلـ أف يتمسكوا بذلك  ،وأف هبتمعوا عليو ُب قولو تعاىل

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٛ :
ٕ  -سورة الشورى آية .ٕٖ :
ٖ  -مسلم  :فضائل الصحابة ( ، )ٕٗٓٛوأضبد (ٗ ، )ٖٙٙ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٖٔٙ
ٗ  -مسلم  :فضائل الصحابة (.)ٕٗٓٛ

ٕٔٙ

   

كتاب فضائل القرآن
(ٔ)

  

؛ ألف فيو النجاة وفيو العصمة ؛ فيو النجاة من الضبلؿ وفيو العصمة من الزيغ

واالكبراؼ  ،وفيو السعادة والفبلح .
وجاء ُب اغبديث اآلخر م ن حديث جابر أف النيب عليو الصبلة والسبلـ كاف يبلزـ ىذه اعبمل العظيمة
اليت يفتتح هبا خطبو أما بعد ؛ فإف أصدؽ اغبديث أو فإف خَت اغبديث  -على إحدى الروايتُت  -كتاب
اهلل  ،وخَت اؽبدي ىدي ؿبمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،وشر األمور ؿبدثاهتا  -وكل  -وكل ُب رواية وكل
بدعة  -وكل ؿبدثة بدعة وكل بدعة ضبللة (ٕ) يكررىا عليو الصبلة والسبلـ حىت يثبت الناس على اغبق
دائما ووبفظوا ىذه النصوص ويعرفوا مدلوالهتا  ،ويعرفوف أف السنة فيها اػبَت وفيها اؽبدى والنجاة  ،والبدع
اليت زبالف السنة فيها الضبلؿ وفيها اؽببلؾ  ،كاف يكررىا ليثبتها ُب القلوب  ،ووبذر من البدع اليت كاف
ىبشى منها على أمتو عليو الصبلة والسبلـ .
وجاء اغبديث الثالث من حديث سعيد بن مالك ؼبا نزؿ عليو الصبلة والسبلـ القرآف تبله عليهم أي
قرأه  ،كاف يعلمهم القرآف ويتلقوف من فيو عليو الصبلة والسبلـ  ،وقرأ عليو كثَت من الصحابة القرآف
وفهموه  ،وكاف يعلمهم ىذا القرآف  ،فلما مضى زمن كاف من حرص الصحابة رضواف اهلل عليهم على ظباع
ىذا القرآف وظباع ما ينزؿ على النيب عليو الصبلة والسبلـ فإهنم يستبشروف بو ألنو خَت يأتيهم  ،فيقولوف لو
قصصت علينا أي ما نزؿ عليك من ىذا القرآف وبينتو فقص عليهم أحسن القصص  ،وىي سورة يوسف
قاؿ تعاىل :

    

(ٖ)

فتبل عليهم ىذه اآلية  ،وقص عليهم

ىذه القصة ؛ ألهنم يريدوف أف يأخذوا العربة واالتعاظ ويزدادوف إيبانا ؛ وؽبذا فإف قراءة الصاغبُت وسَت
السلف ىي تقوي إيباف العبد  ،وكاف اهلل جل وعبل يقوي ويثبت قلب نبيو عليو الصبلة والسبلـ بالقصص
السابقة قاؿ تعاىل :

            

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٓ :
ٕ  -مسلم  :اعبمعة ( ، )ٛٙٚوالنسائي  :صبلة العيدين ( ، )ٔ٘ٚٛوابن ماجو  :اؼبقدمة (٘ٗ)  ،وأضبد (ٖ ، )ٖٔٓ/والدارمي  :اؼبقدمة (.)ٕٓٙ
ٖ  -سورة يوسف آية .ٖ :
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(ٔ)

ظباىا موعظة فهي تثبت فهم يريدوف

الصحابة رضواف اهلل عليهم أف يسمعوا ىذا القرآف وما فيو من القصص وما فيو من العرب ؛ حىت يثبت
إيباهنم ويقوى يقينهم ووبرسوف على فعل اػبَت  ،وىذا اغبديث كما قاؿ رواه ابن أيب حاًب بإسناد حسن ،
أيضا رواه البزار والطربي ُب التفسَت  ،وابن حباف وأبو يعلى .
وجاء اغبديث الرابع  :ولو عن اؼبسعودي  ،ىو عبد الرضبن  ،عن القاسم  ،اؼبسعودي  ،عن سفياف
الثوري أيضا  ،عن القاسم  ،أف أصحاب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ملوا ملة  ،ىؤالء حينما
ملوا أرادوا أف يذكروا دبا ينفعهم ويفيدىم ال كما ىو اغباؿ دبن يبل ويطوؿ عليو الوقت يذىب ويقضيو فيما
يضر وال يفيد  ،فيما يهلك وال ينفع ُ ،ب ٍ
معاص وُب ؿبرمات وُب قيل وقاؿ وغيبة ومبيمة  ،لكن انظر إىل
حرص الصحابة رضواف اهلل عليهم ملوا ملة  ،يعٍت  :طاؿ عليهم الوقت يريدوف أف هبددوا نشاطهم ويقووا
أذىاهنم بشيء ينفعهم  ،فقالوا  :حدثنا يا رسوؿ اهلل  ،فحدثهم بأفضل اغبديث الذي ىو القرآف الكرَل ،
اهلل تعاىل قاؿ :


(ٖ)

     

ظبى القرآف حديثا

(ٕ)

قاؿ تعاىل :

    

(ٗ)



فحدثهم هبذا

القرآف وجاء وصف القرآف ُب اآلية آية يوسف وىذه اآلية بأف القرآف حكيم  ،وبأنو متشابو أيضا  ،القرآف
ؿبكم لي

فيو تناقض وال تعارض وال تضارب

ىي متشاهبة  ،قاؿ :

 

()ٙ

  

والتشابو على نوعُت :

ٔ  -سورة ىود آية .ٕٔٓ :
ٕ  -سورة الزمر آية .ٕٖ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٔٛ٘ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٔٛ٘ :
٘  -سورة ىود آية .ٔ :
 - ٙسورة الزمر آية .ٕٖ :

ٕٔٛ

(٘)

ومن اآليات ما

كتاب فضائل القرآن
النوع األوؿ  :ىو أف يشبو بعض و بعضا ُب اغبسن  ،وُب اعبماؿ  ،وُب قوة اللفظ واؼبعٌت  ،ومتشابو ُب
الداللة واؽبداية  ،وآيات متشاهبة وىو القسم الثاٍل اليت ال يعلمها إال اهلل  ،كما قاؿ :
 

(ٔ)



اؼبتشاهبات ال يعلمها إال اهلل  ،وىي كعلم الساعة األمور اؼبغيبة عن العباد ال

يعلموهنا  ،فهذه هبب اإليباف والتسليم ؽبا ٍ ،ب أيضا ؼبا مضى عليهم زمن ملوا ملة وطلبوا من النيب عليو
الصبلة والسبلـ أف يذكرىم  ،فانظر كيف كاف النيب عليو الصبلة والسبلـ ىبتار ؽبم ما فيو تأثَت لقلوهبم ،
وإال فكل القرآف  -يعٍت  -مؤثر ُب النف  ،لكن آيات فيها زبويف وفيها ترىيب وفيها ترغيب وفيها داللة
على اػبَت  ،جاء هبذه اآلية :
  

(ٕ)

          

حىت قاؿ ابن مسعود  ما كاف بُت إسبلمنا وبُت نزوؿ ىذه اآلية إال أربع سنُت

    

(ٖ)

ىذه اآلية خوطب هبا صفوة البشر بعد األنبياء وىم الصحابة

رضواف اهلل عليهم  ،فكيف حبالنا اآلف ؟ أمروا أف ىبشعوا  ،وأف يذلوا وأف زبضع قلوهبم ألوامر اهلل ولكتابو ،
وهناىم عن التشبو بأىل الكتاب الذين ضلوا وأضلوا وزاغت قلوهبم وقست  ،وال تكونوا كالذين

 

              
             
(ٗ)

   

(٘)

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
ٕ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :
ٖ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :
ٗ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :
٘  -سورة اغبديد آية .ٕٓ :
 - ٙسورة اغبديد آية .ٔٚ :
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()ٙ

إىل

كتاب فضائل القرآن
إىل آخره واغبياة الدنيا أف ىؤالء تعلقوا بالدنيا وساروا ُب أعراضها وطلبوىا وتركوا ما أمر اهلل تعاىل بو ؛ وؽبذا
فإف اإلنساف عليو أف هباىد نفسو دائما  ،وال يقرأ إال ما ينفعو ويفيده  ،ومن أعظم ذلك كتاب اهلل جل
وعبل  ،وكما ىو يأٌب اآلف ُب بعض اؼبعارض معارض الكتاب وغَته أنو يوجد كتب للتوراة واإلقبيل وبعض
الناس يذىب وبرص على أف يقرأ ويطلع ما فيها  ،جاء الذـ ُب ذلك  ،كما ورد عند أضبد ؼبا جاء عمر
ؾبتهد  اجتهد  -ووقف ُب  -ووقع نظره على قطعة من كتب أىل الكتاب وجاء هبا إىل النيب عليو
الصبلة والسبلـ فغضب عليو الصبلة والسبلـ  ،فقاؿ  :أمتهوكوف فيها يابن اػبطاب  ،والذي نفسي بيده
لقد جئتكم هبا بيضاء نقية  ،والذي نفسي بيده لو كاف موسى حيا ما وسعو إال اتباعي (ٔ) لكن يقرأىا
اإلنساف إذا كاف يقرأ مثل ىذه ليفند ما فيها من الشبو واألباطيل  ،وعلى علم وعلى تقوى  ،ويكتب فيها ،
صحيح  ،أما أف اإلنساف يقرأ فيها وينظر فيها من باب ب االطبلع  ،فهذا ورد فيو النهي  ،ويقاس على
ذلك أيضا كتب أىل البدع وكتب الضبلالت وكتب السحر وكتب تعليم النجوـ  ،وما إىل ذلك  ،يعٍت
اؼبقاـ ُب ىذا يطوؿ ولي ىذا لو تعلق بالكتاب  ،لكن اإلشارة إليو مطلوبة خاصة ُب ىذا الزمن الذي
ابتلي كثَت من الناس هبذه الضبلالت وىذه البدع واػبرافات  ،فالشاىد أف ىذه اآلية اليت ىي قولو تعاىل

    

وقولو تعاىل :

(ٕ)

    

وقولو تعاىل
(ٗ)

   

(ٖ)

ُب ىذا مدح للقرآف وثناء عليو  ،وترغيب ُب قراءتو

قراءتو والعمل بو  ،وأنو كاؼ شاؼ عما سواه من الكتب .
وُب اغبديث الذي بعده ىذا معاذ  قاـ ُب ؾبل من اجملال يعظ ويذكر إخوانو  ،وكاف أوؿ ما بدأ
بو ىو تعظيم اهلل وتقديسو  ،قاؿ ُب ذلك  :اهلل حكم قسط  ،ىذا تعظيم هلل جل وعبل  ،ىلك اؼبرتابوف ،
إف وراءكم فتنا  ،أي  :بعدكم ستأٌب فنت عظيمة ؛ ألف الصحابة رضواف اهلل عليهم عندىم من العلوـ ما
لي عند غَتىم  ،وقاؿ فيها  :ويفتح فيها القرآف  ،ومعٌت ىذه اللفظة  :أهنا كناية عن شيوع إقراء القرآف
ٔ  -أضبد (ٖ ، )ٖٛٚ/والدارمي  :اؼبقدمة (ٖ٘ٗ).
ٕ  -سورة يون آية .ٔ :
ٖ  -سورة الزمر آية .ٕٖ :
ٗ  -سورة اغبديد آية .ٔٙ :

ٖٓٔ

كتاب فضائل القرآن
وقراءتو وكثرة تبلوتو  ،ومن لوازـ الشيوع أنو يكثر القراء ويكثر التالُت لكتاب اهلل تعاىل  ،وىذا كما قاؿ
يكثر ُب أياـ الفنت يشيع إقراء القرآف وقراءتو وتكثر تبلوتو حبيث يقرأه اؼبنافق  ،اؼبؤمن واؼبنافق والكبَت
والصغَت واؼبرأة والرجل يقرءوف ىذا القرآف قراءة لكن لي فيها عمل ؾبردة من العمل  ،فقاؿ بعد ذلك من
األلفاظ أنو قاؿ حىت الذي يقرأ القرآف قاؿ ؽبم أو يقوؿ ُب نفسو  :حىت أبتدع ؽبم غَته  ،وردبا ىبلطو ُب
القرآف  ،أي  :أخًتع ؽبم البدعة غَت القرآف الكرَل ألجل أف يًتكوا القرآف والسنة ويتبعوا الشيطاف ويطيعوه
فيقعوا ُب البدعة  ،ىكذا يفعل أىل البدع  ،فجاء معاذ  وقاؿ  :إياكم وزيغة اغبكيم  ،أي اكبراؼ العامل
عن اغبق  ،فالعامل قد ينحرؼ عن اغبق يركب اؽبوى  ،ويزيغ عن اؽبدى  ،ويقع ُب الضبللة ويظن أف ما
يدعو إليو ىو اغبق  ،فقاؿ  :إياكم  ،أي  :أحذركم فبا صدر من لساف العلماء من الزيغ والضبلؿ الذي
ىو خبلؼ اغبق  ،وكم يظهر ُب زماف علماء يدعوف إىل بدع  ،ويفتوف دبحرمات قواطع ُب الشرع يفتوف
بأهنا حبلؿ  ،ىذه ىي زيغة اغبكيم  ،زيغة العامل الذي يدعو الناس إىل ضبللة  ،ومعلوـ أف أىل اغبق ىم
أىل قلة وليسوا أىل كثرة  ،كما قاؿ اهلل تعاىل :
سبحانو :

     

    

  

(ٖ)

(ٕ)

وقاؿ تعاىل :

(ٔ)

وقاؿ

   

فأىل اغبق وأىل العلم الصحيح ىم قليل ُب اجملتمع دائما وليسوا

بكثَت الذين ىم كثَت ىم أىل البدع وأىل الضبلالت ٍ ،ب قاؿ  :فإف على اغبق نورا  ،أي  :ال ىبفى عليكم
الكبلـ اغبق  ،وردبا تسمعونو أيضا من اؼبنافق كبلـ حق وكبلـ صحيح  ،فاغبق عليو نور وضياء وهبجة
ووضوح  ،فبل يغرنكم وال ىبدعنكم وردبا يدخل مع ىذا اغبق غَته  ،كما صدؽ ذلك الكذوب وجاء إىل
أيب ىريرة عندما قاؿ لو  -اقرأ علي سورة  -اقرأ علي آية الكرسي  ،فقاؿ لو النيب عليو الصبلة والسبلـ

صدقك وىو كذوب (ٗ) ويصدؽ اؼبنافق ُب أشياء ولكنو كاذب ُب أصلو  ،فإذا ظبعتم اغبق من اؼبنافق
فاغبق أنتم تعرفونو عليو ضياء ونور وإشراقة  ،وؽبذا غَت اؼبسلم قد يأٌب أحيانا باغبق  ،وىو عندنا يا أىل
ٔ  -سورة ىود آية .ٗٓ :
ٕ  -سورة سبأ آية .ٖٔ :
ٖ  -سورة يوسف آية .ٖٔٓ :
ٗ  -البخاري  :بدء اػبلق (٘.)ٖٕٚ
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اإلسبلـ ونعرفو  ،كما جاء ذاؾ الرجل إىل عمر ُب صحيح مسلم قاؿ  :إف آية ُب كتابكم لو نزلت علينا
معشر اليهود الزبذنا ذلك اليوـ عيدا  ،قاؿ  :وأي آية قاؿ
:

  

      

(ٕ)

(ٔ)

قالت اليهود

فقاؿ عمر  :واهلل إٍل ألعلم

اليوـ الذي نزلت فيو واؼبكاف الذي نزلت فيو ؛ نزلت ُب يوـ عرفة  ،حق واضح وبُت جاء بو ىذا  ،فإذا كاف
ُب زمن الفنت تروج الضبلالت وتروج البدع واػبرافات ويتلب على الناس اغبق وال يعرفونو  ،فاؼبسلم يبيز
اغبق من الباطل حىت ولو جاء من غَت اؼبسلمُت  ،وكذلك قاؿ  ،كلمات اغبكيم الباطلة ال زبفى على
الناس ؛ ألف الناس دائما إذا ظبعوا اؼبنكر حىت ولو مل يكونوا علماء ينكرونو كمن يفيت بغَت ما عليو صباعة
اؼبسلمُت  ،كما ىو ا لواقع ُب زماننا ىذا  ،من الناس من ىبالف ما عليو صباعة اؼبسلمُت ُب بعض مسائل
العلم  ،ويفيت جبوازىا وحلها  ،وآخر ما ظبعتم الذي ىو يقوؿ جواز أف الكبَت يرضع حىت ربرـ عليو اؼبرأة ،
وُب قصة سهلة بنت سهيل من موىل أيب حذيفة وىي قصة خاصة بتلك الرجل وتلك اؼبرأة ال يقاس عليها
غَتىا  ،كما نص على ذلك أىل العلم  -اؼبتقدمُت واؼبتأخرين  -ومنهم ظباحة الشيخ ابن باز  ،فالشاىد
أف أىل اغبق  -وأىل اإلسبلـ  -وأىل اإلسبلـ إذا ظبعوا الكبلـ الباطل فإنو ال يدخل عقوؽبم بل ينكرونو
وليسوا بعلماء ىم  ،فكاف من معاذ  أنو وبذر من الفنت ومن التباس اغبق بالباطل  ،فإف الفنت يلتب
فيها اغبق مع الباطل وال يعرفو إال أىل العلم  ،فالواجب اغبذر كل اغبذر .
اغبديث األخَت وىو من رواية البيهقي أف عمر  ىم أف يكتب السنة  ،أي يدوهنا ؛ ولكنو استخار
وتراجع ورأى أنو ال يكتب ىذا ؛ وذلك صيانة لكتاب اهلل جل وعبل  ،وحىت ال يلتب بالقرآف ما لي فيو
 ،وإمبا السنة بدأ تدوينها ُب عهد اػبليفة الراشد الصاحل عمر بن عبد العزيز ُب أوائل اؼبائة  -أوائل اؼبائة -
من اؽبجرة النبوية  ،كما ىو مقرر ُب علم اغبديث .

ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٖ :
ٕ  -سورة اؼبائدة آية .ٖ :

ٕٖٔ
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باب الغلو في القرآن
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل  :باب الغلو ُب القرآف .
فيو حديث اػبوارج اؼبتقدـ  ،وُب الصحيح عن عبد اهلل بن عمر قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  أمل أخرب
أنك تصوـ الدىر وتقرأ القرآف كل ليلة ؟ قلت  :بلى يا رسوؿ اهلل ومل أرد بذلك إال اػبَت  ،قاؿ  :فصم
صوـ داود فإنو كاف أعبد الناس  ،واقرأ القرآف كل شهر  ،قلت  :يا رسوؿ اهلل إٍل أطيق أفضل من ذلك ،
قاؿ  :فاقرأه ُب كل عشر  ،قلت  :يا نيب اهلل إٍل أطيق أفضل من ذلك  ،قاؿ  :فاقرأه ُب كل سبع وال تزد
(ٔ)
على ذلك
وؼبسلم عن ابن مسعود  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ىلك اؼبتنطعوف

(ٕ)

وألضبد عن عبد الرضبن بن شبل مرفوعا اقرؤوا القرآف  ،وال تغلوا فيو  ،وال ذبفوا عنو  ،وال تأكلوا بو ،
(ٖ)
وال تستكثروا بو
وعن أيب رافع أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ال ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو يأتيو األمر من أمري فبا
أمرت بو أو هنيت عنو فيقوؿ  :ال أدري  ،ما وجدنا ُب كتاب اهلل اتبعناه (ٗ) رواه أبو داود والًتمذي .
ُب ىذا اغبديث النهي عن الغلو ُب القرآف الكرَل ُب العمل وُب القراءة  ،وقد تقدـ كما قاؿ اؼبصنف
الكبلـ على غلو اػبوارج ُب العمل بالقرآف الكرَل .
وُب ىذا اغبديث توجيو من النيب عليو الصبلة والسبلـ إىل االقتصاد والتوسط واالعتداؿ ُب أداء
العبادات اليت ي قوـ هبا العبد  ،والشاىد من ىذا اغبديث ىو قراءة القرآف الكرَل  ،فعبد اهلل بن عمرو بن
العاص كاف عنده طاقة وقدرة إىل أف يقرأ القرآف كثَتا وىبتمو  ،فوجهو النيب  هبذا التوجيو اغبكيم  ،فكاف

ٔ  -البخاري  :أحاديث األنبياء ( ، )ٖٗٔٛومسلم  :الصياـ ( ، )ٜٔٔ٘والنسائي  :الصياـ (ٔ ، )ٕٖٜوأبو داود  :الصوـ ( ، )ٕٕٗٚوابن ماجو  :إقامة
الصبلة والسنة فيها ( ، )ٖٔٗٙوأضبد (ٕ ، )ٔٛٛ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٗٛٙ
ٕ  -مسلم  :العلم (ٓ ، )ٕٙٚوأبو داود  :السنة ( ، )ٗٙٓٛوأضبد (ٔ.)ٖٛٙ/
ٖ  -أضبد (ٖ.)ٕٗٛ/
ٗ  -الًتمذي  :العلم (ٖ ، )ٕٙٙوأبو داود  :السنة (٘ٓ ، )ٗٙوابن ماجو  :اؼبقدمة (ٖٔ)  ،وأضبد (.)ٛ/ٙ

ٖٗٔ
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ُب ىذا اغبديث وصية عظيمة من النيب  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُ -ب التوسط واالعتداؿ ُب أداء
العبادات ومنها قراءة القرآف الكرَل .
وقد كاف للسلف عادات ـبتلفة  ،كاف للسلف عادات ـبتلفة ُب موقفهم من القرآف الكرَل يتفاوتوف ؛
فمنهم من كاف ىبتم القرآف ُب شهر  ،ومنهم من كاف ىبتمو ُب عشرين  ،ومنهم من كاف ىبتمو ُب عشر ،
ومنهم من كاف ىبتم و ُب سبع  ،ومنهم من كاف ىبتمو ُب ثبلث  ،ومنهم من كاف ىبتمو ُب ليلة  ،كما أثر
عن عثماف  فكانوا يتفاوتوف ُب ختم القرآف الكريبن لكن األفضل واألحسن ُب ىذا ما أوصى بو النيب
عليو الصبلة والسبلـ أف ىبتم القرآف ُب سبع ُ ،ب سبع لياؿ  ،فإف ىذه اؼبدة كافية لقراءة القرآف مع التدبر
والتأمل والتفكر دبعانيو وآياتو  ،واألوىل لئلنساف أف يكثر دائما من قراءة القرآف الكرَل ما يبكنو الدواـ عليو
 ،وال يعتاد إال ما يغلب عليو  ،ال يقوؿ إنٍت سأقرأ القرآف ُب ليلة كذا أو ُب الثبلث لياؿ  ،يرتب لنفسو
عادة ثابتة دائمة ال تنقطع  ،فهذا ى و أحب األعماؿ إىل اهلل  ،أحب األعماؿ إىل اهلل أدومو وإف قل ،
واعملوا من العبادة  -كما ُب اغبديث الصحيح  -ما تطيقوف فإف اهلل ال يبل حىت سبلوا (ٔ) والناس أيضا
ىبتلفوف باختبلؼ أحواؽبم  ،منهم من يتوىل شئوف اؼبسلمُت بإمامة عامة  ،أو إمامة خاصة  ،أو ُب وظيفة
أو ُب حسبة  ،كما نص على ذلك النووي ُب شرحو  ،الناس يتفاوتوف قد يبر على اإلنساف عشروف يوما إىل
عشرة أياـ ما يقرأ فيو القرآف إال ُب الصلوات ألنو ال هبد وقتا يقرأ فيو  ،وإمبا ىو ُب أعماؿ صاغبة ونافعة
لؤلمة للمسلمُت  ،فهذا معذور ألنو ُب عمل متعد النفع إىل اآلخرين  ،وإف خصص لو وقتا يقرأ فيو القرآف
فهذا أمر حسن  ،ولكن ال تثريب عليو ُب ذلك  ،كما جاء عن أىل العلم  ،حىت إف ابن عمر  كاف
حريصا على أف يقرأ القرآف ُب أكثر من سبع ُب ثبلث أو أقل من ذلك  ،لكن أكد لو النيب عليو الصبلة
والسبلـ أنو ال يقرأ إال ُب سبع  ،ولذلك ُب بعض الروايات ندـ عبد اهلل بن عمرو بن العاص على أنو مل
يأخذ بوصية النيب عليو الصبلة والسبلـ ال ُب قياـ الليل وال ُب قراءة القرآف ؛ ألنو عجز وثقل جسمو ومل
يستطع الوفاء بذلك  ،وىكذا اإلنساف سبر عليو فًتات ُب فًتات يقوى وفًتات يضعف  ،إف للنفوس إقباؿ
وإدبار فانتهزوا إقباؽبا  ،انتهزوا ىذا اإلقباؿ للنفوس ُب العمل الصاحل وقراءة القرآف .
ٔ  -البخاري  :اعبمعة (ٔ٘ٔٔ)  ،ومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٕ ، )ٚٛوالنسائي  :القبلة (ٕ ، )ٚٙوأبو داود  :الصبلة ( ، )ٖٔٙٛوابن ماجو :
الزىد ( ، )ٕٖٗٛوأضبد (.)ٕٙٚ/ٙ
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ويقوـ اإلنساف بقراءة القرآف حبسب جهده حبسب ما يتيسر لو من الوقت والناس ُب ىذا ـبتلفوف
ومتفاوتوف ؛ لكن ىذا اغبديث دؿ على فوائد عديدة منها :
اإلرشاد إىل االقتصاد ُب العبادة  ،وعدـ الغلو والزيادة .

ومن الفوائد أيضا  :اإلرشاد إىل تدبر القرآف الكرَل ؛ ألف القراءة ينبغي أف تكوف مصحوبة بالتدبر ال

ب أف يهزه اإلنساف ىزا وال يفهم ما يقوؿ

الثالثة  :أنو ينبغي الدواـ على ما صار عادة لو من اػبَت وال يفرط فيو  ،يداوـ على ىذا العمل وإف

كاف قليبل وال يفرط فيو .

الرابعة  :أف من تكلف الزيادة على ما طبع عليو من عمل يقع ُب اػبلل والنقص .
الخامسة  :اؼبضي على اغبرص على مبلزمة العبادة وإف قلت .
السادسة  :كراىية التشدد على النف

 ،ال يشدد اإلنساف على نفسو  ،واهلل تعاىل قد رفع عن عباده

اآلصار واألغبلؿ اليت كانت على من قبلهم من األمم .

السابعة  :جواز ربديث اؼبرء دبا عزـ عليو من فعل اػبَت  ،يقوؿ عزمت أف أصوـ اليوـ  ،عزمت أف

أختم أف أختم سورة كذا اليوـ  ،دؿ ذلك ألنو ألف عبد اهلل بن عمرو عرض على النيب عليو الصبلة
والسبلـ وأقره على ذلك .
الثامنة  :جواز تفقد اإلماـ ألمور رعيتو صغَتىا وكبَتىا .

التاسعة  :أف األوىل ُب العبادات تقدَل الواجبات على اؼبندوبات  ،أف يقدـ اإلنساف الواجبات على
اؼبندوبات  ،وؽبذا جاء ُب اغبديث  :إف لنفسك عليك ُ ،ب ىذا اغبديث جاء إف لنفسك عليك حقا ،
ولزورؾ عليك حقا  ،وألىلك عليك حقا (ٔ) ىناؾ واجبات على اإلنساف أف يقوـ هبا ذباه نفسو وذباه
أىل بيتو  ،فيحافظ على الواجبات ويهتم هبا ويقدمها على اؼبندوبات  ،وال يصح لئلنساف أف يًتؾ واجبا ٍب
يذىب إىل مندوب كمن يكوف ُب عمل ويذىب مثبل ُب عمل مكلف بو ُب وظيفة رظبية متعلقة دبصاحل
اؼبسلمُت ٍب يذىب إىل عمل مندوب ويًتكو  ،ويغيب عن العمل  ،ىذا ال يصلح وال هبوز .

ٔ  -البخاري  :الصوـ ( ، )ٜٔٙٛوالًتمذي  :الزىد (ٖٕٔٗ).

ٖٔٙ
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واغبديث الذي بعده برواية أيب داود والًتمذي  ،والذي قبلو أيضا ُب صحيح مسلم قاؿ  :ىلك
اؼبتنطعوف (ٔ) اؼبتنطعوف صبع متنطع  ،وىو  :اؼبتعمق الغايل اؼبتجاوز للحد ُب قولو وفعلو  ،ويدخل ُب ذلك
قرا ء القرآف اؼبتنطعوف واؼبتكلفوف واؼبتقعروف ُب تبلوة القرآف الكرَل  ،وحكم عليهم باؽببلؾ  ،وىذا ذنب
للغبلة ُب القوؿ وُب الفعل  ،واإلنساف ال يصح لو أف يتكلف شيئا  ،يفعل ما يستطيع فعلو من األمور ،
وال يكلف نفسو فوؽ طاقتو وفوؽ قدرتو  ،وحىت فوؽ ما ىو مشروع  ،قد يكوف قادرا لكنو ىبالف الشرع ،
ال يفعل ىذا الشيء  ،وقد قاؿ اهلل تعاىل لنبيو وما أنا قاؿ اهلل تعاىل عن نبيو عليو الصبلة والسبلـ :
    

(ٕ)

إذا ىذه األمة أمة الوسط وأمة االعتداؿ .

واغبديث الثاٍل من رواية أضبد عن عبد الرضبن بن شبل األنصاري قاؿ  :اقرءوا القرآف ال تغلوا فيو وال
ذبفوا عنو وال تأكلوا بو وال تستكثروا بو (ٖ) وىو حديث صحيح رواه أضبد بإسناد قوي  ،وأخرجو البزار ،
والطرباٍل ُب األوسط  ،وقد تقدـ الكبلـ على الغلو وعلى اعبفاء .
الغلو  :ىو ؾباوزة اغبد ُب كل شيء  ،واؼبقصود من اغبديث أي  :ال ذباوزوا اغبد ُب قراءتكم للقرآف
الكرَل  ،وال تتأولوه بالباطل  ،وال تتجاوزوا اغبد ُب العمل بو  ،وال تزيدوا ُب طلبو وُب تبلوتو عن اغبد
اؼبعتدؿ  ،وقولو  " :وال تأكلوا وال تستكثروا " أي  :ال تأكلوا بو األمواؿ وال تطلبوا بو دنيا  ،سواء كاف
ذلك ُب حاجة خاصة أو ُب حاجة عامة ؛ ألف القرآف كما تقدـ عبادة  ،والعبادة يبتغى هبا وجو اهلل تعاىل
 ،وقد ذـ اهلل جل وعبل الذين يريدوف الدار اآلخرة بأمور الدنيا أعماؿ اآلخرة يتطلبوهنا بأمور الدنيا  ،كما
تقدـ ُب اآليات :

       

       

ٔ  -مسلم  :العلم (ٓ ، )ٕٙٚوأبو داود  :السنة ( ، )ٗٙٓٛوأضبد (ٔ.)ٖٛٙ/
ٕ  -سورة ص آية .ٛٙ :
ٖ  -أضبد (ٖ.)ٕٗٛ/
ٗ  -سورة القيامة آية .ٕٔ - ٕٓ :
٘  -سورة اإلنساف آية .ٕٚ :
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(٘)

(ٗ)

ُب قولو تعاىل :
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(ٔ)

إىل آخر اآلية

  

                
   

(ٕ)

فالقرآف من أعماؿ اآلخرة اليت يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل .

فدلت األحاديث اؼبتقدمة على النهي ُب الزيادة ُب القرآف الكرَل على اغبد اؼبطلوب سواء كاف ذلك ُب
القراءة أو ُب العمل واالتباع .
سائل يقوؿ  :أحسن اهلل إليكم  ،ىل تنصحوننا يا شيخ بقراءة كتاب بستاف الواعظُت ورياض
السامعُت ؟
فيو مواعظ  ،ىناؾ كتب تقرأ خَت منو ىي شروحات األدلة شروحات األحاديث الصحيحة فيها خَت
كثَت  ،اليت فيها األحاديث الصحيحة وليست األحاديث الضعيفة أو اؼبوضوعة .
أحسن اهلل إليكم شيخنا  ،يقوؿ السائل  :ىل من كلمة حوؿ سبلمة الصدر بُت طلبة العلم وكيفية
التعامل بينو وبُت سائر اػببلؼ .
سبلمة الصدر فبا يوصف هبا أىل اإليباف  ،وؽبذا أبو بكر رضي عنو اهلل مل يزد ُب صبلة وال ُب صياـ
وال ُب عبادة إمبا ُب سبلمة صدره وسبلمة الصدر دليل على صحة اإليباف عند العبد  ،وىي طريق إىل صبع
الكلمة وتآلف القلوب  ،واؼبؤمن ال وبمل ُب نفسو الغل وال اغبقد وال البغضاء إلخوانو  ،قاؿ تعاىل :
          
            

(ٖ)

وأىل

اعبنة قد نفى اهلل تعاىل عن قلوهبم الغل  ،فاؼبسلم وبرص على طهارة نفسو وسبلمة قلبو من اؼبعاصي
واحملرمات من السخرية واالستهزاء واغبقد والكراىية والبغضاء واغبسد  ،فإف ىذه تزيده ضيقا وحرجا ُب
ٔ  -سورة اإلسراء آية .ٔٛ :
ٕ  -سورة الشورى آية .ٕٓ :
ٖ  -سورة اغبشر آية .ٔٓ :

ٖٔٛ

كتاب فضائل القرآن
نفسو ؛ فليطهر قلبو باإليباف  ،وليطهره هبذا القرآف نسأؿ اهلل لنا ولكم التوفيق واإلعانة وصلى اهلل وسلم
على نبينا ؿبمد .
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تابع باب الغلو في القرآن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،والصبلة السبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يوـ
الدين  ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعبميع اؼبسلمُت يا رب العاؼبُت .
قاؿ اؼبؤلف  -رضبو اهلل ُ -ب باب الغلو ُب القرآف :
وعن أيب رافع أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ال ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو يأتيو األمر من أمري فبا
أمرت بو أو هنيت عنو فيقوؿ  :ال أدري ما وجدنا ُب كتاب اهلل اتبعناه (ٔ) رواه أبو داود والًتمذي .
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم اغبكيم  ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا دبا علمتنا وارزقنا
علما وىدى وتقى يا رب العاؼبُت .
ىذا اغبديث تابع للباب الذي تقدـ الكبلـ على بعضو  ،وُب ىذا اغبديث حث على التمسك بالسنة
واتباع ما جاء ف يها  ،وفيو أيضا رد على من يطعن ُب سنة النيب عليو الصبلة والسبلـ أو يشكك فيها أو
يردىا وال يعمل هبا ويكتفي دبا ُب القرآف الكرَل  ،وؽبذا قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :ال ألفُت  ،أي  :ال
أجد وألقى  ،أحدا منكم إذا جاءه األمر من أمري  ،أي  :من سنيت ٍ ،ب رد ىذا األمر ويكتفي دبا ُب
القرآف الكرَل فيقوؿ  :ال أدري  ،أي  :ال أعلم غَت القرآف  ،وال أتبع غَت القرآف  ،وقاؿ  :ما وجدنا  ،أي
 :نقتصر على ما ُب القرآف فنطبقو ونعمل بو وال نأخذ بالسنة  ،وىذا أيضا ـبالف ؼبقتضى القرآف  ،الذي
يأخذ بالقرآف فقط ويًتؾ السنة فقد خالف ما دؿ عليو القرآف الكرَل ؛ ألف اهلل تعاىل قد أمر باتباع نبيو -
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ولزوـ سنتو وطاعتو فيما أمر  ،فقاؿ تعاىل :

ٔ  -الًتمذي  :العلم (ٖ ، )ٕٙٙوأبو داود  :السنة (٘ٓ ، )ٗٙوابن ماجو  :اؼبقدمة (ٖٔ)  ،وأضبد (.)ٛ/ٙ

ٓٗٔ

   

كتاب فضائل القرآن
 



(ٔ)

قاؿ تعاىل :

   

      



(ٖ)

(ٕ)

وقاؿ تعاىل :



فالسنة شارحة للقرآف ومبينة لو

وموضحة ؼبا فيو ٍ ،ب يقا ؿ ؽبؤالء الذين يسموف أنفسهم بالقرآنيُت وأهنم ال يعملوف إال بالقرآف  ،يقاؿ ؽبم :
كيف تتعبدوف اهلل تعاىل دبا شرع ؟ ولي ُب القرآف الكرَل تفصيبلت أو بياف موضح لبعض العبادات ،
جاء ذلك على وجو العموـ  ،فإذا جاء مثبل ألىم ركن من أركاف اإلسبلـ وىي الصبلة  ،اهلل تعاىل قد حدد
األوقات ُب القرآف الكرَل على وجو اإلصباؿ قاؿ تعاىل :

    

          

قاؿ تعاىل :

(ٗ)

           

   

(٘)

فجاء النيب عليو الصبلة والسبلـ وبُت ووضح ىذه األوقات ؛

مىت يصلى الظهر والعصر واؼبغرب وىكذا بقية األوقات  ،وكذلك الزكاة  ،عندؾ ماؿ كيف تزكيو ؟ جاء
األمر على وجو اإلصباؿ ُب القرآف الكرَل
  

()ٚ

   

()ٙ



فبُت النيب عليو الصبلة والسبلـ ىذا البياف بأبلغ ما يكوف ووضحو  ،وكذلك اغبج

 ،وكذلك الصياـ  ،وكذلك سائر األعماؿ  ،وأكثرىا جاء بياهنا وتوضيحها ُب السنة  ،فالذي يأخذ بالقرآف
فقط وال يأخذ بالسنة فإنو قد رد القرآف الكرَل وىو ال يشعر ؛ ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ ال ينطق عن
ٔ  -سورة النساء آية .ٛٓ :
ٕ  -سورة اؼبائدة آية .ٜٕ :
ٖ  -سورة اغبشر آية .ٚ :
ٗ  -سورة الروـ آية .ٔٛ - ٔٚ :
٘  -سورة اإلسراء آية .ٚٛ :
 - ٙسورة البقرة آية .ٖٗ :
 - ٚسورة البقرة آية .ٜٔ٘ :
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اؽبوى إف ىو إال وحي يوحى  ،ىو يبلغ عن ربو  ،فالقرآف وحي منزؿ متعبد بتبلوتو  ،والسنة كذلك وحي
إال أهنا غَت متعبد بتبلوهتا  ،ولكن يتعبد باألحكاـ اليت فيها واألوامر اليت جاءت فيها من النيب عليو الصبلة
والسبلـ  ،فهو ال يقوؿ إال حقا وال يأمر إال حبق وال يقوؿ إال صدقا .
فالشاىد من ىذا اغبدي ث التحذير من ـبالفة ىدي النيب عليو الصبلة والسبلـ والتشنيع على من يًتؾ
العمل بالسنة ويكتفي دبصدر واحد وىو القرآف الكرَل  ،حىت األخبار اليت جاءت باآلحاد بعضهم يرد
األخبار أخبار اآلحاد يردىا وال يعمل هبا  ،والذي عليو صبهور أىل العلم  ،عليو أىل السنة أف العمل
باآلحاد أيضا داخل ُب ىذا اجملاؿ  ،والسنة ىي قرينة القرآف وصنو القرآف  ،وكما تقدـ اهلل جل وعبل أنزؿ
ىذا القرآف على نبيو عليو الصبلة والسبلـ وىو يقوـ بالبياف والتوضيح ِ
ُت لِلن ِ
اس َما نُػزَؿ إِلَْي ِه ْم َولَ َعل ُه ْم
لتُبَػ َ
(ٔ) فأٌل ؽبؤالء الذين يأخذوف بالقرآف أٌل ؽبم أف يعرفوا األحكاـ كلها إال من القرآف ومن
وف
يَػتَػ َفك ُر َ
السنة .

ٔ  -سورة النحل آية .ٗٗ :

ٕٗٔ

كتاب فضائل القرآن

باب ما جاء في اتباع المتشابو
باب ما جاء ُب اتباع اؼبتشابو :
ُب الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل  قرأ :

   

         
(ٕ)

(ٔ)

إىل قولو :

َوَما

فقاؿ  :إذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئك الذين ظبى اهلل

يذكر إِال أُولُو ْاألَلْب ِ
اب
َ
َ ُ
فاحذرىم انتهى .
وقاؿ عمر  :يهدـ اإلسبلـ زلة عامل  ،وجداؿ منافق بالقرآف  ،وحكم األئمة اؼبضلُت .
وؼبا سأؿ صبيغ  -صبغ صبغ صبغ بن عسل صبغ بكسر الباء صبغ  -وؼبا سأؿ صبغ عمر عن
(الذاريات) وأشباىها ضربو عمر والقصة مشهورة .
بياف لآليات اليت أنزؽبا اهلل تعاىل ُب كتابو  ،فاهلل جل وعبل ىبرب أف ُب
ُب ىذا الباب بياف وربذير ؛ ٌ
القرآف آيات ؿبكمات أي بينات  ،وواضحات الداللة  ،لي فيها التباس وال إشكاؿ على أحد  ،وآيات
أخر ىي متشاهبة  ،أي  :متشاهبة ُب الداللة  ،وكما تقدـ وسبق وأف قلنا  :إف التشابو لو معنياف  :إما أنو
يشبو بعضو بعضا ُب اعبماؿ وُب اللفظ وُب اؼبعٌت  ،وإما أهنا من اآليات اؼبتشاهبة اليت زبفى على كثَت من
الناس أو بعضهم  ،فمن رد ما اشتبو من القرآف الكرَل ومل يعرفو رد ىذا اؼبشتبو إىل الواضح وىو احملكم البُت
 ،رد الواضح إىل ما كاف متشاهبا من ىذه اآليات فهو قد سلك سبيل اؽبدى  ،ومن عك أيضا بدأ يتتبع
اؼبتشابو فقد انعك أي ضل وزاغ وىوى  ،وىوى ُب ىواه  ،والعلماء قد اختلفوا ُب احملكمات واؼبتشاهبات
ما ىي :
فقيل  :إف احملكمات اآليات احملكمات ىي ناسخو  ،أي  :ناسخ القرآف وما جاء فيو من حبلؿ وحراـ

وحدود وفرائض  ،وأما اؼبتشابو فهي اؼبنسوخة اؼبتشاهبات اؼبنسوخات واؼبقدـ منها واؼبؤخر واألمثاؿ واإلقساـ
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
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 ،وال يؤمن هبذا إال من يعمل بو أنو إذا أشكلت عليو آيات ردىا إىل احملكم وآمن باعبميع  ،وأف الكل من
عند اهلل تعاىل .
وقيل  :احملكمات القرآف كلو ما عدا اغبروؼ اؼبقطعة اليت ُب أوائل السور  ،فهذه من اؼبتشابو .

وقيل  :إف اآليات احملكمات ىي آيات األحكاـ التفصيلية  ،وأما اآليات اؼبتشاهبات فهي آيات
الوعيد .

وحاصل القول في ىيه المسألة  :أف اآليات احملكمة ما اتضح معناىا ومل ىبف مدلوؽبا ؛ ألف اهلل

تعاىل جعل ُب ىذه اآليات العصمة للعباد وجعل فيها اغبجة عليهم أف يعملوا هبا ويقيموىا ُب حياهتم ،
واؼبتشابو ىو ما استأثر اهلل تعاىل بو ُب علمو  ،واهلل تعاىل قد ابتلى عباده باآليات احملكمات واآليات
اؼبتشاهبات أيضا  ،ابتبلىم باغببلؿ واغبراـ  ،وابتبلىم بالوعد والوعيد  ،وابتبلىم بكل ما جاء ُب القرآف
الكرَل  ،وأىل العلم ردبا يعلموف اؼبتشابو أيضا إذا أنعموا النظر فيو ودققوا وعملوا  ،وؽبذا قاؿ اهلل تعاىل :
    



(ٔ)

ىذا على الوقف  ،وأما على الوصل

       



(ٕ)

 

أي يؤمنوف دبا جاء ُب ىذا القرآف من

اؼبتشابو ويطلعوف ويعلموف ويوضحوف للناس ما فيها فبا علموه واستنبطوه من األدلة اليت وقفوا عليها ،
فيوضحوف للعباد ما وصل إىل أفهامهم  -باستناد  -مستندا إىل أدلة صحيحة وواضحة  ،واهلل تعاىل قاؿ
ُب ىذه اآلية :

  

(ٖ)

أـ الكتاب ىي احملكمات وىي أصلو الذي يرجع إليو عند

االستدالؿ  ،كما ظبى اهلل تعاىل الفاربة الكتاب بأهنا أـ القرآف  ،ظباىا أـ القرآف ؛ ألهنا أصل كل ما ُب
القرآف  ،ما يدور ُب القرآف من أحكاـ ومن دالالت ومعاف فإف سورة الفاربة قد اشتملت عليو  ،كما قرر
ذلك أىل العلم  ،وكما يقاؿ ؼبكة أيضا أـ القرى ؛ ألهنا أصل الببلد تتجو إليها األنظار والقلوب بالعبادة
فهي قبلة اؼبسلمُت وفيها الكعبة اؼبشرفة ؛ فسميت بذلك ظبيت أـ القرى .
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :

ٗٗٔ
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فكأف اهلل جل وعبل قاؿ احملكمات أصوؿ ما أشكل عليكم من الكتاب ؛ فتعُت حينئذ أف ما أشكل
منو يرد إىل ما وضح منو وىذا ىو اؼبعٌت الصحيح  ،فالذي يشكل من اآليات يرد إىل احملكمات
الواضحات البينات ؛ لكن الذين ُب قلوهبم مرض وميل وضبلؿ وخروج عن اؽبدى ال يتبعوف إال اؼبتشابو ،
ليضربوا القرآف بعضو ببعض  ،وقد يستدلوف باؼبتشابو لينتصروا بذلك لعقائدىم وآرائهم  ،وينتصروف بو
ألقواؽبم  ،ونفوسهم  ،وال يردوف ما أشكل من القرآف إىل ما وضح وباف منو  ،وؽبذا فإف أىل الكبلـ دائما
يستدلوف باآليات اؼبتشاهبة ووبتجوف هبا  ،كما يفعل اػبوارج  -أيضا -الذين أخذوا آيات نزلت ُب شأف
الكفار ونزلوىا على اؼبسلمُت  ،كما فعلت النصارى -أيضا -حينما قالوا حينما قاؿ اهلل تعاىل عن عيسى
عليو السبلـ :

         

   

(ٔ)

فأخذوا كلمة الروح والقدس فأؽبوا عيسى وعظموه أكثر فبا يستحقو ؛ ألنو

عبد  ،ومل يرجعوا إىل اآليات اليت فيها الوضوح والداللة كقولو تعاىل عن عيسى عليو السبلـ :
        

عيسى عليو السبلـ :
   

(ٕ)

 

وقاؿ تعاىل أيضا ُب حق

            
(ٖ)

ىذه آية واضحة ترد اؼبشكل إىل ىذا الواضح  ،وأف عيسى عليو السبلـ

عبد من عباد اهلل ال يبلك لنفسو ضرا وال نفعا  ،وإمبا ميزه اهلل تعاىل بالرسالة والنبوة وفضلو على سائر البشر
أيضاُ -ب زمانو  ،فهذا ىو من رد الواضح اؼبشكل إىل الواضح  ،وال يأخذ اإلنساف باآلية اؼبشكلة ويبقىيدور ُب فلكها ٍب ينشرىا بُت الناس ؛ وىناؾ آيات أيضا توضحها وتبينها .
فحذر اهلل تعاىل وحذر النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم من الذين يتبعوف اؼبتشابو يتتبعوف اآليات
اؼبتشاهبة ويستدلوف هبا ويدعوف الناس إىل العمل هبا  ،وردبا أف ىناؾ آية واضحة توضحها أو تقيدىا أو
ٔ  -سورة النساء آية .ٔٚٔ :
ٕ  -سورة الزخرؼ آية .ٜ٘ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜ٘ :
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تبُت أهنا منسوخة أو غَت ذلك من األحكاـ  ،فهؤالء قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ  :فأولئك الذين ظبى
اهلل فاحذروىم
الضبلؿ
(ٗ)

(ٔ)

    
(ٖ)



ألجل ماذا ؟

  

(ٕ)

ضبلؿ وخروج عن اؽبدى ووقوع ُب

أي يسَتوف خلف ىذه اآليات ويتتبعوهنا بالقرآف

 

(٘)

للوقوع ُب ىذه الفتنة

  

    

()ٙ



وُب األثر اآلخر عن عمر  أنو قاؿ  :يهدـ اإلسبلـ زلة عامل  ،وردبا يزؿ عامل ُب حكم من األحكاـ
ويفيت بو أو يدعو الناس إليو وىو ىبالف مقتضى الشرع ؛ فيوقع الناس ُب الضبللة وىذه زلة منو  ،وقد
يركب اؽبوى وال يعود عن ىذا الرأي بل يلتم لو من األدلة ما ينصره فيقع ُب الزلة ويقع ُب الضبلؿ .
وكذلك اؼبنافق الذي هبادؿ ُب آيات اهلل  ،كما قاؿ تعاىل :
 

()ٚ

     

كما سيأٌب .

والث الث  :ىو حكم األئمة اؼبضلُت  ،إماـ اؼبسلمُت مأمور شرعا أف وبكم بُت العباد دبا أنزؿ اهلل تعاىل
 ،كما قاؿ اهلل لنبيو :

        

()ٛ

وقاؿ تعاىل

ٔ  -البخاري  :تفسَت القرآف ( ، )ٗ٘ٗٚومسلم  :العلم (٘ ، )ٕٙٙوالًتمذي  :تفسَت القرآف (ٗ ، )ٕٜٜوأبو داود  :السنة ( ، )ٜٗ٘ٛوابن ماجو  :اؼبقدمة
( ، )ٗٚوأضبد ( ، )ٕ٘ٙ/ٙوالدارمي  :اؼبقدمة (٘ٗٔ).
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٚ :
 - ٙسورة آؿ عمراف آية .ٚ :
 - ٚسورة غافر آية .ٗ :
 - ٛسورة اؼبائدة آية .ٜٗ :

ٔٗٙ

كتاب فضائل القرآن
تعاىل :

       

(ٔ)

وإذا خالف األئمة أو إماـ -

اإلماـ اؼبوثوؽ -خالف ىذه األدلة وتركها وعمل بالقوانُت الوضعية واآلراء البشرية فقد أوقع الناس ُب
الضبللة وأضلهم عن سواء السبيل  ،وؽبذا قاؿ اؼبصنف  :وؼبا سأؿ صبغ عمر  عن الذاريات وأشباىها
ضربو عمر  ،ىذا رجل جاء إىل اؼبدينة  ،وكاف يتتبع اؼبشكل من القرآف الكرَل  ،يتتبع اؼبشكبلت ويسأؿ
الناس عنه ا ؛ حىت إذا مل يعلموىا أوقعهم ُب الشك والريب ُب القرآف الكرَل  ،فقاؿ عمر  :ايتوٍل بو  ،فلما
جاء  ،قاؿ  :ماذا عندؾ ؟ سأؿ عمر عن سأؿ عمر عن بعض اآليات ُب سورة الذاريات  ،قاؿ  :ما ىي
الذاريات ؟ بُت لو عمر أهنا الرياح  ،ولوال أٍل ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؽبا ما قلتها لك ٍ ،ب قاؿ لو :
اغبامبلت ما ىي ؟ قاؿ  :السحاب  ،ولوال أٍل ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؽبا ما قلتها لك ٍ ،ب سألو عن
اعباريات  ،قاؿ  :ىي السفن  ،ولوال أٍل ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؽبا ما قلتها لك ٍ ،ب سألو  ،وىكذا ٍ ،ب
ضربو عمر ُ-ب بعض الروايات ضربو حىت أدماه -ألنو أ ظهر أمرا ال يريد منو العلم والفائدة  ،وإمبا يريد منو
التعنت والعناد التعنت والعناد وإيقاع الناس ُب الشك والريب  ،وىذا منهج أخذه األئمة  ،كما حكى
القرطيب قاؿ  :كاف بعض األئمة من السلف يعاقبوف من يسأؿ عن اغبروؼ اؼبشكلة ُب القرآف ؛ ألف
السائل إف كاف يريد إظها ر بدعة وإثارة فتنة فهو حقيق بالضرب والتعزير  ،وإف كاف  ،وإف مل يكن ذلك
مقصده فإنو قد استحق أف يعاتب وأف يؤدب على ىذا الفعل الذي فعلو  ،فاؼبسلم ال يسأؿ إال عما
يشكل عليو ويريد فهمو  ،ال يسأؿ وىو يفهم حىت يوقع اؼبسئوؿ ُب حرج أيضا أو يبث فتنة بُت الناس بعد
اعب واب عليو  ،وىذا من التضليل ُب ربريف القرآف الكرَل  ،وىذا اغبديث فيو ضعف الذي يقوؿ ؼبا سأؿ
صبيغ األثر فيو ضعف  ،قاؿ ابن الكثَت  :ال يصح رفعو وأقرب ما يكوف أنو موقوؼ على عمر  ،وقد ذكر
ىذه القصة أيضا البزار ُب مسنده  ،وأخرجها الدارمي  ،واآلجري ُب الشريعة  ،والبللكائي ُب شرح أصوؿ
اعتقاد أىل السنة .

ٔ  -سورة النساء آية .ٜ٘ :
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ٔٗٛ

كتاب فضائل القرآن

باب وعيد من قال في القرآن برأيو وبما ال يعلم
باب وعيد من قاؿ ُب القرآف برأيو ودبا ال يعلم :
وقوؿ اهلل تعاىل :
:

         

(ٔ)

إىل قولو

(ٕ)

       

وعن ابن عباس أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :من قاؿ ُب القرآف برأيو  -وُب رواية  :من غَت علم  -فليتبوأ
مقعده من النار (ٖ) رواه الًتمذي وحسنو .
وعن جندب قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  من قاؿ ُب القرآف بَِرأْيِِو فأصاب فقد أخطأ (ٗ) رواه أبو داود

والًتمذي وقاؿ  :غريب .
نعم ىذا الباب ذكر فيو اؼبؤلف الوعيد الشديد على من ذبرأ ُب القوؿ على اهلل ببل علم ٍب صدر ىذا
الباب هبذه اآلية العظيمة ُب سورة األعراؼ يأمر اهلل تعاىل فيها نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يقوؿ
للناس  :إف ريب حرـ كذا وكذا قاؿ " :إمبا" وإمبا ىذه من أدوات اغبصر  ،فحصر احملرمات ُب طبسة أشياء
أو أربعة أشياء :

           

                


(٘)

أو نقوؿ

 

()ٙ

ىذه واحدة فتكوف أربعا  ،وىذه اآلية صبعت أصوؿ

احملرمات ُب القرآف الكرَل  ،صبعت أصوؿ احملرمات ُب القرآف الكرَل  ،وابتدأ اهلل تعاىل فيها باألسهل ٍب
ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
ٕ  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
ٖ  -الًتمذي  :تفسَت القرآف (ٔ٘ ، )ٕٜوأضبد (ٔ.)ٕٖٖ/
ٗ  -الًتمذي  :تفسَت القرآف (ٕ٘ ، )ٕٜوأبو داود  :العلم (ٕ٘.)ٖٙ
٘  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
 - ٙسورة األعراؼ آية .ٖٖ :
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األشد ٍب األخطر واألعظم من ذلك  ،وال يعٍت الًتتيب البداية من الًتتيب أنو أعظم  ،بدأ اهلل تعاىل فيها
باألسهل ٍب ترقى إىل األشد فاألشد فاألعظم خطورة  ،فأوؿ شيء حرمو اهلل تعاىل على العباد  ،كما قاؿ
تعاىل ُب ىذه اآلية

        

(ٔ)

فالفواحش كلها

ؿبرمة الفواحش القولية والفواحش الفعلية  ،ىذه ؿبرمة ظاىرا وباطنا  ،ودخل ُب ىذا التحرَل ُب الفواحش
كل فاحشة قاؽبا اإلنساف أو عملها اإلنساف  ،وقد ذكر اهلل تعاىل ُب آية أخرى ىذا التحرَل :

 
(ٕ)

              
        
 

(ٗ)

هنى عن قرباف الفواحش ٍ ،ب ُب القرآف الكرَل جاء تفصيل لبعض الفواحش

اليت فيها خطورة شديدة على اجملتمع منها أيضا الزنا قاؿ :
  

(٘)

(ٖ)

فيها الفواحش ىذه ؟



      

خص بعض الفواحش بالذكر لشناعتها وبشاعتها وخطورهتا بُت الناس  ،وإال

وإال فإف اهلل تعاىل قد حرـ الفواحش ودخل ُب ىذا التحرَل الفواحش الظاىرة والباطنة القولية والفعلية ٍ ،ب
بعد ذلك قاؿ :

 

دبا تدعوه إليهم شهواهتم  ،ويقوؿ تعاىل :

()ٙ

اإلٍب ىو اػبطايا واؼبعاصي اليت يرتكبها العباد ويقعوف فيها دبا
    

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٔ٘ٔ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٔ٘ٔ :
ٗ  -سورة األنعاـ آية .ٔ٘ٔ :
٘  -سورة اإلسراء آية .ٖٕ :
 - ٙسورة األعراؼ آية .ٖٖ :
 - ٚسورة األنعاـ آية .ٕٔٓ :

ٓ٘ٔ

()ٚ

سورة األنعاـ

كتاب فضائل القرآن


(ٔ)

يعٍت  :اتركوا

   

الظاىر الذي ُب العلن والذي ُب السر حىت حديث النف
لكن ال وبدث نفسو بفعل معصية

(ٕ)



يعٍت الشيء اػبفي والشيء

ابتعدوا عنو وإف كاف اإلنساف ال يؤاخذ عليو

   



(ٖ)

جاء التأكيد على النهي

أيضا ُب ى ذه اآلية  ،فاإلٍب ىو اػبطايا واؼبعاصي والذنوب اليت يرتكبها الناس ُب حياهتم  ،والبغي ىو
االعتداء على الناس ُب أمواؽبم ودمائهم وأعراضهم وديارىم -أيضا -االعتداء عليهم ُب ديارىم ُب ديارىم
وأمواؽبم وأعراضهم ودمائهم  ،ودخل ُب ىذا البغي كل شيء حرمو اهلل تعاىل من االعتداء  ،وجاءت آيات
أخرى أيضا ربذر من ذلك وتنذر
وقاؿ :

       

(٘)

  

ىذا عن قاروف  ،يعٍت  :تطاوؿ عليهم وردبا سلب أمواؽبم واعتدى

عليهم  ،ومن ذلك أيضا ما يقع من اغبوادث فهي داخلة ُب البغي  ،واهلل تعاىل قد قاؿ :
  



()ٙ

أو إراقة دمائهم وسلب أمواؽبم


()ٚ

(ٗ)

 

الفساد ُب األرض ىو تعطيل السبل واؼبنافع على الناس وقطع مصاغبهم
          

فنهى اهلل تعاىل عن البغي ُب ىذه اآلية وحرمو ،

ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٕٔٓ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٕٔٓ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٕٔٓ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٔٚٛ :
٘  -سورة القصص آية .ٚٙ :
 - ٙسورة القصص آية .ٚٚ :
 - ٚسورة القصص آية .ٚٚ :
 - ٛسورة األعراؼ آية .ٖٖ :
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()ٛ

كتاب فضائل القرآن
وقيده بغَت اغبق ،

  

(ٔ)

وىذا ىو الثالث  ،حذر أيضا من الشرؾ باهلل وأدخلو

ُب دائرة التحرَل  ،وأف من مات على الشرؾ باهلل فإنو من أىل النار  ،قاؿ تعاىل :


(ٕ)

أي  :ومات على الشرؾ

   

(ٖ)

  

        

ودخل ُب ىذه الكلمة

  

(ٗ)

كل

أنواع الشرؾ صغَتىا وكبَتىا  ،فكلها ؿبرمة حرمها اهلل تعاىل  ،وختم ىذا التحرَل بأعظم ؿبرـ حرمو اهلل وىو
القوؿ على اهلل ببل علم  ،الذي ىو الكذب واالفًتاء واختبلؽ الكبلـ  ،وألف أيضا  ،فما ىو أعظم إذا
الشرؾ باهلل أو القوؿ على اهلل ببل علم ؟ القوؿ  ،كما قاؿ أىل العلم ؛ ألف الشرؾ باهلل ىو فرد من أفراد
القوؿ على اهلل ببل علم ؛ ألف الشرؾ أيضا ىو كذب  ،الشرؾ ىو نسبة شيء إىل اهلل ما ال هبوز  ،وىو
داخل ُب أنواع الكذب  ،والقوؿ على اهلل ببل علم أعم أعم من ذلك فقاؿ تعاىل :
    

(٘)

  

اإلنساف ال يقوؿ شيئا ُب أحكاـ الشريعة أو ُب القرآف والسنة إال وىو

يعلم  ،ومن تكلم أو أفىت الناس دبا ال يعلم فهو داخل ُب ىذا الوعيد الشديد  ،وقد تشبو باؼبشركُت الذين
يقولوف على اهلل ما ال يعلموف  ،قاؿ اهلل تعاىل :

     

              
  

()ٙ

قاؿ تعاىل :

        

ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
ٕ  -سورة اؼبائدة آية .ٕٚ :
ٖ  -سورة اؼبائدة آية .ٕٚ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
٘  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
 - ٙسورة النحل آية .ٔٔٙ :

ٕ٘ٔ

كتاب فضائل القرآن
            
            

داخلوف ُب الوعيد  ،قاؿ تعاىل ُب سورة البقرة أيضا :
  

(ٖ)

(ٔ)

وقاؿ تعاىل :

(ٕ)

فهؤالء كلهم

       

ىذا ُب حق اؼبشركُت  ،فالشاىد وأف ىذه اآلية أيها اإلخوة فيها بياف عقوبات

مغلظة وؿبرمات كبَتة على اإلنساف أف يتأملها .
وكما قاؿ أىل العلم  :ىذه اآلية صبعت أصوؿ احملرمات  ،واإلنساف ال يقوؿ ُب دين اهلل إال دبا يعلم
وال هبوز أف يفيت الناس دبا ىبالف الكتاب أو السنة أو ما عليو إصباع األئمة ؛ ألف ىذا من اؼبشاقة ُب ما
عليو أىل اإلسبلـ  ،وقد قاؿ تعاىل :

        
(ٗ)

      

يقوؿ أنا سوؼ أخالف إصباع األمة وأفيت هبذه

هبذه اؼبسألة بُت الناس  ،ىو إما أف يريد أف يضل الناس أو يريد أف يشتهر بُت الناس  ،وأف يعلم باظبو وأنو
فبلف  ،وىذا ردبا يكوف داخبل ُب مثل ىذا الوعيد الشديد


      

(٘)

وُب اغبديثُت التاليُت أيضا ربذير شديد ُب تفسَت القرآف بغَت علم  ،وأف اإلنساف اؼبسلم ال يقوؿ ُب
القرآف برأيو  ،وإمبا يقوؿ دبا علمو وأنو اغبق اؼبوافق ؼبا ُب الكتاب وُب السنة .
ووبسن بنا أيضا أف نبُت ُب ىذا اؼبقاـ على وجو السرعة التفسَت وأنو على نوعُت  :تفسَت باؼبأثور ،
وتفسَت بالرأي .
ٔ  -سورة يون آية .ٜ٘ :
ٕ  -سورة الشورى آية .ٕٔ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٔٚٓ - ٜٔٙ :
ٗ  -سورة النساء آية .ٔٔ٘ :
٘  -سورة األعراؼ آية .ٖٖ :
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فالتفسير بالمأثور  :ىو الذي يعتمد على اؼبنقوؿ الصحيح من تفسَت القرآف بالقرآف أو تفسَت القرآف
بالسنة أو تفسَت القرآف بأقواؿ الصحابة أو تفسَت القرآف بأقواؿ التابعُت  ،ىذا ىو القسم األوؿ من التفسَت
 ،فهذا التفسَت يدور على الرواية والنقل  ،وىذا ىو الذي هبب اتباعو واألخذ بو ؛ ألنو الطريق الصحيح
الذي فيو النجاة  ،وىو آمن سبيل للحفظ من الزيغ والزلل ُب كتاب اهلل تعاىل والتفسَت .
القسم الثاني  :التفسير بالرأي  ،وىو قسماف أيضا  :قسم مذموـ وقسم فبدوح :

فأما القسم الميموم  :الذي يعتمد فيو اؼبفسر على فهمو اػباص واستنباطو بالرأي اجملرد الذي ال
يستند على أصوؿ شرعية  ،فهذا وال شك مدعاة للشطط والوقوع ُب الزيغ والضلل والضبلؿ  ،وقد قاؿ اهلل
تعاىل :

              

  

(ٔ)

وىذا اؼبعٌت ىو اؼبقصود ُب اغبديث الذي ىو التفسَت بالرأي اؼبذموـ  ،ىذا

الذي جاء النهي عنو ُب اغبديثُت من قاؿ ُب القرآف برأيو  -وُب رواية من غَت علم  -فليتبوأ مقعده من
النار (ٕ) وُب اغبديث اآلخر قاؿ  :من قاؿ ُب القرآف برأيو فأصاب فقد أخطأ (ٖ) أي  :أنو كاف ال
يتحرى الصواب يقوؿ قوال ووافق الصواب  ،فلم هبتهد ُب الصواب الصحيح  ،وإمبا وافق مع األخطاء اليت
وقع فيها وافق الصواب أيضا  ،وىذا داخل ُب اآلية السابقة  ،وىو ُب القوؿ على اهلل ببل علم .

والنوع الثاني  :وىو التفسير بالرأي الممدوح  :وىو ما يستند على أصوؿ شرعية وضوابط علمية ،

ذكر أىل العلم منها  :صحة االعتقاد  ،والتجرد عن اؽبوى  ،والعلم بالعلوـ األخرى اؼبساندة  ،والعلم باللغة
العربية  ،وأف يسعى ُب طلب التفسَت من طرقو وضوابطو الصحيحة  ،ىذا تفسَت فبدوح ؛ وؽبذا صبع بُت
التفسَت بالرأي اؼبمدوح والتفسَت باألثر أئمة من العلماء ؛ منهم الطربي  ،ومنهم ابن كثَت  ،ومنهم البغوي
 ،ىؤالء صبعوا بُت األمرين بُت النقل وبُت بُت األثر والرأي الرأي الصحيح .
أما بعض التفاسَت فإهنا سلكت مسلك الرأي اؼبذموـ ؛ كتفاسَت اؼبعتزلة  ،وتفاسَت الرافضة  ،وبعض
تفاسَت األشاعرة  ،تفسَت الزـبشري تفسَت معتزيل فيو ضبلالت كثَتة  ،وإف كاف فيو معاٍل كبَتة من اللغة
ٔ  -سورة اإلسراء آية .ٖٙ :
ٕ  -الًتمذي  :تفسَت القرآف (ٔ٘ ، )ٕٜوأضبد (ٔ.)ٕٖٖ/
ٖ  -الًتمذي  :تفسَت القرآف (ٕ٘ ، )ٕٜوأبو داود  :العلم (ٕ٘.)ٖٙ

ٗ٘ٔ
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لكنو سلك مسلك الرأي اؼبذموـ  ،وىذا القوؿ على اهلل تعاىل ببل علم ُب القرآف الكرَل داخل ُب ىذا
الوعيد الشديد  ،نعم .
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باب ما جاء في الجدال في القرآن
باب ما جاء ُب اعبداؿ ُب القرآف :
قاؿ أبو العالية  :آيتاف ما أشدنبا على من هبادؿ ُب القرآف قولو تعاىل :
   


(ٔ)

وقولو :

   

       

(ٕ)

عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :جداؿ ُب القرآف كفر (ٖ) رواه أضبد وأبو داود وإسناده جيد .
وُب حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ظبع رسوؿ اهلل  قوما يتماروف ُب القرآف  ،فقاؿ :
(ٗ)
إمبا ىلك من كاف قبلكم باختبلفهم ُب الكتاب
وكذلك اعبداؿ ُب القرآف أيضا على ضربُت  :جداؿ مذموـ  ،وجداؿ فبدوح  ،واؼبؤلف ىنا وبذر من
اعبداؿ اؼبذموـ ُب القرآف الكرَل  ،الذي سلكو الكفار وسلكو اؼبنافقوف وسلكو أىل األىواء والبدع  ،وأما
اعبداؿ اؼبمدوح فهو اعبداؿ باليت ىي أحسن  ،كما قاؿ تعاىل :
   

جداؿ فبدوح ولي

(٘)

قاؿ تعاىل :

    

    

()ٙ

ىذا ىو

على إطبلقو أنو مذموـ  ،وذكر اهلل تعاىل ُ-ب ىذا الباب -ذكر اهلل تعاىل ُب القرآف

الكرَل ىذه اآلية ُب سورة غافر :

       

ٔ  -سورة غافر آية .ٗ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٔٚٙ :
ٖ  -أبو داود  :السنة (ٖٓ ، )ٗٙوأضبد (ٕ.)ٕ٘ٛ/
ٗ  -مسلم  :العلم ( ، )ٕٙٙٙوابن ماجو  :اؼبقدمة (٘ ، )ٛوأضبد (ٕ.)ٔٛ٘/
٘  -سورة العنكبوت آية .ٗٙ :
 - ٙسورة النحل آية .ٕٔ٘ :
 - ٚسورة غافر آية .ٗ :

ٔ٘ٙ

()ٚ

الكافروف

كتاب فضائل القرآن
هبادلوف ُب القرآف ؛ ألجل أف يدفعوا اغبق ويردوه بعد بيانو وظهوره ووضوحو  ،فهم هبادلوف فيو لرد ما فيو
من اغبق وتشكيك الناس فيو  ،كما قاؿ اهلل تعاىل عنهم :
(ٔ)

     

مواضع  ،يعٍت فيها من تأمل ُب ىذه السورة :
ُب وسطها  ،وُب آخرىا قاؿ

 

وىذه السورة سورة غافر وردت فيها اجملادلة ُب ثبلثة

     

     

ذكر اجملادلة  ،وذكر عاقبة اجملادلة بغَت حق قاؿ :
(ٗ)

     

(ٖ)

(ٕ)

ٍب قاؿ ُب آخرىا

        

فهذه السورة فيها حديث عظيم عن ؾبادلة الكفار وما ؽبم من العقاب ُب ىذه

اجملادلة بعد أف قص اهلل تعاىل ُب ىذه السورة تلك اجملادالت اليت صارت فيها بُت من آمن منهم وبُت من
كفر  ،الرجل اؼبؤمن من آؿ فرعوف

  

وتوضيحو  ،فبُت اهلل تعاىل عاقبة الكفار ُب آخرىا :
     

()ٙ

(٘)

فيها ؾبادالت كثَتة لبياف اغبق

       

فهم هبادلوف ُب آيات اهلل ألجل إبطاؿ اغبق الذي وصلهم

وصلهم وعلموه وب ينوه ألنو ال يوافق أىواءىم  ،وىكذا سلك أىل الكتاب ىذا اؼبسلك اػبطَت فأصبحوا
هبادلوف حىت وقع بينهم اػببلؼ فيما أنزؿ اهلل عليهم من الكتب  ،قاؿ تعاىل ُب ىذه اآلية اليت ذكرىا

ٔ  -سورة فصلت آية .ٕٙ :
ٕ  -سورة غافر آية .٘ٙ :
ٖ  -سورة غافر آية .٘ٙ :
ٗ  -سورة غافر آية .ٜٙ :
٘  -سورة غافر آية .ٕٛ :
 - ٙسورة غافر آية .ٗ :
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كتاب فضائل القرآن
اؼبصنف :

        

(ٔ)

قيل  :إف الكتاب

ىنا التوراة ادعت النصا رى أف فيها صفة عيسى وأنكرت اليهود ىذه الصفة  ،وقيل  :إهنم أيضا خالفوا ما
كاف عليو سلفهم ُب العمل هبذا الكتاب  ،وقيل  :خالفوا ما ُب ىذا الكتاب فبا جاءىم من صفة النيب -
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ، -وقيل  :إف اؼبراد بالكتاب أيضا القرآف الكرَل فإف الكفار اختلفوا فيو  ،كفار
قريش ؼبا نزؿ القرآف وقع بينهم خبلؼ منهم من قاؿ  :إنو سحر  ،ومنهم قاؿ  :إنو كهانة  ،ومنهم من قاؿ
 :إنو قوؿ شعر  ،ومنهم من قاؿ  :إف الذي جاء بو ؾبنوف  ،كما قص اهلل تعاىل علينا ُب القرآف الكرَل
تعاىل اهلل عن ذلك  ،وتعاىل عما يقوؿ الظاؼبوف علوا كبَتا  ،فاآلية ؿبتملة ؽبذا وىذا  ،وإمبا قاؿ :
       

(ٕ)



والشقاؽ ىنا معناه  :اؼبنازعة واجملادلة

واؼبخالفة  ،اؼبنازعة واجملادلة واؼبخالفة والتعادي ؛ ألنو إذا وقع النزاع واعبداؿ وقع اؼبعاداة بُت الناس  ،وأصل
ىذه الكلمة مأخوذة من الشق وىو اعبانب  ،فكأف كل واحد من الفريقُت ُب طريق وىذا ُب طريق  ،يعٍت :
ىذا ُب شق وىذا ُب شق  ،كأهنم انفصلوا بسبب االختبلؼ واؼبنازعة فيما بينهم  ،وؽبذا قاؿ اهلل :
  

(ٖ)



ال يلتقياف  ،اؼبختلفاف ال يلتقياف .

ٍب جاء اغبديث الذي بعده بُت فيو النيب عليو الصبلة والسبلـ من حديث أيب ىريرة  ،أثر أيب العالية مل
ىبرجو اؼبصنف ىنا  ،وقد جاء ُب بعض اآلثار عندما قاؿ  :قاؿ أبو العالية  :آيتاف عندنا آيتاف ُ -ب بعض
الروايات  -قاؿ أبو العالية  :اثناف ما أشدنبا  ،وىذا ىو الذي يستقيم مع السياؽ وىو الذي ُب تفسَت ابن
كثَت أو ُب الدر اؼبنثور  ،وقد أخرج األثر عبد بن ضبيد .
اغبديث الثاٍل فيو هني عن اعبدؿ ُب القرآف أيضا وربذير من ذلك  ،واغبديث رواه أبو داود أضبد وأبو
داود بإسناد جيد ورواه أيضا البزار  ،ومعٌت اغبديث ُب قولو  :جداؿ ُب القرآف كفر (ٗ) اؼبراد هبذا اعبداؿ

ٔ  -سورة البقرة آية .ٔٚٙ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٔٚٙ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٔٚٙ :
ٗ  -أبو داود  :السنة (ٖٓ ، )ٗٙوأضبد (ٕ.)ٕ٘ٛ/

ٔ٘ٛ

كتاب فضائل القرآن
نوع من أنواع اعبداؿ ولي كل اعبداؿ  ،نوع من أنواع اعبداؿ اؼبؤدي إىل الشك والتكذيب ؼبا جاء ُب
القرآف الكرَل  ،وىذا ىو كفر فاعبداؿ ُب متشابو القرآف واػبوض فيو قد يوصل اإلنساف أيضا إىل الكفر ،
وظباه كفرا  ،قاؿ  :جداؿ ُب القرآف كفر (ٔ) ظباه كفرا ؼبا ىبشى من عاقبتو  ،ؼبا ىبشى من عاقبتو .
يع ٍت  :كأف يأٌب إنساف ويستدؿ بآية ٍب يأٌب آخر ويستدؿ بآية أخرى  ،وىذا يكذب ىذا وىذا
يكذب ىذا  ،وال يكوف التكذيب منصبا على الشخص قد يكوف منصبا على القرآف .
وُب ىذا آيات كثَتة اعبداؿ فيو  ،يعٍت  :لو جاء إنساف وقاؿ  :اهلل تعاىل أخرب ُب كتابو أنو سوؼ يقف
كل إنساف ويسألو عما عمل قاؿ تعاىل :
أخرى تبُت أهنم ال يسألوف :
تعاىل :

    

(ٕ)

        

وقاؿ ُب آية
(ٖ)

وقاؿ

           

    

(ٗ)

ما يتكلم ىذا  ،كيف يقولوف ىذا ؟ فهذا يستدؿ هبذه

اآلية اليت تبُت وىذه اآلية اليت تنفي  ،فيقع اعبداؿ والشقاؽ واػببلؼ  ،كما فعلت الزنادقة أيضا فعلوا ذلك
وشككوا ُب القرآف الكرَل  ،وكما قالوا عند قولو تعاىل :
 

(٘)

قاؿ

     

     

()ٙ

ىنا تفاوت  ،فالذي يقرأ

التفسَت ويقرأ ما قالو أىل التفس َت وكبلـ اؼبفسرين  ،وابن عباس قد تكلم ُب ىذه اؼبسائل كثَتا وأجاب على
ىذه اإلشكاالت  ،وكتاب الرد على الزنادقة كتاب جيد لئلماـ أضبد  ،ىذا الكتاب يقرأ فيو مثل ىذه
النظائر  ،رسالة صغَتة لئلماـ أضبد اظبها الرد على الزنادقة  ،جاء دبثل ىذه اآليات اليت يضربوف بعضها
ٔ  -أبو داود  :السنة (ٖٓ ، )ٗٙوأضبد (ٕ.)ٕ٘ٛ/
ٕ  -سورة الصافات آية .ٕٗ :
ٖ  -سورة الرضبن آية .ٖٜ :
ٗ  -سورة اإلسراء آية .ٜٚ :
٘  -سورة اؼبعارج آية .ٗ :
 - ٙسورة السجدة آية .٘ :
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كتاب فضائل القرآن
ببعض ويريدوف أف يشككوا ُب القرآف ٍب يؤوؿ هبم األمر إىل التكذيب للقرآف الكرَل  ،ىذا ىو الكفر الذي
عٌت بو اغبديث .
واغباصل أف اؼبراد أف اؼبراء ُب القرآف واعبداؿ الذي يكوف لقصد التكذيب بالقرآف الكرَل وإلبطاؿ آياتو
ىذا كفر والعياذ باهلل  ،أما الذي يريد الكشف عن حقيقتو القرآف وبياف ما فيو  ،لكنو يسأؿ ؼباذا ُب اآلية
كذا وُب اآلية كذا ىو قصده أف يأخذ اؼبعٌت ويستفهم حىت ال يقع ُب نفسو ريب وشك  ،فهذا ال يدخل
ُب الكفر  ،إذا أراد الوصوؿ إىل اؼبعٌت اغبقيقي  ،وؽبذا قاؿ  :ظبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قوما

يتماروف ُب القرآف  ،فقاؿ  :إمبا ىلك من كاف قبلكم باختبلفهم ُب الكتاب (ٔ) ىذه اعبملة األخَتة قولو :
إمبا  ،ىي أخرجها مسلم وستأٌب ُب اغبديث ُب الباب القادـ  ،وإمبا ال يصح لئلنساف أف يضرب القرآف
بعضو ببعض فيتشبو بأىل الكتاب ويتشبو بأىل الكفر والزيغ والضبلؿ  ،إذا أشكل عليو شيء يسأؿ عما
أشكل عليو حىت يصل إىل اغبق ويصل إىل اؽبدى ُب معٌت اآليات  ،ولي ىناؾ بُت آيات القرآف تعارض
أو اختبلؼ أو تنافر ُب اؼبعاٍل بل ىي متسقة ومتناسقة ومتقاربة ومتوافقة بعضها يشهد لبعض وبعضها
يوضح بعضا  ،واألمثلة على ىذا كثَتة يعٍت بياف ىذه اآليات يطوؿ  ،ولكن نكتفي دبا جاء ُب الباب

ٔ  -مسلم  :العلم ( ، )ٕٙٙٙوابن ماجو  :اؼبقدمة (٘ ، )ٛوأضبد (ٕ.)ٔٛ٘/

ٓٔٙ

كتاب فضائل القرآن

باب ما جاء في االختالف في القرآن في لفظو أو معناه
باب ما جاء ُب االختبلؼ ُب القرآف ُب لفظو أو معناه :

وقوؿ اهلل 

        

        

(ٔ)
(ٕ)

اآلية  ،وقولو :

اآلية .

وُب الصحيح عن ابن مسعود قاؿ  :ظبعت رجبل يقرأ آية ظبعت النيب  يقرأ خبلفها  ،فأخذت بيده
فانطلقت بو إىل رسوؿ اهلل  فذكرت ذلك لو  ،فعرفت ُب وجهو الكراىة فقاؿ  :كبلكما ؿبسن  ،فبل
(ٖ)
زبتلفوا  ،فإف من كاف قبلكم اختلفوا فهلكوا
وفيو أيضا عن ابن عمر قاؿ  :ىجرت إىل النيب  وظبعت أصوات رجلُت اختلفا ُب آية  ،فخرج
علينا رسوؿ اهلل  يعرؼ ُب وجهو الغضب فقاؿ  :إمبا ىلك من كاف قبلكم باختبلفهم ُب الكتاب

(ٗ)

وُب اؼبسند من حديث عمرو بن شعيب قاؿ  :كنا جلوسا بباب النيب  فقاؿ بعضهم  :أمل يقل اهلل
كذا وكذا ؟ وقاؿ بعضهم  :أمل يقل اهلل كذا وكذا ؟ فسمع ذلك رسوؿ اهلل  فخرج فكأمبا فقئ ُب وجهو
حب الرماف  ،فقاؿ  :أهبذا أمرًب أو هبذا بعثتم  ،أف تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعضو ؟ إمبا ضلت األمم
قبلكم ُب مثل ىذا  ،إنكم لستم فبا ىاىنا ُب شيء  ،انظروا الذي أمرت بو فاعملوا بو  ،والذي هنيتم عنو
فانتهوا عنو (٘) وُب رواية  :خرج وىم يتنازعوف ُب القدر  ،وكذا رواه الًتمذي من حديث أيب ىريرة  ،وفيو
 :خرج وكبن نتنازع ُب القدر  ،وقاؿ  :حسن .

ٔ  -سورة ىود آية .ٜٔٔ - ٔٔٛ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٖٔ :
ٖ  -البخاري  :اػبصومات (ٕٓٔٗ)  ،وأضبد (ٔ.)ٗٓ٘/
ٗ  -مسلم  :العلم ( ، )ٕٙٙٙوأضبد (ٕ.)ٜٕٔ/
٘  -ابن ماجو  :اؼبقدمة (٘ ، )ٛوأضبد (ٕ.)ٜٔ٘/
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كتاب فضائل القرآن
ُب ىذا الباب أيضا النهي الشديد عن اػبوض ُب القرآف الكرَل أو االختبلؼ فيو  ،وصدر اؼبؤلف
الباب بقولو تعاىل :

        

(ٔ)

الذين جاءوا

بعد عصر النيب عليو الصبلة والسبلـ وبعد القروف اؼبفضلة اختلفوا ُب أدياهنم وعقائدىم ومللهم  ،قيل  :إف
اآلية ؿبمولة على ىذا  ،يعٍت  :أف اؼبختلفُت ىم الذين اختلفوا ُب أدياهنم وعقائدىم وآرائهم ومذاىبهم ،
وال يزاؿ ىذا االختبلؼ باؽ ومستمر  ،وقيل معٌت ثاف أف االختبلؼ  :اؼبراد بو االختبلؼ ُب الرزؽ وطلب
اؼبعاش  ،وىذا قوؿ للحسن  ،وبُت القولُت تضاد  ،والصحيح ىو األوؿ أف االختبلؼ ال يزاؿ بُت البشر
قائما  ،واالستثناء حينئذ يكوف منقطعا  ،قولو :
 

(ٕ)

      

فاالستثناء ىنا منقطع أي إال اؼبرحومُت من أتباع الرسل الذين سبسكوا دبا أمر اهلل تعاىل بو

من الدين  ،وما جاءهتم بو الرسل من البينات واؽبدى  ،فهؤالء ىم أىل الرضبة  ،وسبسكوا ُب ىذا اػببلؼ
الواقع بُت الناس سبسكوا دبا جاءىم من عند اهلل تعاىل ،

    

(ٖ)

فهم أىل

اإلسبلـ وأمة اإلسبلـ الذين آمنوا بالنيب عليو الصبلة والسبلـ وصدقوه وآمنوا بالرسل وصدقوا ما جاءىم من
الكتاب وعملوا بو  ،فهؤالء ىم الذين تناؽبم الرضبة .
ويقوؿ قتادة  :أىل رضبة اهلل ىم اعبماعة وإف تفرقت ديارىم وأبداهنم  ،وأىل معصية اهلل ىم أىل الفرقة
وإف اختلفت ديارىم وأبداهنم  ،ىؤالء ىم أ ىل رضبة اهلل اليت قاؿ اهلل تعاىل ُب آية أخرى عن رضبتو سبحانو
:

         

(ٗ)

ٔ  -سورة ىود آية .ٜٔٔ - ٔٔٛ :
ٕ  -سورة ىود آية .ٜٔٔ - ٔٔٛ :
ٖ  -سورة ىود آية .ٜٔٔ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٙ :

ٕٔٙ

كتاب فضائل القرآن
واآلية الثانية أيضا فيها بياف ما حصل لؤلمم بعد أف كانوا على التوحيد قاؿ تعاىل :
      

(ٔ)

 

أي  :كاف الناس كما يقوؿ ابن

عباس  :كانوا ما بُت آدـ وبُت نوح عليهما السبلـ عشرة قروف كانوا على التوحيد اػبالص  ،وبعد ذلك دب
فيهم الشرؾ وظهر الشرؾ بينهم  ،كانوا أمة واحدة على دين واحد وعلى توحيد خالص  ،فبعد ذلك بعث
اهلل النبيُت مبشرين ومنذرين ابتداء من نوح عليو السبلـ يبشروهنم بفضائل التوحيد وينذروهنم بعواقب الشرؾ
الذي وقعوا فيو وىذا يدؿ على أهنم اختلفوا فيما بعد
  

(ٕ)

     

فلما وقع فيهم اػببلؼ مل يستجيبوا أيضا ؽبذا اغبق الذي جاء

بو األنبياء بل زاد اػببلؼ والشقاؽ واعبداؿ بينهم وجادلوا أنبياءىم ورد أكثرىم ما جاءىم من التوحيد
وأنكروه  ،فهذا أيضا داخل ُب الوعيد الشديد فيمن تقوـ عليو اغبجة ويبلغو البياف ٍب ىبالفو ويقع ُب
االختبلؼ .
وجاء اغبديث أيضا الذي ُب الصحيح ُب قوؿ ابن مسعود  ظبعت رجبل  ،قيل  :إف الرجل ىو أيب
 ،كما ُب بعض الروايات  ،وتذكر بعض الروايات األخرى ُب غَت الصحيحُت  ،اغبديث ُب الصحيحُت ،
عند البيهقي وغَته  :أف االختبلؼ وقع بينو وبُت أيب ُب سورة من القرآف الكرَل وىي سورة األحقاؼ ،
خبلؼ يسَت  ،كم عدد آياهتا ؟ ىذا يقوؿ  :طبسة وثبلثُت  ،وىذا يقوؿ  :ستة وثبلثُت  ،اختلفوا ُب عدد
ىذه اآليات ُب ىذه السورة  ،فيقوؿ  :فذكرت ذلك للنيب عليو الصبلة والسبلـ  ،فعرؼ ذلك ُب وجهو أي
أنو تغَت وأنكر كيف يقع ىذا اػببلؼ ُب القرآف الكرَل  ،وأنا بُت ظهرانيكم  ،فصوب كل واحد ؼبا قاؿ ،
ٍب أيضا حذرىم وأنذرىم  ،فقاؿ  :كل كبلمكم حسن  ،ولكن إياكم أف تتشبهوا دبن سبقكم من األمم
فإنكم إف وقعتم ُب ىذا اػببلؼ وسرًب عليو وقعتم ُب اؽبلكة  ،قاؿ  :فإف من كاف قبلكم اختلفوا فهلكوا
(ٖ) وىذا قد ورد بُت الصحابة أيضا ُب غَت ىذا اؼبوضع .
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٖٔ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٖٔ :
ٖ  -البخاري  :اػبصومات (ٕٓٔٗ).
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وُب الصحيح أيضا صحيح البخاري ظبع عمر  ظبع ىشاـ بن حكيم يقرأ سورة الفرقاف  ،فلما ظبعو
عمر ُب حياة النيب عليو الصبلة والسبلـ كأنو استنكر ىذا اغبرؼ الذي قرأ بو  ،فأخذه وذىب بو إىل النيب
عليو الصبلة والسبلـ فذكر لو أنو قرأ حبرؼ مل تقرئنيو  ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :اقرأ يا عمر  ،فقرأ
عمر  ،فقاؿ  :ىكذا أنزؿ  ،قاؿ  :اقرأ يا ىشاـ  ،فقرأ ىشاـ  ،فقاؿ  :ىكذا أنزؿ ٍ -ب جاء اغبديث ُب
آخره  -قاؿ  :إف ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤوا ما تيسر منو (ٔ) فصوب النيب عليو الصبلة
والسبلـ ىذا وىذا ومل ينكر عليهم ُب ىذا األمر  ،الشاىد أهنم ذىبوا إىل النيب عليو الصبلة والسبلـ ليزيلوا
ىذا اػببلؼ  ،وابن مسعود كما ُب ىذا اغبديث أنو أخذ بيده إىل النيب عليو الصبلة والسبلـ ليبحث عن
اغبق ويعرؼ  ،وىذا مصداؽ قولو تعاىل :
     

        
(ٕ)

يعٍت ردوا ما اختلفتم فيو ُب حياتو أي للصحابة  ،وبعد

موتو ردوا إىل سنتو  ،وعودوا إىل ما ذكره من أحاديث صحيحة لتصلوا ُب ذلك إىل اعبواب .
الصحابة رضواف اهلل عليهم كانوا حريصُت على ذلك فالواحد منهم يأخذ بيد أخيو ويذىب بو ليطلب
الصواب والقوؿ اغبق ُب ىذه اؼبسألة  ،وقد دؿ اغبديث على أمور منها :
اغبض على لزوـ اعبماعة واغبرص على األلفة والتحذير من الفرقة واالختبلؼ .
ودؿ اغبديث  :النهي عن اؼبراء ُب القرآف بغَت حق  ،أما إذا كاف لقصد طلب اغبق ووضوح اؼبعٌت فهذا
ال شيء فيو .
ودؿ اغبديث  :على الرجوع إىل الكتاب والسنة عند االختبلؼ .
وُب اغبديث الذي بعده حديث -عمرو بن العاص عن  -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قاؿ :
ىجرت إىل النيب  ،ىجرت أي  :خرجت ُب اؽباجرة وىي شدة اغبر  ،أي  :خرجت ُب اؽباجرة وىي شدة
اغبر ٍ ،ب ذكر ُب ىذا اغبديث أنو ظبع صوت رجلُت اختلفا ُب آية وحذرىم النيب عليو الصبلة والسبلـ كما
حذر من سبق مع ا بن مسعود  ،لكنو غضب أيضا ُب ىذا اػببلؼ الذي حصل  ،وقولو  :اختلفا ؛ ألف
ٔ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٔٗٓ٘)  ،ومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٛٔٛوالًتمذي  :القراءات (ٖٗ ، )ٕٜوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٜٖٛوأبو
داود  :الصبلة (٘ ، )ٔٗٚوأضبد (ٔ ، )ٕٗ/ومالك  :النداء للصبلة (ٕ.)ٗٚ
ٕ  -سورة النساء آية .ٜ٘ :
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ىذا االختبلؼ مل يكن اختبلفا ُب القراءة كما سبق  ،ألف االختبلؼ األوؿ صوبو النيب عليو الصبلة
والسبلـ  ،وقاؿ  :حسن  ،وقاؿ لعمر وىشاـ  :ىكذا أنزؿ  ،وىنا قاؿ  :فخرج علينا رسوؿ اهلل  يعرؼ
ُب وجهو الغضب  ،يعٍت  :كأف األمر ىبتلف عن األوؿ  ،فهذا االختبلؼ مل يكن اختبلفا ُب القراءة ؛ ألنو
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد سوغ أف يقرأ القرآف على سبعة أحرؼ وإف اختلفت القراءات فهذا جائز ،
ىذا ال ىبتلف فيو اؼبسلموف  ،يعٍت ُب القراءات  ،ووبتمل أيضا أف يكوف االختبلؼ لقصور فهم بعضهم
على بعض  ،يعٍت بعضهم فهم من اآلية كذا  ،وكأف الثاٍل أنكرىا  ،ووبتمل أيضا أهنا من اآليات اؼبتشاهبة
 ،فتعرض االثناف لتأويلها  ،تعرضا لتأويل ىذه اآلية اؼبتشاهبة  ،فأنكر عليهم النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 ،وكأنو يقوؿ ؽبم الواجب عليكما التسليم ُب آيات القرآف الكرَل واإليباف بو  ،وإياكم واػبوض فيما ال
يعنيكم ُب معاٍل القرآف الكرَل  ،وتبُت أف اإلنكار ىنا ىبتلف  ،أف االختبلؼ ُب ىذا اغبديث ىبتلف عن
االختبلؼ ُب اآلية السابقة  ،القراءات لي فيها اختبلؼ  ،يعٍت اختبلؼ تضاد ال  ،إمبا ىي قراءات
مت فاوتة  ،ىذا يقرأ حبرؼ كذا  ،وىذا يقرأ حبرؼ كذا  ،والقرآف كلو قرئ على حرؼ واحد من األحرؼ
السبعة  ،عندما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ  ،فلم يبق من ىذه السبعة إال
حرفا واحدا  ،وأما البقية الستة فهي ال توجد  ،استقر القرآف بعد العرضة األخَتة وبعد اعبمع الذي حصل
من الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب مراحلو الثبلث على حرؼ واحد من األحرؼ السبعة  ،وىي القراءات
السبع اليت سبعها ابن ؾباىد .
وُب اغبديث التايل الذي ُب اؼبسند وأخرجو ابن ماجو والًتمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب
أنكر النيب صلى اهلل عليو وآل و وسلم أيضا على صباعة من الصحابة كانوا يتدارءوف أو يتماروف بآيات من
القرآف الكرَل  ،ىذا يقوؿ قاؿ اهلل كذا وكذا  ،وىذا يقوؿ ال أمل يقل اهلل كذا وكذا  ،فارتفعت أصواهتم ُب
ىذا االختبلؼ الواقع بينهم  ،فخرج عليهم النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم مغضبا  ،وكأف عيناه اضبرت أو
زاد انفتاحها من شدة ما يرى من ىذا االختبلؼ الذي واقع ٍ ،ب استفهم ؽبم  :أهبذا أمرًب أـ هبذا بعثتم ؟
إنكم مل تؤمروا هبذا ومل زبلقوا ؽبذا  ،خلقتم للتسليم لكتاب اهلل تعاىل واإليباف بو وأال تضربوا بعضو ببعض ،
وقد وقع مثل ىذا لؤلمم السابقة قبلكم فأىلكهم اهلل وأنزؿ هبم عقوبتو  ،فإياكم إياكم أف تقعوا مثل ما
وقعوا فيو  ،وُب بعض الروايات كما ذكر اؼبصنف أهنم كانوا يتنازعوف ُب مسائل القدر  ،وىذا يقوؿ ينزع آية
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ويقوؿ قاؿ اهلل  ،والثاٍل ينزع آية ويقوؿ قاؿ اهلل تعاىل  ،والقدر ىو سر اهلل ُب خلقو ال يطلع عليو ملك
مقرب وال نيب مرسل  ،بل الواجب اإليباف والتسليم لقضاء اهلل تعاىل وقدره  ،وعدـ اػبوض ُب ذلك  ،وؽبذا
ظبوا القدرية قدرية ألهنم خاضوا ُب مسائل القدر اليت هني اؼبسلم أف ىبوض فيها  ،وؼبا بلغ ابن عمر عن
أولئك اعبماعة الذين كانوا ىبوضوف ُب مسائل القدر  ،وقيل لو  :إهنم يقولوف إف األمر أنف  ،أي  :األمر
مستأنف إف اهلل ال يعلم األشياء إال بعد وقوعها أما قبل وقوعها فإنو ال يعلمها تعاىل اهلل عما يقولوف علوا
كبَتا  ،فقاؿ  :أبلغهم أٍل بريء منهم وىم برآء مٍت  ،وىذه من اؼبسائل العظيمة اػبطَتة من مسائل
االعتقاد وأف اإلنساف ال ىبوض فيها  ،عليو أف يعتقد ما اعتقده النيب عليو الصبلة والسبلـ والصحابة
والتابعوف وسلف ىذه األمة ُب مسائل االعتقاد  ،ومن أنبها القدر الذي يسوؿ الشيطاف لئلنساف اػبوض
ُب مثل ىذا ُ ،ب اغبياة وُب اؼبمات  ،وُب الشقاء وُب السعادة  ،وما أشبو ذلك  ،فقولو عليو الصبلة
والسبلـ ُب ألفاظ اغبديث أهنم يتنازعوف ُب ىذا ُب مسائل القدر النهي الشديد عن اػبوض ُب اؼبتشابو من
آيات القرآف الكرَل  ،نعم .

ٔٙٙ

كتاب فضائل القرآن

باب إذا اختلفتم فقوموا
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل  :باب إذا اختلفتم فقوموا :
ُب الصحيح عن جندب أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :اقرؤوا القرآف ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا
عنو

(ٔ)

وؽبما عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل  قاؿ ُب مرضو  :ائتوٍل بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده
 ،قاؿ  :فقاؿ عمر  :إف رسوؿ اهلل  قد غلبو الوجع  ،وإف عندنا كتاب اهلل حسبنا  ،وقاؿ بعضهم  :بل
(ٕ)

ائتوا بكتاب  ،فاختلفوا  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  قوموا عٍت وال ينبغي عند نيب تنازع
وؼبسلم عن ابن مسعود أنو قرأ سورة يوسف  ،فقاؿ رجل  :ما ىكذا أنزلت  ،فقاؿ  :أتكذب بالكتاب
؟

ىذا اغبديث رواه البخاري ومسلم  ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :اقرؤوا القرآف ما ائتلفت  ،أي  :ما
اجتمعت قلوبكم  ،فإذا اختلفتم  ،أي ُ :ب فهم معانيو  ،فقوموا عنو  ،ومعٌت قولو عليو الصبلة والسبلـ :
فقوموا عنو  ،ىذا وبتمل أف يكوف النهي خاصا بزمنو عليو الصبلة والسبلـ لئبل يكوف ذلك سببا لنزوؿ ما
يسوؤىم من القرآف  ،ما يسوؤىم أي نزوؿ القرآف ألف اهلل تعاىل قاؿ :
      

(ٖ)

   

ووبتمل أف يكوف أيضا أنو ُب زمنو وغَته  ،أي

اقرؤوا القرآف  ،فإذا وقع بينكم خبلؼ أو عرضت لكم شبهة تقتضي اؼبنازعة الداعية إىل افًتاؽ قلوبكم
فاتركوا القراءة حىت ال يستمرئ اػببلؼ فيما بينكم  ،حىت ُب غَت فهم اؼبعاٍل ُ ،ب األداء ُب أداء التبلوة
نفسها  ،ىذا يقوؿ حكم اآلية كذا من حيث التجويد ُب اؼبد أو ُب الصفة أو ُب اؼبخارج  ،ويطوؿ النقاش
حوؿ ىذا  ،وأنا قرأت بكذا وأنت قرأت بكذا  ،اؼبد فيو أربع حركات فيو طب حركات يطوؿ النقاش
داخل ُب ىذا أيضا  ،يعٍت  :شامل ُب معاٍل القرآف وُب أداء القرآف  ،يعٍت  :قوموا ال تواصلوا ىذا العمل ،
ٔ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٓ ، )٘ٓٙومسلم  :العلم ( ، )ٕٙٙٚوأضبد (ٗ ، )ٖٖٔ/والدارمي  :فضائل القرآف (ٔ.)ٖٖٙ
ٕ  -البخاري  :العلم (ٗٔٔ)  ،ومسلم  :الوصية ( ، )ٖٔٙٚوأضبد (ٔ.)ٕٕٕ/
ٖ  -سورة اؼبائدة آية .ٔٓٔ :
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وأمره عليو الصبلة والسبلـ بالقياـ عند االختبلؼ ُب عصره وُب غَت عصره كذلك كما تقدـ  ،ومقصود
اغبديث األمر باالستمرار ُب قراءتو وتدبره دوف اػبوض ُب معانيو وتفسَته  ،ألف اإلنساف الذي يقرأ القرآف
وآخر يقرأ ا لقرآف ٍب ىذا يقطع القراءة ويسأؿ جاره الذي يقرأ ٍب هبيبو ٍب يبدأ نقل كبلـ أىل التفسَت ٍب
الردود واؼبعاٍل والًتجيحات يطوؿ ويبقى اػبوض  ،وىذا أيضا قاطع لتبلوة القرآف الكرَل  ،فكأنو يزجرىم
عن أف يقطعوا القراءة ألجل سؤاؿ عن معٌت يؤدي إىل اػببلؼ والشقاؽ  ،أما إذا كاف القارئ يقرأ القرآف
وأشكل عليو معٌت كلمة وأمامو شيخ أو عامل أو مفسر ٍب وقف يسألو عن معٌت ىذه اآلية فهذا ال يدخل
ُب ىذا األمر  ،وال يدخل ُب األمر بالقياـ ُب قولو " فقوموا " يعٍت  :قوموا عن تبلوتو  ،اؼبقصود أف قطع
القراءة ألجل معٌت يؤدي إىل اػببلؼ  ،فإذا كاف اغباؿ كذلك تفرقوا وقوموا عن التبلوة لئبل يتمادى بكم
اػببلؼ والشر ٍب بعد ذلك تفًتؽ قلوبكم بعد أف صبعها اهلل تعاىل ؛ ألف القراءة تكوف بأمرين  :تكوف
باللساف وبالقلب ؛ اللساف بالنطق والقلب بالتدبر  ،فأمره باستدامة القراءة ؛ ألنو إذا نطق بلسانو وتدبر
بقلب و صبع خَتا كثَتا  ،وإذا قطع القراءة وقع اػببلؼ وانصرؼ اللساف وانصرؼ القلب  ،انصرؼ اللساف
وانصرؼ القلب  ،وىذا حىت وبصل ُب األمور العادية بُت الناس  ،لو أف اإلنساف يقرأ كتابا عاديا يريد أف
يفهم أو يذاكر عنده اختبار ويأٌب إنساف ويقاطعو  ،يؤشر إليو يعٍت انتظر انتظر حىت أنتهي حىت ال تذىب
إيش اؼبعلومات اليت ُب ذىنو وال يشرد الًتكيز الذي يريد أف يركز على ىذه اؼبعلومات  ،فكتاب اهلل تعاىل
أوىل  ،كذلك من يكتب هبل يكتب مثبل معروضا أو خطابا أو كذا  ،يأٌب إنساف يسألو فيؤشر إليو أنو
ينتظر حىت ينتهي من الكتابة حىت ال يشوش على ذىنو ٍب تذىب عنو األفكار واؼبعاٍل  ،ينسى ماذا يقوؿ ،
فكذلك كبلـ اهلل تعاىل ال بد أف يكوف اللساف ناطقا والقلب حاضرا إال إذا أشكل على اإلنساف أشياء
فإنو لو أف يسأؿ .
ودؿ اغبديث على أف من أراد أف يتلو القرآف فبل يبحث عن معانيو ُب حاؿ قراءتو ال يبحث عن
معانيو ُب حاؿ قراءتو مع غَته  ،يقرأ القرآف ال يبحث مع زميلو أو صديقو أو أخيو  ،ال يبحث معو بل يفرد
لذلك وقتا يقرأ فيو القرآف اآلية ٍب يتباحث ىو وزميلو ُب معٌت اآلية  ،حىت يصلوف إىل اؼبعٌت  ،وعلى
الباحثُت الذين يبحثوف ُب معاٍل القرآف الكرَل وُب تفسَته أف يقصدوا أيضا  ،يؤخذ من اغبديث أف يقصدوا
ببحثهم ُب التفسَت التعاوف على الرب والتقوى  ،وأف يقصدوا أيضا ابتغاء وجو اهلل تعاىل  ،ويقصدوا نفع

ٔٙٛ
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أنفسهم وزيادة التعليم ؽبم  ،وعليهم أف يبلزموا األدب والوقار  ،فإف اتفقت أفهامهم فاغبمد هلل  ،وإف وقع
بينهم خبلؼ أثناء النقاش فلينفصلوا ؛ ألنو ال هبوز اؼبراء ُب القرآف الكرَل  ،ونتوقف عند ىذا القدر للصبلة
.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

نستكمل الباب الذي فيو اغبديث عن عمرو بن شعيب عن أبيو  ،واغبديث أخرجو أضبد ُب اؼبسند
وابن ماجو والًتمذي  ،وحديث ابن عباس أيضا وىو ُب الصحيحُت يقوؿ ابن عباس  :إف النيب صلى اهلل
عليو وآلو وسلم قاؿ ُب مرضو  :ائتوٍل بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده  ،قاؿ  :فقاؿ عمر  :إف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد غلبو الوجع وإف عندنا كتاب اهلل حسبنا  ،وقاؿ بعضهم  :بل ائتوٍل
(ٔ)
بكتاب  ،فاختلفوا  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صل ى اهلل عليو وآلو وسلم  :قوموا عٍت وال ينبغي عند نيب تنازع
ىذا اغبديث الذي أمر فيو النيب عليو الصبلة والسبلـ بقولو  :ائتوٍل بكتاب  ،أف النيب صلى اهلل عليو وآلو
وسلم أمر الصحابة بإحضار كتاب يكتب فيو ؽبم  ،النيب عليو الصبلة والسبلـ معصوـ فيما أوحى اهلل تعاىل
إليو فبل يغَت شيئا من األحكاـ سواء كاف ُب صحتو أو ُب مرضو  ،ومعصوـ كذلك من ترؾ بياف ما أمر اهلل
تعاىل بو سواء كاف ذلك ُب الصحة أو ُب اؼبرض  ،وىو عليو الصبلة والسبلـ لي معصوما من األمراض
وال من العلل اليت تطرأ للبشر فبا ال ينقص من منزلتو وال يذىب بشيء فبا أوحاه اهلل تعاىل إليو  ،وقد وقع
خبلؼ بُت أىل العلم ُبٔ ىذا الكتاب ذكروا ماذا سيكتب فيو النيب عليو الصبلة والسبلـ  ،وىو مل يكتب
شيئا  ،قالوا  :إنو عليو الصبلة والسبلـ أراد أف ينص على اػببلفة من بعده  ،يعٍت ينص على اػببلفة من
بعده ؼبا مرض وأشرؼ على االل تحاؽ بالرفيق األعلى  ،وقاؿ بعضهم  :إنو أراد أف يبُت ألمتو اؼبهمات من
األحكاـ لَتتفع عنهم النزاع ووبصل ؽبم االتفاؽ فبا أوحاه اهلل تعاىل إليو ولي بشيء جديد  ،وقالوا  :إف
اهلل جل وعبل أوحى إليو أال يكتب ألف ىذا من اؼبصلحة  ،ولكن ىنا يشكل قوؿ عمر  ،قد أجاب عنو
أىل العلم  ،قاؿ  :فقاؿ عمر  :إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد غلبو الوجع وإف عندنا كتاب
اهلل حسبنا  ،فهذا القوؿ من عمر لي برد وال وبمل كما قاؿ اػبطايب على أنو توىم الغلط واػبطأ من
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ،أو ظن شيئا غَت ذلك فبا ال يليق حباؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ ،
ٔ  -البخاري  :العلم (ٗٔٔ)  ،ومسلم  :الوصية ( ، )ٖٔٙٚوأضبد (ٔ.)ٕٕٕ/

169

كتاب فضائل القرآن
لكنو عليو الصبلة والسبلـ ؼبا غلب عليو اؼبرض واشتد بو الوجع خاؼ عمر أف يكوف ذلك القوؿ فبا يقولو
اؼبريض ُب مرضو فبا ال عزيبة لو فيو  ،يقوؿ الشيئ وىو ال يعزـ فيو  ،فهذا ىو قوؿ عمر  ،ورأى عمر أيضا
أال هبد اؼبنافقوف ؽبذا مدخبل أو كبلما  ،فإف كتاب اهلل قد ًب وكمل لقولو تعاىل :
         

(ٔ)

 

حىت قاؿ أىل العلم

 :إف ىذا القوؿ من عمر ىو من دالئل فقهو ودقة نظره وتأملو العجيب  ،وعمر أراد هبذا القوؿ التخفيف
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومل يرد شيئا غَت ذلك  ،وقد تكلم ابن حجر والقرطيب على ىذا
اؼبعٌت وشيخ اإلسبلـ ُب الفتاوى أيضا فلَتاجع ُب مظانو ٍ ،ب قاؿ ُب اغبديث أيضا - :فما اختلفوا-
فاختلفوا فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  :قوموا عٍت وال ينبغي عند نيب تنازع (ٕ) خشي أف
يستمر ىذا اػببلؼ فيما بينهم ويقع بينهم شقاؽ ُب ىذه اؼبسألة .
واألثر الذي بعده عند مسلم من قوؿ ابن مسعود أنو قرأ سورة يوسف  ،فقاؿ رجل  :ما ىكذا أنزلت
فقاؿ  :أتكذب بالكتاب ؟ ونص اغبديث  :أف عبد اهلل بن مسعود قاؿ  :كنت حبمص فقاؿ يل بعض
القوـ  :اقرأ علينا  ،طلبوا منو أف يقرأ  ،قاؿ  :فقرأت عليهم سورة يوسف  ،فقاـ رجل فبن ظبع ىذه السورة
وقاؿ  :ما ىكذا أنزلت  ،فغضب عليو عبد اهلل بن مسعود وقاؿ  :ووبك واهلل لقرأهتا على رسوؿ صلى اهلل
عليو وآلو وسلم  ،فقاؿ يل  :أحسنت  ،فبينما أنا أكلمو وجدت منو ريح اػبمر -من ىذا الذي تكلم-
قاؿ  :فقلت  :أتشرب اػبمر وتكذب بالكتاب  ،ال تربح حىت أجلدؾ  ،قاؿ  :فجلده اغبد  ،واغبديث
أخرجو مسلم والبخاري  ،وىذا إنكار على من كذب أيضا بالقرآف  ،ونسبو ابن مسعود إىل الكذب ُب قولو
على جهة التغليظ غلظ عليو ُب ىذا القوؿ الذي قالو  ،ولي على حقيقتو إذ لو كاف ذلك غبكم بردتو ،
يعٍت  :ىو لو قاؿ ذلك معتقدا أنو كذب فيما يقوؿ غبكم عليو ابن مسعود أنو مرتد  ،وإمبا قاؿ لو ابن
مسعود ما ظبعنا  ،والرجل إمبا كذب ُب قوؿ عبد اهلل يعٍت ُب نسبتو لكذا ومل يكذب القرآف كذب عبد اهلل
بن مسعود  ،وىذا ىو الظاىر من قوؿ الرجل  ،ولذلك أقاـ عليو ىذه العقوبة اؼبغلظة  ،وأقاـ عليو اغبد ،
واؼبسألة الثانية ُب ىذا الكبلـ ىي مسألة إقامة اغبد عليو  ،ردبا يأٌب ويقوؿ إنساف عبد اهلل بن مسعود أقاـ
ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٖ :
ٕ  -البخاري  :اعبهاد والسَت (ٖٖ٘ٓ)  ،ومسلم  :الوصية ( ، )ٖٔٙٚوأضبد (ٔ.)ٕٕٕ/

ٓٔٚ
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اغبد وىو من سائر الناس فمن رأى إنسانا يفعل ىذا فليقم عليو اغبد  ،ىذا كبلـ خطأ  ،فاعبواب على
ذلك أف يقاؿ  :إف عبد اهلل بن مسعود رأى أنو قاـ مقاـ ويل األمر فأنفذ فيو اغبد  ،أو ألف عبد اهلل بن
مسعود كاف كذلك  ،فقد توىل على الكوفة وتوىل القضاء ىناؾ ُب زمن عمر وُب جزء من خبلفة عثماف
 فأقاـ عليو اغبد من ىذا الوجو  ،وال يفسر بأف إقامة اغبد من سائر الناس فهذا راجع إىل إماـ اؼبسلمُت
أو نائبو ىو الذي يقيم اغبدود بُت الناس ُب األرض .
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باب قول اهلل تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربو فأعرض عنها
باب قوؿ اهلل تعاىل :

       

قاؿ النيب  الكرب بطر اغبق وغمط الناس

(ٔ)

اآلية :

(ٕ)

وروي عن ابن مسعود  أنو قاؿ  :من أكرب الذنوب عند اهلل أف يقوؿ العبد  :اتق اهلل  ،فيقوؿ :
عليك بنفسك .
وُب الصحيح عن أيب واقد الليثي قاؿ  :إف رسوؿ اهلل  بينما ىو جال ُب اؼبسجد والناس معو إذ
أقبل ثبلثة نفر  ،فأقبل اثناف إىل رسوؿ اهلل  وذىب واحد  ،قاؿ  :فوقفا على رسوؿ اهلل  فأما أحدنبا
فرأى فرجة ُب اغبلقة فجل فيها  ،وأما اآلخر فجل خلفهم  ،وأما الثالث فأدبر ذاىبا  ،فلما فرغ رسوؿ
اهلل  قاؿ  :أال أخربكم عن النفر الثبلثة ؟ أما أحدىم فآوى إىل اهلل فآواه اهلل  ،وأما اآلخر فاستحيا
فاستحيا اهلل منو  ،وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهلل عنو (ٖ) انتهى .
قاؿ قتادة ُب قولو :
 

(ٗ)

         

اآلية  :لعلو أف ال يكوف أنفق ماال  ،وحبسب امرئ من الضبللة أف ىبتار حديث

الباطل على حديث اغبق .
وىذه اآلية فيها أيضا التغليظ على من أعرض عن القرآف الكرَل فقوؿ اهلل تعاىل :
(٘)

 

أي  :ال أحد أظلم  ،إذا جاءت الكلمة أي ال أحد أظلم فبن فعل كذا وكذا  ،وال أحد أظلم فبن

وصلتو اآليات وظبعها ووعاىا وأدركها ٍب أعرض عنها ونسيها

     

ٔ  -سورة الكهف آية .٘ٚ :
ٕ  -مسلم  :اإليباف (ٔ ، )ٜوالًتمذي  :الرب والصلة ( ، )ٜٜٜٔوأضبد (ٔ.)ٖٜٜ/
ٖ  -البخاري  :العلم ( ، )ٙٙومسلم  :السبلـ ( ، )ٕٔٚٙوالًتمذي  :االستئذاف واآلداب (ٕٗ ، )ٕٚوأضبد (٘ ، )ٕٜٔ/ومالك  :اعبامع (ٔ.)ٜٔٚ
ٗ  -سورة لقماف آية .ٙ :
٘  -سورة السجدة آية .ٕٕ :

ٕٔٚ
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(ٔ)

فهذه اآلية فيها وعيد شديد

على من أعرض عن كتاب اهلل سواء كاف قراءة أو عمبل بو أو رباكما إليو  ،واغبديث بعده فيو ربذير أيضا
من الكرب الذي ىو بطر اغبق  ،وغمط الناس وىذا جزء من حديث أخرجو مسلم وأبو داود والًتمذي وابن
ماجو  ،ولعل اؼبصنف مل يذكر لو زبرهبا  ،وىو من حديث عبد اهلل بن مسعود أف النيب صلى اهلل عليو وآلو
وسلم قاؿ  :ال يدخل اعبنة من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من كرب  ،فقاؿ رجل  :إف الرجل وبب أف يكوف
ثوبو حسنا ونعلو حسنا  ،قاؿ  :إف اهلل صبيل وبب اعبماؿ  ،الكرب بطر اغبق وغمط الناس (ٕ) ىذا ىو
الشاىد من ىذا اغبديث فكلمة بطر اغبق رد اغبق  ،وىو الطغياف عند النعمة وطوؿ الغٌت  ،كما قاؿ اهلل
تعاىل :
،

        

     

(ٗ)

(ٖ)

ويبغي أيضا طريق إىل البغي

قاروف ؼبا كثر مالو بغى وتكرب على قومو  ،فيجعل

ما جعلو اهلل حقا الذي ىو التوحيد بطر اغبق بطر رد اغبق والدين واإلسبلـ وهبعل ذلك والعياذ باهلل باطبل
فبل يقبلو فبل يرى اغبق حقا وال يرى الباطل باطبل  ،أو أنو ال يقبل اغبق وال يريده ألنو ىبالف ىواه وىبالف
شهواتو  ،وغمط الناس ىو احتقارىم وازدراؤىم واالستهزاء هبم  ،فاؼبتكرب ىو يتكرب على اغبق وعلى اػبلق
 ،وقد ذـ اهلل تعاىل الكرب ُب كتابو وبُت وعيد اؼبتكربين وحذرىم من إبلي وىو إماـ اؼبتكربين الذين تكربوا
عن اغبق أىب واستكرب وكاف من الكافرين  ،وكاف عذاب تلك القرية أهنا مل تقبل اغبق قاؿ تعاىل :



              

(٘) فهؤالء مل يق بلوا اغبق وىو القرآف الكرَل ومل يعملوا بو فوقعوا ُب ىذا الوعيد الشديد  ،ويقوؿ ابن
مسعود ُب األثر  :من أكرب الذنوب عند اهلل أف يقوؿ العبد  :اتق اهلل  ،فيقوؿ  :عليك بنفسك  ،ىذه
ٔ  -سورة السجدة آية .ٕٕ :
ٕ  -مسلم  :اإليباف (ٔ ، )ٜوالًتمذي  :الرب والصلة ( ، )ٜٜٜٔوأضبد (ٔ.)ٖٜٜ/
ٖ  -سورة العلق آية .ٚ - ٙ :
ٗ  -سورة القصص آية .ٚٙ :
٘  -سورة القصص آية .٘ٛ :
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كلمة خَت وكلمة نافعة ودعوة صاغبة أف يدعو اإلنساف ألخيو ويقوؿ اتق اهلل  ،اهلل جل وعبل قد أمر نبيو
(ٔ)
ِ
وأمر هبا األنبياء وأُم َر هبا اؼبؤمنوف   :
هبا وقاؿ     :
  

(ٕ)

وأمر هبا عامة الناس

   

(ٖ)

حىت الكافر

يؤمر بتقوى اهلل  ،وإذا أمر الكافر بتقوى اهلل اؼبقصود من ذلك اإلتياف بالتوحيد واإلقبلع عن الشرؾ كما
قاؿ األنبياء ألقوامهم

  

(ٗ)

  

(٘)

أي أفبل تقلعوف عن

عن الشرؾ وتأتوف بالتوحيد  ،وإذا أمر هبا النيب عليو الصبلة والسبلـ فإف اؼبقصود من ذلك الثبات عليها
   

()ٙ

أي اثبت عليها  ،وكذلك اؼبؤمن  ،وأما إذا قيلت للعاصي واؼبذنب

فاؼبقصود اإلقبلع عن اؼبعصية واإلتياف بالطاعة  ،فاإلنساف إذا دعا ألخيو فليقبل منو ىذه الدعوة وليبادلو
أيضا بنف الدعوة أيضا ويدعو لو  ،ىذا ىو الذي ينبغي بُت اؼبسلمُت صبيعا أف يدعو بعضهم لبعض وأال
يدعو بعضهم على بعض  ،فعد عبد اهلل بن مسعود ىذه الكلمة أهنا من الكبائر .
وُب اغبديث التايل ُب الصحيحُت من حديث البخاري ومسلم عن أيب واقد الليثي قصة الثبلثة  ،قاؿ
ُب حديث أيب واقد الليثي  :إذ أقبل ثبلثة نفر  ،النفر ىو اسم صبع يدؿ لذلك أف النيب عليو الصبلة
والسبلـ ظبى الثبلثة بالنفر  ،وال يصح أف يقاؿ لبلثنُت نفر ىذا لغة وال للواحد نفر  ،ىذا يقاؿ للثبلثة فما
فوؽ  ،ألف أف الثبلثة ىم نفر  ،وىو اسم صبع وذكر ىؤالء الثبلثة فقاؿ  :فلما فرغ رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وآلو وسلم قاؿ  :أال أخربؾ  ،أخربه عن النفر الثبلثة الذين ذكر  ،أما األوؿ فهو آوى إىل اهلل أي :
عبأ وانضم إليو  ،وىذه لغة ُب القرآف  ،يعٍت آوى فبلف إىل فبلف انضم إليو  ،وىذا قد عبأ إىل ربو ورغب ما

ٔ  -سورة األحزاب آية .ٔ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٚٛ :
ٖ  -سورة النساء آية .ٔ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٙ٘ :
٘  -سورة األعراؼ آية .ٙ٘ :
 - ٙسورة األحزاب آية .ٔ :

ٗٔٚ
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عنده  ،وقد قاؿ اهلل تعاىل :

    

(ٔ)

يعٍت آواؾ  ،ومعٌت ىذا أف ىذا

الرجل الذي آوى إىل ىذه الذي دخل إىل ىذه اغبلقة أف ىذا الرجل ؼبا انضم إىل ىذه اغبلقة ونزؿ فيها
فقد طلب ما عند اهلل وسعى ُب ربقيق مرضاة ربو ألنو يريد اػبَت من ىذا العلم الذي يدار ُب ىذه اغبلقة ،
اغبلقة بالسكوف وليست بالفتح  ،يعٍت ىنا اغبلقة بفتح اغباء وسكوف البلـ اغبلقة  ،وإذا قلنا اغبلقة بفتح
البلـ وفتح اغباء فإهنا صبع حالق الشعر  ،يعٍت ىؤالء حلقة أي حالقُت شعورىم  ،وأما اغبلقة اليت تدار
للعلم أو لغَته فهذه تسمى بتسكُت البلـ اغبلقة  ،وأما الثاٍل فيقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ  :استحيا ،
يعٍت  :وىبو اهلل حياء  ،واغبياء من اإليباف  ،يعٍت  :دخل ُب اؼبسجد ووجد صبعا كثَتا وحينما جلسوا
استحى أف يتقدـ  ،وىذا وبصل لبعض الناس أنو يستحي أف يتقدـ أماـ الناس يغلب عليو اغبياء ال وبب
أف يزاحم الناس وال وبب أف يقوؿ ؽبم تفسحوا يل أو كذا  ،والتفسح ُب اجملال ىو من آداب اجملال ،
والذي منعو ىو حياؤه  ،ولكنو جل خلف الصف  ،فحياؤه الذي منعو كما قاؿ النيب عليو الصبلة
والسبلـ  :فهذا قد استحيا من اهلل  ،ىذا قد استحيا من اهلل تعاىل  ،وُب اغبديث استحيوا من اهلل حق
اغبياء (ٕ) والثالث ىو اؼبعرض فسره النيب عليو الصبلة والسبلـ بأنو اؼبعرض إف كاف منافقا فهو داخل ُب
الوعيد الشديد  ،وإف كاف مسلما فقد فوت على نفسو خَتا كثَتا  ،يعٍت من هبل يستمع اغبلقة ٍب يقوـ
لغَت حاجة كأنو يعٍت سئم من ىذا اغبديث أو مل منو فهذا فوت على نفسو خَتا كثَتا  ،لكنو ال يدخل ُب
اإلٍب  ،وقد يكوف اإلنساف ىبرج غباجة أ يضا لضرورة ىذا ال شيء عليو  ،ولكن ىذا الذي ُب اغبديث
أعرض فأعرض اهلل عنو ألنو كما تقدـ ُب اآلية
   

(ٖ)

       

يعٍت كأهنم أعرضوا ألهنم مل يفهموا  ،مل يفهموا ماذا يقاؿ ؽبم .

واغبديث دؿ على فوائد منها :
اغبض على ؾبالسة العلماء ومداخلتهم  ،فإف اعبلي ال يشقى دبجالستهم .
ٔ  -سورة الضحى آية .ٙ :
ٕ  -الًتمذي  :صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )ٕٗ٘ٛوأضبد (ٔ.)ٖٛٚ/
ٖ  -سورة ؿبمد آية .ٔٙ :
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ودؿ اغبديث أيضا على جواز التحلق لسماع العلم ُب اؼبسجد حوؿ العامل  ،التحلق هبوز جواز التحلق
عند العامل لطلب العلم .
ودؿ اغبديث على اغبض على سد خلل اغبلقة ؛ ألف القرب من العامل أوىل وأفضل  ،يعٍت ُب حسن
االستماع واغبفظ فبا يقولو  ،وردبا ُب السؤاؿ مع العامل .
واألثر الثاٍل األخَت ُب ىذا الباب قوؿ قتادة :
     

(ٔ)

     

قاؿ قتادة  :لعلو أف ال يكوف أنفق ماال  ،وحبسب امرئ من

الضبللة أف ىبتار حديث الباطل على حديث ا غبق  ،فالذي ىبتار ىذا اغبديث الباطل على حديث اغبق
وقع ُب الضبللة ودخل ُب الوعيد وخسر اػبسراف اؼببُت  ،وتفسَت ؽبو اغبديث كما يقولو الصحابة رضواف
اهلل عليهم منهم ابن عباس وجابر وعبد اهلل بن مسعود  :أهنا الغناء الذي يصد عن ذكر اهلل وعن الصبلة
ويقسي القلب  ،وىو قوؿ صباعة من الصحابة حىت إف عبد اهلل بن مسعود يقسم ثبلثا أف ؽبو اغبديث ىو
الغناء ؛ ألنو يلهي ويصد  ،واغبديث إما لك وإما عليك  ،فمثل ىذا اغبديث باطل يؤدي إىل قسوة القلب
وإىل اإلعراض عن القرآف الكرَل واإلعراض عن ذكر اهلل واإلعراض عن أمره وهنيو وشرعو  ،فلهذا دخل ُب
التغليظ ُب العقوبة أيضا
 

(ٕ)

         

ألف من وقع ُب اؼبعاصي ومنها الغناء واؼبزامَت والطرب قد يأتيو يوـ ويزدري ويستهزئ

بآيات اهلل إذا توغل ُب قلبو حب ىذه اؼبعاصي والذنوب واؼبزامَت والطرب بدأ يكره اغبق وبدأ يزدري أىلو
ويبغضهم ووبتقرىم وبدأ يتكرب على قوؿ اغبق الذي يدلونو عليو  ،وىذا ىو عُت الضبللة نسأؿ اهلل السبلمة
 ،نعم .

ٔ  -سورة لقماف آية .ٙ :
ٕ  -سورة لقماف آية .ٙ :

ٔٚٙ
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باب ما جاء في التغني بالقرآن
باب ما جاء ُب التغٍت بالقرآف :

وعن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ما أذف اهلل لشيء ما أذف لنيب يتغٌت بالقرآف (ٔ) وُب رواية :
لنيب حسن الصوت يتغٌت بالقرآف هبهر بو (ٕ) أخرجاه .
وعن أيب لبابة أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :لي منا من مل يتغن بالقرآف (ٖ) رواه أبو داود بسند جيد .
ىذا الباب ىو آخر األبواب  ،وفيو اغبث على ربسُت الصوت بقراءة القرآف الكرَل  ،وإذا قيل ربسُت
الصوت ال يدخل ُب ذلك التكلف اؼبنهي عنو من التقعر والتنطع ُب ألفاظ القرآف الكرَل غبروفو وإخراجها
عن ـبارجها الصحيحة  ،قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  :ما أذف اهلل لشيء ما أذف لنيب يتغٌت بالقرآف

(ٗ) ومعٌت  :ما أذف  ،أي ما استمع اهلل لشيء كاستماعو لنيب يتغٌت بالقرآف  ،ىذا معٌت اغبديث  ،دؿ على
ذلك قولو ُب اغبديث  :هبهر بو  ،جاء ُب بعض الروايات أي يتلوه وهبهر بو  ،وذلك أنو هبتمع ُب قراءة
األنبياء عليهم السبلـ  ،ؼبا قاؿ ما أذف اهلل لنيب  ،هبتمع ُب قراءة األنبياء طيب الصوت وحسن الكماؿ
لكماؿ خلقهم وسباـ خشيتهم لرهبم وذلك ىو الغاية  ،فاألنبياء أعطاىم اهلل صوتا حسنا لتبلوة القرآف
الكرَل  ،واهلل جل وعبل يسمع أصوات العباد كلهم برىم وفاجرىم كما قالت عائشة رضي اهلل عنها عند
البخاري  :سبحاف الذي وسع ظبعو األصوات  ،ولكن استماعو لقراءة عباده اؼبؤمنُت ىي أعظم ٍ ،ب
استماعو لصوت أنبيائو عليهم الصبلة والسبلـ  ،أبلغ وأشد وأعظم كذلك أبلغ وأعظم كما دؿ عليو ىذا
اغبديث  ،يدؿ على كماؿ األنبياء وسباـ خشيتهم هلل تعاىل  ،ويدؿ على ذلك أف اهلل تعاىل يقوؿ :



ٔ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٖٕٓ٘)  ،ومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٕ ، )ٜٚوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٔٓٔٚوأبو داود  :الصبلة (ٖ ، )ٔٗٚوأضبد
(ٕ ، )ٕٛٗ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٜٗٚ
ٕ  -البخاري  :التوحيد (ٕ ، )ٚٗٛومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٕ ، )ٜٚوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٔٓٔٚوأبو داود  :الصبلة (ٖ ، )ٔٗٚوأضبد
(ٕ ، )ٕٛٗ/والدارمي  :الصبلة (.)ٔٗٛٛ
ٖ  -أبو داود  :الصبلة ( ، )ٜٔٗٙوابن ماجو  :إقامة الصبلة والسنة فيها ( ، )ٖٖٔٚوأضبد (ٔ ، )ٕٔٚ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٗٛٛ
ٗ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٖٕٓ٘)  ،ومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا (ٕ ، )ٜٚوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٔٓٔٚوأبو داود  :الصبلة (ٖ ، )ٔٗٚوأضبد
(ٕ ، )ٕٛٗ/والدارمي  :فضائل القرآف (.)ٖٜٗٚ

ٔٚٛ
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(ٔ)

فهو سبحانو مطلع على عباده ويسمع أصواهتم كلهم دقيقها وجليلها سرىا

وعبلنيتها  ،أحاط علمو بكل شيء ووسع ظبعو األصوات  ،واإلذف ىنا دبعٌت قيل أيضا األمر ولكن
الصحيح ىو األوؿ  ،األوؿ ىو الصحيح وىو السماع  ،ما ىو القرينة ؟ القرينة قولو  :هبهر بو ُب اغبديث
 ،قاؿ  :هبهر بو  ،يدؿ على أنو يستمع لقراءتو  ،ودؿ على ذلك أيضا قولو تعاىل :
     
   

(ٖ)

(ٕ)

 

وأذنت ىنا استماع فاإلذف ىنا دبعٌت االستماع ،

وحق ؽبا أيضا أف تستمع  ،والتغٍت الوارد ُب اغبديث كما فسره

سفياف بن عيينة اؼبراد بو االستغناء بالقرآف عن غَته  ،واالستغناء أيضا بالقرآف عن أعراض الدنيا  ،ويدخل
ُب ذلك أيضا ربسُت الصوت بالقرآف الكرَل  ،يسعى اإلنساف ُب ربسُت صوتو وترتيلو وقراءتو ؛ ألف اهلل
تعاىل يقوؿ :

   

(ٗ)

فتحسُت الصوت بالقرآف الكرَل جاء األمر بو ُب

حديث زينوا القرآف بأصواتكم (٘) أو زينوا أصواتكم بالقرآف ( )ٙفاؼبؤمن القارئ يسعى إىل ربسُت صوتو
بالقرآف الكرَل  ،ووباوؿ أف يسعى إىل إخراج اغبروؼ من ـبارجها الصحيحة ويكمل الصفات ويؤدي
األحكاـ ووبرص على حسن األداء  ،لكن ال ىبرج عن اغبد اؼبعقوؿ واؼبطلوب فيقع ُب األغباف احملرمة أو
فيما يتعلق بالطرب باألصوات .
ٔ  -سورة يون آية .ٙٔ :
ٕ  -سورة النشقاؽ آية .ٕ - ٔ :
ٖ  -سورة النشقاؽ آية .ٕ :
ٗ  -سورة اؼبزمل آية .ٗ :
٘  -النسائي  :االفتتاح (٘ٔٓٔ)  ،وأبو داود  :الصبلة ( ، )ٔٗٙٛوابن ماجو  :إقامة الصبلة والسنة فيها (ٕٖٗٔ)  ،وأضبد (ٗ ، )ٕٛ٘/والدارمي  :فضائل
القرآف (ٖٓٓ٘).
 - ٙالنسائي  :االفتتاح (٘ٔٓٔ)  ،وأبو داود  :الصبلة ( ، )ٔٗٙٛوابن ماجو  :إقامة الصبلة والسنة فيها (ٕٖٗٔ)  ،وأضبد (ٗ ، )ٕٛ٘/والدارمي  :فضائل
فضائل القرآف (ٖٓٓ٘).
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وهبذا ىناؾ مسألة يعٍت يكثر السؤاؿ فيها وىي القراءة باألغباف  ،فهذه من اؼبسائل اليت اختلف فيها
الفقهاء  ،قد ذكرىا ابن القيم ُب زاد اؼبعاد  ،والعلماء فيها على ثبلثة أقواؿ  ،قراءة القرآف باألغباف :
األول  :القوؿ األوؿ أجاز بعضه م تلحُت القرآف ولو بالغ اإلنساف ُب ذلك لكن ال ىبرج القرآف عن

صيغتو وصفتو وألفاظو وحروفو  ،أجازوا اؼببالغة  ،وىذا فريق من األحناؼ أجازوا اؼببالغة بالقراءة باألغباف .

والثاني  :قالوا يكره تلحُت القرآف تلحينا غَت مفرط  ،يكره ؛ ألنو قد يًتتب على ذلك إخراج

الق رآف إخراج حروؼ القرآف عن ـبارجها الصحيحة  ،وىذا قوؿ مالك وقوؿ أضبد وىو القوؿ الظاىر
.
الثالث  :أنو يستحب تلحُت القرآف تلحينا غَت مفرط حبيث ال ىبرجو عن صيغتو  ،وىذا قاؿ بو

بعض الفقهاء واؼبتأخرين  ،واؼبختار ُب ىذه اؼبسألة أف قراءة القرآف تقرأ باألغباف بقدر معلوـ ولي بتكلف
قوي  ،واؼبقصود بالقدر ىو إعطاء اغبروؼ حقها ومستحقها من اؼبخارج والصفات ومعرفة اؼبواقف موقف
اآلية واالبتداء فيها  ،وال أف يكوف فيها تكلف أيضا وال خروج عن اغبد اؼبعقوؿ ُب القراءة  ،قالوا  :وذلك
إذا قصد بو االتعاظ واالعتبار وتقريب قلوب الناس إىل القرآف الكرَل حىت يتأثروا بو أيضا فيكوف سبيبل ألف
يعملوا بو  ،وأما إذا قصد بالتلحُت ُب القراءة االىتزاز واعتبلء الصوت وخفضو ورفعو بقوة  ،وكذلك الطرب
واألصوات اليت ربدث بعد القارئ بالتكبَت أو التهليل أو اإلعجاب أو غَت ذلك فهذا ال هبوز  ،ىذا ؿبرـ
ىذا ال هبوز  ،ولكن إذا قصد بذلك االتعاظ والعربة وتقريب قلوب الناس وتأثَت الناس  ،وقد أعطى اهلل ىذا
القارئ صوتا حسنا وتأثَتا ُب قراءتو فإذا قرأ على من حولو بقراءة فيها غبن باعتداؿ واتزاف وتوسط فهذا ال
بأس بو كما أشار إىل ذلك ابن القيم ُب زاد اؼبعاد .
وهبذا نصل إىل ختاـ الكتاب نسأؿ اهلل تعاىل أف ىبتم لنا خبَت  ،وأف هبعل مآلنا إىل خَت  ،وأف يرزقنا
الرضبة فهو خَت الراضبُت  ،وأف وبفظنا وىو خَت اغبافظُت  ،وأف يسلك بنا صراطو اؼبستقيم  ،وأف هبعلنا
ىداة مهتدين واقفُت عند حدود ربنا ال معتدين متبعُت لسنة نبينا ال مبتدعُت  ،ونسأؿ اهلل تعاىل أف يبن
علينا برضبة يهدي هبا قلوبنا ويلم هبا شعثنا ويرحم هبا ضعفنا ويدفع هبا الفنت عنا إنو على كل شيء قدير ،
وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد .

ٓٔٛ
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أحسن اهلل إليكم سائل يقوؿ  :نرجو بسط الكبلـ ُب مسألة األحرؼ السبعة  ،وىل ىي موجودة اآلف
؟ وما ىذه الروايات السبع ؟
الكبلـ على األحرؼ السبعة يكوف عند قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ  :أنزؿ القرآف على سبعة
أحرؼ فاقرؤوا ما تيسر منو (ٔ) وىذا من األحاديث اؼبشكلة عند أىل العلم  ،بعضهم مل يصل إىل جواب
ُب ىذا اؼبعٌت حىت إف السيوطي وصل فيها إىل اثنُت وثبلثُت قوال وكذلك ابن اعبزري ُب النشر ُب القراءات
العشر  ،وقولو عليو الصبلة والسبلـ  :أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ (ٕ) يعٍت أف اؼبراد بذلك كما قاؿ
الطربي  :سبع لغات من لغات العرب  ،والعلماء اختلفوا ُب ىذا اختبلفا كبَتا جدا البسط فيو يطوؿ ،
واألحرؼ السبعة مل هبمع ال صحابة رضواف اهلل عليهم ُب تدوين اؼبصحف إال على حرؼ واحد من ىذه
األحرؼ السبعة كما قلت لكم وكبن نقرأ بقراءة واحدة من القراءات السبع اليت ىي حرؼ من األحرؼ
السبعة  ،ولكن قد يشكل القراءات السبع مع األحرؼ السبعة  ،وىذا قد الـ العلماء ابن ؾباىد عندما
ألف كتابو ال سبعة بسبعة قراء وىم نافع إىل أف ينتهي بالكسائي  ،قاؿ  :يا ليتو زاد أو نقص عن ىذا ،
يقوؿ ابن اعبزري من العلماء يقوؿ  :يا ليتو زاد أو نقص  ،يعٍت جاب شبانية قراء أو ستة قراء حىت ال يتوافق
اللفظ مع اغبديث فيشكل حينئذ  ،حىت إف بعض الناس ظن أف األحرؼ السبعة ىي القراءات السبع وىذا
خطأ وغلط ال يصح  ،القراءات السبع ىي حرؼ من األحرؼ السبعة  ،وأما األحرؼ الستة الباقية فكما
يقوؿ العلماء إف عثماف  أحرؽ تلك اؼبصاحف ومل يبق منها شيء  ،والناس اآلف يقرؤوف على حرؼ
واحد سواء قرؤوا بقراءة نافع أو ابن كثَت أو قرؤوا بقراءة أيب عمرو أو نافع أو ابن عامر أو قرؤوا بقراءة ضبزة
أو الكسائي أو عاصم فهذا حرؼ من األحرؼ السبعة .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل  :ما حكم القراءة باؼبقامات مثل ما يسمى الرست هناوند وغَتىا من
مقامات ؟

ٔ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٕ ، )ٜٜٗومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٛٔٛوالًتمذي  :القراءات (ٖٗ ، )ٕٜوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٜٖٛوأبو
داود  :الصبلة (٘ ، )ٔٗٚوأضبد (ٔ ، )ٕٗ/ومالك  :النداء للصبلة (ٕ.)ٗٚ
ٕ  -البخاري  :فضائل القرآف (ٕ ، )ٜٜٗومسلم  :صبلة اؼبسافرين وقصرىا ( ، )ٛٔٛوالًتمذي  :القراءات (ٖٗ ، )ٕٜوالنسائي  :االفتتاح ( ، )ٜٖٛوأبو
داود  :الصبلة (٘ ، )ٔٗٚوأضبد (ٔ ، )ٕٗ/ومالك  :النداء للصبلة (ٕ.)ٗٚ
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كتاب فضائل القرآن
ىذه أدخلوىا ُب األغباف أيضا وىي مصطلح جديد  ،ما يسمى باؼبقامات  ،يعٍت  :الذي يرفعوف
أيديهم ُب اؼبدود وىبفضوف كما يفعلوف أحيانا أصحاب اؼبوسيقات يتعلموهنا الذين يرفعوف أيديهم كذا وكذا
ىذه ُب اؼبدود وغَتىا ىذه اليت ال ينبغي فعلها  ،ىي ال تأٌب بتعلم وال بتكلف وإمبا تأٌب بالصوت والقراءة
فبل يتعلم ىذه األغباف  ،يتعلمها ُب أماكن ـبصوصة ومعاىد معلومة ويقرأ فيها ىذا  ،قد ىبرج القرآف عن
ىيئتو وصورتو ويبعد الفائدة واؼبنفعة فيتأثر اإلنساف بالصوت وال يتأثر بالقرآف  ،باؼبدود ويتأثر باألغباف اليت
يلحن فيها ىذا القارئ  ،وأقوؿ ال بد أف يؤخذ من ىذه األغباف بقدر معلوـ ولي بزيادة زبرجها عن حدىا
.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :كيف يكوف ىناؾ بدعة حسنة لقوؿ عمر بن اػبطاب  نعم البدعة ؟
العلماء قالوا إنو يريد اؼبعٌت اللغوي وال يريد اؼبعٌت الشرعي ُب ىذه اؼبسألة  ،من حيث اللغة ولي من
حيث الشرع  ،وإال كل البدع ضبللة كما عمم النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ  :كل بدعة ضبللة (ٔ) ىذا
من حيث اؼبفهوـ اللغوي يصح أف يقاؿ ىذا .
سائل يقوؿ  :أحسن اهلل إليكم كيف يكوف اؼبؤمن مستحيا من اهلل حق اغبياء ؟
االستحياء من اهلل أف وبفظ نفسو من الوقوع ُب احملارـ واؼبعاصي  ،ما ىو تعريف اإلحساف ؟ اإلحساف
أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ  ،فإذا حدثتك نفسك دبعصية فتذكر العليم اػببَت  ،وما
الذي منع يوسف عليو السبلـ من الوقوع باؼبعصية إال حياؤه وخوفو من اهلل تعاىل  ،وقد قاؿ تعاىل  ،ومن
وقع ُب معصية فعليو أف يتذكر ربو وأف يتذكر قوؿ اهلل تعاىل :

    

             
(ٕ)

ختمها بالسمع والعلم  ،قاؿ

  

(ٖ)

يراؾ ويطلع على أحوالك

             
ٔ  -مسلم  :اعبمعة ( ، )ٛٙٚوالنسائي  :صبلة العيدين ( ، )ٔ٘ٚٛوابن ماجو  :اؼبقدمة (٘ٗ)  ،وأضبد (ٖ ، )ٖٔٓ/والدارمي  :اؼبقدمة (.)ٕٓٙ
ٕ  -سورة الشعراء آية .ٕٕٓ - ٕٔٚ :
ٖ  -سورة الشعراء آية .ٕٕٓ :

ٕٔٛ

كتاب فضائل القرآن
(ٔ) فرؽ بُت من يفعل اؼبعصية ُب مكاف خاؿ  ،وبُت إنساف يذكر اهلل ُب مكاف خاؿ  ،فهذا من
السبعة الذين أظلهم اهلل  :ورجل ذكر اهلل ففاضت عيناه (ٕ) من البكاء لي عنده أحد خاليا  ،فليتذكر
اإلنساف نفسو وليتذكر أف اهلل مطلع على أحوالو  ،ىذا ىو اغبياء الذي يبنع اإلنساف  ،واغبياء شعبة من
شعب اإليباف .
أحسن اهلل إليكم  ،سائل يقوؿ  :ىل ىناؾ شروح على ىذا اؼبنت ؟
فيما أعلم اإلخواف مل يذكروا يل شيئا ومل أقف على شيء ُب ىذا ونكتفي هبذا القدر وصلى اهلل وسلم
على نبينا ؿبمد .

ٔ  -سورة الشعراء آية .ٕٕٓ - ٕٔٛ :
ٕ  -البخاري  :األذاف (ٓ ، )ٙٙومسلم  :الزكاة (ٖٔٓٔ)  ،والًتمذي  :الزىد (ٔ ، )ٕٖٜوالنسائي  :آداب القضاة (ٓ ، )ٖ٘ٛوأضبد (ٕ ، )ٖٜٗ/ومالك
 :اعبامع (.)ٔٚٚٚ
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