أخالق حملة القرآن
وقَٓ ُه ا ْف َُ ِ
وؿَ ،و َـَوَ ٚن َؾ ْو ُ
ْ
وؾ اّلِلهِ َظ َِْٔ َ
وؽ
اْلَ ّْدُُ ّلِلهِ َظ َذ َت ََقا ُت ُِر ِٕ ًَ ِّ ِفْ َ ،
َحْدََ َم ْـ َي ًْ َِ ُؿ َأ هن َم ْ
يؿ َظ هِ َّو ُف َموَ ٚي ْ َي ُُُو ْـ َي ًْ َِ ُ
َور َ
َظيِ ًٔم﴾ َ .و َأ ْش َٖ ُف ُف ادَْ ِزيدََ ِم ْـ َؾ ْو ِِ ِفَ ،و ُّ
افن ُْ َْر َظ َذ َمَ ٚت ٍَ هو َؾ بِ ِف ِم ْـ ِٕ ًَ ِّ ِف ،إِ هٕ ُف ُذو َؾ ْو ٍؾ َظئِ ٍؿ.
( )1

وص ِّؾ اّلِلُ َظ َذ ُُم َّ ٍدَ ،ظٌ ِد ِه ورشقفِ ِف و ٌََِٕٔ ِف ،و َأ ِمِْٔ ِف َظ َذ وح ِٔ ِف و ِظٌ ِ
ٚد ِهَ ،صالَ ًة َت ُُُق ُن َف ُف ِر ًوَ ،ٚو َفَََِْ ِ ٚبَ ٚم ٌْ ٍِْ َر ٌةٌَ ،و َظ َ
وذ
َ ْ َ َ
َ ِّ َ
َ َ
ْ ََ ُ
ه
غَ ،و َش ِِّ ْؿ َت ًَْ ِِ ًٔم َـَثِ ًرا َضًٌِّٔ.ٚ
ْج ًِ َ
آفِ ِف َأ ْ َ
بًؿ اّلِل افرَحـ افرحٔؿ ،اْلّد ّلِل رب افًٚدغ ،وافهوالة وافًوالم ظوذ افٌْول إموغ ،وظوذ آفوف وأصوحٚبف
وافتٚبًغ..
أم ٚبًد..
ؾ٘ين أصُر اّلِل -جؾ وظال -ظذ مَ ٚم هـ بف مـ هذا افَِٚء وهذا آجتمع ،ثؿ أصُر اإلخقة افُرام افَوٚمّغ ظوذ
هذا اجلٚمع ادٌٚرك ،وم ٚيٌذفقٕف مـ جٓقد ظِّٔ ٜإلخقاهنؿ ادًِّغ ،وتٌهرهؿ بًِوقم افوديـ ،جوزى اّلِل اجلّٔوع
حرر ،و َمـ تُِؿ.
خراَ :مـ َر هته ،ٛو َمـ ٕ هيؿ ،و َمـ ه
ً
وهذا افُتٚب هق( :أخالق أهؾ افَرآن افُريؿ) ،وهق ٕيب بُر ُمّد بـ اْلًغ أجري ،وهق مـ ظِمء بٌداد،
ٕنٖ يف بٌداد وتًِؿ ؾٔٓ ، ٚوشّع مـ ظِممٓ ،ٚثؿ بًد ذفؽ إتَؾ إػ مُ ،ٜإػ أن تقيف ِب ٚشْ ٜشتغ وثالث مئ ،ٜوهذا
اإلمٚم افًِؿ صٚح ٛشْ ،ٜوصٚح ٛؿدر مـ افًِؿ ،وظذ مُٕٚتف مـ افًٌٚدة وافزهد وافقرع ،وـٚن يف أول أمره ظذ
ادذه ٛافنٚؾًل ،ثؿ إتَؾ إػ ادذه ٛاْلٌْع ،ـم تْص ظذ ذفؽ ـت ٛافساجؿ ،وفف مٗفٍٚت مْٓ :ٚـتٚب افؼويً،ٜ
وـتٚب أخالق افًِمء ،وهذا افُتٚب هق :أخالق أهؾ افَرآن ،ومتٔزت مٗفٍٚتف بٔن افًٌٚرة وشٓقف ٜافًرض وافَْؾ.
ومتٔزت ـذفؽ بٓٚظتمد ظذ م ٚجٚء يف ـتٚب اّلِل ،وشْ ٜرشقفف -صذ اّلِل ظِٔف وآفف وشوِؿ ،وأؿوقال افهوحٚبٜ
وافتٚبًغ ،وهق ـٚن ؿري ًٌ ٚمـ افَرون ادٍوِ ٜـم شًّْ ٚمـ تٚريخ وؾٚتف ،وموع إٕوف متَودم إٓ أن ظٌٚراتوف واووحٜ
ِ
منُ َِ ،ٜوفٔس ؾٔٓ ٚمو ٚتتوٚج إػ
افدٓفَ ،ٜب َِّْٔ ُ ٜإشِقب ٓ ،حتتٚج إػ مزيد مـ افتُِػ وافٌٔٚن واإليوٚح ،وفًٔٝ

( )1افًْٚء.113 :
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حؾ وبٔٚن ،وربم يَرأه ٚضٚف ٛافًِؿ ويٍٓؿ مٚذا يريد ،ومٚذا يَهد ادٗفػ مـ ـالمف ،وفُوـ بًود أن شوًّْ ٚهوذه
ادَدم ٜافىقيِ ٜيُّـ أن ًَّٕٓ ٚإػ مًٚمؾ متًددة.
ادًٖف ٜإوػ :وهل آشتٍتٚح:
ؾٚدٗفػ -رَحف اّلِل -اشتٍتح ـم يًتٍتح ؽره مـ أهؾ افًِوؿ بْٚلّدفو ،ٜوافهوالة ظوذ افٌْول -ظِٔوف افهوالة
افًالم ،وبٌٔٚن م ٚفربْ- ٚجؾ وظال -مـ اْلّد وافثْٚء وافتًئؿ ،افذي يٌٌْل أن يُقن مـ ظٌٚده فف -جؾ جالفوف-
حٔ ٞهد آيٚت متًددة ،ؾٔٓ ٚبٔٚن افثْٚء ظذ اّلِل -تًٚػ -بْٚلّد وافنُر ،وم ٚهوق أهوؾ فوف  -ه
جوؾ وظوال ،وهوق -
اْل ّْودُُ ّلِلهِ َر ِّب
شٌحٕٚف -ؿد اؾتتح ـتٚبف بْٚلّد ،ـم ٕص ظوذ ذفوؽ ادٗفوػ ،ؾَوٚل اّلِل -تًوٚػ -يف أول افَورآنَ ْ :
ِ ِ ِ
ِ
َي ًَؾ هف ُف ِظ َق َج . ﴾ٚواؾتتح
غ﴾  .وؿٚل ً
ا ْف ًَٚدَِ َ
اْل ّْدُُ ّلِلهِ ا هفذي َأ َٕز َل َظ َذ َظٌْده ا ْفُتَ َ
َٚب َو َي ْ َ ْ
أيو ٚيف أول شقرة افُٓػَ ْ :
ِ
ِ
ِ
ُّقر﴾  .واختتؿ
خَِف ً
افً َم َوات َوإَ ْر َض َو َج ًَ َؾ اف ُّي ُِ َمت َوافُّْ َ
اْل ّْدُُ ّلِلهِ ا هفذي َخ َِ َؼ ه
أيو ٚبْٚلّد ،ؾَٚل -شٌحٕٚفَ ْ :
( )3

( )2

( )4

ِ
ِ
غ ِم ْـ َح ْق ِل ا ْف ًَ ْر ِ
بْٚل ِّؼ
أيو ٚبْٚلّد ،ؾَٚل -شٌحٕٚفَ :و َت ََرى ادَْالَ َِم َُ ََ ٜحِّ ٚؾ َ
خَِف ً
ِض َب َْْٔ ُٓؿ ْ َ
ش ُي ًَ ٌِّ ُحق َن بِ َح ّْد َر ِِّبِ ْؿ َو ُؿ َ
ِ
غ﴾ .
اْل ّْدُُ ّلِلهِ َر ِّب ا ْف ًَٚدَِ َ
َوؿ َٔؾ ْ َ
( )5

وؿد َحده مالمُتف يف ـتٚبف ،وَحده إٌٔٔٚؤه وافهْٚلقن مـ ظٌٚده ،وهق َحد ًٍٕوف -جوؾ وظوال ،ؾٓوق ادًوتحؼ
فِحّد ـِف ،ومًتحؼ فِنُر ـِف وفِتًئؿ ،ؾٓق رب افًٌٚد وهق خٚفَٓؿ ،وهق إهلٓؿ ومًٌقدهؿ ،وؿود أثْوك اّلِل -
جؾ وظال -ظذ ًٍٕف يف آيٚت ـثرة يف ـتٚبف افُريؿ ،مْٓ ٚهذ ه أيٚت ادتوّْ ٜفِحّد ،ويف هذا تًِؤؿ فًٌِوٚد بوٖن
يُثروا مـ َحد اّلِل -جؾ وظال -افذي هق ثْٚء ظذ اّلِل يف أشممف وصٍٚتف وأحُٚمف وأمره وذظف.
( َأ همَ ٚب ًْدُُ ..

( )2افٍٚحت.1 :ٜ
( )3افُٓػ.1 :
( )4إًٕٚم.1 :
( )5افزمر.75 :
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ِ
ِ
ِ
افه َق ِ
اب ِم َـ ا ْف ََ ْق ِل َوا ْف ًَ َّ ِؾَ ،وَٓ ُؿ هق َة إِٓه بِّٚلِلهِ ا ْف ًَ ِ ِّع ا ْف ًَئِ ِؿَ :أ ْٕ َْز َل اّلِلُ َ -ظ هز َو َج هؾ-
َؾِ٘ ِّين َؿٚم ٌؾ ِ -وبِّٚلِلهِ َأث ُؼ بِٚفته ْهقؾ ِٔؼ َو ه
وذ فًِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وٚن َر ُشوقفِ ِف َأ هن
ا ْف َُ ْرآ َن َظ َذ ٌََِٕ ِّٔف َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔف َو َش هِ َؿَ -و َأ ْظ َِ َّ ُف َؾ ْو َؾ َمَ ٚأ ْٕ َْز َل َظ َِ ْٔفَ ،و َأ ْظ َِ َؿ َخ ِْ ََ ُف ِيف ـتََٚبِوفَ ،و َظ َ َ
ا ْف َُرآ َن ِظهّ ٌ ٜدَِ ِـ ا ْظ َتَهؿ ِب ِف ،وهدًً ى دَِ ِـ اه َتَدََ ى ِب ِف ،و ِؽًًْك دَِ ِـ اش َت ٌََْْك ِب ِف ،و ِحر ٌز ِمـ افْه ِهٚر دَِ ِـ ا هتًٌف ،و ُٕ ِ
اشو َتَْ ََٚر
ْ
َ ُ
َ
َ
ُقر دَ ِـ ْ
ََُ َ ٌ
َ ْ
ْ
َ َ
ْ َ
ْ

ور وهدًً ى ور ْ َ ِ
ِ
ِ ِ
غ.
ِّ ْٗ ِمِْ َ
افهدُُ ِ َ ُ
بِفَ ،وص ٌٍَ ٚء دَِ ٚيف ُّ
َح ٌ ٜف ُ
ََ

ُثؿ َأمر َخ ِْ ََف َأ ْن ي ْٗ ِمُُْقا بِ ِف ،ويًّ ُِقا بِّح َُ َِّ ِفَ ،ؾٔ ِح ُِّقا حالَ َفف ،و ُترموقا حراموف ،وي ْٗ ِمُُْوقا بِّتَ ََن ِ ِ
َوزوا
ََ َ ُ َُ
ُ
ُ ْ
ُ ُ
وِٚبِفَ ،و َي ًْتَ ِ ُ
ُ
َ ُ َ َ ِّ ُ
َََْ
ه ََ
بِ َٖمثَٚفِ ِف ،وي َُق ُفقا :آمْهه ٚبِ ِف ُـُؾ مـ ِظ ِ
ْد َر ِّبََُْ . ﴾ٚث هؿ َو َظدََ ُه ْؿ َظ َذ تِالَ ََوتِ ِفَ ،وا ْف ًَ َّ ِؾ بِ ِف افْه َهجوَ ٚة ِمو َـ افْه ِ
هوٚرَ ،وافودُُّّ ُخ َ
قل ِيف
ِّ ْ
ََ
َ
ْ
وقِبِؿ ،وإِ َذا ش ِ
ِ ِ
ِ
ْ ِ
وّ ًُق ُه ِمو ْـ َؽ ْ ِ
ور ِه ْؿ
هوروا ؾٔوف بِ َُ ُِ ِ ْ َ َ
اجلْههُ ،ٜث هؿ ََٕدََ َب َخ ِْ ََ ُف َ -ظ هز َو َج هؾ -إِ َذا ُه ْؿ َت َِ ْقا ـتَََ ٚب ُف َأ ْن َيتََدََ هب ُرو ُهَ ،و َيتَ ٍَ هُ ُ
َ
ِ
ِ
َأحًُُْقا ِ
َوٚج َر َة
اْل ّْدُُ ُ ،ث هؿ َأ ْظ َِ َؿ َخ ِْ ََ ُف َأ هن َم ْـ َتالَ ا ْف َُ ْرآ َنَ ،و َأ َرا َد ِبف ُم َت َ
اشت َم َظ ُفُ ،ث هؿ َو َظدََ ُه ْؿ َظ َذ َذف َؽ افثه َق َ
اجل ِز َيؾَ ،ؾ َِ ُف ْ َ
اب ْ َ
ْ
ْ َ
( )6

مقَٓه ا ْف َُ َِريؿَ ،ؾِ٘ هٕف يربحف افربح ا هف ِذي َٓ بًدََ ه ِربح ،ويًر ُؾف بر َـ َ ٜادُْتََٚجر ِة ِيف افدُُّّ ْٕٔ ٚو ِ
أخ َر ِة).
َ َ
ُ ُ َ ِّ ُ ُ ِّ ْ َ
َْ ُ
ََ
َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ َ ِّ ُ َ َ
َ
ادًٖف ٜافث ٜٕٔٚيف هذه ادَدم ٜبًد ؿقفف :أم ٚبًد:

إٔف ذـر ؾوؾ افَرآن افذي إٔزفف اّلِل -تًٚػ -ظذ ٌٕٔف ُمّد -صذ اّلِل ظِٔف وآفف وشِؿ ،وهذا افَرآن افًئؿ ؿود
َب هغ اّلِل -جؾ وظال -ؾوِف وؿدره ومُٕٚتفَ ،ؿٌْؾ أن يْزفف ،وؿد ذـر ربْ- ٚجؾ وظال -هذا افٍوؾ وافَدر يف افَورآن
افُريؿ ،ؿٌؾ أن يْزفف ظذ افًٌٚد ،وهذا مـ ؾوؾ افَرآن وتًئّف ظْد اّلِل -جؾ وظال ،ؾَد ظيّف اّلِل -تًٚػ -وأثْك
ُوؿ َت ًْ َِ ُِوق َن * َوإِ هٕهو ُف ِيف ُأ ِّم
ظِٔف ،و َب هغ ؿدره ومُٕٚتف يف ادأل إظذ ،ـم ؿٚل -شٌحٕٚف :إِ هٕهَ ٚج ًَ ََُِْْ ٚه ُؿ ْرآ ًًٕوَ ٚظ َربًِّٔو ٚهف ًَ هِ ُُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْف ُِتَ ِ
وق
ٔؿ﴾  .ؾٓذا ثْٚء مـ اّلِل ظذ ـتٚبف ،وؿٚل -تًٚػَ :ؾالَ ُأ ْؿً ُؿ بِ َّ َقاؿ ِع افُّْ ُُّجق ِم * َوإِ هٕ ُف َف ََ ًَ ٌؿ هف ْ
َٚب َفدََ ْيَََْ ٚف ًَع َحُ ٌ
( )7

َٚب م ُُْْ ٍ
ِ
ِ
ُقن﴾ .
يؿ * ِيف ـتَ ٍ ه
ٔؿ * إِ هٕ ُف َف َُ ْرآ ٌن َـ َِر ٌ
َت ًْ َِ ُّق َن َظي ٌ
( )8

) (6آل ظّران.7 :
( )7افزخرف.4 - 3 :
( )8افقاؿً.78 - 75 :ٜ
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وؿٚل -تًٚػ -يف أول شقرة ظٌسِ :يف صح ٍ
ػ ُّم َُ هَر َم ٍ ، ﴾ٜؾ ٌَ هغ مُ ٜٕٚهذا افَرآن ؿٌوؾ أن يْزفوف ظوذ ظٌوٚده،
ُ ُ
( )9

وذ هـ َهرهؿ بم ـٚن ظِٔف هذا افَرآن يف ادأل إظذ ،مـ افتًئؿ وافثْٚء ظذ هذا افَرآن افُريؿ ،وبًد ذفؽ -وهذا داخؾ
يف بٔٚن ؾوؾ افَرآن وتًئّف -أن اّلِل -تًٚػ -إٔزفف يف أؾوؾ افنٓقر وأظيّٓ ،ٚوهق صوٓر مٌوٚرك ـوم أن افَورآن
ِ ِ
ِ
ورآ ُن﴾  ،وٕوزل هوذا
مٌٚرك ،ؾ٘ن هذا افَرآن ٕزل يف صٓر مٌٚرك ،ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :ص ْٓ ُر َر َم َوَ ٚن ا هفذي ُأ ِٕز َل ؾٔوف ا ْف َُ ْ
افَرآن يف أؾوؾ فِٔ ٜوهل فِٔ ٜافَدر ،أؾوؾ افِٔٚيل يف صٓر رموٚن ،ويف ؽر صٓر رموٚن ،ؿٚل -تًٚػ :إِ هٕهَ ٚأ َٕز ْفََُْ ٚه
( )10

ِيف َفْٔ َِ ِ ٜا ْف ََدْْ ِر﴾  .وؿٚل -شٌحٕٚف :إِ هٕهَ ٚأ َٕز ْفََُْ ٚه ِيف َفْٔ َِ ٍُّ ٜمٌَ َٚر َـ ٍَ . ﴾ٜؾًمه ٚمٌٚرـٕ :ٜن افنٓر مٌٚرك ،وافِِٔ ٜمٌٚرـ،ٜ
( )12

( )11

وافَرآن مٌٚرك.
ِ
َٚب
ثؿ بًد ذفؽ إٔزفف اّلِل -تًٚػ -ظذ ٌٕل مٌٚرك ،ظذ خٚتؿ افٌْٔغ وإمٚم ادرشِغ افٌْل ادهىٍك ادجتٌك :ـ َت ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ُّمٌِ ٍ
وغ﴾  .ؾٓوذه
وح إَ ِم ُ
ور ِ ي
افر ُ
غ * َظ َذ َؿ ٌِِْ َؽ فتَ ُُُق َن م َـ ادُْْوذ ِري َـ * بِِ ًَوٚن َظ َ
َأ َٕز ْفََُْ ٚه إِ َفْٔ َؽ ُمٌَ َٚر ٌك﴾ ََ َٕ .ز َل بِف ُّ
( )14

( )13

جقإ ٛتٌغ فؽ ؾوؾ هذا افَرآن ،وتًئّف ظْد اّلِل -جؾ وظال.
ومـ افقجقه يف ؾوؾ هذا افَرآن وبٔٚن مُٕٚتف ظْد اّلِل :أن اّلِل -تًٚػ -ـ هِػ بٕ٘زافف أؾوؾ ادالمُ ٜوأذؾٓوؿ،
وهق جزيؾ -ظِٔف افًالم :إِ هٕ ُف َف ََ ْق ُل رش ٍ
ش َم ُِ ٍ
قل َـ َِري ٍؿ﴾  .إػ أن ؿٚل اّلِلِ :ذي ُؿ هق ٍة ِظْدََ ِذي ا ْف ًَ ْر ِ
غ * ُم َىٍ ٚع َث هؿ
َ ُ
َأ ِم ٍ
غ﴾ .
( )15

( )16

) (9ظٌس.13 :
) (10افٌَرة.185 :
( )11افَدر.1 :
( )12افدخٚن.3 :
( )13ص.29 :
( )14افنًراء.195 -193 :
( )15اْلٚؿ.40 :ٜ
( )16افتُقير.21 -20 :
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وو هّْف أؾوؾ
ثؿ جًؾ اّلِل -وهذا مـ افقجقه يف افتًئؿ -هذا افَرآن افُريؿ خٚتؿ افُت ٛادْزف :ٜحٔ ٞجًِف َ
مم ٚـ ٕٝٚظِٔف تِؽ افُت ٛمـ افزـ ٜواخلر ،وؾٚؿٓ ٚأـثر مـ ذفؽ ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :و َأ َٕز ْفََْ ٚإِ َفٔ َ ِ
وْٚل ِّؼ
وؽ ا ْفُتَ َ
ْ
َ
َوٚب بِ ْ َ
غ َيدََ ْي ِف ِم َـ ا ْف ُِ َت ِ
َٚب َو ُم َٓ ْٔ ًًَِّْ ٚظ َِ ْٔ ِف﴾  .أي :مًًّْٓٔ ٚظذ م ٚتَدم مـ افُت ،ٛواّلِل -تًٚػ -ؿد ؿٚل ؿٌؾ هذه
ُم َهدِِّّ ًؿ ٚدََِّ ٚب ْ َ
ِ
ِ
غ َيدََ ْي ِف ِم َـ ا ْف ُِتَ ِ
َٚب بِ ْ
َٚب﴾ .
ْٚلَ ِّؼ ُم َهدِِّّ ًؿ ٚدََِّ ٚب ْ َ
ًٔك ا ْب ِـ َم ْر َي َؿ﴾  .وؿٚل بًدهَ :ٚو َأ َٕز ْفََْ ٚإِ َفْٔ َؽ ا ْفُتَ َ
أيَ :ٜو َؿ هٍََْْٔ ٚبًِ َ
( )17

( )18

( )19

أي :مم ٚتَدم مـ افُت ٛإخرى ثؿ ؾٚؿٕٕٓ :ٚف مّٓٔـ ظِٔٓ ،ٚأي :حٚؾظ ورؿٔ ٛوؾٚمؼ ظذ م ٚجٚءت بف تِؽ افُتٛ
مـ أوامر اّلِل -تًٚػ -وذامًف ،ؾٚجتًّ ٝيف هذا افَرآن افًئؿ.
ؾٓذه افقجقه تٌغ فْ ٚؾوؾ افَرآن افُريؿ ومُٕٚتف ظْد اّلِل -تًٚػ ،وإٔف افُتٚب اخلٚتؿ افذي ٓ ـتٚب بًده ،وأن
ؾٔف م ٚتتٚجف افْٚس يف ـؾ صٗوهنؿ يف حٔٚهتؿ افدٕٔ ٚويف شًٚدهتؿ يف أخرة ،ـوم ؿوٚل اّلِل -تًوٚػ :هموَ ٚؾ هر ْضََْوِ ٚيف
ا ْف ُِتَ ِ ِ
ر ٍء﴾ .
َٚب مـ َ ْ
( )20

وهد ادٗفػ آيٚت تدل ظذ ذفؽ ،وذـر أوصً ٚؾُ ٚت ٌَ ِّغ ؾوؾ هذا افَرآن افُريؿ ،وأن مـ أوصٚؾف إٔف ـتٚب رَح،ٜ
ـم جٚء يف ادًٖف ٜافث.ٜٕٔٚ
وـتٚب هدى ،وـتٚب ٕقرن وـتٚب صٍٚء ،وـتٚب مقظيَ :ٜ
ؿٚل ُمّد بـ اْلًغ َْ ( :جِٔ ُع َمَ ٚذ َـ َْر ُت ُف َو َمَ ٚش َٖ ْذ ُـ ُُر ُه -إِ ْن َصَ ٚء اّلِلهَُ -بَُُٕٔ ٚو ُف ِيف ِـتَ ِ
وز َو َج ه
وؾَ -و ِيف ُشوْه ِهٜ
َوٚب اّلِلِ َ -ظ ه
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ض اّلِلُ َظْْ ُٓ ْؿَ -و َش ِٚم ِر ا ْف ًُ َِ َم ِءَ ،و َش َٖ ْذ ُـ ُُر ِمْْ ُف َمَ ٚحيِ َل ِمِِّّْل ِذ ْـ ُْر ُه
َر ُشقفف َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِْٔف َو َش هِ َؿَ -وم ْـ َؿ ْقل َص َحَ ٚبتف َ -ر َ
إِ ْن َصَ ٚء اّلِلَُ -واّلِلُ ادُْ َق ِّؾ ُؼ فِ َذفِ َؽ.( )21

ادًٖف ٜافثٚفث :ٜهد ادٗفػ مْٓجف يف هذا افُتٚب:

( )17ادٚمدة.48 :
( )18اْلديد.27 :
( )19ادٚمدة.48 :
) (20إًٕٚم38 :
(ُ ) 3مّد بـ اْلًغ بـ ظٌد اّلِل ،أبق بُر افٌٌدادي أجري .اإلمٚم ادحدث افَدوة ،صٔخ اْلرم افؼيػ ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ اْلًٚن :مْٓ:ٚ
"افؼيً ،"ٜو"إربًغ" .تقيف شْ ٜشتغ وثالث مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 133 /16ترْج ،)92 ٜوافقايف بٚفقؾٔٚت ( 267 /2ترْجٜ
.)847
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ؾَد اظتّد ؾٔف ظذ م ٚجٚء يف ـتٚب اّلِل -تًٚػ ،وم ٚورد يف شْ ٜافٌْل -ظِٔف افهوالة وافًوالم ،ومو ٚجوٚء ظوـ
افهحٚب ٜأو افتٚبًغ و َمـ بًدهؿ ،وهذا ادْٓ ٟهق ادْٓ ٟافًِٔؿ ،افذي يٌٌْل أن يًر ظِٔف ادًِؿ يف حٔٚتف ،وهق أن
يِتزم بم جٚء يف ـتٚب اّلِل ،ويف شٌْٕٔ ٜف -ظِٔف افهالة وافًالم ،وم ٚجٚء ظـ افهحٚب- ٜرووقان اّلِل تًوٚػ ظِؤٓؿ،
ؾٓذا افىريؼ ادٗدي إػ روقان اّلِل -تًٚػ ،ادقصؾ إػ جْتف ومٌٍرتف ،ادحَؼ هلدايتف وٕقره يف افدٕٔ ٚوأخرة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِت َٚر ًة هفوـ
ها َو َظالََِٕ َٔ ًَ ٜي ْر ُجق َن ِ َ
افهالَ َة َو َإٔ ٍَ َُقا مم هَ ٚر َز ْؿَْ ُ
َٚب اّلِلهِ َو َأ َؿُ ٚمقا ه
َؿ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾ :إِ هن ا هفذي َـ َيتْ ُِق َن ـتَ َ
َٚه ْؿ ًّ
ِِ
ِ
ُقر﴾ َ .و َؿ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾ :إِ هن َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن َ َْي ِدي فِ هِتِل ِه َل
قر َص ُُ ٌ
قر ُه ْؿ َو ِيزيدََ ُهؿ ِّمـ َؾ ْوِف إِ هٕ ُف َؽ ٍُ ٌ
قر * ف ُٔ َق ِّؾ َٔ ُٓ ْؿ ُأ ُج َ
َت ٌُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
غ ا هف ِذيـ يًّ ُِق َن افه ِ ِ
وؿ َظ َ
وذا ًبٚ
ؼ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
ْٚلٚت َأ هن َهل ُ ْؿ َأ ْج ًرا َـٌَِ ًرا * َو َأ هن ا هفذي َـ َٓ ُي ْٗمُُْق َن بِٔٚخ َرة َأ ْظتََودْْ َََٕ ٚهل ُ ْ
ه َ
َ ََْ
َأ ْؿ َق ُم َوي ٌَ ِّ ُ
َأفِٔم﴾  .و َؿ َٚل َ -ظ هز وج هؾ :وَْٕ َِّز ُل ِمـ ا ْف َُر ِ
غ إِٓه َخ ًَ ًٚرا﴾ َ .و َؿ َٚل
غ وَٓ َي ِزيدُُ اف هيٚدِ َ
َح ٌّ ٜف ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
آن َمُ ٚه َق ِص ٌٍَ ٚء َو َر ْ َ
َ
َ َ
َ
َ ْ
ً
ِ
ِ
افهدُُ ِ
غ﴾ َ .و َؿ َٚل َ -ظ هز
َح ٌّ ٜف ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
ور َو ُهدًً ى َو َر ْ َ
هٚس َؿدْْ َجَ ٚء ْت ُُُؿ هم ْقظ َي ٌِّ ٜمـ هر ِّب ُُ ُْؿ َوص ٌٍَ ٚء دَِِّ ٚيف ُّ
َظ هز َو َج هؾَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚافْه ُ
وذيـ آمُُْوقا بِوّٚلِلهِ وا ْظتََهوّقا بِ ِ
ِ
وف
َو َج هؾَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚافْه ُ
َ َ ُ
ُقرا ُّمًًٌَِْٔ * ٚؾ َٖ همو ٚا هف َ َ
هٚس َؿدْْ َجَ ٚء ُـ ُْؿ ُب ْر َهٌ ٚن ِّمـ هر ِّب ُُ ُْؿ َو َأ َٕز ْفََْ ٚإِ َفْٔ ُُ ُْؿ ُٕ ً
( )22

( )24

( )23

( )25

ِ ِ ِ ِ ِ
َؾًٔدْْ ِخ ُِٓؿ ِيف ر ْ َ ٍ
سا ًضُّ ٚم ًْتَ ََِ ًٔم﴾ َ .و َؿ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾَ :وا ْظتَ َِه ُّقا بِ َحٌْ ِؾ اّلِلهِ َْجِٔ ًًَ ٚوَٓ
َ ُ
ُ ْ َ
َحِّ ٜمْْ ُف َو َؾ ْو ٍؾ َو َ َْيدَي ْؿ إ َفْٔف َ
َت ٍَر ُؿقا﴾  .وحٌ ُؾ اّلِلِ هق ا ْف َُرآ ُن .و َؿ َٚل َ -ظ هز وج هؾ :اّلِلهُ َٕ هَز َل َأحًـ ْ ِ ِ ِ
ِ
ٚين َت َْ َن ًِ ُّر ِمْْْو ُف ُج ُِوق ُد
َ َ
َ
َ َْ
اْلدي ٞـتًََ ٚبُّ ٚمتَ ََن ِ ً
ْ َ َ َ
َُ ْ
ه
ِٚب ٚهمثَ َ
قِب ْؿ إِ َػ ِذ ْـ ِْر اّلِلهِ َذفِ َؽ ُهدََ ى اّلِلهِ َ َْي ِدي بِ ِف َمـ َي َنُ ٚء َو َمـ ُي ْو ِِ ِؾ اّلِلهُ َؾ َم َفو ُف ِمو ْـ
ا هف ِذي َـ َ ْ
َي َْن ْق َن َر ه ُِب ْؿ ُث هؿ َت َِِ ُ
غ ُج ُِق ُد ُه ْؿ َو ُؿ ُِ ُ ُ
( )26

( )27

( )4ؾٚضر.30 -29 :
( )5اإلهاء.10 -9 :
( )6اإلهاء.82 :
( )7يقٕس.57 :
( )26افًْٚء.175 -174 :
( )27آل ظّران.103 :

أخالق حملة القرآن
ِ
ٍ
َوذ هـ َهر ُأو ُفوق إَ ْف ٌَ ِ
وز َو َج ه
وٚب﴾ َ .و َؿ َ
َٚب َأ َٕز ْفََُْ ٚه إِ َف ْٔ َؽ ُم ٌَ َٚر ٌك ّف َٔدهه هب ُروا آ َيٚتِ ِف َوفِ َٔتَ َ
وؾ:
وٚل َ -ظ ه
َهٚد﴾ َ .و َؿ َٚل َ -ت ًَ َٚػ :ـتَ ٌ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت ِد ُ
ث َهل ُ ْؿ ِذ ْـ ًْرا﴾ .
س ْؾََْ ٚؾٔف م َـ ا ْف َقظٔد َف ًَ هِ ُٓ ْؿ َيته َُق َن َأ ْو ُ ْ
َو َـ ََذف َؽ َأ َٕز ْفََُْ ٚه ُؿ ْرآ ًًَٕ ٚظ َربِ ًَّٔ ٚو َ ه
( )29

( )28

( )30

ِ
ِ ِ
اشوتِ َم ِظ ِف ،بِْ ٓٚظتٌَِ ِ
اجل ِّ ِ
وزو ِم
ٔوؾَ ،و ُف ُ
وٚر ْ َ
اشتَ ََّ َع إِ َػ َـالََموفَ ،ؾ َٖ ْح ًَو َـ إَ َد َب ظْْْودََ ْ
ُث هؿ إِ هن اّلِلَ َ -ظ هز َو َج هؾَ -و َظدََ َم ِـ ْ
ِ ِ
ِِ
ا ْف َق ِ
ؼ ُه اّلِلُ ِمْْ ُف بِ ُُ ُِّؾ َخ ْ ٍرَ ،و َو َظدََ ُه َظ َذ َذفِ َؽ َأ ْؾ َو َؾ افثه َق ِ
اج ِ
ؼ
ابَ :ؾ ََ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾَ :ؾ ٌَ ِّ ْ
ِّ ٓ ٛت ٌَٚظفَ ،وا ْف ًَّ ِؾ بِف َ -أ ْن َب ه َ
ِظٌ ِ
ٚدي * ا هف ِذي َـ َي ًْتَ َِّ ًُق َن ا ْف ََ ْق َل َؾ َٔتههٌِ ًُق َن َأ ْح ًََْ ُف ُأو َف ِئ َؽ ا هف ِذي َـ َهدََ ُاه ُؿ اّلِلهُ َو ُأو َف ِئ َؽ ُه ْؿ ُأو ُفق إَ ْف ٌَ ِ
ٚب﴾ َ .و َؿ َٚل َ -ظ هز
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْكو َن * َوا هتهٌِ ًُقا َأ ْح ًَ َـ َمُ ٚأ ِٕز َل إِ َف ْٔ ُُُؿ ِّموـ
َو َج هؾَ :و َإٔٔ ٌُقا إِ َػ َر ِّب ُُ ُْؿ َو َأ ْشِ ُّقا َف ُف مـ َؿ ٌْ ِؾ َأن َي ْٖت َٔ ُُ ُُؿ ا ْف ًَ َذ ُ
اب ُث هؿ َٓ ُت َ ُ
ِ
اب َب ٌْتَ ًَ ٜو َإٔتُ ُْؿ َٓ َت َْن ًُ ُرو َن﴾ ).
هر ِّب ُُُؿ ِّمـ َؿ ٌْ ِؾ َأن َي ْٖت َٔ ُُ ُُؿ ا ْف ًَ َذ ُ
( )31

( )32

ِ
ِ
ِ
اشتَ ََّ َع إِ َفْٔ ِفَ ،وإِ هٕ َهم َه َ
وق ٍم إِ َذا
وؿ -صو ٍَ َُ ٜؿ ْ
وذا َ -واّلِلُ َأ ْظ َِ ُ
ؿٚل ُمّد بـ اْلًغَ ( :ؾ ُُ ُُّؾ َـالَ ِم َر ِّبَََْ ٚح ًَ ٌـ دَ ْـ َتالَ ُهَ ،ودَ ِـ ْ
ش ًِّقا ا ْف َُرآ َن َتتًٌَقا ِمـ ا ْف َُر ِ
آن َأ ْح ًَ َـ َمَ ٚيتَ ََ هر ُبق َن بِ ِف إِ َػ اّلِلِ َ -ت ًَ َٚػِ -مم هَ ٚد ههل ُ ْؿ َظ َِ ْٔ ِف َم ْقَٓ ُه ْؿ ا ْف َُ ِ
يؿَ ،ي ْى ُِ ٌُوق َن بِ َ
وذفِ َؽ
هُ
َ ُ
َور ُ
َ ْ
ْ
َحتَف ،ش ًِّقا اّلِلَ َؿ َٚل :وإِ َذا ُؿ ِر َئ ا ْف َُرآ ُن َؾٚشتَ ًَِّقا َفف و َأ ِ
َحق َن﴾ َ .ؾ ََُوَ ٚن ُح ًْو ُـ
ٕهتُُقا َف ًَ هِ ُُ ُْؿ ُت ُْر َ ُ
ْ ُ ُ َ
َ
ِر َوُ ٚهَ ،و َي ْر ُجق َن َر ْ َ ُ َ ُ
ْ
( )33

َٚف و ِظ ِ
اشتِم ِظ ِٓؿ يًٌثُٓؿ َظ َذ افته َهذ ُّـ ُِّر َهلؿ و َظ َِٔ ِٓؿ ،وش ًِّقا اّلِلَ َ -ظ هز وج هؾَ -ؿ َٚلَ :ؾ َذ ِّـِّر بِْ ٚف َُر ِ
ٔد﴾ .
آن َمـ َ َ
َي ُ َ
َ َ
ُْ َ ْ ْ َ َ ُ
ْ
ْ
ْ َ ْ ََْ ُ ْ
( )34

ِ
ِ
آن ،و ِ ِ ِ
ِ
اجلـ ِيف حً ِـ ِ ِ ِ
قه ْؿ
اشت َجَ ٚبت ِٓ ْؿ َدََٕ ٚدََ َ ُِب ْؿ إِ َفْٔفُ ،ث هؿ َر َج ًُقا إِ َػ َؿ ْقم ِٓ ْؿَ ،ؾ َق َظ ُي ُ
اشت َمظ ِٓ ْؿ ف ِْ َُ ْر َ ْ
ز ََٕ ٚاّلِلُ َظ ِـ ِْ ِّ ُ ْ ْ
َو َؿدْْ َأ ْخ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اشتَ ََّ َع َٕ ٍَ ٌر ِّم َـ ِْ
اجل ِّـ َؾ ََُ ٚفقا
بِ َم َشّ ًُقا م َـ ا ْف َُ ْرآن بِ َٖ ْح ًَ َـ َمَ ٚي ُُُق ُن م َـ ادَْ ْقظ َيَ ،ٜؿ َٚل اّلِلُ َ -ظ هز َو َج هؾُ :ؿ ْؾ ُأوح َل إِ َ هيل َأ هٕ ُف ْ

ِ
ِ
ِ
افر ْص ِد َؾآ َمْهه ٚبِ ِف َو َفـ ُّٕ ْ ِ
س ْؾََْ ٚإِ َفْٔ َؽ
إِ هٕهَ ٚشّ ًََُْْ ٚؿ ْرآ ًًَٕ ٚظ َجًٌَْ َ * ٚيدي إِ َػ ُّ
ُّؼ َك بِ َر ِّبَََْ ٚأ َحدًً ا﴾ َ .و َؿ َٚل اّلِلُ َ -ظ هز َو َج هؾَ :وإ ْذ َ َ
( )35

( )28افزمر.23 :
( )29ص.29 :
( )30ضف.113 :
( )31افزمر.18 -17 :
( )32افزمر.55 -54 :
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أخالق حملة القرآن
ٕهتُُقا َؾ َِم ُؿ ِِض و هفقا إِ َػ َؿق ِم ِٓؿ م ِ
اجلـ يًتَ ًَِّق َن ا ْف َُرآ َن َؾ َِم ح َيوه َؿُ ٚفقا َأ ِ
ْذ ِري َـ * َؿُ ٚفقا َيَ ٚؿ ْقمََْ ٚإِ هٕهَ ٚش ِّ ًََْْٚ
ْ
َ َ ْ
ه َ ُ ُ
َٕ ٍَ ًرا ِّم َـ ِْ ِّ َ ْ ُ
ُّ
ه
ْ
ِ
ِ
ِـتََٚبُ ٚأ ِٕز َل ِمـ بً ِد مقشك مهدِِّّ ًؿ ٚدَِّ ٚب َ ِ ِ
ِ
ول اّلِلهِ َو ِآمُُْوقا
َْ ُ َ ُ َ
ً
اْل ِّؼ َوإِ َػ َض ِر ٍيؼ ُّم ًْتَََٔ ٍؿ * َيَ ٚؿ ْقمَََْ ٚأجٔ ٌُوقا َداظ َ
غ َيدََ ْيف َ َْيدي إِ َػ ْ َ
َْ
بِ ِف﴾ ).
( )36

آن ادَْ ِج ِ
ؿٚل ُمّد بـ اْلًغ( :و َؿدْْ َؿ َٚل اّلِلُ َ -ظ هز وج هؾِ -يف شقر ِة ق :وا ْف َُر ِ
وؼ
ٔد﴾ َ .مَ ٚد هفَََْ ٚظ َذ َظئِ ِؿ َمَ ٚخ َِ َ
َ َ
َ
َ ْ
ُ َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ض وم ٚبَْٔٓم ِمـ َظج ِٚم ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ؤؿ
افً َم َوات َوإَ ْر ِ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
هوٚر َو َظي َ
َور افْه َ
ٔؿ َص ْٖٕفُ ،ث هؿ َذ َـ َ
 ٛح ُْ َّْتف ِيف َخ َِْفُ ،ث هؿ َذ َـ ََر ادَْ ْق َت َو َظي َ
م َـ ه
اجلْه َ ٜومَ ٚأ َظدهه ؾَِٕٔٓ ٚوفِٔ ِٚم ِفَ ،ؾ ََ َٚل َ -ظ هز وج هؾَ :هلؿ م ٚي َنٚءو َن ؾِٔٓ ٚو َفدََ يََْ ٚم ِزيدٌٌ ﴾  ...إِ َػ ِ
ِ
آخ ِر أ َي ِ،ٜ
َ َ
َ ْ َ
َ َ ْ َ
ُ ه َ ُ
َص ْٖهن َُ ،ٚث هؿ َذ َـ ََر ْ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
افً ّْ َع َو ُه َق َص ِٓٔدٌٌ ﴾ .
ُث هؿ َؿ َٚل َب ًْدََ َذف َؽ :إِ هن ِيف َذف َؽ َفذ ْـ َْرى َدـ َـََ ٚن َف ُف َؿ ِْ ٌ
َ ٛأ ْو َأ ْف ََك ه
( )37

( )38

( )39

ٚهدًً ا بِ ََ ٌِِْ ِف م ٚيتْ ُِق وم ٚيًتَ َِّع :فِْْٔتٍََع بِتِالََوتِ ِف فِ ِْ َُر ِ
َؾ َٖ ْخز -ج هؾ ِذ ْـْرهَ -أ هن ادًُْتَ َِّع بِ ُٖ ُذ َٕٔ ِف يٌْْ ٌِل َفف َأ ْن ي ُُُق َن م َن ِ
آن،
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
ُ َ
ْ َ ْ َ َ
ُ ُ
ََ َ
ْ
ُ
ٓٚشتِ َم ِع ِمم ه ْـ َيتْ ُِق ُهُ ،ث هؿ إِ هن اّلِلَ َ -ظ هز َو َج هؾَ -ح هَ ٞخ ِْ ََ ُف َظ َذ َأ ْن َيتََدََ هب ُروا ا ْف َُ ْرآ َنَ ،ؾ ََ َٚل َ -ظ هز َو َج ه
وؾَ :أ َؾوالَ َيتََودََ هب ُرو َن
َوبِ ْ
ور اّلِلهِ َفقجودُُ وا ؾِ ِ
ٚهل . ﴾ٚو َؿ َٚل َ -ظ هز وج هؾَ :أ َؾالَ يتََدََ برو َن ا ْف َُرآ َن و َفق َـَوَ ٚن ِموـ ِظ ِ
ْود َؽ ْ ِ
ا ْف َُ ْرآ َن َأ ْم َظ َذ ُؿ ُِ ٍ
ٔوف
َ َ
ْ
ْ َ ْ
َ َ
َ
َ هُ
قب َأ ْؿ ٍَ ُ َ
ْ
اختِالَ ًؾَ ٚـَثِ ًرا﴾ ).
( )40

( )41

ت َُّ ٞخ ِْ ََ ُف َظ َذ َأ ْن َيتََودََ هب ُروا َـالَ َمو ُف !
َح ُُ ُُؿ اّلِلُ -إِ َػ َم ْقَٓ ُـ ُُؿ ا ْف َُ َِري ِؿَ ،ـْٔ َ
ؿٚل ُمّد بـ اْلًغَ ( :ه ْؾ َت ََر ْو َن َ -ر ِ َ
ػ َُ
ف َظئِؿ ش ِْ َىِ ِٕٚف و ُؿدْْ رتِ ِف ،و َظ ِر َ ِ
ف َمٚ
غَ ،و ِظ َر َ
افر هب َ -ظ هز َو َج هؾَ ،و َظ ِر َ
َو َم ْـ َتَدََ هب َر َـالَ َم ُف َظ ِر َ
ٔؿ َت ٍَ ُّو ُِ ِف َظ َذ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
َ َ َ
ف َظي َ
َ ُ
ف ه

َ ٝه ِ
اجَ ،ٛؾح ِذر ِمم ٚح هذر مقَٓه ا ْف َُ َِريؿ ،ور ِؽ ٛؾِٔم ر هؽ ِ ِ
َظ َِٔ ِٓؿ ِمـ َؾر ِ ِ ِ ِ
وذ ِه
 ٛؾٔفَ ،و َم ْـ َـََ ْ َٕ ٚ
ُ ََ َ َ َ َ
ض ظٌََ ٚدتفَ ،ؾ َٖ ْف َز َم َٕ ٍْ ًَ ُف ا ْف َق ِ َ َ َ ه َ َ َ ْ ُ
ْ ْ ْ ْ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
َر ِه َـََ ٚن ا ْف َُرآ ُن َف ُف ِص ٍَٚءَ ،ؾٚشتَ ٌََْْك بِالَ م ٍ
اشتِ َم ِظ ِف ِم ْـ َؽ ْ ِ
ٚلَ ،و َظ هز بِالَ َظ ِن َر ٍةَ ،و َإِٔ َس بِ َوم
َ
ً ْ
ْ
ص ٍَتُ ُف ظْْْدََ تالَ ََوتف ف ِْ َُ َرآنَ ،وظْْْدََ ْ
ِ
ِ
يًتََق ِح ُش ِمْْف َؽَره ،و َـََ ٚن ََهف ِظْْ َدَ تِالََو ِة افً ِ
قر َة !
ُّ ُ
ُ ُُْ َ
َ ْ ْ
افً َ
قرة إِ َذا ا ْؾتَتَ ََح ََٓ :ٚمتََك ا هتهً ُظ بِ َم َأ ْت ُِق َو َي ْ َي ُُ ْـ ُم َرا ُد ُهَ :متََك َأ ْخت ُؿ ُّ
َ ُّ َ
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أخالق حملة القرآن
اخل َىٚب متََك َأ هو ِجر متََك َأ ْظتَ َِز َٕ هن تِالََو َتف فِ ِْ َُر ِ
ِ
ِ
ِ
آن ِظ ٌََ ٚد ٌةٌَ ،وا ْف ًِ ٌََ ٚد ُة َٓ َت ُُُق ُن بِ ٌَ ٍْ َِ ِ،ٜ
َ ُ ْ
ُ
ُ َ
َوإِ هٕ َهم ُم َرا ُد ُه :متََك َأ ْظَ ُؾ َظ ِـ اّلِلِ ْ َ َ
َواّلِلُ ادُْ َق ِّؾ ُؼ).
ِ
ِ
َوٚب اّلِلهِ
ويف ادًٖف ٜافثٚفث :ٜبدأ يذـر ادٗفػ ثقاب تالوة افَرآن ،واشتنٓد بآي ٜشقرة ؾٚضر :إِ هن ا هفذي َـ َيتْ ُِق َن ـتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِتٚر ًة هفـ َتٌقر * فِٔق ِّؾٔٓؿ ُأجقر ُهؿ و ِيزيدََ ُهؿ مـ َؾ ْو ِ
وِ ِف إِ هٕهو ُف
افهالَ َة َو َإٔ ٍَ َُقا مم هَ ٚر َز ْؿَْ ُ
ُ َ َُ َُ ْ ُ َ ْ َ
َو َأ َؿُ ٚمقا ه
ِّ
ها َو َظالََٕ َٔ ًَ ٜي ْر ُجق َن َ َ
َٚه ْؿ ًّ
ُقر﴾  .وهذه أي ٜشمه ٚأهؾ افًِؿ :آي ٜاف َُ هراء :حَٔ ٞب هغ اّلِل -تًٚػ -ؾٔٓ ٚافثقاب افًئؿ ادست ٛفِذيـ
قر َص ُُ ٌ
َؽ ٍُ ٌ
( )42

يَرؤون افَرآن افُريؿ ،ويداومقن ظذ تالوتف ،وتٚؾيقن ظذ أوامره ،ويىٌَقهن ٚيف حٔٚهتؿ :وهلذا ذـر اّلِل -تًٚػ-
ِ
ِ
افهالَ َة﴾.
َٚب اّلِلهِ َو َأ َؿُ ٚمقا ه
افرــ افثٚين مـ أرـٚن اإلشالم يف إجر وافثقاب ٕهؾ افَرآن ،ؾَٚل :إِ هن ا هفذي َـ َيتْ ُِق َن ـتَ َ
حؼ تالوتفَ ،د هفف إػ افًّؾ ،وإػ ـؾ خر مـ
ؾّـ تاله ه
وهذا يدل ظذ أن افذي يَرأ افَرآن ويتِقه ،ظِٔف أن يًّؾ بفَ ،
إظمل افهْٚل ،ٜومـ أظيّٓ ٚوأج ِِّٓ ٚافهالة.
وّك ؿوراء َة
وش ه
وأجقر أهؾ افَرآن ظئّ ٜوـثرة ومتًددة ،أْجِٓ ٚاّلِل -تًٚػ -يف هذه أي ٜافتل هل آي ٜافَراءَ ،
افَرآن وادداوم َ ٜظِٔٓ ٚافتجٚر َة افْٚؾً َ ،ٜوهل افتجٚرة افرابح ،ٜافتل ٓ يتىرق إفٔٓ ٚبقار وٓ ـًٚد وٓ ؾًٚد ،ؾٕٚجر
متحَؼ ،وافثقاب متحَؼ مـ اّلِل -جؾ وظال ،ووظده حؼ ،وـالمف صدقَ :و َمت ه َْ ٝـ َِِ َّ َُ ٜر ِّب َؽ ِصدْْ ًؿَ ٚو َظدْْ ًٓ ٓه ُم ٌَدِِّّ َل
فِ َُ َِِمتِ ِف وهق ِ
ِ
ٔؿ﴾ .
افًّٔ ُع ا ْف ًَِ ُ
َ َ َُ ه
( )43

واوح ٚيف حدي ٞظٌد اّلِل بـ
وبغ افٌْل -ظِٔف وافهالة افًالم -تٍهٔالً إجر ادست ٛظذ افتالوة بٔ ًًٕٚ ٚدؿٔ ًَٚ
ً
ه
َوٚب اّلِلِ َؾ َِوف ؾِ ِ
مًًقد -رض اّلِل ظْف -ظْد افسمذي ،ؿٚل -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :م ْـ َؿ َر َأ َح ْر ًؾِ ٚمو ْـ ِـتَ ِ
ٔوف َح ًَوَْ ٌ،ٜ
ُ
ف ،وَٓم حر ٌ ِ
ؼ َأمثَ ِ
ٚهل ََ َٓ ،ٚأ ُؿ ُ
فش .
ٔؿ َح ْر ٌ
فَ ،و َف ُِ ْـ َأفِ ٌ
قل :آي َح ْر ٌ
فَ ،وم ٌ
ػ َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
اْل ًََْ َُ ٜب ًَ ْ ِ ْ
َو ْ َ
( )44
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( )43إًٕٚم.115 :
( ) 1صحٔح :أخرجف افسمذي :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب م  ٚجٚء ؾّٔـ ؿرأ حرؾ ٚمـ افَرآن م ٚفف مـ إجر ( .)2910ؿٚل افسمذي :حًـ
صحٔح ؽري .ٛؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح.

أخالق حملة القرآن
ؾ٘ذا ـٚن ؿٚرئ افَرآن يٖجر ظذ تالوتف بْٚلرف افقاحد ،وإٔف إذا ؿورأ هوذا افَورآن حهوؾ ظوذ أجوقر متًوددة
وموٚظٍ ٜمـ اّلِل -جؾ وظال ،وإذا ـٚن افًِمء ؿد َظدُُّّ وا آيٚت افَرآن افُريؿ ،وأهنو ٚتربوق ظوذ شوت ٜآٓف ،ؾُٔوػ
بْٚلروف !
ِ
غ * َ َْي ِدي بِ ِف
َٚب ُّمٌِ ٌ
ومـ ثقاب هذا افَرآن افُريؿ ً -
ُقر َوـتَ ٌ
أيو -ٚإٔف َيدي ُؿ هرا َءه إػ اْلؼَ :ؿدْْ َجَ ٚء ُـُؿ ِّم َـ اّلِلهِ ُٕ ٌ

افًالَ ِم﴾  .وادًِؿ يدظق ربف وجق ًب ٚشًٌ ٜظؼ مرة يف ـؾ يقم أن َيًِف مـ أهؾ اهلداي،ٜ
اّلِلهُ َم ِـ ا هت ٌَ َع ِر ْو َقا َٕ ُف ُش ٌُ َؾ ه
ِ
ِ
افك َ
ٔؿ﴾  .ؾوالً ظم يَقفف يف صِقات افْقاؾؾ وؽرهو ،ٚؾٓوق
اط ادُْ ًْتَََ َ
يف ؿقفف -تًٚػ -يف شقرة افٍٚحتْ :ٜاهد َََٕ ِّ ٚ
( )45

( )46

يىِ ٛمـ ربف أن يثٌتف ظذ ضريؼ ادًتَّٔغ افذيـ إًٔؿ اّلِل -تًٚػ -ظِٔٓؿ ،ؾٓق ـتٚب هداي.ٜ
مـ افثقاب ادست ٛظِٔف إٔف َيدي صٚحٌف إػ ضريؼ اْلؼ ،ويًهّف مـ افٍتـ ،ومـ آبوتالءات ،وموـ افزيوغ،
ومـ افوالل ،ومـ افًٍٚد ،ومـ افنٓقات ،ومـ افنٌٓٚت.
أيو -ٚافنوٍٚء اْلزو وادًْوقي
ؾ٘ذا تال هذا افَرآن حهؾ فف هذا اخلر افًئؿ وافثقاب اجلزيؾ ،وحهؾ فف ً -
افذي يىٌِف يف حٔٚتف ،شقاء م ٚيتًِؼ بٕٚمراض افروحٔ ٜأو إمراض افٌدٕٔ ،ٜؾٕ٘ف يف هذا افَرآن افُريؿ :ـم ؿوٚل -
شٌحٕٚف وتًٚػ -يف أي ٜافتل ذـره ٚادٗفػ :وَْٕ َِّز ُل ِمـ ا ْف َُر ِ
غ﴾  .وصٍٚء هُْٕ ٚرة:
َح ٌّ ٜف ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
آن َمُ ٚه َق ِص ٌٍَ ٚء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
( )47

ؾتَ ًُ ّؿ ـؾ صٍٚء ،وفًٔ ٝمًرؾ ،ٜوهذا مـ افثقاب فَٚرئ افَرآن افُريؿ.
ؾ٘ذا تال ادًِؿ افَرآن بْٔ ٜخٚفهّ ٜلِل ،وابتٌٚء إجر وافثقاب مـ اّلِل -تًٚػ :ؾًقف تنِّف إن -صٚء اّلِل تًٚػ-
َح ٍ
وٜ
هذه إجقر افًئّ ،ٜافتل جٚءت يف هذه أيٚت ،ومَْٓ :ٚؾ َٖ هم ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا بِّٚلِلهِ َوا ْظتَ ََه ُّقا بِ ِف َؾ ًَُٔدْْ ِخ ُِ ُٓ ْؿ ِيف َر ْ َ

) (45ادٚمدة.16 :
( )46افٍٚحت.6 :ٜ
( )47اإلهاء.82 :

أخالق حملة القرآن
ِّمْْ ُف﴾  .اظتهّقا بُتٚب رِبؿ افذي جٚءهؿ مـ ظْد اّلِل -تًٚػ ،ـم ؿٚل -شٌحٕٚفَ :وا ْظتَ َِه ُّقا بِ َح ٌْ ِؾ اّلِلهِ َْجِٔ ًًَ ٚوَٓ
( )48

َت ٍَ هر ُؿقا﴾ .
( )49

ضريؼ آجتمع وآمتالف ،وضريؼ افْكة وافتُّغ يف هذه افدٕٔ،ٚ
وهلذا ًِٕؿ أن افَرآ َن افُريؿ وآظتهَ ٚم بف
ُ
وؿد َؾ هن افًِمء ؿقل اّلِلَ :وا ْظتَ َِه ُّقا بِ َح ٌْ ِؾ اّلِلهِ﴾ .أن ادراد بحٌؾ اّلِل :افَرآن ،وؿٔؾ :اإلشالم ،وؿٔؾ :اجلمظ ،ٜوهذه
إمقر ـٚمْ ٜبٖهؾ افَرآن :افذيـ تِقوا افَرآن حؼ تالوتف ،وإذا أؿٌِقا ظِٔف ،وظِّقا بم ؾٔف حتهؾ هلؿ هوذه إجوقر
وغ اّلِل -
افًئّ ،ٜواْلٍظ افٌُر مـ افٍتـ افتل يَع ؾٔٓ ٚـثر مـ افْٚس ادًروغ ظـ هدي افَرآن افُريؿ :وهلذا َب ه
تًٚػ -يف أي ٜافتل ذـره ٚادٗفػ يف شقرة افزمر أن أهؾ اإليمن افذيـ تًَِ ٝؿِقِبؿ برِبؿ -جؾ وظال -هؿ افذيـ
يتٖثرون ِبذا افَرآن افُريؿ ،وتَنًر جِقدهؿ وأبداهنؿ ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :اّلِلهُ َٕ هَز َل َأحًـ ْ ِ ِ ِ
ِ
ٚين
اْلدي ٞـ َتًَ ٚبُّ ٚم َت ََن ِ ً
ْ َ َ َ
ِٚب ٚهمثَ َ
قِب ْؿ إِ َػ ِذ ْـ ِْر اّلِلهِ﴾  .أي :إػ هذا افَرآن افًئؿ.
َت َْ َن ًِ ُّر ِمْْ ُف ُج ُِق ُد ا هف ِذي َـ َ ْ
َي َْن ْق َن َر ه ُِب ْؿ ُث هؿ َت َِِ ُ
غ ُج ُِق ُد ُه ْؿ َو ُؿ ُِ ُ ُ
( )50

ثؿ جٚءت ادًٖف ٜافتل بًده ،ٚوهل مًٖف ٜآشتمع فَِرآن افُريؿ ،افتل ذـر ؾٔٓ ٚادٗفػ أن اّلِل -تًٚػَ -ر هؽوٛ
ظٌٚده يف آشتمع إػ هذا افَرآن افُريؿ ،وآشتمع إػ افَرآن افُريؿ هق ظّؾ بم أمر اّلِل -تًوٚػ -بوف ،ؾووالً ظوـ
تالوتف ،ؾٚفذي يًتّع إػ افَرآن افُريؿ تهؾ فف إجر ،بخالف إجر افذي يَرأ ؾٔف افَرآن افُريؿ ،وِبذا يُّوـ
أن ٕجّؾ أن آشتمع إػ افَرآن افُريؿ ؾٔف بنٚرتٚن:
افٌنٚرة إوػ :وتُقن يف افدٕٔ ،ٚوهل حهقل افرَحو ٜفًوٚمع افَورآن :ؿوٚل اّلِل -تًوٚػَ :وإِ َذا ُؿ ِ
ورآ ُن
ور َئ ا ْف َُ ْ
َؾٚشتَ ًَِّقا َفف و َأ ِ
َحق َن﴾  .ؾٓذه بنٚرة مـ اّلِل -تًٚػ ،وهذه افرَح ٜإذا حهِ ٝفَٚرئ افَورآن ِبوذا
ٕهتُُقا َف ًَ هِ ُُ ُْؿ ُت ُْر َ ُ
ْ ُ ُ َ
َحتِل و ِشً ُْ ٝـ هُؾ َر ٍء َؾً َٖ ْـتٌُٓ ٚفِ هِ ِ
وذي َـ َيته َُوق َن
ْ َ َُ
ادًِؿ ؾَد حهؾ فف ـؾ خر :وهلذا ؿٚل -تًٚػ -يف آي ٜأخرىَ :و َر ْ َ َ َ
َو ُي ْٗ ُتُق َن اف هز َـََ ٚة َوا هف ِذي َـ ُهؿ بِآ َيٚتََُِْ ٚي ْٗ ِمُُْق َن﴾ .
( )51

( )52

( )48افًْٚء.175 :
( )49آل ظّران.103 :
( )50افزمر.23 :
( )51إظراف.204 :
( )52إظراف.156 :

أخالق حملة القرآن
ظٌدَ ه ؾَد ؿربف مْفٕ :ن افرَح ٜتودظق إػ ؾًوؾ اخلور ،وأن يورحؿ اإلًٕوٚن ًٍٕوف أوًٓ،
ؾ٘ذا رحؿ اّلِل -تًٚػَ -
ويًٌده ٚظـ ادًٚيص وافذٕقب وافًٔئٚت ،ويَرِب ٚإػ افىٚظٚت واْلًْٚت ،وٓ يًّح هل ٚأن تَع ؾٔم َيٚفػ أمر اّلِل،
ويرحؿ ًٍٕف بٖن تُقن َو هؿَ ٚؾ ٜظْد حدود اّلِل ،ثؿ يرحؿ ؽره مـ ظٌٚد اّلِل ،ويْؼ هذه افرَح ٜافتل حهِ ٝفف مـ اّلِل -
تًٚػ -إػ افْٚس بٚفتقاصؾ ،وؾًؾ اخلر ،وصِ ٜإرحٚم ،وحًـ افُالم ،وافتًؤٌح وافتِٓٔوؾ ،وافرَحو ٜبوٚفٍَراء
وادًٚـغ ،وإمر بٚدًروف ،وافْٓل ظـ ادُْر ،وهذه افرَحِ ٜتّع اإلحًٚن ،ؾ٘ذا أحًـ اإلًٕٚن ه
دل ظذ ذفؽ ظذ
افرَح ،ٜؾَد ؿٚل اّلِل -تًٚػ -يف شقرة إظرافَ :وَٓ ُت ٍْ ًِدُُ وا ِيف إَ ْر ِ
ض َب ًْدََ إِ ْصالَ َِح ََٓ ٚوا ْد ُظوق ُه َخ ْق ًؾوَ ٚو َض َّ ًًو ٚإِ هن
غ﴾ .
يِّ ٛم َـ ادُْ ْح ًِِْ َ
َر ْ َ
َح َ ٜاّلِلهِ َؿ ِر ٌ
( )53

غ﴾ .ؾرحؿ ًٍٕف ويورحؿ ؽوره،
يِّ ٛم َـ ادُْ ْح ًِِْ َ
ؾٚفذي يًٍؾ اإلحًٚن ؿري ٛمـ اّلِل -تًٚػ ،إِ هن َر ْ َ
َح َ ٜاّلِلهِ َؿ ِر ٌ
وتًـ يف ظِّف ،وتًـ يف تًٚمِف ،ؾُٔقن بذفؽ ؿري ٛمـ اّلِل -تًٚػ ،ؾ٘ذا حَؼ اإلحًٚن افذي هق أظوذ مراتوٛ
افديـ ،وإذا حٚؾظ ظذ افهالة وصًٚمر افديـ ،ه
دل ظذ ذفؽ ظذ افرَح ٜيف ؿٌِف ،وإٔف ؿريو ٛموـ اّلِل -تًوٚػ ،وِبوذا
يدفؽ ظذ افَرب مـ اّلِل هذه افهالة افذي تٚؾظ ظِٔٓ ،ٚؾٕ٘ف ؿري ٛمـ اّلِل ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ -فٌْٔوف -ظِٔوف افهوالة
اش ُجدْْ َوا ْؿ َ ِس ْب﴾  .ؾ٘ذا أـثرت افًجقد اؿسب ٝمـ اّلِل -تًٚػ ،وهذا هق ثّرة افرَح ٜافتل بؼو اّلِل -
وافًالمَ :و ْ
( )54

تًٚػِ -ب ٚظٌٚده ادٗمْغ.
ومـ افٌنٚرة يف افدٕٔ :ٚحهقل اهلداي :ٜوهلذا بغ اّلِل -تًٚػ -يف شقرة افزمر -ـم ذـر ادٗفػ -ؿوٚل :ا هف ِ
وذي َـ
ه
َي ًْتَ َِّ ًُق َن ا ْف ََ ْق َل َؾَٔتههٌِ ًُق َن َأ ْح ًََْ ُف﴾ ،ؾثّرة ذفؽُ :أو َف ِئ َؽ ا هف ِذي َـ َهدََ ُاه ُؿ اّلِلهُ َو ُأو َف ِئ َؽ ُه ْؿ ُأو ُفق إَ ْفٌَ ِ
وٚب﴾  ،وتًٍور
ادهْػ تًٍر فىٔػ حْٔم ؾن ؿقفف -تًٚػ :ا هف ِذي َـ َي ًْتَ َِّ ًُق َن ا ْف ََ ْق َل َؾَٔتههٌِ ًُق َن َأ ْح ًَوَْ ُف﴾ .أي :يتًٌوقن أحًوـ موٚ
( )55

ص َظ َِْٔ َ
وؽ َأ ْح ًَو َـ
يَرِبؿ إػ اّلِل -تًٚػٕ :ن افَرآن ـِف ـالم اّلِل -تًٚػ ،وهق حًـ ،ـم ؿٚل -شٌحٕٚفَْ َٕ :ح ُـ َٕ َُ ُّ

( )53إظراف.56 :
( )54افًِؼ.19 :
) (55افزمر.18 :

أخالق حملة القرآن
ا ْف ََ َه ِ
ص﴾  .ؾٚفَرآن ـِف حًـ ،ؾتًٍر ادٗفػ بديع وفىٔػ ،حْٔم ؿٚل :يتًٌقن أحًـ م ٚيَرِبؿ إػ اّلِل -تًٚػ-
( )56

مـ إظمل افهْٚل ،ٜؾٓذه بنٚرة وهل اهلداي.ٜ
وفًِْؿ أن افذي يْٚل هذه افٌنٚرة يف حٔٚتف ٓ يتقؿػ ظِٔٓ ،ٚبؾ يىِ ٛادزيد وافزيٚدة يف هذه اهلداي ،ٜؾ٘ذا حٚؾظ
ظذ هذه اهلداي ٜيف افهالة وافهٔٚم وافزـٚة واْل ٟوتالوة افَرآن وافذـر ،وـؾ ظّؾ خر ،رؽًٌٍٕ ٝف يف افزيٚدة ،وي
طٚهرا ظْد ظٌٚد اّلِل افهْٚلغ ،افذيـ يتًٚبَقن يف ؾًؾ اخلرات ،وٓ يٍَقن ظْد حد،
يَػ ظْد هذا اْلد ،وهذا ِتده
ً
ِ
َوٚه ْؿ
وِبذا إذا حهِ ٝفؽ اهلداي ٜؾًقف تدؾًؽ إػ افزيٚدة ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :وا هفذي َـ ْاهتََدََ ْوا َزا َد ُه ْؿ ُهودًً ى َوآ َت ُ
َت َْ َق ُاه ْؿ﴾  .وؿٚل -تًٚػَ :و ِيزيدُُ اّلِلهُ ا هف ِذي َـ ْاهتََدََ ْوا ُهدًً ى﴾  .يًْل :أهنؿ يزدادون هداي ٜظذ هداي ،ٜؾو٘ذا ؿورأ يف
( )58

( )57

إشٌقع -مثالً -ثالث ٜأجزاء ،ضِ ٛافزيٚدة بٖٕف شَٔرأ شًٌ ٜأو ثمٕٔ ٜأجزاء ،إػ أن َيتؿ افَرآن يف شوًٌ ٜأيوٚم ،أو يف
ثالث ٜأيٚم ،وإذا أؿٌؾ ظذ حٍظ افَرآن ،ورؽًٌٍٕ ٝف واشتْٚر ؿٌِف ِبذا افَرآن حٍظ جز ًءا ،ثؿ تنتٚق ًٍٕف إػ حٍظ
أـثر ،وهُذا إػ أن ُيتِ هؿ افَرآن افُريؿ.
ؾٚفًٌٚدة تدظق صٚحٌٓ ٚإػ افزيٚدة ،ؾْٚلًْ ٜتْٚدي اْلًْ ٜـم أن افًٔئ- ٜوافًٔٚذ بّٚلِل -تْوٚدي افًؤئ ،ٜؾٚفًؤئٜ
اخلٌٔثِ ٜتر صٚحٌٓ ٚإػ شٔئ ٜأرؾع ،ثؿ إػ شٔئ ٜأظذ ،ثؿ إػ شٔئ ٜأظيؿ ،إػ أن يٖفػ هذه افًٔئ ،ٜواْلًْٚت ـذفؽ.
داممٕ :ن اإلًٕٚن ٓ َيِق مـ شٔئٚت يف حٔٚتف ،فُـ إذا ـ ٕٝٚحًْٚتف ـثرة ؽٌِٝ
ؾٚإلًٕٚن يتٌع اْلًْ ٜاْلًًْ ٜ
َٚت ي ْذ ِهٌـ افًٔئَ ِ
ِ
ٚت﴾  .ؾٚشتمع افَرآن افُريؿ يزيد يف اهلداي ٜبقظد اّلِل
اْل ًََْ ُ ْ َ ه ِّ
ظذ افًٔئٚت ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػ :إِ هن ْ َ
أيو ٚؿراءة افَرآن افُريؿ تهؾ ِب ٚاضّئْٚن افَِ ،ٛوهذا مـ اف ٌُ ْؼى ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :ا هف ِذي َـ آ َمُُْوقا
جؾ وظالً ،ِ
ِ
ِ
ِ
قب﴾ .
قِبؿ بذ ْـ ِْر اّلِلهِ َأَٓ بِذ ْـ ِْر اّلِلهِ َت ْى َّئ ُّـ ا ْف َُ ُِ ُ
َو َت ْى َّئ ُّـ ُؿ ُِ ُ ُ
( )59

( )60

( )56يقشػ.3 :
(ُ )57مّد.17 :
( )58مريؿ.76 :
( )59هقد.114 :
( )60افرظد.28 :
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مريو ٚأو ً
مٌتذ ،ؾٚضّئْٚن افَِو ٛشوًٚدة ظئّوٜ
ؾَرا أو
ً
ؾ٘ذا اضّئـ ؿٌِؽ اضّْٖٕ ٝيف هذه افدٕٔ ،ٚوفق ـًْ ٝ
مريو ٚيُثر موـ حتّٔود اّلِل -تًوٚػ-
ؾَرا ٓ يدخؾ إفٔف ؿِؼ وٓ اوىراب وٓ خقف ،وإذا ـٚن
ً
فإلًٕٚن ،ؾ٘ذا ـٚن ً
وصُره ظذ هذه افًّْ ،ٜوظذ هذا آبتالء ،ؾال َيٚف وٓ يَِؼ مـ ادقت ،بؾ اضّئـ ؿٌِوف ،ؾهوٚرت فديوف شوًٚدة
وجقه ٚـثرة هلذه افٌؼى يف هذه
وهدوء بٚل ٓ ،ينًر ِب ٚإٓ َمـ ظٚينٓ ٚيف حٔٚتف ،ومـ تٖمؾ افَرآن افُريؿَ ،و َجد
ً
اْلٔٚة افدٕٔ ٚدـ يًتّع افَرآن افُريؿ.
وٓ أ َد هل ظذ ذفؽ مم ٚذـره اّلِل -تًٚػ ،وشٚؿف ادٗفػ مـ اجلـ ادٍُِغ بًٌٚدة رِبؿ ،أوفئؽ افٍْر افذيـ جٚؤوا إػ
افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وهق يَرأ ،واشتًّقا إػ تالوتف ،وأثر ؾٔٓؿ ذفؽ افَرآن افُريؿ ،ؾٕٚىَِقا إػ ؿوقمٓؿ
يٌٌِقن هذا افَرآن افُريؿ ،وصٓدوا بٖٕف مهدق د ٚبغ يديف.
إذن حْٔم شًّقا افَرآن ازدادوا ،وي يُتٍقا بٚفًمع ؾحً ،ٛبؾ وّقا إػ ذفؽ أن ب هٌِقا ؿوقمٓؿ ،وفِٔ ِ
ْوذ ُروا
َ ُ
َ
َؿ ْق َم ُٓ ْؿ إِ َذا َر َج ًُقا إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ﴾  ،ؾرجًقا إػ ؿقمٓؿ وبٌِقهؿ م ٚشًّقه ،وهذه هداي ،ٜوهل أن اّلِل -تًٚػ -يقؾؼ افًٌد
( )61

وَيديف إػ أن يٌِغ م ٚحتِّف مـ ظِؿ وأم ،ٜٕٚوٓ يُتٍل بف فًٍْف ،وهذا مـ ح ٛاخلر وؾًِف ب٘خقإؽ ادًِّغ.
ذـرت بًوٓ ،ٚويف
افٌنٚرة افث :ٜٕٔٚوتُقن يف أخرة ،وتَدم ٝافٌنٚرة إوػ وهل يف افدٕٔ ،ٚوهل ٚوجقه متًددة
ُ
أيو ٚهل ٚوجقه متًددة مْٓ :ٚأن صٚح ٛافَرآن افذي ؿرأ افَرآن واشتّع إفٔفَ ،يٚض ٛيقم افَٔٚم ،ٜويَٚل فف:
أخرة ً
ِ
ور ِّتِّؾ ـم ـْ ٝترتؾ يف افدٕٔ ، ٚوإٔف يقم افَٔٚم ٜيف ذفؽ افٔقم افًئؿ ،تٖتٔف شقرة افٌَرة وشقرة آل ظّران
اؿرأ وارق َ
( )62

وَه ٚافزهراوان -ـم أخز بذفؽ افٌْول -ظِٔوف افهوالة وافًوالم -تٖتٔوٚن يف ذفوؽ افٔوقم افًيؤؿ ـوٚفٌممتغ أوتٚج ظوـ
ـٚفٌٔٚيتغ ُ َ
ٚجٚن ظـ صٚحٌٓم  ،وؿد جٚء يف بًض إحٚدي ٞأن افَرآن يٖيت يقم افَٔٚم ٜبًِٚن وظْٔغ ُّ
حت ه
( )63

صٚحٌف ،وهذا مـ افٌنٚرة فف يف أخرة.

) (61افتقب122 :ٜ
) (62صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 6799أبق داود :ـتٚب افهالة ،بٚب اشتحٌٚب افستٔؾ يف افَراءة ( ،)1464افسمذي :ـتٚب ؾوٚمؾ
افَر آن ،بٚب م ٚجٚء ؾّٔـ ؿرأ حرؾ ٚمـ ـتٚب اّلِل م ٚفف مـ إجر ( ،) 2914ؿٚل افسمذي :حًـ صحٔح ،مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو ،وؿٚل
إفٌٚين يف صحٔح أيب داود :حًـ صحٔح.
) (63أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب ؾوؾ ؿراءة افَرآن وشقرة افٌَرة ( )804مـ حدي ٞأيب أمٚم ٜافٌٚهع.
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أيو :ٚإٔف -أي افَرآن -يُقن صًٍٔ ٚفف يقم افَٔٚم ،ٜـم جٚء يف اْلدي« :ٞا ْف َُرآ ُن وافهٔٚم ي ْن ًٍَ ِ
ٚن
ومـ افٌنٚرة ً
ْ َ ِّ َ ُ َ َ
ً
ٚن فِه ِ
ٚر وجق ْظتُف ؾِ ِٔفَ ،ؾٔ ْنو ًٍَ ِ
فِه ِ
افه َُٔ ٚم َي َُ ُ
ٚحٌِ ِٓ َمَ ،ؾْ ٚف َُ ْرآ ُن َي َُ ُ
وٚحٌِ ِٓ َم
َ
َ َ
قلَ :أ ْط َّ ْٖ ُت ُف ِيف افْه َٓ ِ َ َ ه ُ
قلَ :ح َر ْمتُ ُف افْه ْهق َم ِيف اف هِ ْٔ ِؾَ .و ِّ
َ
َي ْق َم ا ْف َِ ََٔ ٚم ِٜش  .وهذه مـ افٌنٚرة افًئّٕ ٜهؾ افَرآن :افتٚفغ فف ،وادًتًّغ.
( )64

ثؿ تٖيت ادًٖف ٜإخرى ،وهل :افتّثٔؾ افذي ذـره ادٗفػ ،وؿد اـتٍك بتّثٔؾ شقرة واحودة موـ شوقر افَورآن
بًو ٚمـ مَٚصده ٚومقوقظٚهت ٚافتل جٚءت ؾٔٓ ،ٚوافقجقه -واّلِل أظِوؿ -أن
افُريؿ ،وهل شقرة ق :و َب هغ ادٗفػ ً
هذه افًقرة شقرة ظئّ ،ٜـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -تٚؾظ ظِٔٓ ٚويَرأه ،ٚؾَد ؿرأهو ٚيف صوالة اجلًّو،ٜ
وؿرأه ٚيف افًٔديـ ،وؿرأه ٚيف صالة افٍجر :د ٚؾٔٓ ٚمـ ادقاظظ وافًز وافَهص ،وؾٔٓ :ٚإصٚدة بٚفَرآن افُريؿ وبٔٚن
ؾوِف ،وؾٔٓ :ٚذـر افًٌ ٞوافْنقر ،وإؿٚم ٜاْلج ٜظذ ادؼـغ افذيـ إُٔروه ،وؾٔٓ :ٚذـر فًٌض إمؿ وؿههوٓؿ،
وؾِٔٓ :ٚمََْـ مـ اّلِل -تًٚػ -ظذ ظٌٚده ،مثؾ :هذه إرض وهذه افًمء ،ؾٚفًمء متىر ،وإرض تٌْ ،ٝوؾٔٓ :ٚتذـر
بٚخلِؼ إول ،وهنٚي ٜافْٚس يف هذه اْلٔٚة افدٕٔ ٚوهق ادقت ،وذـر اّلِل -تًٚػ -ؾٔٓ ٚادحٚضة بغ افَريْغ ،وذـر اّلِل
أيو :ٚاجلْ ٜوافْٚر ،وم ٚأظده اّلِل -تًٚػٕ -هؾ اجلْ ،ٜوم ٚأظوده اّلِل ٕهوؾ افْوٚر ،وخِوؼ افًوموات
تًٚػ -ؾًٔٓ ٚوذ ِّـِّر بِوْ ٚف َُر ِ
ِ ِ ِ
َوٚف
َي ُ
آن َموـ َ َ
وإرض ،ثؿ ختّٓ ٚبم بدأهً ٚ
ْ
أيو ،ٚؿٚل :ق َوا ْف َُ ْرآن ادَْجٔود﴾  .وؿوٚل يف آخرهوَ :ٚؾ َ ْ
و ِظ ِ
ٔد﴾ .
َ
( )65

( )66

ؾٌدأه ٚبٚفَرآن ،وختّٓ ٚبٚفَرآن افُريؿ ،ؾتٖمؾ يف مثؾ هذه افًقرة ،وم ٚؾٔٓ ٚمـ ادقاظظ ،وم ٚؾٔٓ ٚمـ افًز ،ومٚ
ؾٔٓ ٚمـ ادْٚشٌٚت وافدٓٓت افًئّ ،ٜؾًذ اإلًٕٚن أن يَرأه ،ٚويَرأ م ٚجٚء ؾٔٓ ٚموـ افتًٍور :حتوك يَوػ ظوذ
ادًٚين ،ويتدبر ذفؽ.

( )64حًـ صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،)6626اْلٚـؿ يف ادًتدرك ( ) 740/1مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو ،ؿٚل إفٌٚين يف صحٔح
افسؽٔ ٛوافسهٔ :ٛحًـ صحٔح.
( )65ق.1 :
( )66ق.45 :
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وغ مُٕٚتوف وؿودره،
مـ ادًٚمؾ ً
أيو :ٚاْل ٞظذ تدبر هذا افَرآن افًئؿ افذي إٔزفف اّلِل ،و َب هغ ؾوِف وذؾف ،و َب ه
وأمرٕ ٚبٖن ٕتدبره ،وافتدبر هق افتٍُر وافتٖمؾ وافتذـر د ٚيف هوذا افَورآن موـ افًوز وادوقاظظ وإوامور وافْوقاهل
وافَهص ،وم ٚجرى فألؿقام افًٚبَ ،ٜوم ٚأظده اّلِل ٕهؾ اإليمن ،وم ٚتقظد بف أهؾ افٍُر.
وؽ مٌوٚر ٌك ِّفٔودهه بروا آيٚتِ ِ
ِ
وف
َوٚب َأ َٕز ْفََْوُ ٚه إِ َف ْٔ َ ُ َ َ َ ه ُ َ
ؾٚفذي يَرأ افَرآن ظِٔف أن يَرن ذفؽ بٚفتدبر ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػ :ـتَ ٌ

َوفِ َٔتَ ََذ هـ َر ُأو ُفق إَ ْف ٌَ ِ
مُْرا ظذ أوفئؽ افَقم ظذ ادْٚؾَغ افذيـ أظروقا ظوـ افَورآنَ :أ َؾوالَ
ٚب﴾  ،وؿٚل -تًٚػً -
( )67

وذ ُؿ ُِ ٍ
َيتََدََ هب ُرو َن ا ْف َُ ْرآ َن﴾  ،وـذفؽ إُٔر ظِٔٓؿ اشتٍٓٚم إُٕٚر ؾَٚل يف شقرة ُمّدَ :أ َؾالَ َيتََدََ هب ُرو َن ا ْف َُ ْرآ َن َأ ْم َظ َ
وقب
( )68

َأ ْؿ ٍَ ُ
ٚهل َ ، ﴾ٚوهٚتٚن أيتٚن جٚءت ٚيف شٔٚق ذـر أحقال ادْٚؾَغ افذيـ يًتًّقن وٓ يْتًٍقن ،ؾُٕٚقا َيًِقن جمِس
( )69

افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ويًتًّقن افَرآن وادقاظظ ،فُْٓؿ مًروقن بَِقِبؿ ،ؾ٘ذا خرجوقا ـوم أخوز اّلِل:
حتههك إِ َذا َخرجقا ِمـ ِظ ِ
ْد َك َؿُ ٚفقا فِ هِ ِذي َـ ُأو ُتُقا ا ْف ًِ ِْ َؿ َمَ ٚذا َؿ َٚل إِٓ ًٍ ، ﴾ٚمٚذا ؿٚل حغ يف ـالمف ! أي تًِّقا م ٚتُِوؿ
ْ
َ ُ
َ
( )70

بف وهق ـالم ظريب تًرؾقٕف ؾُٔػ ٓ تٍّٓقٕف ! إذن هؿ أظروقا ظـ افَرآن وأظروقا ظـ أمر اّلِل -تًوٚػ :-وهلوذا
ِ
َٚب َأ َٕز ْفََُْ ٚه إِ َفْٔ َؽ ُمٌَ َٚر ٌك ّفَٔدهه هب ُروا آ َيٚتِ ِف﴾  ،تتّؾ أمريـ:
ؾ٘ن افتدبر افقارد يف ؿقفف -تًٚػ :ـتَ ٌ
( )71

إمر إول :أن افَٚرئ ظِٔف أن يتدبر ادًٚين وافدٓٓت وادَٚصد افتل أرصد اّلِل -تًٚػ -ظٌوٚده إفٔٓو ،ٚوهول
ـثرة ،ؾُؾ هذا افديـ ؿٚمؿ ظِٔٓ :ٚـٚفهالة وافزـٚة واْل ٟوإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،وإؿٚم ٜافتقحٔد وٌٕذ
افؼك وٌٕذ افًٍؼ وافٍْٚق ،هذه أوامر ؾال ئِؼ بَٚرئ افَرآن أن َيٚفٍٓ ،ٚؾٓق يَرأ ؿقفف -تًٚػَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا
ا هت َُقا اّلِلهَ و ُـُق ُُٕقا مع افه ِ
غ﴾  ،ثؿ هق يُذب يف حديثف ،ؾٓذا ي يتدبر افَرآن ،ؾّٓم ـ ٕٝٚإحقال ؾٕ٘ف ٓ يُذب
ٚد ِؿ َ
َ َ ه
َ
( )72

( )67ص.29 :
( )68افًْٚء.82 :
(ُ )69مّد.24 :
(ُ )70مّد.16 :
( )71ص.29 :
( )72افتقب.119 :ٜ
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يف اْلدي ٞبؾ ظِٔف أن يهدقٕ :ن افهدق صٍ ٜأهؾ اإليمن :وهلذا ذـر اّلِل -تًٚػ -يف هذه أي ٜاإليمن وصٍ ٜأهؾ
افتَقى ،يَ ٚأَي ٚا هف ِذيـ آمُُْقا ا هت َُقا اّلِلهَ و ُـُق ُُٕقا مع افه ِ
غ﴾.
ٚد ِؿ َ
َ َ ه
َ
َ َ
َ ُّ َ
ؾٚفهٚدق يف ؿقفف اتهػ بهٍ ٜافتَقى واإليمن ،وإمثِ ٜظذ هذا ـثرة يف افَرآن افُريؿ ،فُـ هوذا ٕوقع موـ
إٔقاع تدبر ادًٚين وافدٓٓت وادَٚصد فُؾ م ٚيَرأه اإلًٕٚن ٓ ،أن يَرأ حرو ًؾ ٚوـِمت ؾحً ،ٛوإٕوم يَورأ ـوالم
غ يدََ ي ِف وَٓ ِمـ َخ ِْ ٍِ ِف َت َِْز ٌيؾ مـ ح ُِٔ ٍؿ ََحِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ٔد﴾ .
ِّ ْ َ
ْ
افرب -جؾ وظالَ َٓ -ي ْٖتٔف ا ْف ٌَٚض ُؾ مـ َب ْ ِ َ ْ
( )73

إمر افثٚين :وهق أن يتٖمؾ افَٚرئ دٓف ٜبالؽ ٜافَرآن افُريؿ يف افٍِظ ،وإٔف موـ ظْود اّلِل ،وأن افوذي جوٚء بوف
صٚدق ؾٔم ؿٚل ،إذن ٕتٖمؾ بالؽ ٜهذا افَرآن افُريؿ ،وإٔف جٚء ظذ أؾهح افٌِٚت ،ؾال يدإٔف ـالم وٓ تدإٔف بالؽوٜ
وٓ ؾهٚح ٜوٓ بٔٚن :وهلذا ؾّٚلِل -جؾ وظال -حتدى افًرب وهؿ افِد افٌٌِٚء وإفًـ افٍهحٚء أن يٖتقا بّثؾ هوذا
اجلـ َظ َذ َأن ي ْٖ ُتُقا بِ ِّثْ ِؾ ه َذا ا ْف َُر ِ
افَرآن ،ؾَٚل -تًٚػُ :ؿؾ هف ِئ ِـ اجتًََّ ِ
ِ ٝ
آن َٓ َي ْٖ ُتُق َن بِ ِّثْ ِِ ِف َو َف ْق َـََ ٚن َب ًْ ُو ُٓ ْؿ
َ
َ
ٕس َو ِْ ُّ
اإل ُ
ْ َ َ
ْ
فِ ٌَ ًْ ٍ
ض َط ِٓ ًرا﴾  ،أي :مًًًْٔ ٚيف افٌٔٚن وافٌالؽ ٜوتّْٔؼ افًٌٚرات ،وهؿ ٓ يًتىًٔقن أن يٖتقا بّثِف.
()74

وهلذا إذا وؿٍ ٝظذ آيٚت جٚمً ٜم ًٜٕٚهل ٚدٓف ٜظئّ ٜـَقفف -تًٚػَ :و َف ُُ ُْؿ ِيف ا ْف َِ َه ِ
ٚص َحٌَٔ ٚة﴾  ،إذا وؿٍٝ
( )75

ظذ هذه أيِ ٜتده ٚؿد ْجً ٝمًٚين ظئّ ٜودٓٓت ـٌرة ،وافًرب ـٕٚقا يَقفقن :افَتؾ إٍٔك فَِتؾ ،وأي ٜجٚءت
بقء أوشع وأظؿ وأصّؾ مـ هذا ،حٔٚة فِْٚس ْجٔ ًً ،ٚحٔٚة هلؿ يف إًٍٔٓؿ ويف ديْٓؿ ويف أمقاهلؿ ويف اجتمظٓؿ ويف
شٔٚشتٓؿ ويف أمْٓؿ ويف أوضٚهنؿ ،يف ـؾ صٖن مـ صٗون اْلٔٚة :وهلذا ؾّٚلِل -شوٌحٕٚف وتًوٚػ -ذـور اْلٔوٚة ؾَوٚل:
َو َف ُُ ُْؿ ِيف ا ْف َِ َه ِ
وأيو ٚاْلٔٚة ُٕرة وفًٔ ٝمًرؾ ،ٜفق ـ ٕٝٚمًرؾ ٜفُُ ٕٝٚمهقرة ظذ جزء مـ اْلٔٚة،
ٚص َح ٌَٔ ٚة﴾ً ،
فُـ افٍِظ جٚء ُٕرة ؾتذه ٛؾٔف افٍْس ـؾ مذه ٛمـ إٔقاع اْلٔٚة افتل ختىر بٌٚل اإلًٕٚن ،ؾٖفٍٚطف ؿِِٔ ٜوظٌٚراتوف
مً ٕٚٓٔٚظئّ.ٜ

( )73ؾهِ.42 :ٝ
( )74اإلهاء.88 :
( )75افٌَرة.179 :

أخالق حملة القرآن
هذا ٕقع مـ افتدبر :وهلذا هْ ٚؾٚمدة يف افتدبر :أن افتدبر فَِرآن افُريؿ يقرث افًِؿ ،ـٔػ يُقن ذفؽ ٓ تهؾ
فؽ ظِؿ بٚفَرآن افُريؿ وم ٚؾٔف مـ اهلداي ٜوافدٓٓت إٓ بٚفتدبر وافتٖمؾ وافتٍُر ،ؾ٘ذا تدبرت هذه أيٚت ازددت
ظِم ،ومًْك افتدبر إٔؽ إذا ؿرأت أي ٜؾٚذه ٛواؿرأ تًٍره ٚيف ـت ٛافتًٍور ،وراجوع مو ٚؿٚفوف أهوؾ افًِوؿ موـ
ً
افهحٚب ٜوافتٚبًغ أوًٓ مـ تًٍر افَرآن ،ؾُؾ آي ٜهل ٚتًٍر تٖخذه مـ افَرآن أو مـ افًْ ٜأو مـ أؿقال افهحٚب ٜأو
مـ أؿقال افتٚبًغ أو مـ آشتٌْٚضٚت افتل يًتٌْىٓ ٚأهوؾ افًِوؿ يف ـتوٌٓؿ ومٗفٍوٚهتؿ يف افتًٍور ،ؾٔوزول ظْوؽ
اإلصُٚل وتزداد بذفؽ افًِؿ :وهلذا ؿٚفقا :افتدبر يقرث افًِؿ ،ذـر هذا ابـ افَٔؿ -رَحف اّلِل تًٚػ.
( )76

ِ
َٚب َأ َٕز ْفََُْ ٚه إِ َف ْٔ َؽ ُم ٌَ َٚر ٌك ِّف َٔدهه هب ُروا
ـم أن اتٌٚع افَرآن يقرث افًّؾ ،ؾْحـ بغ تدبر وبغ اتٌٚع ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :ـتَ ٌ
ِ
ِِ
وٚر ٌك
آ َيٚتف﴾  ،وؿٚل -تًٚػ -يف آي ٜأخرى ظـ آتٌٚع :ا هتهٌِ ًُقا َمُ ٚأ ِٕز َل إِ َف ْٔ ُُُؿ﴾  ،وؿٚلَ :و َه َذا ـ َت ٌ
َوٚب َأ َٕز ْفََْوُ ٚه ُمٌَ َ
( )78

( )77

َحق َن﴾.
َحق َن﴾  ،ؾرت ٛظذ آتٌٚع حهقل افتَقى ؾَٚلَ :ؾ ٚهتهٌِ ًُق ُه َوا هت َُقا َف ًَ هِ ُُ ُْؿ ُت ُْر َ ُ
َؾ ٚهتهٌِ ًُق ُه َوا هت َُقا َف ًَ هِ ُُ ُْؿ ُت ُْر َ ُ
( )79

ؾٚتٌٚع افَرآن افُريؿ يدؾًؽ إػ افًّؾ بف ،هذا هق آتٌٚع اْلََٔل ،ؾٓٚتٌٚع فٔس أؿقآً جقؾٚء ؾحً ،ٛوإٕم هق
أظمل ،ؾ٘ذا حرم اّلِل -تًٚػ -ظِٔؽ افرب ،ٚؾٚتٌع هذا إمر ،وٓ حتدثؽ ًٍٕؽ أو متٔؾ بؽ صٓقتؽ يف افودٕٔ ٚوحوٛ
ادٚل إػ أن تَسف هذا ادحرم.
افر َب ، ﴾ٚؾّـ ـ ٕٝٚتْٚزظف ًٍٕف بغ رب ٚأو
ؾٚفرب ٚحرمف اّلِل -تًٚػ -بُؾ صقره ؾَٚلَ :و َأ َح هؾ اّلِلهُ ا ْفٌَْٔ َع َو َح هر َم ِّ
( )80

ؽره ؾ٘ذا جٚءه أمر افَرآن ترك افرب ،ٚوٓ يسدد يف ذفؽ ،واتٌع أمر اّلِل -تًٚػ -وشِؽ ادًِؽ افهحٔح ،وهذا إمر
وؿع ؾٔف يف هذا افزمـ ـثر مـ افْٚس :وهلذا هبغ اّلِل -جؾ وظال -يف آيٚت افرب ٚدٓٓت ظئّ ٜدـ تٖمِٕٓ ٚن ذفؽ:

)ُ (76مّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد بـ حريز ،صّس افديـ أبق ظٌد اّلِل ،افزرظل ،ثؿ افدمنَل .افٍَٔف إصقيل ،ادٍن افْحقي ،افًٚرف.
تّٔٔ .ٜوـٚن ذا ظٌٚدة وهتجد ،وضقل صالة ،وهل ٟبٚفذـر .فف
ابـ ؿٔؿ اجلقزي .ٜتٍَف يف ادذه ٛاْلٌْع ،وبرع وأؾتك ،وٓزم صٔخ اإلشالم ابـ ه
تقافٔػ حًٚن :مْٓ" :ٚزاد ادًٚد" ،و"بدامع افٍقامد"  .وفد شْ ٜإحدى وتًًغ وش ٝمئ ،ٜوتقيف شْ ٜإحدة ومخًغ وشٌع مئ .ٜإير :افٌدايٜ
وافْٓٚي ،)523 /18( ٜوافذيؾ ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِ 170 /5( ٜترْج.)600 ٜ
( )77ص.29 :
( )78إظراف.3 :
( )79إًٕٚم.155 :
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أوًٓ :مرتٌط بٚإليمن بّٚلِل ،ؾّـ ارتُ ٛصٔئً ٚمـ ادًٚمالت افربقي ٜؾَد خٚفػ مَت ٙاإليمن ،ورد هذا يف آيتغ
ِ
افر َب ، ﴾ٚؾهدره ٚبٚإليمن ،وؿٚل -تًٚػَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا ا هت َُقا
مـ افَرآن افُريؿَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هفذي َـ آ َمُُْقا َٓ َت ْٖ ُـ ُِقا ِّ
ِ ِ
افر َب. ﴾ٚ
اّلِلهَ َو َذ ُروا َمَ ٚبَ َل م َـ ِّ
( )81

( )82

ث :ًٚٔ ٕٚإٔف -تًٚػ -ذـرٕ ٚبٚفٔقم أخر يف آخر افًٔٚق ؾَٚلَ :وا هت َُقا َي ْق ًمُ ٚت ُْر َج ًُق َن ؾِ ِٔف إِ َػ اّلِلهِ ُث هؿ ُت َُق هّف ُـ ُُّؾ َٕ ٍْ ٍ
س همٚ
َـ ًََ ٌَ ْ ، ﴾ٝوإٔف شُٔقن هْٚك حًٚب وظَٚب ومًٚمِ ٜظذ هذا افًّؾ وظذ هذا افًٍؾ ،ؾٚإلًٕوٚن يتٌوع افَورآن،
( )83

ؾٓٚتٌٚع يقرث افًّؾ ،وافتدبر يقرث افًِؿ ،ؾ٘ذا أردت أن تًِؿ م ٚيف هذا افَرآن مـ افودٓٓت وادًوٚين وافودؿٚمؼ
وفىٚمػ افتًٍر ظِٔؽ بٚفتدبر وؿراءة افتًٍر حقل هذه أيٚت افتل تَرأه.ٚ
ظز ّ
وجؾ) ،أي :حؼ ادًرؾ ،ٜؾًيؿ اّلِل يف ًٍٕف:
َدبر ـال َمف -أي ـالم ربفَ -ظ َ
رف ر هبف ّ -
فذا :يَقل ادٗفػ( :م ْـ َت َ
ٕٕف يَرأ ـالم ربف ادِؽ افَدوس افًالم ادٗمـ ادّٓٔـ افًزيز اجلٌٚر ادتُز ،وظ هيؿ ـالمف -جؾ وظال -وظ هيؿ أمره
حَرا،
ؾَرا ،ورؾًف وفق ـٚن
ً
وهنٔفٕٕ ،ف إذا تدبر افَرآن واتًٌف وظّؾ بم ؾٔف أظزه اّلِل وفق ـٚن ذفٔالًً ،وأؽْٚه وفق ـٚن ً
هُذا يُقن أهؾ افَرآن دامم ،ؾٓؿ مرؾقظقن ظْد اّلِل يف افدٕٔ ٚويف أخرة ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :ير َؾو ِع اّلِلهُ ا هف ِ
وذي َـ آ َمُُْوقا
َْ
ً
ِمْ ُُُؿ وا هف ِذيـ ُأو ُتُقا ا ْف ًِ ِْؿ درج ٍ
ٚت﴾ .
َ ََ َ
َ
ْ َ
()84

ؿٚل أهؾ افًِؿ :إن ادراد ِبؿ أهؾ افَرآن ،ـم ذـر ذفؽ أهؾ افتًٍر ،وافٌْل -ظِٔف افهوالة وافًوالم -ؿوٚل يف
آخ ِ
صحٔح مًِؿ يف ؿه ٜظّر بـ اخلىٚب« :إِ هن اّلِلهَ َف َ ْر َؾ ُع ِ َِب َذا ا ْف ُِتَ ِ
َٚب َأ ْؿ َقا ًمَ ٚو َي َو ُع بِ ِف َ
وري َـش  ،إذا ـوٚن ثّو ٜتودبر
( )85

واتٌٚع فَِرآن افُريؿ ؾثؿ افًًٚدة حْٔئذ واْلٔٚة افىٌٔ.ٜ

( )80افٌَرة.275 :
( )81آل ظّران.130 :
( )82افٌَرة.278 :
( )83افٌَرة.281 :
( )84ادجٚدف.11 :ٜ
( ) 85أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب ؾوؾ مـ يٗم بٚفَرآن ويًِّف وؾوؾ مـ تًِؿ حُّف )817( ،مـ حدي ٞظّر بـ
اخلىٚب -رض اّلِل ظْف.

أخالق حملة القرآن
افنوً ِرِ ،ؿ ٍُوقا ِظْْْودََ َظج ِٚمٌِ ِ
ؿٚل ادٗفػ -رَحف اّلِل( :و َظ ِـ اب ِـ مًً ٍ
وف،
قد َؿ َٚلَ َٓ :تْْْثِ ُرو ُه َٕثْ َر افدهه ْؿ ِؾ َوَٓ َ ُهتدُُّّ و ُه َه ه
َ
وده ِّ ْ
ْ َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
قر ِة)
َو َح ِّر ُـُقا بِف ا ْف َُ ُِ َ
افً َ
قبَ ،وَٓ َي ُُُق ُن َه ُّؿ َأ َحد ُـ ُْؿ آخ َر ُّ
( )86

ذع ادٗفػ يف ذـر إحٚدي ٞوأثٚر ادروي ٜيف أخالق َحِ ٜافَرآن افُوريؿ ،وؿود ذـور ثمٕٔو ٜأبوقاب يف هوذا
افُتٚب يف بٔٚن ؾوؾ أهؾ افَرآن وأخالؿٓؿ وأخالق افَٚرئ وآداب افَٚرئ وادَرئ وافتحذير مـ اختٚذ هذا افَرآن
ريٚء وشًّ ،ٜؾٌدأ بٕٚثر ظـ ظٌد اّلِل بـ مًًقد -رض اّلِل ظْف -وهذا إثر أصِف يف صحٔح افٌخٚري ومًِؿ بٖفٍٚظ
خمتٍِ ،ٜأم ٚهذا إثر ؾَد أخرجف أبق داود وأَحد ،وذـر ظٌد اّلِل بـ مًًقد هْ ٚضريَ ٜمـ ضرق ؿراءة افَرآن افُريؿ،
فُْف حذر مْٓ ٚوهنك ظْٓ :ٚوهل ضريَ ٜاهلذ أو اهلذرم ٜيف افَرآن افُريؿ ،واهلذ هق ؿراءة افَرآن افُوريؿ ظوذ وجوف
افنظ ٜبال تٖمؾ وٓ تدبر ،وؿد يُقن يف هذه افَراءة إخالل بٔٚيٚت أو إشَٚط فًٌض اْلوروف بًوٌ ٛافًجِو ٜيف
افَراءة :وهلذا هنك ظٌد اّلِل بـ مًًقد أن َيذ ـٓذ افنًرٕ :ن افنًر يَِك بًجِ ٜوهظ ٜبال تٖمؾ وٓ تدبر ،وإٕم هؿ
افنٚظر أن يَِل هذه افُِمت ادَّْ ٜبهقتف فٔيٓر افٍهٚح ٜوافٌٔٚن وادًٚين ؾٔم يَقفف دون أن يتٖمؾ أو يتدبر ،ؿوٚل:
ِ
افدؿؾ) ،أي ٓ :تْثروا افَرآن ،وافوّر ظٚمد إػ ؿراءة افَرآن افُريؿ ،وافدؿؾ هق رديء افتّر أو هوق
ٕثر
تْثرو ُه َ
(ٓ َ ُ
افٔٚبس مْفٕ :ن افتّر افٔٚبس إذا ٕثر خرج ٝفف أصقات وتتٚبع بًوف مع بًض بنظ ٜـم يُوقن يف افنوًر ،ؾْٓوك
افَٚرئ أن َيذه هذ افنًر أو يْثره ٕثر افدؿؾ ،بؾ أمر -رض اّلِل ظْف -افَٚرئ أن يَػ ظْود هوذه افُِومت افَرإٓٔوٜ
ويتٖمِٓ ٚويًِؿ م ٚؾٔٓ ٚمـ افًجٚم ٛوافدٓٓت وادًٚين واهلدايٚت ،وأن يتحرك ؿٌِف ـم يتحرك فًٕٚف ِبذه افتالوة،
وًر ِمْْْوف ج ُِوقد ا هف ِ
ِ
وذي َـ
ؾ٘ذا ؿرأ افَرآن افُريؿ ؾًِٔف أن يًتنًر هذا افَرآن ؾٔتٖثر بف ؿٌِف وبدٕف ،ؿوٚل -تًوٚػَ :ت َْ َن ُّ ُ ُ ُ
قِب ْؿ إِ َػ ِذ ْـ ِْر اّلِلهِ﴾ .
َْ
َي َْن ْق َن َر ه ُِب ْؿ ُث هؿ َت َِِ ُ
غ ُج ُِق ُد ُه ْؿ َو ُؿ ُِ ُ ُ
( )87

وٓ ترص اإلًٕٚن ظذ أن يْٓل افًقرة أو اجلزء أو اْلزب يف وؿ ٝهيع دون تٖمؾ وٓ تدبر ،ؾٓذا ورد افْٓل
ظْفٕ :ن اّلِل -تًٚػ -ؿٚلَ :يتْ ُِق َٕ ُف َح هؼ تِالَ ََوتِ ِف﴾  ،أي :يًِّقن بف حؼ افًّؾ.
( )88

( )86أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ (.)8733
( )87افزمر.23 :
( )88افٌَرة.121 :

أخالق حملة القرآن
افنوً ِرِ ،ؿ ٍُوقا ِظْْْودََ َظج ِٚمٌِ ِ
ؿٚل ادٗفػ -رَحف اّلِل( :و َظ ِـ اب ِـ مًً ٍ
وف،
قد َؿ َٚلَ َٓ :تْْْثِ ُرو ُه َٕثْ َر افدهه ْؿ ِؾ َوَٓ َ ُهتدُُّّ و ُه َه ه
َ
وده ِّ ْ
ْ َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
قر ِة) .
َو َح ِّر ُـُقا بِف ا ْف َُ ُِ َ
افً َ
قبَ ،وَٓ َي ُُُق ُن َه ُّؿ َأ َحد ُـ ُْؿ آخ َر ُّ
( )89

ومـ خالل هذا إثر ظـ ابـ مًًقد -رض اّلِل ظْفَ -يرٕ ٚإػ ذـر مرات ٛافتالوة ،ؾ٘ذا ـٚن ظٌد اّلِل بـ مًًقد
هنك ظـ هذه افىريَ ٜيف افتالوة :وهل اهلذ أو اهلذرم ٜأو افْثر ،إذن ؾم افىريَ ٜافهحٔح ٜيف تالوة افَرآن افُريؿ
ومـ خالل هذا إثر ظـ ابـ مًًقد -رض اّلِل ظْفَ -يرٕ ٚإػ ذـر مرات ٛافتالوة ،ؾ٘ذا ـٚن ظٌد اّلِل بـ مًًقد
هنك ظـ هذه افىريَ ٜيف افتالوة :وهل اهلذ أو اهلذرم ٜأو افْثر ،إذن ؾم افىريَ ٜافهحٔح ٜيف تالوة افَرآن افُريؿ
ذـر افًِمء أربع مرات ٛفتالوة افَرآن ،هل :افستٔؾ ،ثؿ افتحَٔؼ ،ثؿ اْلدر ،ثؿ افتدوير.
ادرتٌ ٜإوػ :افستٔؾ ،هل ادرتٌ ٜافتل جٚء ِب ٚافَرآن افُريؿ ،وافستٔؾ يًْل افسشؾ يف افتالوة وافتٖين وافتّٓؾ،
وافتٌٔغ بٖفٍٚظ افَرآن افُريؿ ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َر ِّت ِ
َورتِٔالً﴾  ،أي :بْٔوف تًًٌْٔٔو ،ٚوؿوٚل -شوٌحٕٚف:
ورآ َن َت ْ
ِّوؾ ا ْف َُ ْ
هٚس َظ َذ م ُْ ٍ
َو َر هت ََُِْْ ٚه َت َْرتِٔالً﴾  ،وؿٚل -جؾ ذـرهَ :و ُؿ ْرآ ًًَٕ ٚؾ َر ْؿََُْ ٚه فِتَ َْ َر َأ ُه َظ َذ افْه ِ
ْو ،﴾ٞأي :ظوذ متٓوؾَ ،و َٕ هَز ْفََْوُ ٚه
ُ
( )90

( )91

َت ِْزي ً
ال﴾  :وهلذا دٕ ٚزل افَرآن افُريؿ ظذ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -بٚدر بٚفًجِ ٜيف افتَِل ُمٌ ٜيف هذا افَرآن
حت ِّر ْك بِ ِف فِ ًََ َٕ ٚ
ْج ًَ ُف َو ُؿ ْرآ َٕ ُف * َؾِ٘ َذا َؿ َر ْأ ََُٕ ٚه َؾ ٚهتهٌِ ْع
َؽ فِتَ ًْ َج َؾ بِ ِف * إِ هن َظ َِ ََْْْٔ َ ٚ
وخق ًؾ ٚأٓ يؤع مْف رء ،ؿٚل اّلِل -تًٚػَ ُ َٓ :
( )92

ُؿ ْرآ َٕ ُف﴾ .
( )93

ؾّٚلِل يٖمر ٌٕٔف أن يَرأ ـم يَرأ جزيؾ -ظِٔف افًالم ،ؾجزيؾ يَرأ ثؿ هق يتَِوك ،ـوم ؿوٚل اّلِل -تًوٚػَ :وإِ هٕ َ
هوؽ
َفتُ َِ هَك ا ْف َُ ْرآ َن ِمـ هفدُُ ْن َح ُِٔ ٍؿ َظ ِِٔ ٍؿ﴾  ،ؾٚفستٔؾ هق افتٖين وافتّٓؾ وافسشؾ يف افتالوة ،وؿٚل -تًٚػَ :وَٓ َت ًْ َج ْ
وؾ
()94

( )89و أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ (.)8733
( )90ادزمؾ.4 :
( )91افٍرؿٚن.32 :
( )92اإلهاء.106 :
( )93افَٔٚم.18-16 :ٜ
( )94افّْؾ.6 :

أخالق حملة القرآن
بِْ ٚف َُر ِ
آن ِمـ َؿ ٌْ ِؾ َأن ُي َْ َ ٙإِ َف ْٔ َؽ َو ْح ُٔ ُف﴾  ،أي ٓ :تًجؾ يف ؿراءتف ،وٓ تًجؾ يف تَِٔف ،ؾٖمره ربف -جوؾ وظوال -أن
ْ
( )95

يىّئـ يف إخذ ويف افتالوةٕ :ن ترتٔؾ افَرآن افُريؿ ِبذه افهقرة افتل ؾٔٓ ٚافتوٖين وافتّٓوؾ وافسشوؾ ثّرهتو ٚأن
يتدبر افَٚرئ م ٚيَرأ ،وأن يٍٓؿ ويتٖمؾ ثؿ بًد ذفؽ يًّؾ بم ؿرأ ،ؾستٔؾ افَرآن افُريؿ هق افذي جٚء يف افَرآن ،وهق
افذي ؾًِف افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وح ٞأصحٚبف ظِٔف د ٚؾٔف مـ اْلُؿ وافٍقامد.
ادرتٌ ٜافث :ٜٕٔٚافتحَٔؼ ،وافتحَٔؼ مرتٌ ٜؿريٌ ٜمـ افستٔؾ ،فُـ افتحَٔؼ يًتًّؾ يف ريٚوو ٜافًِوٚن ،ويف مَوٚم
افتًِٔؿ ويف بٔٚن خمٚرج اْلروف وصٍٚهت ،ٚويف زيٚدة وٌط وتًِٔؿ ،ؾٓق يَقم يف مَٚم افتًِٔؿ ،ؾًِٔؿ افَٚرئ مـ يَرأ
ظِٔف ـٔػ يْىؼ اْلرف ،ويًِّف ـٔػ َيرج هذا اْلرف ،ومـ أي خمرج هق مثؾ أن يَقل :إذا أردت أن تًرف خمرج
اْلرف ؾً ُِِّّْف ،وأدخؾ ظِٔف َهزة افَىع ،ؾًتًرف خمرج هذا اْلرف ،مثالً :افَٚف ،أدخؾ ظَِٔٓ ٚهزة ؿىع وشوُْٓٚ
ؾتَقلَ ( :أ ْق) ،ؾٓل مـ أؿل اْلِؼ ،ويف افٌٚءَ ( :أ ْب) ،ؾٓل مـ ضرف افًِٚن ،حْٔئذ يٌدأ يف افَراءة ،ؾ٘ذا ؿورأ موثالً:
بًؿ اّلِل افرَحـ افرحٔؿ ،ؾٓق يَقل هلؿ :بًِؿ اّلِل( ،يقوح افُنة) ،وٓ يَقلَ ،بًؿ اّلِل (افُنة ؽر واوح ،)ٜؾٓق
يٌغ ـنة اْلرف وؾتحتف ووّتف ،وـٚن ادتَدمقن يف افًٚبؼ يُتٌقن ؿقاظد تًّك بٚفَٚظدة افٌٌدادي ٜويُتٌقن ـوؾ
حرف ثالث ٜمرات:
افُتٚب ٜإوػ ؾتح ،ٜوافث ٜٕٔٚوّ ،ٜوافثٚفث ٜـنة :وبذفؽ أتَْقا اْلروف وأتَْوقا ووٌىٓ ٚوخمٚرجٓو ٚومًرؾوٜ
خمرج ـؾ حرف ،ؾٓذا يدخؾ يف افتحَٔؼ ،وافًِمء ؿد تُِّقا ظـ خموٚرج اْلوروف وصوٍٚهت ،ٚوبْٔوقا ظودد خموٚرج
اْلروف ،وبْٔقا ظدد صٍٚهت ،ٚؾٓذا مـ إَهٔ ٜبُّٚن فَٚرئ افَرآن أن يًرف هذه ادخٚرج يف مَٚم اإلؿراء ويف مرتٌٜ
افتحَٔؼ ،ؾوٌط افَراءة وإتَٚهن ٚوِتقيده ٓ ٚيُقن إٓ يف مرتٌ ٜافتحَٔؼ :وهلذا ؾٚفتحَٔؼ داخؾ يف افستٔوؾ ،ؾٚفوذي
وٌط افتحَٔؼ يًتىٔع أن يَرأ ؿراءة مرتِ ٜوٓ َيؾ بقء مـ إحرف وٓ افُِمت.
ومـ مَٚمٚت افتحَٔؼ إٔف يتًرض فِقؿػ وآبتداء ،ؾًٔرف متك يَػ ،ومتك يٌتدئ ،ومتوك يهوؾ ...إػ ؽور
ذفؽ مـ إمقر متًَِ ٜبٚفتحَٔؼ ،وبًض أهؾ افًِؿ ي يٍرق بغ افستٔؾ وافتحَٔؼ ،وجًِٓم مرتٌ ٜواحدة ،وشٖذـر
ـالم أهؾ افًِؿ وأَيم أؾوؾ ،بًد شٔٚق هذا افًرض.

( )95ضف.114 :

أخالق حملة القرآن
ادرتٌ ٜافثٚفث :ٜاْلدر ،وهق افنظ ٜيف افَراءة مع ادحٚؾي ٜظذ أحُٚم افتالوة ،وؾٔف تُثر فِحًْٚتٕ :ن اإلًٕٚن
ـثرا ،ـم تَدم يف اْلدي ٞأن ؿٚرئ افَرآن يوٗجر ظوذ ـوؾ حورف موـ
ـثرا أخذ ً
أجرا ً
ـثرا إذا حدر ،ؾ٘ذا ؿرأ ً
يَرأ ً
أحرف افَرآن افُريؿ.
وادرتٌ ٜافرابً :ٜافتدوير ،وهق حٚف ٜمتقشى ٜبغ مرتٌ ٜافستٔؾ ومرتٌ ٜاْلدر ،ويُقن مع ادحٚؾيو ٜظوذ أحُوٚم
اْلروف وافقؿػ وآبتداء وادخٚرج وافهٍٚت ،وأـثر أهؾ إداء أخذوا ِبذا افْقع مـ إٔقاع مرات ٛافَوراءة وهوق
افتدوير ،وَٕؾ ذفؽ ابـ افَٔؿ -رَحف اّلِل تًٚػ -يف ـتٚب زاد ادًٚد ،وبْك ظذ ذفؽ مًٚمؾ.
إذن ظِّْ ٚأن مرات ٛافَراءة هل :افستٔؾ وافتحَٔؼ واْلدر وافتدوير ،ؾٚفستٔؾ ؾٔف ٍ
تٖن يف افتالوة ،واْلدر :ؾٔوف
هظ ٜمع وٌط ،وافًٗال أن :أَيم أؾوؾ :افستٔؾ أم اْلدر
ذـرٕ ٚيف أول افُالم أن افستٔؾ يهحٌف افتدبر وافتٖمؾ وافتٍُر ،وهذا هق ادَهقد مـ افتالوة ،أم ٚاْلدر ؾ٘ن ؾٔف
ـثرة ثقاب فُثرة افَراءة ،إذن يقجد مذهٌٚن ٕهؾ افًِؿ يف هذه ادًٖف :ٜم ٚإؾوؾ افستٔؾ أم اْلدر ذه ٛظٌد اّلِل
بـ مًًقد -ـم شٌؼ يف إثر -وابـ ظٌٚس -رض اّلِل ظْٓم -وؽرَه ٚمـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ إػ أن افستٔؾ مع ؿِٜ
افَراءة أؾوؾ مـ اْلدر افذي ؾٔف هظ ٜفَِراءة ،واحتجقا بحج ٟمْٓ :ٚأن ادَهقد مـ افَراءة هق :افٍٓوؿ وافتودبر
وافٍَف وافًّؾ بم يَرأ ،وفٔس افُثرة ،وتالوتف ٍ
بتٖن وتدبر وشِٔ ٜإػ ؾٓؿ مًٕٔٚوف ،وهوذا يُوقن يف افتوٖين ،وافَورآن
افُريؿ ـم هق مًِقم ٕزل فًّٔؾ بف ٓ أن يُقن يَرأ ؾَط.
وؿٚل بًض افًِػٕ :زل فًّٔؾ بف ،ؾٚختذوا تالوتف ظّالًً ،ؾٖهؾ افَرآن ادتدبرون ٔيٚتوف ومًٕٔٚوف هوؿ افًوٚدقن
بآيٚتف افًٚمِقن بم ؾٔف وإن ي تٍيقه ـِف ظـ طٓر ؿِ ،ٛوهذا ـٚن حٚل افهحٚب ،ٜؾٚفهحٚب ٜي تٍيقا افَرآن ـِٓؿ،
وإٕم حٍيف بًوٓؿ ،فُـ افذي تٍظ افَرآن ويُثر مـ تالوتف وهق ٓ يٍّٓف وٓ يًّؾ بف ؾِؤس موـ أهوؾ افَورآن
افذيـ ورد ؾٔٓؿ افٍوؾ ،وترت ٛظذ ؿراءهتؿ إجر :وهلذا تًِّقن أن ؾرؿ ٜاخلقارج ـٕٚقا أهؾ ؿرآن ،وـٕٚقا يَرؤون
افَرآن ويُثرون مـ تالوتف ،وفُْف ٓ َيٚوز حْٚجرهؿ وٓ تراؿٔٓؿ ،وفُْٓؿ يُثرون مـ افتالوة وٓ يًِّقن بم ؾٔف:
وهلذا وؿًقا ؾٔم وؿًقا ؾٔف مـ ادخٚفٍٚتٕ :هنؿ ي يًِّقا بف ،ؾٓذا وجف مـ وجقه افسجٔح أو يف بٔٚن ؾوؾ افستٔوؾ
ظذ اْلدر.

أخالق حملة القرآن
أيو :ٚإن افَرآن جٚء ِبذا ؿٚل -تًٚػَ :و َر هت ََُِْْ ٚه َت َْرتِٔالً﴾ وؿٚلَ :و َر ِّت ِِّؾ ا ْف َُ ْرآ َن َت َْرتِٔالً﴾  ،ؾْٓو ٚجوٚء
وؿٚفقا ً
بٚفًٍؾ ثؿ أـده بًد ذفؽ بٚدهدر ،ؾَٚل -تًٚػَ :و َر ِّت ِِّؾ ا ْف َُ ْرآ َن َت َْرتِٔالً﴾ ،وهذا افتٖـٔد فِثٌٚت ظذ هوذا افْوقع موـ
( )97

( )96

إٔقاع افَراءة ،وأن يداوم اإلًٕٚن ظِٔفٕٕ :ف وشِٔ ٜإػ افتدبر وافٍٓؿ ،وؿد ـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يَورأ
ـذفؽ ،ـم َٕؾ ظْف -ظِٔف افهالة وافًالم -يف أحٚدي ٞـثرة تَقل حٍه- ٜرض اّلِل ظْٓ -ٚـم يف صحٔح مًِؿ:
"ـٚن يرتؾ افًقرة حتك تُقن أضقل مـ أضقل مْٓ ، "ٚود ٚشئؾ إٔس -رض اّلِل ظْف -ظـ ؿوراءة افٌْول -ظِٔوف
( )98

( )99

افهالة وافًالم -ؿٚل" :ـ ٕٝٚؿراءتف مدا"  ،ؾّٔد افرحٔؿ ،وهذا مد ظٚرض فًُِقن ،وؾٔف ثالث ٜأوجوف :افَكو
( )100

وافتقشط وادد ،وَٕؾ ـثر مـ افهحٚب- ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ -صٍ ٜؿراءة افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ـوم َِٕوٝ
أيو ٚأم شِّ. ٜ
ذفؽ ً
( )101

وافَقل افثٚين :ذه ٛإفٔف بًض أهؾ إداء وبًض أصحٚب افنٚؾًل ورجحقا أن اْلدر أؾوؾ ،ؿٚفقإ :ن ؾٔوف
ـثرة فَِراءة وـثرة افَراءة أؾوؾ حْٔئذ ،واحتجقا ظذ ذفؽ بم ورد يف افسمذي موـ حودي ٞظٌود اّلِل بوـ مًوًقد
اْلَ ًَوَْ ُ ٜبِ ًَ ْ ِ
وصححف افسمذي أن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿٚلَ « :م ْـ َؿ َر َأ َح ْر ًؾِ ٚم ْـ ِـتَ ِ
َٚب اّلِلِ َؾ َِ ُف بِ ِف َح ًََْ ٌَ ٜو ْ
ؼو

( )96افٍرؿٚن.32 :
( )97ادزمؾ.4 :
( ) 98أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب جقاز افْٚؾِ ٜؿٚمم وؿٚظدا وؾًؾ بًض افرـً ٜؿٚمم (.)733
( ) 99إٔس بـ مٚفؽ بـ افْي بـ وّوؿ بـ زيد بـ حرام بـ جْدب بـ ظٚمر بـ ؽْؿ بـ ظدي بـ افْجٚر .اإلمٚم ،ادٍتل ،ادَرئ ،ادحدث ،راويٜ
اإلشالم ،أبق َحزة إٓهٚري اخلزرجل افْجٚري اددين ،خٚدم رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ،وؿرابتف مـ افًْٚء ،وتِّٔذه ،وتًٌف ،وآخر
ووف ِد َ
وفده َ
أصحٚبف مقت ،ٚوروى ظْف ظِم ْج ،ٚوؽزا مًف ؽر مرة ،وبٚيع حت ٝافنجرة .دظ ٚفف افٌْل بٚفزـ ،ٜؾرأى مـ َ
وف ِده ٕحقا مـ مئٜ
ٍْٕس .مٚت شْ ٜإحدى وتًًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 53 :ترْج ،)43 ٜواإلصٚب 126 /1( ٜترْج.)277 ٜ
( )100أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب مد افَراءة (.)5046 ،5045
( )101صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 26583وأبق داود ،ـتٚب اْلروف وافَراءات بٚب اشتحٌٚب افستٔؾ يف افَراءة ( ،)1466وافسمذي:
ـتٚب افَراءات ظـ رشقل اّلِل ،بٚب يف ؾٚحت ٜافُتٚب ( ،) 2927ؿٚل افسمذي :حًـ صحٔح ،وافًْٚمل ـتٚب آؾتتٚح ،بٚب تزيغ افَرآن
بٚفهقت ( ،)1629 ،1022ؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح.

أخالق حملة القرآن
ف ،وَٓم حر ٌ ِ
َأمثَ ِ
ٚهل ََ َٓ ،ٚأ ُؿ ُ
فش  ،وؿٚفقإ :ن بًض افًِػ ـٚن يُثر مـ
ٔؿ َح ْر ٌ
فَ ،و َف ُِ ْـ َأفِ ٌ
قل :آي َح ْر ٌ
فَ ،وم ٌ
ػ َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
ْ
( )102

افَرآن ،بؾ بِغ إمر بًٌوٓؿ إػ أن َيتؿ يف افِِٔ ،ٜبؾ زاد ظذ ذفؽ أن َيتؿ يف رـً ،ٜـم ورد ذفؽ ظـ ظثمن -رض
اّلِل ظْف -ؾَد ورد إٔف أحٔ ٚافَرآن ـِف يف رـً ، ٜوورد ظـ متٔؿ افداري إٔف ؿرأ افَرآن يف فِٔ ، ٜوورد ظـ شًٔد
( )103

بـ جٌر

( )106

()104

أيو ٚظـ ظَِّ ٜبـ ؿٔس
أيو ٚؿرأ افَرآن يف رـً ، ٜوورد ً
إٔف ً
( )107

( )108

( )105

مـ أـٚبر تالمذة ظٌد اّلِل بـ مًًقد إٔف

ـثرا ،وهذه افروايٚت ظوـ هوٗٓء
ختؿ افَرآن يف فِٔ ، ٜؿٚفقإ :ن هذا ـٚن مـ ظٚدة افًِػ أهنؿ يَرؤون افَرآن ً
( )109

أيو ٚافٌَٔٓل ،وأخرجٓ ٚابـ مٚجوف ،وؿود صوحح
افهحٚب ٜوافتٚبًغ أخرجٓ ٚأبق ظٌٔد يف ؾوٚمؾ افَرآن ،وأخرجًٓ ٚ
أشٕٔٚده ٚابـ ـثر يف ؾوٚمؾ افَرآن يف مَدم ٜافتًٍر ،وؿٚل افذهٌل مًِ ًَ ٚظذ ذفؽ :هذا خالف افًْ.ٜ

( ) 102صحٔح :أخرجف افسمذي ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ظـ رشقل اّلِل ،بٚب م ٚجٚء ؾّٔـ ؿرأ حرؾ ٚمـ افَرآن م ٚفف مـ إجر ( )2910وؿٚل
افسمذي :حًـ صحٔح ؽري ،ٛوؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح.
( )103أخرجف افَٚشؿ بـ شالم يف "ؾوٚمؾ افَرآن" ( ،)236وابـ أيب صٌٔ ٜيف "ادهْػ" (.)8680 ،3720 ،3710
( ) 104متٔؿ بـ أوس بـ خٚرج ٜبـ شقد بـ جذيّ ،ٜأبق رؿٔ ٜافداري ،افِخّل ،افًٍِىْٔل .صٚح ٛرشقل اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ .وافدار
بىـ مـ خلؿ ،وخلؿ :ؾخذ مـ يًرب بـ ؿحىٚن .ـٚن ٕكإٔ ،ٚووؾد متٔؿ افداري شْ ٜتًع ،ؾٖشِؿ ،ؾحدث ظْف افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ-
ظذ ادْز بَه ٜاجلًٚش ٜيف أمر افدجٚل .ـٚن ظٚبدا ه
تال ًء فُتٚب اّلِل .يَٚلُ :وجد ظذ بالض ٜؿز متٔؿ افداري :مٚت شْ ٜأربًغ .إير:
آشتًٔٚب (ص 97 :ترْج ،)238 ٜوأشد افٌٚب 428 /1( ٜترْج.)515 ٜ
( )105أخرجف افَٚشؿ بـ شالم يف "ؾوٚمؾ افَرآن" ( ،)238ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ (.)3711
( )106شًٔد بـ جٌر بـ هنٚم ،اإلمٚم اْلٚؾظ ادَرئ ادٍن افنٓٔ د ،أبق ُمّد ،ويَٚل :أبق ظٌد اّلِل إشدي افقافٌل ،مقٓهؿ افُقيف ،أحد
إظالم .روى ظـ ابـ ظٌٚس ؾٖـثر وجقد .وـٚن مـ ـٌٚر افًِمء .ؿرأ افَرآن ظذ ابـ ظٌٚس .ؿرأ ظِٔف أبق ظّرو بـ افًالء وضٚمٍ .ٜؿٚل ابـ
حجر يف افتَري :ٛثَ ٜثٌ ٝؾَٔف .مٚت شْ ٜمخس وتًًغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 358 /10ترْج ،)2245 ٜوشر أظالم افٌْالء (321 /4
ترْج.)116 ٜ
( )107أخرجف افَٚشؿ بـ شالم يف "ؾوٚمؾ افَرآن" ( ،)239ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ (.)8679
( ) 108ظَِّ ٜبـ ؿٔس بـ ظٌد اّلِل بـ مٚفؽ بـ ظَِّ ٜبـ شالمٚن ،أبق صٌؾ افْخًل افُقيف .ؾَٔف افُقؾ ٜوظٚدٓ ٚومَرمٓٓ ،ٚزم ابـ مًًقد حتك
ترأس يف افًِؿ وافًّؾ .مٚت بًد شْ ٜشتغ .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜثٌ ٝؾَٔف ظٚبد .إير :هتذي ٛافُمل ( 300/20ترْج،)4017 ٜ
وافًر ( 53/4ترْج.)14 ٜ
( )109أخرجف افَٚشؿ بـ شالم يف "ؾوٚمؾ افَرآن" ( ،)240ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ (.)8682 ،8681

أخالق حملة القرآن
إذن هٗٓء افهحٚب ٜأو افتٚبًقن اجتٓدوا يف ضِ ٛاخلر ،ويف افتزود مـ ؿراءة افَرآن افُريؿ ،فُـ افًْ ٜجٚءت
وواوح ٚيف وصٔ ٜافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -فًٌد اّلِل بـ ظّرو بـ افًوٚص
بخالف ذفؽ ،وهذا ييٓر فؽ جِ ًّٔٚ
ً
ور ْأ ُه ِيف َصو ْٓ ٍرش .ؿوٚل :إين
حْٔم جٚءه ؿٚل فف -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :ـ َْؿ َت َْ َر ُأ ا ْف َُ ْرآ َن ش .ؿٚل :أؿرأه يف فِٔ ،ٜؿوٚل« :ا ْؿ َ
أضٔؼ أـثر مـ ذفؽ ،حتك أوصِف -ظِٔف افهالة وافًالم -إػ شٌع فٔٚل .
( )110

ؿٚل افًِمء :هذه مدة ـٚؾٔ ٜدـ أراد أن َيتؿ افَرآن افُريؿ وهق يتٖمؾ ويتدبر م ٚؾٔف مـ ادًٚين ،ؾٕٚخوذ بقصؤٜ
افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -أوػ حْٔئذ ،وإن ـٚن بًض افهحٚب ٜوافتٚبًغ اجتٓدوا وؿرؤوا افَرآن يف فِٔ ٜـٚمِ،ٜ
وفُـ ؾًؾ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وتقجٔٓف فًٌد اّلِل بـ ظّرو بوـ افًوٚص هوق إوػ يف إخوذ ،وورد يف
بًض افروايٚت إٔف َيتّف يف ثالث فٔٚل ـم شٖٔيت.
إذن افَقل ادختٚر وافهقاب أن ثقاب ؿراءة افستٔؾ وافتدبر افستٔؾ ادَروٕ ٜبٚفتدبر وافتٍٓؿ وافٍَف أظذ وأجوؾ
ؿدرا مـ افَراءة بْٚلدر ،وفُـ يف ي
ـؾ خر ،ؿٚفقا :إن ؿراءة اْلدر أـثر ظد ًدا وؿراءة افستٔؾ أـثر ثقا ًبو ،ٚومثِوقا
أرؾع ً
فذفؽ بّثٚل وهق :أن يُقن فدى اإلًٕٚن جقهرة ؾًٌٔٔٓ ٚبٖفػ ،هذا هق افستٔؾ ،وإًٕٚن ظْده أربع جقاهر وبٚظٓوٚ
أيو ،ٚفُـ هذه ظدده ٚمخس وهذه واحدة ،أو ـٖن يُقن إًٕٚن ظْده ظٌد ٍٕٔس ئًٌف بٖفػ وآخر ظْده مخًٜ
بٖفػ ً
أيوٕ :ٚن ذاك إٍٔس مْٓؿ وأظذ ظْده.
مـ افًٌٔد ؾًٌٔٓؿ بٖفػ ً
ؾال يَٚل إن اْلدر مردود وٓ يَرأ بف إًٕٚن،بؾ أخذ بف أـثر أهؾ إدب ،ؾَد أخذ بف ابـ ـثور

( )111

وأبق ظّرو افٌكي

( )113

وافًُوٚمل

( )112

يف بًض افروايٚت ظْف ،ؾِٓذا ؾوِف وهلذا ؾوِف ،فُـ أَيم أوػ إوػ افستٔؾٕ :ن افستٔؾ

( ) 110متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب يف ـؿ يَرأ افَرآن بٚب يف ـؿ يَرأ افَرآن وؿقل اّلِل -تًٚػ :ؾٚؿرءوا م ٚتٔن
مْف﴾ ( .) 5054 ،5052مًِؿ :ـتٚب افهٔٚم ،بٚب افْٓل ظـ صقم افدهر دـ تير بف (.)1159
( )111اإلمٚم افًِؿ مَرئ مُ ،ٜوأحد افَراء افًًٌ . ٜظٌد اّلِل بـ ـثر بـ ظّرو بـ ظٌد اّلِل بـ زاذان بـ ؾروزان بـ هرمز ،أبق مًٌد افُْٚين،
وؿٔؾ :أبق ظٌٚد ،وؿٔؾ :أبق بُر افداري ادُل افٍٚرد إصؾ .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛصدوق .مٚت شْ ٜظؼيـ ومئ ،ٜإير :هتذيٛ
افُمل ( 468/15ترْج ،)3499 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 318 / 5ترْج.)155 ٜ
( ) 112اإلمٚم ،صٔخ افَراءة وافًربٔ ،ٜأبق اْلًـ ظع بـ َحزة ،بـ ظٌد اّلِل ،بـ ِبّـ ،بـ ؾروز إشدي ،مقٓهؿ افُقيف ،ادَِ ٛبٚفًُٚمل فًُٚء
أحرم ؾٔف .واختٚر ؿراءة اصتٓرت ،وصٚرت إحدى افًٌع وجٚفس يف افْحق اخلِٔؾ ،وشٚؾر يف بٚدي ٜاْلجٚز مدة فًِربٔ .ٜؿٚل افنٚؾًل :مـ
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هق ؾًؾ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وهق افذي ٕزل بف افَرآن افُريؿ ،ويف افستٔؾ مًرؾ ٜادقاؿوػ ظوذ أيوٚت،
وافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ـٚن يَػ ظذ رؤوس أيٚت حتك وفق اختِػ ادًْك ،وفُـ ـٔػ َيتِػ ادًْك
غ﴾  ،ؾٓذا وظٔد فِّهِغ ،فُـ هؾ
تٖيت آي ٜمرتٌى ٜيف ادًْك بٚفتل بًده ٚيف مثؾ ؿقفف -تًٚػَ :ؾ َق ٌيؾ ِّف ِْ ُّ َه ِِّ َ
()114

هق فُؾ ادهِغ هذا فًٌض ادهِغ ادخٚفٍغ وهؿ افًٚهقن يف صالهتؿ :وهلذا ؿٚل -تًٚػَ :ؾ َق ٌ
غ*
يوؾ ِّف ِْ ُّ َهو ِِّ َ
ِ
ٚهق َن﴾ .
ا هفذي َـ ُه ْؿ َظـ َصالَ َِهتِ ْؿ َش ُ
( )115

غ * ا هف ِذي َـ ُه ْؿ َظـ َصوالَ َِهتِ ْؿ
غ﴾ ،ويَػ ،ثؿ يَقلَ :ؾ َق ٌيؾ ِّف ِْ ُّ َه ِِّ َ
وحْٔئذ ظذ افَٚرئ أن يَرآَ :ؾ َق ٌيؾ ِّف ِْ ُّ َه ِِّ َ
ٚهق َن﴾ ؾٔجّع بغ إمريـ :بغ افًْٔ ٜيف افقؿػ ظذ رؤوس أيٚت ،وبغ ارتٌٚط مًْك أي ،ٜومثؾ ؿقفف -تًٚػ:
َش ُ
ُـ ُُّؾ مـ َظ ََِٔٓ ٚؾ ٍ
ٚن﴾  ،إذا ؿٚل ذفؽ وشُ ٝي يتؿ ادًْك ،وهق ؿد وؿػ ظذ رأس أي ،ٜوٓ يتؿ ادًْك إٓ بَقفف -
َ ْ َْ
اإل ْـْرا ِم﴾  ،ؾَٔقل افَٚرئُ :ـ ُُّؾ مـ َظ ََِٔٓ ٚؾ ٍ
تًٚػَ :وي ٌْ ََك َو ْج ُف ر ِّب َؽ ُذو ْ ِ
ٚن﴾ ،ويَػ ،ثؿ يرجع ويَقل:
َ ْ َْ
اجلالََل َو ِ َ
َ
َ
ٍ
اجلالَ َِل َو ِ
اإل ْـ َْرا ِم﴾ ،ؾجّع بغ إمريـ ،بغ افقؿػ ظذ رؤوس أيوٚت
ُـ ُُّؾ َم ْـ َظ َِ ْٔ ََٓ ٚؾٚن * َوي ٌْ ََك َو ْج ُف َر ِّب َؽ ُذو ْ َ
( )116

( )117

وبغ اتهٚل ادًْك.

أراد أن يتٌحر يف افْحق ،ؾٓق ظٔٚل ظذ افًُٚمل .ؿٚل ابـ إٌٓٚري :اجتّع ؾٔف إٔف ـٚن أظِؿ افْٚس بٚفْحق ،وواحدهؿ يف افٌري ،ٛوأوحد يف
ظِؿ افَرآن .ـٚن ذا مْزف ٜرؾًٔ ٜظْد افرصٔد ،وأدب وفده إمغ .مٚت بٚفري بَري ٜأرٌٕقي ٜشْ ٜتًع وثمٕغ ومئ ٜظـ شًٌغ شْ .ٜإير :شر
أظالم افٌْالء ( 131 /9ترْج ،)44 ٜومًرؾ ٜافَراء افٌُٚر ( 120 /1ترْج.)45 ٜ
( ) 113أبق ظّرو ابـ افًالء بـ ظمر ،بـ افًريٚن افتّّٔل ،ثؿ ادٚزين افٌكي صٔخ افَراء ،وافًربٔ .ٜوأمف مـ بْل حٍْٔ .ٜاختِػ يف اشّف ظذ
أؿقال :أصٓره :ٚزبٚن ،وؿٔؾ :افًري ٚن .مقفده يف ٕحق شْ ٜشًٌغ .ؿرأ افَرآن ظذ شًٔد بـ جٌر .وجمٚهد ،وتٔك بـ يًّر ،وظُرم ،ٜوابـ
ـثر ،وضٚمٍ .ٜواصتٓر بٚفٍهٚح ٜوافهدق وشً ٜافًِؿ .وـٚن أظِؿ افْٚس بٚفَراءات وافًربٔ ،ٜوافنًر ،وأيٚم افًرب .ؿٚل ابـ حجر يف
افتَري :ٛثَ ٜمـ ظِمء افًربٔ .ٜتقيف شْ ٜأربع ومخًغ ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 120 /34ترْج ،)7533 ٜوشر أظالم افٌْالء (407 /6
ترْج.)167 ٜ
( )114ادٚظقن.4 :
( )115ادٚظقن.5-4 :
( )116افرَحـ.26 :
( )117افرَحـ.27 :

أخالق حملة القرآن
وهلذا أـثر افًِػ مـ افهحٚب ٜافتٚبًغ رأوا ؿراءة افستٔؾ ،وظـ ابـ ظٌٚس -رض اّلِل ظْٓم -إٔف جٚءه أبق ْجرة
واشّف ٕك بـ ظّران افٌكي

( )118

وؿٚل :إين رجؾ هيع افَراءة وربم ؿرأت افَرآن يف فِٔ ٜمرة أو مرتغ ،ؾَٚل ابوـ

ظٌٚسٕ" :ن أؿرأ شقرة واحدة أظج ٛإيل -ويف رواي ٜأح ٛإيل -مـ أن أؾًؾ ذفؽ افذي تًٍِف ،ؾ٘ن ـْ ٝؾٚظالً وٓ
بد ؾٚؿرأ ؿراءة تًّع أذٕٔؽ وئًٓ ٚؿٌِٔؽ " .وهذا ظْد ابـ أيب صٌٔ.ٜ
( )119

وؿٚل إبراهٔؿ( :)120ؿرأ ظَِّ ٜظذ ابـ مًًقد -وـٚن حًـ افهقت -ؾَوٚل" :رتوؾ ؾوداك أيب وأمول ؾٕ٘وف َز ْيو ُـ
أيو ٚبحدي ٞظٌد اّلِل بـ مًًقد بَقفف هذا ادتَدم ،وؿوٚل ظٌود افورَحـ بوـ أيب فؤذ(:)122
افَرآن"( ،)121واشتدفقا ً
ظع امرأة وإٔ ٚأؿرأ شقرة هقد ،ؾَٚف :ٝي ٚأب ٚظٌد افرَحـ هُذا تَرأ شقرة هقد! واّلِل إين ؾٔٓ ٚمْذ شوت ٜأصوٓر وموٚ
َد َخ َِ ْ ٝه
ؾرؽ ٝمـ ؿراءهت!)123(ٚؾٓذه أثٚر تدفؽ ظذ أن ؿراءة افستٔؾ هل إوػ حْٔئذ ،وأن م ٚذه ٛإفٔف ابـ مًوًقد وظٌود
اّلِل بـ ظٌٚس وآخرون مـ افًِػ يف إخذ بٚفستٔؾ هق إوػٕٕ :ف يُقن مهحق ًب ٚبٚفتدبر وافٍٓؿ وافٍَف ومًرؾ ٜادًْك

( ) 118أبق ْجرة ٕك بـ ظّران افوًٌل افٌكي ،أحد إمّ ٜافثَٚت .حدث ظـ :ابـ ظٌٚس ،وابـ ظّر ،وزهدم اجلرمل ،وظٚمذ بـ ظّرو ادزين،
وضٚمٍ .ٜحدث ظْف أيقب افًختٔٚين ،ومًّر ،وصًٌ ،ٜواْلمدان ،وإبراهٔؿ بـ ضٓمن ،وظٌٚد بـ ظٌٚد ادٌِٓل ،وآخرون .اشتهحٌف مًف إمر
يزيد بـ ادِٓ ٛإػ خراشٚن ،ؾٖؿٚم ِب ٚمدة ،ثؿ رجع إػ افٌكة .مٚت شْ ٜثمن وظؼيـ ومئ .ٜؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜثٌ .ٝإير:
هتذي ٛافُمل ( 362 /29ترْج ،)6408 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 243/5ترْج.)105 ٜ
( )119ي أؿػ ظِٔف ظْد ابـ أيب صٌٔ ،ٜوإثر أخرجف افَٚشؿ بـ شالم يف "ؾوٚمؾ افَرآن" (.)180
( ) 120إبراهٔؿ بـ يزيد بـ ؿٔس بـ إشقد بـ ظّرو بـ ربًٔ ٜبـ ذهؾ بـ شًد بـ مٚفؽ بـ افْخع ،أبق ظّران افْخًل .اإلمٚم ،اْلٚؾظ ،ؾَٔف
افًراق .وهق ابـ مُِٔ ٜأخ ٝإشقد بـ يزيد .وؿد دخؾ ظذ أم ادٗمْغ ظٚمن ٜوهق صٌل .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜإٓ إٔف يرشؾ
ـثرا .مٚت شْ ٜش ٝوتًًغ ومئ ،ٜوفف شٌع ومخًقن شْ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 233 /2ترْج ،)265 ٜوشر أظالم افٌْالء (520 /4
ترْج.)213 ٜ
( )121أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف "ادهْػ" ( ،)30778 ،8816وافٌخٚري يف "خِؼ أؾًٚل افًٌٚد" (.)259
( ) 122ظٌد افرَحـ بـ أيب فٔذ ،أبق ظًٔك إٕهٚري ،افُقيف ،اإلمٚم ،افًالم ،ٜافٍَٔف .ويَٚل :أبق ُمّد ،مـ أبْٚء إٕهٚر .وفد يف :خالؾٜ
افهديؼ ،أو ؿٌؾ ذفؽ .وؿٔؾ :بؾ وفد يف وشط خالؾ ٜظّر ،ورآه يتقوٖ ،ويًّح ظذ اخلٍغ .وؿٔؾ :إٕف ؿرأ افَرآن ظذ ظع .ؿٚل ابـ حجر يف
افتَري :ٛثَ ،ٜاختِػ يف شمظف مـ ظّرُ .ؿتؾ بقؿً ٜاجلمجؿ شْ ٜاثْتغ وثمٕغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 372 /17ترْج ،)3943 ٜوشر
أظالم افٌْالء ( 262 /4ترْج.)96 ٜ
( )123أخرجف افٌَٔٓل يف "افنً.)1887( "ٛ

أخالق حملة القرآن
هلذه أيٚت ،هذا م ٚيتًِؼ بّرات ٛافتالوة ؾٚفٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿد أوص ظٌد اّلِل بـ ظّورو بوـ افًوٚص بوٖن
َيتؿ افَرآن يف شٌع فٔٚل ،وافهحٚب ٜـٕٚقا َيتّقن بٚفًّؾ ،ؾُٕٚقا يتًِّقن اخلّس آيٚت وافًؼ أيٚت يف جمِس واحود
ؾال يتجٚوزون هذه أيٚت إٓ وؿد حٍيقه ٚوؾّٓقا مًْٚه ٚوم ٚؾٔٓ ٚمـ إحُٚم.
وؿد روي ظـ ظٌد اّلِل بـ ظّر إٔف مُ ٞيف شقرة افٌَرة ش ٝأو شٌع أو ثمن شوْغ يوتًِؿ هوذه افًوقرة  ،ي
()124

يًجزه حٍيٓ ٚوإٕم ـٚن يتًِّٓ ٚويتًِؿ م ٚؾٔٓ ٚمـ ادًٚين وافدٓٓت وإحُٚمٕ :ن هذه افًقرة مِٔئو ٜبٕٚحُوٚم
افٍَٓٔ ٜوافَهص وافًز وادقاظظ وافْٚشخ وادًْقخ ،ؾَُ ٕٝٚهٓؿ افهحٚب- ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ -افًّؾ واْلرص
ظذ تىٌٔؼ هذا افَرآن ،وٕحـ أن يف هذا افزمـ ٓ ٕنُق مـ ؿِ ٜاْلٍي ،ٜؾْٚلٍٚظ ـثرون وتٍيقن افَورآن ،فُوـ
أيـ افًّؾ
وهلذا ـ ٕٝٚافقصٔ ٜافتل أوص ِب ٚظٌد اّلِل بـ مًًقد أن تتحرك بف افَِوقب ،وأن تَوػ ظْود ظجٚمٌوف  ،وٓ
( )125

يُقن هؿ افقاحد هق هنٚي ٜهذه افًقرة ؾٔحرص اإلًٕٚن يف تالوتف ظذ افتدبر وافًّوؾٕ :ن هوذا أمور اّلِل ،وؿوراءة
افَرآن ظٌٚدة ،وافًٌٚدة ٓ بد أن تُقن بٍٓؿ وظِؿ ،وإٓ ـٔػ يٗدَي ٚاإلًٕٚن ٓ يًقغ إلًٕٚن أن يهع وهق ٓ يًِؿ
أحُٚم افهالة ،وٓ يًرف مٚذا يَقل يف رـقظف وشجقده وؿٔٚمف وؿًقده!
ؾال بد أن يتًِؿ هذه إحُٚم ،ؾُذفؽ يتًِؿ اإلًٕٚن هذه ادًٚين ويَػ ظْده ٚويوٖمتر بٖوامرهو ٚويْتٓول ظْود
ٕقاهٔٓ ،ٚويَػ ظْد حدود اّلِل ،وفق أن أهؾ افَرآن ؿٚمقا ِبذه افهٍ ٜـم ـٚن ظِٔٓ ٚافهحٚب- ٜرووقان اّلِل ظِؤٓؿ-
فتحَؼ هلؿ اخلر يف حٔٚهتؿ ،وْلٍيٓؿ اّلِل -تًٚػ -مـ هذه افٍتـ وادهٚم ،ٛوافهحٚب- ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ -ـٕٚقا
يتًٚبَقن إػ حٍظ افَرآن ،وـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ت ٞأصحٚبف ويورؽٌٓؿ يف حٍوظ افَورآن وؿراءتوف
وافًّؾ بف.
وـٚن -ظِٔف افهالة وافًالم -ينجًٓؿ وتٍزهؿ ويذـر ُمٚشْٓؿ يف افتالوة :ـم حهؾ ذفوؽ موع أيب مقشوك
إصًري ظٌد اّلِل بـ ؿٔس ،إذ ـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يّر يف بًض ضرق ادديْ ٜؾًّع ؿراءة أيب مقشوك

( )124أخرجف مٚفؽ يف "ادقضٖ" (.)479
( )125أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف "ادهْػ" ( ،)8825وافٌَٔٓل يف افنً.)1883( ٛ

أخالق حملة القرآن
إصًري ،ؾقؿػ واشتّع إفٔٓ ٚوأظجٌتف هذه افتالوة ؾٖخزه مـ افٌد ؿوٚل« :إِ ِّين ا ْف ٌَ ِ
اشوتَ ََّ ًْ ُ ٝإِ َػ َتالَ َوتِ َ
وؽش،
ٚر َحو َْ ٜ
ِٔ ٝم ْز َم ًٚرا ِم ْـ
ؾٍرح ظٌد اّلِل بـ ؿٔس ِبذا اخلز ؾٓق صٓٚدة ظئّ ٜمـ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وؿٚلَ « :ف ََدْْ ُأوتِ َ
ِ ِ ِ
حتٌرا  ،أي :أووٍ ٝظِٔٓو ٚأصؤٚء ـثورة موـ
َم َزامر آل َداو َدش  ،ؾَٚل ظٌد اّلِل :فق أين ظِّ ٝبذفؽ ْلزهت ٚفؽ ً
( )126

( )127

افتحًغ افهقت وتزئْف ،ؾُٚن -ظِٔف افهالة وافًالم -ينجًٓؿ.
أيو ٚأن ؿٚرئ افَرآن إذا ـٚن تٚف ًُٔ ٚمًًًْ ٚفِتالوة حًـ افهقت ٓ يّْع اإلًٕٚن أن يذـر فف هذا
ويًتٍٔد مـ هذا ً
خرا ظذ هذا افهقت اجلّٔؾ اْلًـ ادتَـ اجلٔد ،وفٔس هذا مـ اإلضراء ،وإٕوم هوق موـ
افقء ويَقل :جزاك اّلِل ً
ور ُأ ُـ ُْؿ
افتنجٔع ـم ـٚن يًٍؾ -ظِٔف افهالة وافًالم ،وؿد ؿٚل افٌْول -ظِٔوف افهوالة وافًوالمً -
أيوو ٕ ٚي
يب َ « :أ ْؿ َ
َ ٛأ ْن َي ْٖ ُخ َذ اف َُ ْرآ َن َؽ ًَّوَ ٚض ِر ًّيَ ٚؾ ِْ َٔ ْٖ ُخ ْذ ُه َظ ِـ ا ْب ِـ ُأ ِّم َظ ٌْ ٍدش  ،وهق ظٌد اّلِل بوـ مًوًقد -رض
ُأ َيب ش ،وؿٚلَ « :م ْـ َأ َح ه
( )128

( )129

( )130

ظْف -فذفؽ ـٚن فِهحٚبٕ ٜنٚط دامؿ وـٕٚقا إذا جًِقا يف بٔقهتؿ أو يف ادًجد ـٖٕم تًّع دو ًّي ٚـدوي افْحوؾ ،ـوم
وصٍف بًض أهؾ افًِؿ مْٓؿ ظٌد افرَحـ بـ أيب فٔذ يف صٍ ٜافهحٚب- ٜروقان اّلِل تًٚػ ظِؤٓؿ -يف اإلؿٌوٚل ظوذ
افَرآن افُريؿ ،وي ترصقا ظذ أن يًتُِّقا ،وإٕم ظذ أن يًقه وأن يٍّٓقه ،وأن يتَْقا هذا افَرآن افًئؿ.

( ) 126متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري ،ـتٚب يف ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب حًـ افهقت بٚفَراءة بٚفَرآن ( .)5048مًِؿ يف ـتٚب صالة ادًٚؾربـ
وؿكه ،ٚبٚب اشتحٌٚب حتًغ افهقت بٚفَرآن ( )793وافٍِظ فف.
( ) 127صحٔح :أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ( ،)7197اْلٚـؿ يف ادًتدرك ( ،) 529/3مـ حدي ٞأيب مقشك ،إير افًًِِ ٜافهحٔحٜ
(.)3532
( )128أيب بـ ـً ٛبـ ؿٔس بـ ظٌٔد بـ زيد ب ـ مًٚوي ٜبـ ظّرو بـ مٚفؽ بـ افْجٚر .شٔد افَراء ،أبق مْذر إٕهٚري افْجٚري اددين ادَرئ
افٌدري ،ويُْك أيو ٚأب ٚافىٍٔؾ .صٓد افًٌَ ،ٜوبدرا ،وْجع افَرآن يف حٔٚة افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ،-وظرض ظذ افٌْل -ظِٔف افًالم،-
وحٍظ ظْف ظِم مٌٚرـ ،ٚوـٚن رأش ٚيف افًِؿ وافًّؾ -رض اّلِل ظْف .ؿٚل فف افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ « :فْٔٓؽ افًِؿ أب ٚادْذرش .مٚت شْٜ
اثْتغ وثالثغ .إير :آشتًٔٚب (ص 42 :ترْج ،)2 ٜوأشد افٌٚب 168 /1( ٜترْج.)34 ٜ
( )129اْلدي ٞأخرجف افٌخٚري ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب افَراء مـ أصحٚب افٌْل ( )5005بًّْٚه ظـ ظّر بـ اخلىٚب.
( )130صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 4340 ،4255 ،35ابـ مٚجف افُتٚب ادَدم ،ٜبٚب ؾوؾ ظٌد اّلِل بـ مًًقد ( ،)138ؿٚل إفٌٚين يف
صحٔح ابـ مٚجف :صحٔح ،مـ حدي ٞابـ مًًقد ،ويف افٌٚب ظـ ظّر بـ اخلىٚب ،ظّرو بـ اْلٚرث وؽرَه.ٚ

أخالق حملة القرآن
إذن هْٚك زيٚدة ظذ افَدر ادحدد :ـٖن َيتؿ اإلًٕٚن يف أؿؾ مـ ثالث فٔٚل أو شٌع ،ـم حهوؾ فًوثمن وؽوره،
وافتالوة يف أؿؾ مـ شًٌ ٜأو ثالث فٔٚل فًُٔ ٝمرم ،ٜوإٕم يَٚل :هذا خالف إوػ ،ؾٓذا َيتِػ بوٚختالف أحوقال
افْٚس ،ـم ذـر ذفؽ افْقوي -رَحف اّلِل تًٚػ -وَِٕف ظْف ابـ حجر

( )131

ؿٚل افْقوي " :وآختٔٚر يف ذفؽ -يًْل يف
( )132

ؿراءة افَرآن -أن ذفؽ َيتِػ بٕٚصخٚص :ؾّـ ـٚن مـ أهؾ افٍٓؿ وتدؿٔؼ افٍُر اشتح ٛفف أن يَتك ظذ افَودر
افذي ٓ َيتؾ بف ادَهقد مـ افتدبر واشتخراج ادًٚين ،وـذفؽ َمـ ـٚن فف صٌؾ بٚفًِؿ أو ؽوره موـ مٓومت افوديـ
ومهٚفح ادًِّغ افًٚم ٜيًتح ٛفف أن يَتك مْف ظذ افَدر افذي ٓ َيؾ بم هق ؾٔف ،ومـ ي يُـ ـذفؽ ؾٕٚوػ فوف
آشتُثٚر م ٚأمُْف مـ ؽر خروج إػ ادِؾ وٓ يَرأه هذرم :ٜؾْٚلُؿ حْٔئذ يدور مع افٍْع".
ؾربم ِتد إًَٕ ٓ ًًٕٚ ٚيتؿ يف صٓر أو صٓريـٕٕ :ف مرتٌط بّهٚفح متًدي ٜافٍْع فًِّوِّغ ،ؾٚفْوٚس فًٔوقا ظوذ
درج ٜشقاء ،ؾّـ ـٚن مرتٌ ًى ٚبٖظمل متًدي ٜافٍْع إلخقإف ادًِّغ ؾٓذا يَرأ ظذ ؿدر اشتىٚظتف ،وٓ يُِػ ًٍٕوف
أـثر مـ ذفؽٕٕ :ف فق جِس يَرأ هذه اددة فتًىِ ٝتِؽ ادْٚؾع :ـٚفًىػ ظذ افٍَراء وادًٚـغ وإمور بوٚدًروف
حُم ظًّ ٚم ٚظذ ـؾ افْٚس ،ؾٓذا اْلُؿ يدور مع افٍْع ادتًدي ،ؾّـ
وافْٓل ظـ ادُْر وادرابى ٜواْلراش ،ٜؾِٔس هذا ً
ـٚن ًٍٕف متًد ًي ٚإػ أخريـ أـثر مـ ٍٕع افَراءة ؾٌَٔك ظذ ذفؽ افٍْع وٓ يسك افَراءة ،وإذا ـٚن ًٍٕوف يف افَوراءة
أـثر ؾٌَٔك ظذ افَراءة حْٔئذ :ـٖن يُقن هذا اإلًٕٚن متٌحور يف افَوراءة ،ويًورف افهوٍٚت وادخوٚرج ،ؾو٘ذا ؿورأ

( )131أَحد بـ ظع بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظع بـ ُمّقد بـ أَحد بـ حجر ،صٓٚب افديـ أبق افٍوؾ افُْٚين افًًَالين افنٚؾًل .ؿٚض افَوٚة،
حٚؾظ زمٕٚفٕ .نٖ يتٔم ،وأـّؾ حٍظ افَرآن يف افتٚشً ٜمـ ظّر ،وصذ افساويح بٚفْٚس يف اْلرم ادُل وفف اثْ ٚظؼ ظٚم .ٚرحؾ حٌ ٚيف افًِؿ
وتىٌِ ٚفِنٔقخ .مـ أبرز صٔقخف :ابـ ادَِـ ،وافناج افٌَِْٔل ،وأبق اْلًـ اهلٔثّل .مـ أبرز تالمٔذه :افًخٚوي ،ابـ ؿٚض صٌٓ ،ٜابـ
تٌري بردي .فف مٗفٍٚت حًٚن :أَهٓ" :ٚؾتح افٌٚري" ،و"فًٚن ادٔزان" ،و"افدرر افُٚمْ ."ٜوفد شْ ٜثالث وشًٌغ وشٌع مئ ،ٜوتقيف شْٜ
ثْتغ ومخًغ وثمن مئ .ٜإير :افوقء افالمع ( 36 /2ترْج ،)104 ٜوحًـ ادحٚضة ( 363 /1ترْج ،)102 ٜوفف ترْج ٜمقظٌ ٜيف اجلقاهر
وافدرر فتِّٔذه افًخٚوي.
( )132تٔك بـ ذف بـ ُم ِّري بـ حًـ يـ حًغ ،أبق زـري ٚاْلزامل افْقوي افنٚؾًل افدمنَل ،اْلٚؾظ افزاهد ،أحد أظالم افنٚؾًٔ .ٜوفد يف
ادحرم شْ ٜإحد ى وثالثغ وش ٝمئ .ٜسف أوؿٚتف يف افًِؿ وافًّؾ بف ،وتٌحر يف اْلدي ٞوافٍَف وافٌِ .ٜـٚن يف ْلٔتف صًرات بٔض ،وـٚن
ظِٔف شُْٔ ٜووؿٚر يف افٌح ٞمع افٍَٓٚء .فف مٗفٍٚت جٔٚد أثْك ظِٔٓ ٚادقاؾؼ وادخٚفػ :مْٓ" :ٚادجّقع" ،و"روو ٜافىٚفٌغ" .تقيف فِٜٔ
إربًٚء افرابع وافًؼيـ مـ رج ٛشْ ٜش ٝوشًٌغ وش ٝمئ .ٜإير" :حتٍ ٜافىٚفٌغ يف ترْج ٜاإلمٚم ُمٔل افديـ" ٓبـ افًىٚر.

أخالق حملة القرآن
وشجِ ٝهذه افَراءة واشتّع إفٔٓ ٚإٔٚس آخرون اشتٍٚدوا مْٓ ،ٚؾٓذا يٌَك ظذ حٚفف ويٍرغ وؿتف هلذا افقوء حتوك
أيو ٚيدرس يف اْلَِٚت هذا يف حَف إٔف يٌَك
يٍْع اّلِل -تًٚػِ -بذه افَراءة افتل يتِقه ،ٚوـذفؽ َمـ ـٚن يف ادًجد ً
فٍٔٔد أخريـ ،ؾٓق متقؿػ ظذ افٍْع.
جمتٓدً ا ،ؾوال َيوتؿ يف فِٔو ٜوٓ يف
وهلذا رأى اإلمٚم أَحد -رض اّلِل ظْف -إٔف ٓ يزيد ظذ ثالث ٜأيٚم إن ـٚن جًّ ٚدا
ً
فِٔتغ ،بؾ َيتؿ يف ثالث فٔٚل ،وؿٚل بًض افيٚهري :ٜترم أن يَرأ افَرآن يف أؿؾ مـ ثالث :ٜووؿٍقا ظذ طٚهر افْص،
فُـ اختٔٚر اإلمٚم أَحد و َمـ مًف مـ أهؾ افًِؿ إٔف يَرأ فٔٚيل افهٔػ أؿكو موـ فٔوٚيل افنوتٚء ،وشوٚظٚهت ٚضقيِو،ٜ
ويًتىٔع أن َيتؿ ويَرأ ،وفُـ أؿؾ إحقال أن ترص اإلًٕٚن ظذ أن َيتؿ يف صٓر رموٚن ،ؾنٓر رموٚن هق صٓر
افَرآن ،ؾٔحرص ظذ ذفؽ ؽٚي ٜاْلورصٕ :ن افًوِػ -رووقان اّلِل ظِؤٓؿ -ـوٕٚقا يسـوقن افودروس وافًِوقم
إخرى ،ويْكؾقن إػ افَرآن افُريؿ ،هذا م ٚيتًِؼ ِبذا إثر ظـ ابـ مًًقد ،وهق خمرج يف افهحٔحغ  ،وؿود
( )133

رواه أبق داود وأَحد .
( )134

قل( :ا ْف َزمقا ِـتََٚب اّلِلِ و َتتًٌَقا مو ٚؾِ ِ
ِ
ٔوف ِمو َـ إَمثَ ِ
ِ
اْل ًَ َـ ا ْف ٌَ ْ ِ
ك هي َي َُ ُ
وٚل،
َ
ْ
َ هُ َ
ُ
َ ،و َظ ْـ َأ ِيب ُظ ٌَ ْٔدََ َة افْههٚج ِّل َأ هٕ ُف َشّ َع ْ َ
َٚب اّلِلِ ،ؾِِ٘ ْن وا َؾ َ ِ
َو ُـُق ُُٕقا ؾِ ِٔف ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْف ٌَ َ ِ
كُ ،ث هؿ َؿ َٚلَ :ر ِح َؿ اّلِلُ َظ ٌْدًً ا َظ َر َض َٕ ٍْ ًَ ُف َو َظ َّ َِ ُف َظ َذ ِـتَ ِ
َوٚب اّلِلِ ََحِودََ اّلِلَ
وؼ ـتَ َ
َ
( )135

( )136

( ) 133متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب تٖفٔػ افَرآن ( ،) 5043 ،4996مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب
ترتٔؾ افَراءة واجتْٚب اهلذ وهق اإلؾراط يف افنظ ٜوإبٚح.)822( ... ٜ
( )134صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 4062 ،3968 ،3958أبق داود :ـتٚب افهالة ،حتزي ٛافَرآن ( ،)1396ؿٚل إفٌٚين يف صحٔح أيب
داود :صحٔح دون هد افًقر.
( )135بُر بـ إشقد ،ويَٚل :ابـ أيب إشقد ،أبق ظٌٔدة افْٚجل ،وًٍف ابـ مًغ ،وافًْٚمل ،وافدارؿىْل ،وؽرهؿ .إير :اجلرح وافتًديؾ
( 382/2ترْج ،)1489 ٜفًٚن ادٔزان ( 47/2ترْج.)174 ٜ
( )136اْلًـ بـ أيب اْلًـ يًٚر ،أبق شًٔد افٌكي ،مقػ زيد بـ ثٚب ٝإٕهٚري ،ويَٚل :مقػ أيب افٔن ـً ٛبـ ظّرو افًِّل .وفد فًْتغ
بَٔت ٚمـ خالؾ ٜظّر .ـ ٕٝٚأمف مقٓة ٕم شِّ ٜأم ادٗمْغ ادخزومٔ ،ٜوـ ٕٝٚتًٌ ٞأم اْلًـ يف اْلٚج ٜؾٌُٔل وهق صٌل ؾتًُتف بثدَي.ٚ
ويَٚل :ـٚن مقػ ْجٔؾ بـ ؿىٌ .ٜؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜؾَٔف ؾٚوؾ منٓقر وـٚن يرشؾ ـثرا ويدفس .مٚت شْ ٜظؼ ومئ ،ٜوهق ابـ
ٕحق مـ ثمن وثمٕغ شْ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 95 /6ترْج ،)1216 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 563 /4ترْج.)223 ٜ

أخالق حملة القرآن
ِ
افزيٚد َةَ ،وإِ ْن َخَ ٚف َ ِ
َُ ًَ ٍْ َٕ ٛف َؾ َ ْر ِج ُع ِم ْـ َؿ ِر ٍ
قشوك إَ ْصو ًَ ِر هي
َٚب اّلِلَ َأ ْظتَ َ
ػ ـتَ َ
َو َش َٖ َف ُف ِّ َ َ َ
يَ ،)ٛو َظ ْـ َأ ِيب ـَََْ َٜ َٕ ٚأ هن َأ َبوُ ٚم َ
َٚمـ َف ُُُؿ ُز ْخرا و َـ ِ
ِ
ِِ ٍ
َؿ َٚل( :ا هف ِذيـ َؿر ُؤوا ا ْف َُرآ َن وهؿ َؿ ِر ِ
َٚم ٌـ َظ َِ ْٔ ُُ ُْؿ
ي ٛم ْـ َثالََثّ َئَ ،ٜؾ ًَ هي َؿ ا ْف َُ ْرآ َنَ ،و َؿ َٚل :إِ هن َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن َـ ٌ ْ ً َ
ٌ
ْ َ ُ ْ
َ َ
ِو ْز ًرا َؾ ٚهتهٌِ ًُقا ا ْف َُ ْرآ َن َوَٓ َي هتهٌِ ًْ ُُ ُْؿَ :ؾِ٘ هٕ ُف َم ِـ ا هت ٌَ َع ا ْف َُ ْرآ َن َه ٌَ َط بِ ِف َظ َذ ِر َي ِ
ف ِيف
اجلْه ِهَ ،ٜو َم ِـ ا هت ٌَ ًَ ُف ا ْف َُ ْرآ َن َز هج ِيف َؿ ٍَُ ٚه َؾ َُ ِذ َ
ٚض ْ َ
( )138

( )137

افْه ِهٚر) .
( )139

آن)  ،وظـ ظ َى ٍ
اْلً ِـ َؿ َٚل( :مـ َأحَ ٛأ ْن يً َِؿ م ٚهق َؾ ًِْٔ ِر ْض َٕ ًٍْف َظ َذ ا ْف َُر ِ
ٔس ْب ِ
ٚء َو َؿ ِ
وـ َشو ًْ ٍد
َ َ ْ َ
َ ُ
َ ْ َ ه َْ َ َ َُ َْ
ْ
و َظ ِـ ْ َ َ
ٚه ٍد ِيف َؿقفِ ِف -ظز وج هؾ :يت ُِقٕف ح هؼ تِالََوتِ ِف﴾ َ ،ؿ َٚل :يًّ ُِق َن بِ ِف ح هؼ ظّ ِِ ِف)  ،وظـ ظ َى ٍ
( َظـ ُجم َ ِ
ٚء َؿ َ
وٚل( :إِ هٕ َهوم
َ َ ْ َ
َ
َْ َُ َ
َه َ َ
ْ
ْ
َ َ َ
ََْ
( )140

( )143

()144

( )141

( )142

( )145

( )137أبق ـْ ٜٕٚافَرر .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛجمٓقل .إير :هتذي ٛافُمل ( 227/34ترْج ،)7589 ٜاجلرح وافتًديؾ
(.)2135/430/9
( )138افهحٚيب اجلِٔؾ ظٌد اّلِل بـ ؿٔس بـ شِٔؿ بـ حوٚر بـ حرب بـ ظٚمر بـ ؽْؿ بـ بُر بـ ظٚمر بـ ظذر بـ وامؾ بـ ٕٚجٔ ٜبـ اجلمهر بـ
إصًر أبق مقشك إصًري .منٓقر بٚشّف وـْٔتف مً ٚوأمف طٌٔ ٜبْ ٝوه ٛبـ ظؽ أشِّ ٝومٚت ٝبٚدديْ ٜوـٚن هق شُـ افرمِ ٜوحٚفػ
شًٔد بـ افًٚص ثؿ أشِؿ وهٚجر إػ اْلٌن .ٜـٚن حًـ افهقت بٚفَرآن .صٓد ؾتقح افنٚم ووؾٚة أيب ظٌٔدة واشتًِّف ظّر ظذ إمرة افٌكة
بًد أن ظزل ادٌرة وهق افذي اؾتتح إهقاز .مٚت شْ ٜمخًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 851 :ترْج ،)3137 ٜواإلصٚب 211 /4( ٜترْجٜ
.)4901
( )139أخرجف أبق ًٕٔؿ إصٌٓٚين يف "اْلِٔ )257/1( "ٜظـ أيب ـْ ٜٕٚبف.
( )140أخرجف ظٌد اّلِل بـ ادٌٚرك يف "افزهد" (. )37
( )141ظىٚء بـ أيب ربٚح ،واشّف أشِؿ ،اإلمٚم صٔخ اإلشالم ،مٍتل اْلرم ،أبق ُمّد افَرر مقٓهؿ ادُل .يَٚل :وٓؤه فٌْل ْجح .ثَ ٜـثر
اإلرشٚلٕ .نٖ بُّ ،ٜووفد يف أثْٚء خالؾ ٜظثمن .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜؾَٔف ؾٚوؾ فُْف ـثر اإلرشٚل .تقيف شْ ٜأربع ظؼة ومئ. ٜ
إير :هتذي ٛافُمل ( 69 /20ترْج ،)3933 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 78 /5ترْج.)29 ٜ
( )142ؿٔس بـ شًد ،أبق ظٌد ادِؽ ،ويَٚل :أبق ظٌد اّلِل ادُل اْلٌق ،مقػ ٕٚؾع بـ ظَِّ ،ٜويَٚل :مقػ أم ظَِّ ،ٜمٚت شْ ٜتًع ظؼة ومئ،ٜ
وـٚن ؿد خِػ ظىٚء يف جمًِف ،وـٚن يٍتل بَقل ظىٚء .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 47/24ترْج،)4907 ٜ
ومٔزان آظتدال ( 397 /3ترْج.)6915 ٜ
( )143جمٚهد بـ جز ،أبق اْلجٚج ادُل ،إشقد ،مقػ افًٚم ٛبـ أيب افًٚم ٛادخزومل ،اإلمٚم ،صٔخ افَراء وادٍنيـ .روى ظـ :ابـ ظٌٚس
ؾٖـثر وأضٚب ،وظْف أخذ افَرآن ،وافتًٍر ،وافٍَف .ـٚن يَقل :يَقل" :ظرو ٝافَرآن ثالث ظروٚت ظذ ابـ ظٌٚس ،أؿٍف ظْد ـؾ آي،ٜ
أشٖفف :ؾٔؿ ٕزف ٝوـٔػ ـ ." ٕٝٚوـٚن مـ أظِؿ افتٚبًغ بٚفتًٍر .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜإمٚم يف افتًٍر .تقيف شْ ٜثالث ومئٜ
وؿد ٕٔػ ظذ افثمٕغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 228 /27ترْج ،)5783 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 449 /4ترْج.)175 ٜ

أخالق حملة القرآن
ا ْف َُرآ ُن ِظز ،إِ هٕهم ا ْف َُرآ ُن ِظز)  .ؿٚل ُمّد بـ اْلًغ  :و َؿٌ َؾ َأ ْن َأ ْذ ُـُر َأ ْخالَ ََق َأه ِؾ ا ْف َُر ِ
آن َو َمَ ٚيْْ ٌَ ٌِل َهل ُ ْؿ َأ ْن َيتَ َٖ هد ُبقا
ْ
َ ْ
ْ
َ
ٌَ
ٌَ َ ْ
ْ
َح َِ ِ ٜا ْف َُر ِ
او ِع دَِ ْـ َت ًَ هِ ُّقا ِمْْ ُف َأ ْو َظ هِ ُّق ُه).
آن :فِ َ ْر َؽ ٌُقا ِيف تِالَ ََوتِ ِف َوا ْف ًَ َّ ِؾ بِ ِفَ ،وافته َهق ُ
بِ ِف َأ ْذ ُـ ُُر َؾ ْو َؾ َ َ
ْ
( )147

( )146

وبًده وصٔ ٜاْلًـ افٌكي  ،ؾَد أوص اْلًـ افٌكي ُؿ هراء افَرآن بوٖن يِزموقا ـتوٚب اّلِل ،وأن يوداومقا
( )148

ظِٔف ،وأن يتًٌقا م ٚؾٔف مـ إمثٚل .
( )149

وذا ا ْف َُور ِ
ض ْبََْ ٚفِِْه ِ
ُوؾ َمثَ ٍ
آن ِموـ ُـ ِّ
هٚس ِيف َه َ
وؿ
وؾ هف ًَ هِ ُٓ ْ
ْ
وافَرآن ؿد ضب اّلِل ؾٔف إمثٚل ،ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َف ََدْْ َ َ
هٚس ِيف ه َذا ا ْف َُر ِ
ِ
يتَ ََذ هـهرو َن * ُؿرآ ًًَٕ ٚظربَِٔ ٚؽ ِ ِ
آن ِمـ ُـ ُِّؾ َمثَ ٍؾ َو َف ِئـ
ض ْبََْ ٚفِْه ِ َ
ْ
ْ
َ ُ
َر ذي ظ َق ٍج هف ًَ هِ ُٓ ْؿ َيته َُق َن﴾  .وؿٚلَ :و َف ََدْْ َ َ
َ ًّ ْ َ
ِجئْتَ ُٓؿ بآ َي ٍ ٜهفَٔ َُق َف هـ ا هف ِذي َـ َـ ٍَ ُروا إِ ْن َإٔتُ ُْؿ إِٓه ُمٌْىِ ُِق َن﴾  .ؾٚفَرآن معء بوٚفًز وإمثوٚل دو ٚجورى فألموؿ افًوٚبَٜ
ِ
ِ
َ َِ ًٕٚخ ِمْْ ََٓ ٚؾ َٖ ْتٌَ ًَ ُف ه
افنْٔ َىُ ٚن َؾ َََُ ٚن ِم َـ
ْجٚظٚت وأؾراد ،ؾٕٚؾراد مثؾ ؿقفف -تًٚػَ :وا ْت ُْؾ َظ َِْٔ ِٓ ْؿ ٌََٕ َٖ ا هفذي آ َتََُْْٔ ٚه آ َيٚتَََْ ٚؾ َ
( )150

( )151

َح ُِقا افتههقرا َة ُثؿ َي َ ِ
ا ْف ٌَ ِ
قهو . ﴾ٚوإمثوٚل ٓ يًَِٓو ٚإٓ َموـ تودبر
َٚوي َـ﴾  .وظـ إؿقام ؿٚلَ :مثَ ُؾ ا هف ِذي َـ ُ ِّ
تّ ُِ َ
َْ ه ْ ْ
( )152

( )153

( )144افٌَرة.121 :
( )145أخرجف افىزي يف تًٍره ( ،)566/1مـ ضريؼ ظىٚء وؿٔس بـ شًد ظـ جمٚهد بف.
) (146أخرجف شًٔد بـ مْهقر – ـم يف روح ادًٚين ( -) 209/23ؿٚل إفقد :صحٔح.
(ُ )147مّد بـ اْلًغ بـ ظٌد اّلِل ،أبق بُر افٌٌدادي أجري .اإلمٚم ادحدث افَدوة ،صٔخ اْلرم افؼيػ ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ اْلًٚن :مْٓ:ٚ
"افؼيً ،"ٜو"إربًغ" .تقيف شْ ٜشتغ وثالث مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 133 /16ترْج ،)92 ٜوافقايف بٚفقؾٔٚت ( 267 /2ترْجٜ
.)847
) (148اْلًـ بـ أيب اْلًـ يًٚر ،أبق شًٔد افٌكي ،مقػ زيد بـ ثٚب ٝإٕهٚري ،ويَٚل :مقػ أيب افٔن ـً ٛبـ ظّرو افًِّل .وفد فًْتغ
بَٔت ٚمـ خالؾ ٜظّر .ـ ٕٝٚأمف مقٓة ٕم شِّ ٜأم ادٗمْغ ادخزومٔ ،ٜوـ ٕٝٚتًٌ ٞأم اْلًـ يف اْلٚج ٜؾٌُٔل وهق صٌل ؾتًُتف بثدَي.ٚ
ويَٚل :ـٚن مقػ ْجٔؾ بـ ؿىٌ .ٜؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜؾَٔف ؾٚوؾ منٓقر وـٚن يرشؾ ـثرا ويدفس .مٚت شْ ٜظؼ ومئ ،ٜوهق ابـ
ٕحق مـ ثمن وثمٕغ شْ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 95 /6ترْج ،)1216 ٜوافًر ( 563 /4ترْج.)223 ٜ
( )149ذـره ابـ اجلقزي يف افتذـرة يف افقظظ (ص)80
( )150افزمر.28 - 27 :
( )151افروم.58 :
( )152إظراف.175 :
( )153اجلًّ.5 :ٜ

أخالق حملة القرآن
وتٍُر ،ـم ؿٚل -تًٚػَ :وتِ ِْ َؽ إَ ْمثَ ُٚل َٕ ْ ِ
َي ُ َِب ٚفِِْه ِ
هٚس َو َمَ ٚي ًْ َِ ُِ َٓ ٚإِٓه ا ْف ًَٚدُِق َن﴾  .وؿٚل -تًٚػَ :ف ْق َأ َٕز ْفََْوَ ٚه َ
وذا
ا ْف َُرآ َن َظ َذ جٌ ٍؾ هفر َأيتَف َخ ِ
ٚص ًًُّ ٚمتَ ََهدِِّّ ًظِّ ٚم ْـ َخ ْن َٔ ِ ٜاّلِلهِ َوتِ ِْ َؽ إَ ْمثَ ُٚل َٕ ْ ِ
َي ُ َِب ٚفِِْه ِ
هٚس َف ًَ هِ ُٓ ْؿ َيتَ ٍَ هُ ُهرو َن﴾ .
ََ َ ْ ُ
ْ
( )154

( )155

ؾيب إمثٚل فٔس فِتًِٔ ،ٜوٓ فَِهص افتٚرَئ ،ٜوإٕم هق فالظتٌٚر ،وأخذ افًزة وآتًٚظ ،يًْل :ـؾ م ٚيف
ِ
ِ
ِ
ويل إَ ْف ٌَ ِ
ز ٌة ُٕ ِ
وسى﴾  .وهوذه وصؤٜ
ٚب َمَ ٚـََ ٚن َحوديثًُ ٚي ٍْ َ َ
هذا افَرآن ظز ،ؿٚل -تًٚػَ :ف ََدْْ َـََ ٚن ِيف َؿ َهه ِٓ ْؿ ظ ْ َ
( )156

جِِٔ ،ٜؾٚفذي يًرض حٚفف وًٍٕف ظذ افَرآن افُريؿ ،يًتىٔع أن يًرف م ٚهل ٚومو ٚظِٔٓو ٚيف افىٚظو ٜويف ادًهؤ،ٜ
وأي ظّؾ ُت َْ ِدم ظِٔف اظروف ظذ افَرآن ،ؾ٘ن ـٚن مقاؾ ًَ ٚد ٚيف افَرآن ؾٖؿدم ظِٔوف،
داممّ ،
ؾٚظرض ًٍٕؽ ظذ افَرآن ً
وإن ـٚن خمٚف ًٍ ٚؾٖظرض ظْف :وهلذا ؾ٘ن افذي ُي ًْ ِرض ظـ افَرآن يف أؿقافف وأؾًٚفف ؿد ارتُو ٛاهلوقى ،ؿوٚل –تًوٚػ:

َو َم ْـ َأ َو ُّؾ ِمم ه َـ ا هت ٌَ َع َه َقا ُه بِ ٌَ ْ ِ
َٚك َظ َذ َ ِ
َر ُهدًً ى ِم َـ اّلِلهِ﴾  .وؿٚل -تًٚػُ :ث هؿ َج ًَ َِْْ َ
ذي ًَ ٍِّ ٜم َـ إَ ْم ِر َؾ ٚهتهٌِ ًْ َٓ ٚوَٓ َت هت ِهٌ ْع
َأ ْه َقا َء ا هف ِذي َـ َٓ َي ًْ َِ ُّق َن﴾  .ؾٖمر اّلِل -تًٚػٌٕٔ -ف ،وأمر أمتف بٖن يًروا ظذ هذه افؼيً ،ٜوهذه افؼيً ٜيف افَرآن
( )157

( )158

ويف افًْ.ٜ
ؾٓذا وصٚي ٚافثالث -رَحٓؿ اّلِل ،ؾَٔقل :إن واؾؼ ـتٚب اّلِلَ ،حد اّلِل ،وشٖفف افزيٚدة ،وإن خوٚفػ ذفوؽ أظتوٛ
ًٍٕف ،أي :ظٚتٌٓ ٚظذ هذا افًٍؾ ،وفق أن افْٚس ؾًِقا ذفؽ د ٚرأي ٝهذا افتًدي ظذ حدود اّلِل ،وهذا افًٍٚد ،وهذا
افيِؿ ،وؽره مـ ادحرمٚت افتل يًَقن ؾٔٓ.ٚ
ويف إثر ظـ أيب مقشك إصًري إٔف ْجع ُؿ هراء افَرآن ،وهذا اجلّع ؿري ٛمـ افثالثّئ ،ٜوتتّؾ أن يُقٕوقا
( )159

وبغ هلؿ أن اّلِل -
مـ افتٚبًغ ومـ افهحٚبْ ،ٜجًٓؿ أبق مقشك -رض اّلِل ظْف -ؾقظيٓؿ ،وظيؿ افَرآن يف ؿِقِبؿ ،ه

( )154افًٌُْقت.43 :
( )155اْلؼ.21 :
( )156يقشػ.111 :
( )157افَهص.50 :
( )158اجلٚثٔ.18 :ٜ
( ) 159ظٌد اّلِل بـ ؿٔس بـ شِٔؿ بـ حوٚر بـ حرب بـ ظٚمر بـ ؽْؿ بـ بُر بـ ظٚمر بـ ظذر بـ وامؾ بـ ٕٚجٔ ٜبـ اجلمهر بـ إصًر أبق
مقشك إصًري .منٓقر بٚشّف وـْٔتف مً ٚوأمف طٌٔ ٜبْ ٝوه ٛبـ ظؽ أشِّ ٝومٚت ٝبٚدديْ ٜوـٚن هق شُـ افرمِ ٜوحٚفػ شًٔد بـ

أخالق حملة القرآن
ؾّـ ظ هيؿ افَرآن ؾَد ظيؿ افذي إٔزل افَرآن،
ٕقرا وهداي ،ٜؾًيّقه يف ؿِقبُؿَ ،
تًٚػ -إٔزل هذا افَرآن :فُٔقن فُؿ ً
وهق اّلِل -جؾ وظال ،وظ هيؿ َمـ ُأ ْٕ ِْزل ظِٔف افَرآن ،وهق افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم .
( )160

وافذي يتٌع افَرآن ويًّؾ بف ،ؾ٘ن افَرآن ِ
ويف ٕهِف يف افدٕٔ ،ٚويف افززخ ،ويف أخرةٕ ،ن افَرآن يتًٌف إػ يقم
افَٔٚم ٜإػ أن يدخؾ اجلْ ،ٜـم تَدم يف شقريت :افٌَرة وآل ظّران ،وَه ٚافزهراوان ،وأهنم تٖتٔٚن يقم افَٔٚم ٜـٚفٌٔٚيتغ
أو ـٚفٌممتغ حتٚجٚن ظـ صٚحٌٓم حتك يدخؾ اجلْ. ٜ
( )161

ؾٚفَرآن يتًٌف ،ويْر فف افىريؼ يف افدٕٔ ٚويف أخرة ،حتك يدخؾ مآفف وهق اجلْ ،ٜـذفؽ افذي ٓ يتٌوع افَورآن،
اي ؾالَ َي ِو ُّؾ وَٓ َي ْن ََك
ؾٚفَرآن يتًٌف بٚفًذاب ،ويدؾًف دؾ ًً ٚإػ افْٚر -وافًٔٚذ بّٚلِل :وهلذا ؿٚل -تًٚػَ :ؾ َّ ِـ ا هتٌَ َع ُهدََ َ
* َو َم ْـ َأ ْظ َر َض َظـ ِذ ْـ ِْري َؾِ٘ هن َف ُف َم ًِ َ
ؼ ُه َي ْق َم ا ْف َََِٔ ٚم َِ ٜأ ْظ َّك﴾ .
ٔن ًَ ٜوْ ًًَُ ٚو ْ
ٕح ُ ُ
( )162

هذه وصٚي ٚافهحٚب ٜووصٚي ٚافًِػ -روقان اّلِل ظِٔٓؿ ،ثؿ بًد ذفؽ جٚء م ٚأوص بف اْلًـ ،وهق توٚبع دوٚ
ؿٌِف ،ثؿ تًٍر جمٚهد فَقفف -تًٚػَ :يتْ ُِق َٕ ُف َح هؼ تِالَ ََوتِ ِف﴾  .ؿٚل :يًِّقن بف حؼ ظِّوف  .ؾٚدَهوقد افًّوؾ
( )163

( )164

( )165

بٚفَرآن ،وفٔس ـثرة افتالوة ،وإن ـ ٕٝٚافُثرة ؾٔٓ ٚإجر وافثقاب ،فُـ ادَهقد إظيؿ هق افًّؾ بٚفَرآن افُريؿ،
وإٕم افَرآن ظز ،أي :يًتز بف َمـ َؿ َر َأه ،و َي ِ
ًرف حٚل إمؿ وحٚل افًهٚة مـ افُٚؾريـ مع إٌٔٔٚء اّلِل -تًٚػ -ورشِف.

افًٚص ثؿ أشِؿ وهٚجر إػ اْلٌن .ٜـٚن حًـ افهقت بٚفَرآن .صٓد ؾتقح افنٚم ،ووؾٚة أيب ظٌٔدة ،واشتًِّف ظّر ظذ إمرة افٌكة بًد أن
ظزل ا دٌرة ،وهق افذي اؾتتح إهقاز .مٚت شْ ٜمخًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 851 :ترْج ،)3137 ٜواإلصٚب 211 /4( ٜترْج.)4901 ٜ
( )160أخرجف افٍريٚيب يف ؾوٚمؾ افَرآن ( ،)19أبق ًٕٔؿ يف حِٔ ٜإوفٔٚء ( ) 257/1بٍِيف  .ويف ادهٚدر إخرى بدون ذـر اجلّع فَِراء .
( )161أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب ؾوؾ ؿراءة افَرآن وشقرة افٌَرة ( )804مـ حدي ٞأيب أمٚم ٜافٌٚهع.
( )162ضف.124 - 123 :
) ) 163جمٚهد بـ جز ،أبق اْلجٚج ادُل ،إشقد ،مقػ افًٚم ٛبـ أيب افًٚم ٛادخزومل ،اإلمٚم ،صٔخ افَراء وادٍنيـ .روى ظـ :ابـ ظٌٚس
ؾٖـثر وأضٚب ،وظْف أخذ افَرآن ،وافتًٍر ،وافٍَف .ـٚن يَقل :يَقل" :ظرو ٝافَرآن ثالث ظروٚت ظذ ابـ ظٌٚس ،أؿٍف ظْد ـؾ آي،ٜ
أشٖفف :ؾٔؿ ٕزف ٝوـٔػ ـ . " ٕٝٚوـٚن مـ أظِؿ افتٚبًغ بٚفتًٍر .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜإمٚم يف افتًٍر .تقيف شْ ٜثالث ومئٜ
وؿد ٕٔػ ظذ افثمٕغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 228 /27ترْج ،)5783 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 449 /4ترْج.)175 ٜ
( )164افٌَرة.121 :
( )165أخرجف جمٚهد يف تًٍره ( ،)87/1شًٔد بـ مْهقر يف شْْف (.)209

أخالق حملة القرآن
ود ٚذـر اّلِل -تًٚػ -ؿه ٜيقشػ افًجٌٔ ٜمع إخقتف وم ٚجرى ،ختّٓ ٚاّلِل -تًٚػ -ـم بودأه ،ٚؾَوٚل يف أوهلو:ٚ
ِ
ِ
ويل إَ ْف ٌَ ِ
ص َظ َِ ْٔ َؽ َأ ْح ًَ َـ ا ْف ََ َه ِ
ز ٌة ُٕ ِ
ٚب﴾  .ؾٌدأهٚ
َٕ َْح ُـ َٕ َُ ُّ
ص﴾  .ويف آخره ٚؿٚلَ :ف ََدْْ َـََ ٚن ِيف َؿ َهه ِٓ ْؿ ظ ْ َ
( )166

( )167

وّك اّلِل -
ؾً ه
بذـر افَهص وختّٓ ٚبٚفَهص ،وهذا مـ ادْٚشٌٚت افِىٍٔ ٜيف مْٚشٌٚت أوامؾ افًوقر وأواخرهوَ ،ٚ
ِ ِ
ويل إَ ْب َه ِ
ز ًة ُٕ ِ
ٚر﴾  .أي :دٚ
تًٚػ -هذه افَهص ظزة دـ يًتز ِب ،ٚوؿٚل -تًٚػ -يف آي ٜأخرى :إِ هن ِيف َذف َؽ َفً ْ َ
( )168

تَدم مـ شٔٚق يف هذه أيٚتٕ ،ويل إبهٚر :هؿ أهؾ افْير افهحٔح ،وهؿ افذيـ يتٖمِقن هذا افَرآن ،ويتوٖثرون
بف ،ويًرؾقن م ٚجرى فألؿقام افًٚبَ ،ٜوم ٚأظده اّلِل -تًٚػٕ -وفٔٚمف مـ ًٕٔؿ مَٔؿ ،وم ٚأظده فِّخٚفٍغ وافًهوٚة
مـ افًذاب واجلحٔؿ..
افًٗال:
أحًـ اّلِل إفُٔؿ ي ٚصٔخ ،يَقل افًٚمؾ :شَٔقل افًٌض -حٍيؽ افٌٚري :أَيم أوػ بٚإلمٚم :ٜرجؾ تًـ افَراءة
خرا
مـ ٕٚحٔ ٜإحُٚم وؽره ،ٚأم َمـ هق أحٍظ ،وإن ـٚن ٓ َئد افَراءة بٕٚحُٚم ،وجزاـؿ اّلِل ً
اجلقاب:
اإلمٚم إذا ـٚن إمً ٚم ٚثٚبتًً ٚيف ادًجد ؾٓق أوػ ،وإن ـٚن أؿؾ يف اْلٍظ ،ؾ٘ذا ـٚن ثٚبتًً ٚوإمً ٚم ٚرشّ ًّٔ ٚيف ادًجد ؾٓق
أوػ بٚإلمٚم ٜمـ ؽره ،وإن ـٚن خٍِف َمـ هق أؿرأ مْف ،فُـ إذا ـٚن يف ؽر ادًجد ،ؾُم ؿٚل -ظِٔف افهالة وافًالم:
« َي ُٗ ُّم ا ْف ََ ْق َم َأ ْؿ َر ُؤ ُه ْؿ ِلِ ِِـتَ ِ
َٚب اّلِلِش  .ؾ٘ذا ـٕٚقا يف ؽر ادًجد ،يٗمٓؿ افوٚبط ادتَـ فَوراءة افَورآن افُوريؿ ،وإن ي
( )169

يُـ حٚؾ ًي.ٚ

( )166يقشػ.3 :
( )167يقشػ.111 :
( )168افْقر.44 :
( ) 169أخرجف مًِؿ :ـتٚب ادًٚجد ومقاوع افهالة ،بٚب مـ أحؼ بٚإلمٚم )673( ٜمـ حدي ٞأيب مًًقد.

أخالق حملة القرآن
وذ اّلِلُ َظ َِٔ ِ
َح َِ ِ ٜا ْف َُر ِ
َو ِيف َب ِ
وف َو َشو هِ َؿّ« :لِلِ ِيف افْه ِ
آنَ :ظ ْـ َأ َٕ ِ
َس ْب ِـ َمٚفِ ٍؽ َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
وقل اّلِلِ َ -ص ه
هوٚس
ٚب َؾ ْو ِؾ َ َ
ْ
ْ
وـ مٚفِ ٍ
ِ
ٚصتُ ُفش َ .و َظ ْـ َأ َٕ ِ
وٚلَ :ؿ َ
وؽ َؿ َ
َأ ْه ُِق َنشِ .ؿ َٔؾَ :م ْـ ُه ْؿ َيَ ٚر ُش َ
وٚل
قل اّلِلِ َؿ َٚلَ « :أ ْه ُؾ ا ْف َُ ْرآن ُه ْؿ َأ ْه ُؾ اّلِلِ َو َخ ه
َوس ْب ِ َ
وؾ ا ْف َُ ِ
قل اّلِلِ -ص هذ اّلِلُ َظ َِٔ ِف وش هِؿ« :إِ هن ّلِلِ َأه ِِ َ ِ
وؿ َأ ْه ُ
وٚلَ « :أ ْه ُ
وقل اّلِلِ َؿ َ
وؿ َيوَ ٚر ُش َ
َر ُش ُ
وؾ اّلِلِ
ْ
َ
ورآن ُه ْ
ْ
غش .ؿ َٔؾَ :مو ْـ ُه ْ
ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
و َخٚصتُفش .و َظـ َظٌ ِد اّلِلِ ب ِـ َظّ ٍرو َظ ِـ افْههٌِل -ص هذ اّلِلُ َظ َِٔ ِف وش هِؿَ -ؿ َٚل« :ي ََ ُٚل فِه ِ
ٚح ِ
ور ْأ
َ
ُ
ِّ َ
ْ
َ ه ُ َ ْ ْ
 ٛا ْف َُ ْرآن َي ْق َم ا ْفَََٔ ٚمو :ٜا ْؿ َ
ْ َ َ َ
ْ
( )170

( )171

ٚت ،ور ِّت ِّْؾ َـَم ُـْْ َُْ ٝتُر ِّت ُِّؾ ِيف افدُُّّ َْٕٔ :ٚؾِ٘ هن مْْ ِْز َفتَ ََؽ ِظْْْدََ ِ
وار َق ِيف افدهه رج ِ
آخ ِر آ َي ٍُ ٜـْْ ََْ ٝت َْ َر ُأ َهٚش َ .و َظ ْـ َظٌْ ِد اّلِلِ ْب ِـ َظ ّْ ٍرو
َ
َ َ
َ
َ
َ
ََ
َ ْ
 ٛا ْف َُر ِ
ِ ِ
ِ
آن :ا ْؿ َر ْأ َو ْار َت َِؼ َو َر ِّت ِّْؾ َـ ََم ُـْْ َُْ ٝت َُر ِّت ُِّؾ ِيف افدُُّّ ََْٕٔ :ٚؾِ٘ هن َمْْ ِْز َفتَ ََؽ
َظ ِـ افْههٌِ ِّل َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِْٔف َو َش هِ َؿَ -ؿ َٚلُ « :ي ََ ُٚل ف َهٚح ِ ْ
ِظْْْدََ ِ
آخ ِر آ َي ٍَ ٜت َْ َر ُأ َهٚش).
( )172

ؿٚل ُمّد بـ اْلًغ( :ور ِوي َظـ ُأم افدهه رد ِاء َأهنَ ٚؿَ ٚف ْ :ٝش َٖ ْف َُ ٝظ ِٚم َن ََ ٜظّـ د َخ َؾ ْ ِ
ورآ َنَ :موٚ
ه ْ َ
َ ُ َ ْ ِّ ْ َ
ور َأ ا ْف َُ ْ
اجلْه َ ٜمم ه ْـ َؿ َ
َ
َ
هَ
آي ا ْف َُر ِ
ِ
َؾ ْو ُِف َظ َذ مـ َي ي َْر ْأه َؾ َََ ٚف َْ ٝظ ِٚم َن ُ :ٜإِ هن َظدََ د در ِج ْ ِ
آنَ ،ؾ َّ ْـ َد َخ َؾ ْ
اجلَْه َِ ٜمم ه ْـ َؿ َر َأ ا ْف َُ ْرآ َن َؾ َِْٔ َس َؾ ْق َؿ ُف
َ ْ َْ َ ُ
ُ
اجلَْهه ٜبِ ًَدََ د ِ ْ
َ ََ
( )173

َأ َحدٌٌ .
( )174

( ) 170إٔس بـ مٚفؽ بـ افْي بـ وّوؿ بـ زيد بـ حرام بـ جْدب بـ ظٚمر بـ ؽْؿ بـ ظدي بـ افْجٚر .اإلمٚم ،ادٍتل ،ادَرئ ،ادحدث،
راوي ٜاإلشالم ،أبق َحزة إٕهٚري اخلزرجل افْجٚري اددين ،خٚدم رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ،-وؿرابتف مـ افًْٚء ،وتِّٔذه ،وتًٌف،
ووف ِد َ
وفده َ
وآخر أصحٚبف مقت ،ٚوروى ظْف ظِم ْج ،ٚوؽزا مًف ؽر مرة ،وبٚيع حت ٝافنجرة .دظ ٚفف افٌْل بٚفزـ ،ٜؾرأى مـ َ
وف ِده ٕحقا مـ مئٜ
ٍْٕس .مٚت شْ ٜإحدى وتًًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 53 :ترْج ،)43 ٜواإلصٚب 126 /1( ٜترْج.)277 ٜ
( )171صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 13542 ،12292 ،12279وابـ مٚج :ٜيف ادَدم ،ٜبٚب ؾوؾ مـ تًِؿ افَرآن وظِّف ( .)215وؿٚل
إفٌٚين يف صحٔح ابـ مٚج :ٜصحٔح.
( )27صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 6799أبق داود :ـتٚب افهالة ،بٚب اشتحٌٚب افستٔؾ يف افَراءة ( ،)1464افسمذي :ـتٚب ؾوٚمؾ
افَرآن ،بٚب م ٚجٚء ؾّٔـ ؿرأ حرؾ ٚمـ ـتٚب اّلِل م ٚفف مـ إجر ( ،) 2914ؿٚل افسمذي :حًـ صحٔح ،ؿٚل إفٌٚين يف صحٔح أيب داود:
حًـ صحٔح.
( ) 173هل :افهحٚبٔ ٜافٍٚوِ ٜأم افدرداء افًٔدة افًٚد ٜافٍَٔٓ ،ٜهجّٔ ،ٜوؿٔؾ :جّٓٔ ٜإوصٚبٔ ٜاْلّري ٜافدمنَٔ ،ٜوهل أم افدرداء افهٌرى.
روت ظِم ْج ٚظـ زوجٓ ٚأيب افدرداء ،وظـ شِمن افٍٚرد ،وـً ٛبـ ظٚصؿ إصًري ،وظٚمن ،ٜوأيب هريرة ،وضٚمٍ .ٜوظرو ٝافَرآن
وهل صٌرة ظذ أيب افدرداء .وضٚل ظّره ،ٚواصتٓرت بٚفًِؿ وافًّؾ وافزهد .خىٌٓ ٚمًٚوي ٜبًد مقت أيب افدرداء ،ؾرؾوتف ،وؿٚفٓ :ٝ
أتزوج زوج ٚيف افدٕٔ ٚحتك أتزوج أب ٚافدرداء -إن صٚء اّلِل -يف اجلْ .ٜحج ٝيف شْ ٜإحدى وثمٕغ .إير :آشتًٔٚب (ص 950 :ترْجٜ
 ،)3515اإلصٚب 161 /8( ٜترْج.)11875 ٜ

أخالق حملة القرآن
َو َظ ْـ َظ ٌْ ِد اّلِلِ َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿَ « :ت ًَ هِ ُّقا َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن َوا ْت ُِق ُهَ :ؾِ٘ هٕ ُُ ُْؿ ُت ُْٗ َج ُرو َن َظ َذ تِالَ ََوتِ ِف
ف ،وَٓم حر ٌ ِ
ف َظ ْؼ حًَْ ٍ
بِ ُُ ُِّؾ حر ٍ
َٚتَ ،أ َم ٚإِ ِّين َٓ َأ ُؿ ُ
ف .إِ هن َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن
ٔؿ َح ْر ٌ
فَ ،و َف ُِ ْـ َأفِ ٌ
قل" :اي" َح ْر ٌ
فَ ،وم ٌ
ػ َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
َ َ َ
َْ
ِ
ِ
غَ ،و ِّ
افن ٍَُ ٚء افْههٚؾِ ُع،
ُّقر ادٌُِْ ُ
اش َت َى ًْ ُت ُْؿ ،إِ هن َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن ُه َق َح ٌْ ُؾ اّلِلُِِ ،ه َق افُّْ ُ
َم ْٖ ُد َب ُ ٜاّلِلِ َ -ظ هز َو َج هؾَ -ؾ َت ًَ هِ ُّقا م ْـ َم ْٖ ُد َب ٜاّلِلِ َمْ ٚ
ِ
و ََٕجُ ٚة م ِـ ا هتًٌف ،و ِظهّ ُ ٜمـ َمتً َؽ بِ ِف َٓ ،يًقج َؾٔ ََقم ،وَٓ َتْْ ََ ِِض َظج ِٚمٌف ،وَٓ َ ْ ِ
افر ِّدش .
َ ُُ َ
َ ْ َ ُّ ُ ه ُ َ
َي َِ ُؼ م ْـ َـثْ َرة ه
َ َ َ ََُ َ ْ َ َ ْ َه
( )175

ِ
ِ
ٍ
ِ
ؼاَ ،أ َم ٚإِ ِّين َٓ َأ ُؿ ُ
وقل:
َظ ْـ َظ ٌْد اّلِلِ ْب ِـ َم ًْ ًُقد َؿ َٚلَ :ت ًَ هِ ُّقا ا ْف َُ ْرآ َن َوا ْت ُِق ُهَ :ؾِ٘ هٕ ُُ ُْؿ ُت ُْٗ َج ُرو َن بِف :إِ هن بِ ُُ ُِّؾ ْ
اش ٍؿ مْْ ُف َظ ْ ً
ِ
ِ ِ ٍ
ؼ .
ؼَ ،وبِٚدْٔ ِؿ َظ ْ ٌ
ؼَ ،وبِٚفاله ِم َظ ْ ٌ
ؼَ ،و َفُ ْـ بِ َٖفػ َظ ْ ٌ
بِو (آي) َظ ْ ٌ
( )176

ِ
َح َؾ َأمرا َظئِمَ ،ف ََدْْ ُأد ِرج ِ
َو َظ ْـ َظٌْ ِد اّلِلِ ْب ِـ َظ ّْ ِرو ْب ِـ ا ْف ًَ ِ
َر َأ هٕ ُف
 ٝافٌُُّْ هق ُة َب ْ َ
ٚص َؿ َٚلَ :م ْـ َ َ
ْ َ
ً
ْج َع ا ْف َُ ْرآ َن َؾ ََدْْ َ َ ْ ً
غ َجٌَْْْٔفَ ،ؽ ْ َ
َٓ يقحك إِ َفٔ ِفَ ،ؾالَ يٌْْ ٌِل ِْل ِٚم ِؾ ا ْف َُر ِ
َيدهه َم َع َم ْـ َ ِ
آن َأ ْن َ ِ
َي َٓ ُؾ َٕ :هن ا ْف َُ ْرآ َن ِيف َج ْقؾِ ِف .
َ َ
ْ
ُ َ
َي َٓ َؾ َم َع َم ْـ َ ْ
َيدُُّّ َ ،وَٓ َ ْ
ْ
َ
( )177

و ٞا ْف َُ ِ
ِ
ِِ
ويت ُر ُب َع افٌُُّْ هق ِةَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ ُث ُِ َ
ويت
ورآن َؾ ََودْْ ُأ ِ َ
َو َظ ْـ َأ ِيب ُأ َمَ ٚم َ ٜا ْفٌَٚه ِّع َي ْر َؾ ًُ ُفَ ،ؿ َٚلَ « :م ْـ َؿ َر َأ ُر ُب َع ا ْف َُ ْرآن َؾ ََدْْ ُأ ِ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
قحك إِ َفْٔ ِفش ).
َر َأ هٕ ُف َٓ ُي َ
ُث ُِ َ ٞافٌُُّْ هقةَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ ُث ُِثَ ِل ا ْف َُ ْرآن َؾ ََدْْ ُأ ِ َ
ويت ُث ُِثَ ِل افٌُُّْ هقةَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ ا ْف َُ ْرآ َن َؾ ََدََ ُأويت افٌُُّْ هق َةََ ،ؽ ْ َ
( )178

( )179

بًؿ اّلِل افرَحـ افرحٔؿ ،اْلّد ّلِل افذي تتٚبً ٝظًِّْٕٔ ٚف ،وترادؾ ٝفديْ ٚمْْف ،بقاوح افٌٔٚن ،و َب ِّ ِ
غ افزهوٚن،
َم هـ ؾٖـرم ،وأظىك ؾٖجزل ،وإًٔؿ ؾتُرم ٓ ،مًَْ ٛلُّف ،وٓ مٌدل فُِمتف ،وهق هيع اْلًٚب.

( )174أخرجف ابـ أيب صٌٔف يف مهٍْف ( ،)30572وافٌَٔٓل يف صً ٛاإليمن (.)1998
( )175ؤًػ :أخرجف اْلٚـؿ يف ادًتدرك (،)741/1ؿٚل إفٌٚين يف افًًِِ ٜافؤًٍ :)6842( ٜؤًػ.
( )176أخرجف افىزاين يف افٌُر ( )8648بْحقه.
( )177أخرجف اْلٚـؿ يف ادًتدرك ( ،)738/1وؿٚل :صحٔح اإلشْٚد وي َيرجٚه.
( )178صدي بـ ظجالن بـ وه ،ٛأبق أمٚم ٜافٌٚهع .ؽٌِ ٝظِٔف ـْٔتف .تقيف شْ ٜإحدى وثمٕغ ،وهق ابـ إحدى وتًًغ شْ ،ٜويَٚل :مٚت شْٜ
ش ٝوثمٕغ .ؿٚل شٍٔٚن بـ ظْٔٔ :ٜـٚن أبق أمٚم ٜافٌٚهع آخر مـ بَل بٚفنٚم مـ أصحٚب رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ  .-إير:
آشتًٔٚب (ص 348 :ترْج ،)1227 ٜواإلصٚب 420 /3( ٜترْج.)4063 ٜ
( )179مقوقع :أخرجف افٌَٔٓل يف صً ٛاإليمن ( ،)2589( )1993ؿٚل إفٌٚين يف افًًِ ٜافؤًٍ :)476( ٜمقوقع.
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وافهالة وافًالم ظذ َمـ أرشِف اّلِل رَح ٜفًِٚدغ ،ومْ ٜفِّٗمْغ ،وُمج ٜفًِوٚفُغ ،وحجو ٜظوذ ادًٕٚوديـ:
ْذر مـ َـَ ٚن حٔ ٚو ِ
ِ ِ
ت هؼ ا ْف ََ ْق ُل َظ َذ ا ْف ََُٚؾِ ِري َـ﴾  ،افِٓؿ ٓ ظِؿ فْ ٚإٓ م ٚظِّتْ ،ٚإٕؽ إٔ ٝافًِٔؿ اْلُٔؿ ،افِٓوؿ
َ ًّ َ
ف ُٔ َ َ
( )180

إًٕٕ ٚقذ بؽ مـ ؾتْ ٜافَز ،وؾتْ ٜافًّؾ.
هذا هق افٌٚب إول يف هذا افُتٚب ،يف ؾوؾ َحِ ٜافَرآن ،ذـر ادٗفػ ظد ًدا مـ إحٚديو ٞادخرجو ٜيف ـتوٛ
افًْـ ،يف ؾوؾ َحِ ٜافَرآن افُريؿ ،ومْٓ ٚحدي ٞإٔس  ،وهق خمرج يف مًْد اإلمٚم أَحد وافًْٚمل وابوـ مٚجوف،
ويف هذا اْلدي ٞبٔٚن ؾوؾ أهؾ افَرآن افُريؿ ،حْٔم ؿٚل -ظِٔف افهالة وافًالمّ« :لِلِ ِم َـ افْه ِ
هٚس َأ ْه ُِق َنش .ؿٔؾَ :مـ
ِ
ٚصتُ ُفش .
هؿ ي ٚرشقل اّلِل ؿٚلَ « :أ ْه ُؾ ا ْف َُ ْرآنُ ،ه ْؿ َأ ْه ُؾ اّلِلِ َو َخ ه
( )181

( )182

ؾٕٚهؾ هْ ٚبًّْك إوفٔٚء ،أي :أوفٔٚء اّلِل -تًٚػ ،افذيـ اصىٍٚهؿ ِمـ خَِف وظٌٚده ،هؿ أهؾ افَرآن ،ـم ؿٚل -
ِ
ِ
ِ
َٚب﴾ .
تًٚػَ :أَٓ إِ هن َأ ْوفِ ََٔ ٚء اّلِلهِ َٓ َخ ْق ٌ
ت َز ُُٕق َن﴾  .وؿٚل -تًٚػ :إِ هن َوف ِّٔ َل اّلِلهُ ا هفذي َٕ هَز َل ا ْفُتَ َ
ف َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َوَٓ ُه ْؿ َ ْ
( )184

( )183

ؾٚفذيـ آمْقا وظِّقا افهْٚلٚت هؿ أوفٔٚء اّلِل ،وأهِقن هْ ٚبًّْك :إوفٔٚء ،وظز بٕٚهؾ هْٕ :ٚهنؿ ؿريٌقن مـ اّلِل
تًٚػ ،ؾٖهؾ افرجؾ هؿ أؿرب افْٚس إفٔف ،وأؿرب افْٚس إػ اّلِل -تًٚػ -هؿ أهؾ افىٚظ ٜوآشتجٚبٕ ٜمره -تًٚػ،وأظيؿ ٍ
أمر يَرب إػ اّلِل -جؾ وظال -هق ؿراءة افَرآن افُريؿ ،وادداوم ٜظذ ؿراءتف ،إٓٚء افِٔوؾ وأضوراف افْٓوٚر،
ؾٚفذي يَرأ افَرآن ،ويداوم ظِٔف ؿري ٛمـ اّلِل ،وؿري ٛمـ رَحتف ،وؿري ٛمـ إحًوٕٚف ،وؿريو ٛموـ ثقابوف -جوؾ
ٚدي َظِِّّْل َؾِ٘ ِّين َؿ ِريُ ٛأ ِجٔ ٛد ْظق َة افدهه ا ِع إِ َذا د َظ ِ
وظال -وؿد ؿٚل اّلِل -تًٚػ :وإِ َذا ش َٖ َف َؽ ِظٌ ِ
ٚن﴾ .
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ َ
( )185

( )180يس.70 :
( )181صحٔح :وؿد تَدم.
( )182أخرجف افًْٚمل يف افُزى ( )8031مـ حدي ٞإٔس بف.
( )183يقٕس.62 :
( )184إظراف.196 :
( )185افٌَرة.186 :
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غ﴾ .
يِّ ٛمو َـ ادُْ ْح ًِوِْ َ
وـؾ ظّؾ صٚفح ؾٕ٘ف يَرب إػ اّلِل -تًٚػ ،ؾٚإلحًٚن يَرب إػ اّلِل :إِ هن َر ْ َ
َح َ ٜاّلِلهِ َؿ ِر ٌ
( )186

اش ُج ْدْ َوا ْؿ َ ِس ْب﴾  .ؾُؾ ظّؾ صٚفح جٚءت بف افؼيً ٜيف افَرآن أو افًْ ،ٜؾٕ٘ف افًّؾ
وافهالة تَرب إػ اّلِلَ :و ْ
افذي يَرب إػ اّلِل -تًٚػُ :أو َف ِئ َؽ ادُْ ََ هر ُبق َن﴾ .
( )187

( )188

وإٌٔٔٚء اّلِل -جؾ وظال -هؿ أؿرب افْٚس إػ رِبؿ ،ـم أخز اّلِل -تًٚػ -ظـ إٌٔٔٚمف ،وؿٚل -تًٚػ -ظـ ظًٔك -
ِ
ِ
 ٝادَْالَ ِم َُ ُ ٜي ٚمريؿ إِ هن اّلِلهَ يٌ ِّ ِ ِ ٍ
ظِٔف افًالم :إِ ْذ َؿَ ٚف ِ
ور َي َؿ َو ِجٔ ًٓوِ ٚيف افودُُّّ ْٕ َٔٚ
اش ُّ ُف ادًَْ ُ
ًٔوك ا ْبو ُـ َم ْ
ؤح ظ َ
ؼك بِ ََُِ َِّّ ٜمْْ ُف ْ
َ ََْ ُ
َُ ُ
و ِ
وأيوو ٚموـ
غ﴾  .ؾٍل هذه أي ٜؿٚل اّلِل -تًٚػ -ظْف :وجٔ ًٓ ٚيف افدٕٔ ،ٚووجٔ ًٓ ٚيف أخورةً ،
أخ َر ِة َو ِم َـ ادُْ ََ هربِ َ
َ
( )189

ادَربغ ،ؾٚفقجٚه ٜظْد اّلِل -تًٚػ -بٚفًّؾ افهٚفح ،وهل يف اْلٔٚة افىٌٔ ،ٜـم أخز اّلِل -تًٚػ -يف شوقرة افْحوؾ:
ِ
ِ
ْٚلِّ ٚمـ َذ َـ ٍَر َأ ْو ُإٔثَك َو ُه َق ُم ْٗ ِم ٌـ َؾ َُِْ ُْح ِٔ َْٔ ُف َح ًَٔ ٚة َض ِّٔ ٌَ ً. ﴾ٜ
َم ْـ َظّ َؾ َص ً
( )190

ؾْٚلٔٚة افىٌٔ ٜيف هذه افدٕٔ ٚيف افًًٚدة ،ويف ضّْٖٕٔ ٜافٍْس ،ويف افَْٚظ ،ٜويف افزهد ،ويف أخرة بدخقل اجلْ،ٜ
ورؤي ٜافرب -جؾ وظال ،ؾٓذا افٌْل ظًٔك -ظِٔف افًالم -وصوٍف اّلِل -تًوٚػ -بٖٕوف وجٔوف يف افودٕٔ ،ٚووجٔوف يف
أخرة ،وإٔف مـ ادَربغ ،وهُذا إٌٔٔٚء اّلِل –تًٚػٕ :هنؿ ادهىٍقن موـ ظٌوٚده ،ؾوَْ ٍْ َٓؿ موـ ؿقفوف -ظِٔوف افهوالة
غش .دُ ٚش ِئؾ -ظِٔف افهالة وافًالمَ :م ْـ هؿ ي ٚرشقل اّلِل
وافًالمّ« :لِلِ َأ ْه ُِق َنش .أو يف افرواي ٜإخرى« :إِ هن ّلِلِ َأ ْه ِِ َ
ِ
أيوو ٚبوٖهنؿ ييٓورون ـوالم اّلِل -جوؾ وظوال-
ٚص ُت ُفش .وأـد ذفؽ بٚخلهقصًٔ ٜ
ؿٚلَ « :أ ْه ُؾ ا ْف َُ ْرآنُ ،ه ْؿ َأ ْه ُؾ اّلِلِ َو َخ ه
ويَرؤوٕف ويْؼوٕف :إم ٚبتالوتف ،أو بٚفدظقة إفٔف ،أو بٚفًّؾ بٖحُٚمف ،أو بٚفًر ظذ مْٓٚجف ،ؾُؾ هذا افًّؾ داخؾ
يف هذه افَرب ٜإػ اّلِل -تًٚػ.
إذن ٍٕٓؿ مـ ؿقفف« :إِ هن ّلِلِ ِم َـ افْه ِ
غش .أن أهؾ افَرآن هؿ أوفٔٚء اّلِل -تًٚػ ،وهؿ أؿرب افْوٚس إػ رِبوؿ
هٚس َأ ْه ِِ َ
وخٚصتف ،اختهٓؿ اّلِل -تًٚػ -مـ بغ شٚمر افْٚسٕ :ن افْٚس يف هذه اْلٔٚة افدٕٔ ٚيِٓوقن وينوحقن ويّرحوقن

( )186إظراف.56 :
( )187افًِؼ.19 :
( )188افقاؿً.11 :ٜ
( )189آل ظّران.45 :
( )190افْحؾ.97 :
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ويْخدظقن بزخٚرؾٓ ٚومتٚظٓ ٚوصٓقاهت ،ٚؾّْٓؿ افًٚيص مـ ادٗمْغ ،ومْٓؿ افُٚؾر افذي ـٍر بربف ،ؾٓٗٓء بًٔدون
ظـ افَرآن :ؾٖهؾ افٍُر بًٔدون ه
ـؾ افًٌد ،وأهؾ ادًٚيص يسـقن افَرآن تٚرة ويٌتًدون ظْف تٚرة.
وفُـ أهؾ افىٚظ ٜهؿ أهؾ اإليمن ،وهؿ أهؾ افَرآن ،وهؿ أهؾ اخلٚص ،ٜوهؿ خٚص ٜافْٚس ادَربوقن إػ اّلِل -
جؾ وظال -يف ـؾ صٗوهنؿ وأحقاهلؿ ،ؾال تٍْؽ حٔٚهتؿ وٓ أظمهلؿ ظـ افَرآن ،ؾُم يٖـِقن ويؼبقن ويْٚمقن وٓ
يتخِقن ظـ هذه إمقر ،ؾ٘هنؿ ٓ يتخِقن ظـ افَرآنٕ :ن َمـ َداوم ظذ افَرآن افُريؿ حهِ ٝفف ضّْٖٕٔو ٜافوٍْس
وشًٚدهت ٚوؾالحٓ ٚوٕجٚحٓ ٚيف هذه افدٕٔ ،ٚوحهؾ فف اخلر افًئؿ يف افدٕٔ ٚويف أخرةٕٕ :وف يًّوؾ ِبوذا افَورآن
ويتِقه.
دامم وؿتًً ٚيَرأ ؾٔف افَرآن :حتك يْٚل هذا افقصػ افًئؿ افذي جٚء مـ افٌْل -
وادٗمـ ظِٔف أن َيهص فًٍْف ً
ظِٔف افهالة وافًالم -أن أهؾ افَرآن هؿ أهؾ افَرب مـ اّلِل -جوؾ وظوال ،وهوذه افهوٍ ٓ ٜتُوقن إٓ فًِوٚمِغ
بٚفَرآن ،ـم تَدم يف أيٚتَ :يتْ ُِق َٕ ُف َح هؼ تِالَ ََوتِ ِف﴾  ،أي :يًِّقن بف حؼ افًّؾ ،ؾٚفًٚمِقن بوٚفَرآن ادتًٌوقن فوف
( )191

ادتدبرون ٔيٚتف ادًتجٌٔقن ٕوامره ،هٗٓء هؿ أهؾ افَرآن ،وهٗٓء هؿ أوفٔٚء اّلِل ،وهٗٓء هؿ ادَربوقن موـ اّلِل -
جؾ وظال ،ؿد ظهّٓؿ اّلِل مـ ادقبَٚت ،ومـ وشٚوس افنٔىٚن.
ؾٚدُْ َْ ِدم ظذ اّلِل -تًٚػ -بٚفىٚظ ٜوافًٌٚدة -ومـ أظيّٓ ٚتالوة افَرآن ٓ -يًتىٔع افنٔىٚن أن يٖتٔف ،أو يقشقس
فف ،أو يوِف ،أو يٌقيف :إِ هٕف َفٔس َفف ش ِْ َىٌ ٚن َظ َذ ا هف ِذيـ آمُُْقا و َظ َذ رِبِؿ يتََق هـ ُِق َن﴾  .وؿٚل :إِ هن ِظٌ ِ
ٚدي َفْٔ َس َف َؽ
َ
َ ِّ ْ َ َ
َ َ َ
ُ ْ َ ُ ُ
َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ُش ِْ َىٌ ٚن َو َـ ٍَك بِ َر ِّب َؽ َو ِـٔالً﴾  .أي :ظٌٚدي ْ
اخلُ هِص مـ هٗٓء ادٗمْقن حؼ اإليومن ،افتوٚفغ فُتوٚب اّلِل -
( )192

( )193

تًٚػ.
أيو ٚيف بٔٚن ثقاب ؿٚرئ افَرآن يف أخرة ،ـوم إٔوف ٕوٚل افثوقاب يف
وحدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو بـ افًٚص جٚء ً
افدٕٔ ،ٚوصز واحتً ،ٛوإَىع ظـ زخٚرف افدٕٔ ،ٚومتٚظٓ ٚوصٓقاهت ،ٚوأؿٌؾ ظذ افَرآن يتِقه ويتًِّف ،ويتدبر مٚ

( )191افٌَرة.121 :
( )192افْحؾ.99 :
( )193اإلهاء.65 :
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صوز واحتًو ،ٛوشوٓر افِٔوؾ ،وداوم ظوذ
ؾٔف :فذفؽ شتُقن افْتٔج ٜيقم افَٔٚم ،ٜوشتُقن افثّرة افًيّكٕٕ :ف َ
افَراءة إٓٚء افِٔؾ وإٓٚء افْٓٚر ،ؾًقف َيد هذا افًّؾ -إذا اؿسن بٚإلخالص ّلِل -تًٚػ -يف يقم افَٔٚم ،ٜيف ذفؽ افٔقم
افذي يَقم ؾٔف افْٚس فرب افًٚدغٕ ،هؾ افَرآن ؾٔف خهقصٔ ٜظذ ؽرهؿ ،ومـ هذه اخلهقصٔ :ٜإٔف ُيَََْ ٚدى حٔوْم
يدخؾ اجلْ ،ٜويَٚل فف :اؿرأ افَرآنَ ،
وارق هذه افدرجٚت افتل أظده ٚاّلِل -تًٚػٕ -هؾ افَرآن افًٚمِغ بفَ :ي ْر َؾو ِع
اّلِلهُ ا هف ِذيـ آمُُْقا ِمْ ُُُؿ وا هف ِذيـ ُأو ُتُقا ا ْف ًِ ِْؿ درج ٍ
ٚت﴾ .
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
( )194

ؾّـ حٍظ افَرآن -ـِف أو بًوف -وظّؾ بم ؾٔف ،وتٖدب بآدابف ،وأحؾ حالفف ،وحرم حراموف ،وختِوؼ بوٖخالق
َ
افَرآن افُريؿ ،واتهػ بف  -هق افذي يْىٌؼ ظِٔف حْٔئذ افقصػ افًئؿ :وهلذا ـٚن مـ صٍٚت افٌْل -ظِٔف افهالة
وافًالم -إٔف ـٚن يتخِؼ بٖخالق افَرآن افُريؿ ،ؾم مـ خِؼ جٚء يف افَرآن افُريؿ إٓ وؿد ؾًِف افٌْل -ظِٔف افهالة
وافًالم.
ويف صحٔح مًِؿ :جٚء رجؾ إػ ظٚمن- ٜرض اّلِل ظْٓ -ٚيًٖهل ٚظـ إخالق ،افتل ـوٚن يتهوػ ِبو- ٚظِٔوف
افهالة وافًالم -حتك يتًِّٓ :ٚؾٖوجزت فف افًٌٚرة ،وؿٚف :ٝأوفً ٝتَرأ افَرآن ؿوٚل :بوذ .ؿٚفو :ٝـوٚن خَِوف
ٍ
وٕقاه وأخٌٚر ظـ اّلِل -
افَرآن  .أي :ـٚن يتٖدب بآدابف ،وتؾ حالفف ،وترم حرامف ،ويٖمتر بٖمره ،ؾٚفَرآن ـِف أوامر
( )195

تًٚػ ،ؾّـ ـٚن ـذفؽ يف حٔٚتف ؾَد ختِؼ بٖخالق افَرآن ،وشقف َيد هذه افثّرة ؽدًً ا يقم افَٔٚمَ ،ٜي ْق َم َٓ َيْ ٍَ ُع َم ٌٚل
َوَٓ َبُُْق َن * إِٓه َم ْـ َأ َتَك اّلِلهَ بِ ََ ِْ ٍ
َ ٛش ِِٔ ٍؿ﴾  .يف يقم يُقن اإلًٕٚن مرهتـ بًِّف ،ؾال يًٍْف ؾٔف أحد مـ افْٚس ٓ ،مـ
افًٌٔد وٓ مـ افَري ،ٛإٓ م ٚؿدم مـ افًّؾُ :ـ ُُّؾ َٕ ٍْ ٍ
س بِ َم َـ ًٌَََ َْ ٝر ِهَْٔ ٌ . ﴾ٜأي :بًِّٓ ،ٚؾال تيـ إٔؽ حْٔم تٌَؾ
( )196

( )197

ظذ هذا افَرآن إٔؽ تٍرط يف افقؿ ،ٝوتؤع ظِٔؽ أمقر ،بؾ إٕؽ ِتّع خرات وحًْٚت ظئّ ،ٜإذا ـ ٕٝٚمَروٕٜ
بٚإلخالص ّلِل -جؾ وظال.

( )194ادجٚدف.11 :ٜ
( )195أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ ،بٚب جٚمع صالة افِٔؾ ومـ ٕٚم ظْف أو مرض (.)746
( )51افنًراء.89 – 88 :
( )197اددثر.38 :

أخالق حملة القرآن
وهُذا ـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يرؽ ٛأمتف ،ويرؽ ٛأصحٚبف ،ؾرؽو ٛأمتوف بٚإلؿٌوٚل ظوذ افَورآن
ِ
افُريؿ ِبذه إجقر افًئّ ٜادستٌ ٜظذ تالوة افَرآن ،ـم ورد« :ي ََ ُٚل فِه ِ
ٚح ِ
ْوٝ
َوم ُـْْ َ
َ
ُ
 ٛا ْف َُ ْرآن :ا ْؿ َر ْأ َو ْار َق َو َر ِّت ِّْؾَ ،ـ َ
ُت َُر ِّت ُِّؾ ِيف افدُُّّ ْٕ َٔٚش .ؾحْٔم يَقل -ظِٔف افهالة وافًالم -هذا افُالم افًئؿ ٕصحٚبف ،ؾ٘ن ٍٕقشٓؿ تْىِؼ إػ افَورآن
افُريؿ ،ويٌَِقن ظِٔف ،وتٍيقٕف ،ويتدارشقٕف ؾٔم بْٔٓؿٕ :هنؿ شًّقا هذا إجر وافثقاب مـ افهٚدق ،افذي وظده
َيِْػ :وهق ربْ- ٚجؾ وظال -ظذ فًٚن ٌْٕٔ- ٚظِٔف افهالة وافًالم.
ٓ ُْ
أيو ٚبٔٚن ٕن اإلًٕٚن شقف يرى أثر ظِّف يف أخرة ،وشقف يرى أثر هوذا افًّوؾ ،وؿوراءة افَورآن
ويف هذا ً
ظّؾ ،ؾ٘ذا ؿرأ اإلًٕٚن افَرآن افُريؿ ،ودوام ظذ ذفؽ ،وـ ٕٝٚأؽِ ٛحٔٚتف وأؽِ ٛأوؿٚتف منٌقف ٜبٚفَرآن افُريؿ،
ؾًقف يْٚل هذا افثقاب افًئؿ افذي جٚء يف هذا اْلدي ،ٞحتك إٕف يَٚل ففَ « :ـ ََم ُـْْ َُْ ٝت َُر ِّت ُِّؾش .ؾِٔس هْٚك ؾرق بوغ
م ٚـْ ٝتَرأ يف افدٕٔ ،ٚوم ٚشتَرأ يف أخرة ،ؾٚؿرأ ـَراءتؽ يف افدٕٔ.ٚ
أيو ٚؾٚمدة ،وهل أن افستٔؾ أؾوؾ مـ ؽره مـ إٔقاع افَوراءة ،أو مراتو ٛافَوراءة -ـوم تَودم يف
وهذا يًىًْٔ ٚ
إربع -وأن افستٔؾ هق أؾوِٓ ،ٚؾٚفذي يرتؾ يف افدٕٔ ٚشقف يرتؾ يف أخرة ،ؾٓذه افهٍ- ٜصٍ ٜافتالوةِ -بذا افْقع
أيو ٚيف أخرة ،ؾُ- ٕٝٚمـ هذا افقجف -فف أؾؤِ ٜهذا افُالم ،ؾَٔٚل فَٚرئ افَرآن :اؿرأ .حْٔم يدخؾ
شتُقن مًف ً
أهؾ اجلْ ٜاجلْ ،ٜوأهؾ افْٚر افْٚر ،ويتقجف افًٚمِقن إػ مراتٌٓؿ يف اجلْ ،ٜفُـ صٚح ٛافَرآن مـ بغ هٗٓء افًٚمِغ
ص بخٚصٔ ٜظئّ ،ٜوهل إٔف يف هذه افدرجٚت ٓ يتقؿػ إٓ ظْدم ٚتْتٓل ؿراءتف ،ؾٚفوذي تٍوظ افَورآن افُوريؿ
ُخ ه
ـٚمالً يَػ ظْد آخر آي ،ٜوافذي تٍظ افْهػ ـذفؽ ،أو افربع ،أو افثِ ،ٞأو أؿؾ مـ ذفؽ ،ؾٓذا افٍووؾ متٍوٚوت
حْٔئذ.
ؾّـ ـٚن حٚؾ ًي ٚفَِرآن ـِف ،ظٚمالً بف ،مَتد ًي ٚبف ،متٖد ًب ٚبآدابف ،ؾٓق أؾوؾ ممـ حٍظ افْهػ ،أو حٍظ افربع ،أو
َ
ؾً ِّجؾ بًٍْؽ هذه اْلًْٚت ،وادخر فًٍْؽ هذا افثقاب افًئؿ بَراءة افَرآن افُريؿ ،ومًْك
حٍظ أؿؾ مـ ذفؽَ ،
ؿقففْ « :ار َقش .أي :اصًد درجٚت هذه اجلْ ٜافتل أظده ٚاّلِل -تًٚػٕ -وفٔٚمف ،ظذ ؿدر م ٚحتٍيوف موـ هوذه أيوٚت
أيو.ٚ
ادهحقب ٜبٚفًّؾ ،ؾ٘ن ـٚن حٚؾ ًي ٚفَِرآن ـِف ـٚن يف أظذ افدرجٚت ،وإن ـٚن أؿؾ مـ ذفؽ ـٚن أؿؾ درجً ٜ

أخالق حملة القرآن
أيو ،ٚوهق مِحؼ بْٚلدي ٞافًٚبؼ ،وؿد أخرجوف اإلموٚم أَحود وافسموذي وأبوق
وأم ٚحدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو ً
داود  ،وهذا مـ افثقاب افًئؿ افذي ُي َو ُّؿ إػ أي ٜافًٚبَ ٜافتل وردت يف أول افُتٚب ،وذـره ٚادٗفػ ،وهل آيٜ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِت َٚر ًة هفـ
ها َو َظالََِٕ َٔ ًَ ٜي ْر ُجق َن ِ َ
افهالَ َة َو َإٔ ٍَ َُقا مم هَ ٚر َز ْؿَْ ُ
َٚب اّلِلهِ َو َأ َؿُ ٚمقا ه
ظئّ ٜيف شقرة ؾٚضر :إِ هن ا هفذي َـ َي ْت ُِق َن ـ َت َ
َٚه ْؿ ًّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َوٚب اّلِلهِ﴾ .أـودهٚ
ُقر﴾  .ؾَوٚل :إِ هن ا هفوذي َـ َيتْ ُِوق َن ـتَ َ
قر َص ُُ ٌ
قر ُه ْؿ َو ِيزيدََ ُهؿ ِّمـ َؾ ْوِف إِ هٕ ُف َؽ ٍُ ٌ
قر * فُٔ َق ِّؾَٔ ُٓ ْؿ ُأ ُج َ
َتٌُ َ
( )198

( )199

أيو ٚبٚشؿ ادقصقل (افذيـ) ،ثؿ بهٍ ٜافتالوة( :يتِقن) افَرآن افُريؿ ،ثؿ بقصػ افَرآن
بحرف (إن) ادٗـدة ،ثؿ ً
بو (ـتٚب اّلِل) ،ثؿ بٚإلوٚؾ( ٜيتِقن ـتٚب اّلِل) ،أي :يتِقن هذا افَرآن تالوة -ـم تَدم -مهحقب ٜبٚفًّوؾ وافتودبر
وآتٌٚع.
أم ٚافَراءة ادجردة ظـ هذه إمقر ،ؾ٘هن ٓ ٚتدخؾ يف هذه أي ،ٜوربم تُقن وب ًٓٚظوذ صوٚحٌٓ :ٚـوم جوٚء يف
اْلدي ٞأخر ظْد مًِؿَ « :وا ْف َُ ْرآ ُن ُح هج ٌَ ٜلَ ََك َأ ْو َظ َِْٔ َؽش  .يُقن حج ٜفؽ إذا تِقتف ،وظِّ ٝبوم ؾٔوف ،وضٌَوٝ
( )200

أحُٚمف ،ووؿٍ ٝظْد حدوده ،وم ٚأحقج اإلًٕٚن هلذه اْلج ٜيقم افَٔٚم ٜافتل توداؾع ظْوف ،وهْوٚك حجو ٟمٌَقفوٜ
وؿقي ،ٜوييٓره ٚاّلِل -تًٚػ -يقم افَٔٚم ،ٜوهْٚك حج ٟواهٔ ٜوبٚضِ ٓ ٜتٍْع أصحِٚب ٚيقم افَٔٚم ،ٜـم ؿٚل -تًٚػ-
ِ
ِ
اب َص ِديدٌٌ ﴾ .
َ ٛو َهل ُ ْؿ َظ َذ ٌ
ظـ افٍُٚرُ :ح هجتُ ُٓ ْؿ َداح َو ٌ ٜظْدََ َر ِِّبِ ْؿ َو َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َؽ ََو ٌ
( )201

أم ٚأصحٚب اْلؼ واإليمن  ،وافًّؾ افهٚفح ،وأهؾ افَرآن ؾحجتٓؿ طٚهرة وؿقي ٜوٕٚؾً ٜيف افدٕٔ ٚويف أخرة،
ِ
ِ
َٚب اّلِلهِ َو َأ َؿُ ٚمقا
ؾ٘ن افذيـ يتِقن ـتٚب اّلِل مع افًّؾ بم ؾٔف ،ؾ٘ن ذفؽ يثّر ادحٚؾي ٜظذ افهالة :إِ هن ا هفذي َـ َيتْ ُِق َن ـتَ َ
افهالَ َة﴾  .وأثّر اإلٍٕٚق يف شٌٔؾ اّلِل ،وا إلٍٕٚق ظذ افَربك ،وظذ ادًٚـغ ،وظذ افٍَراء ،وظذ ادحتوٚجغ موـ
ه
( )202

تٚجرا ثر ًّي ٚإٍٔؼ ،وفق
هذا افرزق افذي رزؿف اّلِل -تًٚػ -هلؿ ،ؾٍَٖٕقا مْف وفق ـٚن ؿِٔالًً ،ؾال يًْك أن اإلًٕٚن إذا ـٚن ً
ؾَرا ٓ يٍْؼ.
ـٚن ً

( )53شٌؼ خترَيف.
( )199ؾٚضر.30 - 29 :
( )200أخرجف مًِؿ :ـتٚب افىٓٚرة ،بٚب ؾوؾ افقوقء ( )223مـ حدي ٞأيب مٚفؽ إصًري.
( )201افنقرى.16 :
( )57ؾٚضر.29 :
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إذن ،إير إػ افَرآن افُريؿ افذي هق أشٚس ظَٔدة ادًِّغ ،مٚذا أثّر ! أثّر افًٌٚدة افهْٚل ،ٜوافًٌوٚدة موٚذا
أثّرت أثّرت إخالق ،وم ٚهل إخالق إخالق :افتًٚون واإلٍٕٚق وافرَح ٜواإلحًٚن...
ؾٚفًَٔدة افهحٔح ٜادٖخقذة مـ افَرآن وافًْ ٜتثّور افًٌوٚدة ،وهوذه افًٌوٚدة هول :افهوالة وافزـوٚة وافهؤٚم
واْل ...ٟوهذه ظٌٚدات مٍروو ،ٜوافًٌٚدات ادٍروو ٜمٚذا تثّر تثّر إخالق وحًـ افتًٚمؾ ،وإيور موثالً إػ
افهالة يف ؿقل اّلِل -تًٚػ :إِ هن افهالَة تْْٓك ظ ِـ ا ْف ٍَح َن ِ
ٚء َوادُْْ َُ َِر﴾  .ؾ٘ذا ـ ٕٝٚتْٓك ظـ افٍحنٚء ،ؾًّْك ذفؽ
ه َ َ َ َ
ْ
( )203

أهن ٚتٖمر بٚخلر ،وهذا إمر مـ إخالق.
ـذفؽ افزـٚةُ :خ ْذ ِمـ َأمق ِ
اهل ْؿ َصدََ َؿ ًُ ٜت َى ِّٓ ُر ُه ْؿ َو ُت َُز ِّـ ِ
ِّٔٓؿ َِب . ﴾ٚؾٓذه هل افثّرة ،واْل ٟموٚذا يثّور
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
َر َؾ ََ ٞوَٓ ُؾ ًُ َ
افهَُٔ ٚم
َ ٛظ َِْٔ ُُ ُُؿ ِّ
اْل ِّ . ﴾ٟوافهٔٚم مٚذا يثّر يثّر افتَقىَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هفذي َـ آ َمُُْقا ُـُت َ
قق َوَٓ جدََ َال ِيف ْ َ
ِ
َ ٛظ َذ ا هف ِذي َـ ِمـ َؿ ٌْ ِِ ُُ ُْؿ َف ًَ هِ ُُ ُْؿ َتته َُق َن﴾  .وآخر آي ٜذـرت افتَقى ،ؾُٖن افهٔٚم ُمٚؾظ فًٔٚج افتَقى يف أول
َـ ََم ُـُت َ
غ اّلِلهُ آ َيٚتِ ِف فِِْه ِ
هٚس َف ًَ هِ ُٓ ْؿ َيته َُق َن﴾  .ويف أي ٜإوػ ؿٚلَ :ف ًَ هِ ُُ ُْؿ َتته َُوق َن﴾.
آي ٜوآخر آي ،ٜؿٚل -تًٚػَ :ـ ََذفِ َؽ ُي ٌَ ِّ ُ
ِ
ِ
ها
ؾٚفهقم يثّر افتَقى ،وافتَوقى هلو ٚمْوٚؾع متًوددة ظوذ حٔوٚة افًٌود ،ؿوٚل -تًوٚػَ :و َإٔ ٍَ َُوقا ممهوَ ٚر َز ْؿَْ ُ
َوٚه ْؿ ًّ
أجقرا ظوذ أجوقر ،ؿوٚل -تًوٚػ:
َو َظالََِٕ َٔ ً . ﴾ٜأي :يف اخلٍٚء ويف افًِـ ،ومع ذفؽ يُرمٓؿ اّلِل -تًٚػ ،ويزيدهؿ
ً
ِ
قر ُه ْؿ﴾  .أي :يزيدهؿ ظذ ذفؽ ،ويزيدهؿ مـ ؾوِف ،وافذي يَقل هذا افُالم هق افذي وظده حوؼ
ف ُٔ َق ِّؾ َٔ ُٓ ْؿ ُأ ُج َ
َؾوالَ

( )204

( )205

( )206

( )207

( )208

( )209

( )203افًٌُْقت.45 :
( )204افتقب.103 :ٜ
( )205افٌَرة.197 :
( )206افٌَرة.183 :
( )207افٌَرة.187 :
( )208افرظد.22 :
( )209ؾٚضر.30 :
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ِِ
َي ِِْ ُ ِ
ُقر﴾  .ؽٍقر فًٔئٚهتؿ وذٕقِبؿ ،ينُر
وصدق :إِ هن اّلِلهَ َٓ ُ ْ
قر َص ُُ ٌ
ػ ادْٔ ًََ ٚد﴾ َ .و ِيزيدََ ُهؿ ِّمـ َؾ ْوِف إِ هٕ ُف َؽ ٍُ ٌ
( )211

( )210

اّلِل أظمهلؿ هذه ،ؾٓذه أظيؿ آي ٜجٚءت يف ثقاب أهؾ افَرآن افُريؿ :وهلذا شمه ٚبًض افًِػ :آي ٜاف َُ هراء.
ؾٓذه مـ أيٚت اد َِ هٌََٚت ،ـم جٚء يف آي ٜافُرد ،ؾٚفٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -شمه ٚآي ٜافُرد ،وشّٔٝ
اْلّدُُ ّلِلهِ ا هف ِذي َي يته ِ
هخ ْذ َو َفدًً ا َو َي ْ َي ُُُـ
َْ
آي ٜافديـ آخر شقرة افٌَرة وشّٔ ٝآخر آي ٜيف شقرة اإلهاء :آي ٜافًزَ :و ُؿ ِؾ ْ َ ْ
هف ُف َ ِ
يؽ ِيف ادُْ ِْ ِؽ َو َي ْ َي ُُُـ هف ُف َو ِيل ِّم َـ ُّ
ذ ٌ
َز ُه َت ٌُِْْ ًرا﴾  .ؾًمه ٚافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ـوم ظْود ابوـ
افذ ِّل َو َـ ِّ ْ
( )212

ـثر

( )213

آي ٜافًز.

ثؿ جٚء اْلدي ٞافذي بًده ،وهق رواي ٜظـ أم افدرداء ،وأم افدرداء زوج ٜأيب افدرداء ،وأبق افدرداء فف زوجتٚن:
صٌرى وـزى ،افهٌرى هل افتل تذـر فْ ٚهذا إثر ،ؿٔؾ :إن اشّٓ ٚهجّٔ ٜأو جّٓٔو .ٜوـٕٚو ٝأم افودرداء موـ
ؾؤِٚت افًْٚء وظَالمٓـ ،وـ ٕٝٚذات رأي وظٌٚدة وًٕؽُ ،تُق ِّؾٔ ٝيف خالؾو ٜظوثمن -رض اّلِل ظْوف ،ودوُ ٚت ِّ
ُوقيف
زوجٓ ٚخىٌٓ ٚمًٚويٜ

( )214

-رض اّلِل ظْف -ؾٖب ٝوامتًْ ،ٝواحتج ٝظِٔف بحدي ٞرواه افىزاين

( )215

بًْد صوحٔح،

( )210آل ظّران.9 :
( )211ؾٚضر.30 :
( )212اإلهاء.111 :
( ) 68إشمظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر بـ وقء بـ درع افَرر افٌكي ،ثؿ افدمنَل افنٚؾًل ،أبق افٍداء ظمد افديـ ،اْلٚؾظ ادٗرخ افٍَٔف .وفد يف ؿريٜ
مـ أظمل بكى افنٚم ،شْ ٜإحدى وشٌع مئ ،ٜوتقيف بدمنؼ شْ ٜأربع وشًٌغ وشٌع مئ .ٜفف افًديد مـ افتهٕٔٚػ :مْٓ ٚافٌداي ٜوافْٓٚي،ٜ
وافتًٍر ،وؽره ٚمـ ادهٍْٚت .إير :ذيؾ تذـرة اْلٍٚظ ( ،)38/1ضٌَٚت ادٍنيـ ( 260/1ترْج.)313 ٜ
( ) 214مًٚوي ٜبـ أيب شٍٔٚن صخر بـ حرب بـ أمٔ ٜبـ ظٌد صّس بـ ظٌد مْٚف ،أبق ظٌد افرَحـ ،افَرر ،إمقي ،أمر ادٗمْغ ،مِؽ
اإلشالم .وفد ؿٌؾ افًٌث  ٜبخّس شْغ ،وؿٔؾ :بًٌع ،وؿٔؾ :بثالث ظؼة ،وإول أصٓر .أمف هل هْد بْ ٝظتٌ ٜبـ ربًٔ ٜبـ ظٌد صّس بـ
ظٌد مْٚف بـ ؿيص .ؿٔؾ :إٕف أشِؿ ؿٌؾ أبٔف وؿ ٝظّرة افَوٚء ،وبَل َيٚف مـ افِحٚق بٚفٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -مـ أبٔف ،وفُـ م ٚطٓر
إشالمف إٓ يقم افٍتح .مٚت شْ ٜشتغ .إير :آشتًٔٚب (ص 668 :ترْج ،)2346 ٜواإلصٚب 151/6( ٜترْج.)8074 ٜ
افر ّحٚل اجلقالُ ،مدث اإلشالم ،ظِؿ ادًّريـ ،شِٔمن بـ أَحد بـ أيقب بـ مىر افِخّل ،أبق افَٚشؿ افىزاين .مـ ضزي،ٜ
) )215اْلٚؾظ افثَّ ٜ
صٚح ٛادًٚجؿ افثالث ٜوؽره ٚمـ ادٗفٍٚت .وفد شْ ٜشتغ ومئتغ ،وتقيف يف يقم افًٌ ٝفِِٔتغ بَٔت ٚمـ ذي افًَدة شْ ٜشتغ وثالث مئ،ٜ
ودؾـ يقم إحد آخر يقم مـ ذي افًَدة إػ جَْ ٛحّ ٜافدود بٌٚب مديْ ٜجل .إير :شر أظالم افٌْالء ( 119/16ترْج ،)86 ٜضٌَٚت
اْلٍٚظ (ص.)73
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وؿٚف ٝفف :ادرأة بآخر زوجٓ ٓ ٚأتزوجؽ .ؾٚحتجِ ٝبذا ،وـ ٕٝٚؾَٔٓ ٜوظٚد ،ٜوؿٚفو :ٝإن افٌْول -ظِٔوف افهوالة
وافًالم -ؿٚل« :ادَْر َأ ُة ٔ ِخ ِر َأ ْز َو ِ
أحٌٌ ٝأب ٚافدرداء :وٓ أتزوج بًده.
اج َٓٚش  .وؿد
ُ
ْ
( )216

وبًض افًْٚء أن إذا ـُ ٕٝٚمٌ ٜفزوجٓ ٚؾ٘هن ٓ ٚتتزوج بًده ،وفق مُث ٝشْغ ضقيِ ،ٜهذا يُقن مـ افقؾوٚء،
فُـ فٔس مـ افًْ ،ٜؾٖم افدرداء هذه ـ ٕٝٚظٚد ٜوؾٚوِ ،ٜوذات ظٌٚدة وًٕؽ وضٚظ ،ٜوؿد وثَٓ ٚأهؾ افًِؿ ،وهل
ثَ ٜـم ذـر ذفؽ ابـ حجر.
أم ٚافُزى ؾٚشِّٓ ٚخرة أو َخ ِّرة ،فُـ ادَهقدة يف هذا إثر هل أم افدرداء افهٌرى ،وؿود شوٖف ٝظٚمنو- ٜ
رض اّلِل ظْٓ -ٚظّـ دخؾ اجلْ ٜممـ ؿرأ افَرآن ،م ٚؾوِف ممـ ي يَرأ ؾَٚف ٝظٚمن- ٜرض اّلِل ظْٓ :ٚإن ظودد درج
اجلْ ٜبًدد آي افَرآن ،ؾّـ دخؾ اجلْ ٜممـ ؿرأ ؾِٔس ؾقؿف أحد.
وظدد آيٚت افَرآن شت ٜآٓف ومئ ٜوشت ٜظؼ آي ،ٜـم يذـر افًٚدون ،فُـ تتٍٚوت بغ ظِومء افًودد ،وافًِومء
خمتٍِقن يف افًدّّ  :ؾًٌوٓؿ يَقل أؿؾ ،وبًوٓؿ يَقل أـثر ،وهْٚك افًد ادُل ،وافًد اددين ،وافًد افٌكوي ،وافًود
افُقيف ،ـ م هق مَرر يف ظِؿ افَراءات ،ؾًِمء افًدد َيتٍِقن يف ظدد أيٚت ،فُـ ظٚمن ٜتَقل :إن ظودد درج اجلْوٜ
بًدد آي افَرآن.
ويف حدي ٞصحٔح ثٌ ٝظـ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يف افهحٔحغ ،مـ حدي ٞأيب شًٔد اخلدري
اجلْه ِِ ٜمئَ َ ٜدرج ٍَ :ٜأ َظدهه َه ٚاّلِلُ فِ ِّْج ِ
غ ُـ ُِّؾَ َد َر َجتَ ْ ِ
َوم
ٚه ِدي َـ ِيف َشٌِ ِِٔ ِفَ ،مَ ٚب ْ َ
ُ َ
ََ َ
َغ َـ َ
افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿٚل« :إِ هن ِيف ْ َ
افً َم ِء َوإَ ْر ِ
ضش  .وظٚمن ٜتَقل هْ :ٚبًدد آي افَرآن افُريؿ ،وفٔس يف هذا تًٚرض ،ؾٚفٌْل -ظِٔوف افهوالة
َب ْ َ
غ ه
( )217

أن

( )218

وافًالم -يف اْلدي ٞافهحٔح ذـر افدرجٚت افًٚم ٜيف اجلْ ،ٜوم ٚبغ ـؾ درج ٜودرج ٜـوم بوغ افًومء وإرض،

( )216صحٔح :أخرجف أبق يًذ يف مًْده ( -1718مىٚف ،)ٛافىزاين يف إوشط ( ،)3130صححف إفٌٚين يف افًًِ ٜافهحٔح.)1281( ٜ
( ) 217شًد بـ مٚفؽ بـ شْٚن بـ ثًٌِ ٜبـ ظٌٔد بـ إبجر بـ ظقف بـ اْلٚرث بـ اخلزرج ،أبق شًٔد اخلدري ،اإلمٚم ادجٚهد ،مٍتل ادديْ.ٜ
واشؿ إبجر :خدرة ،وؿٔؾ :بؾ خدرة هل أم إبجر .اشتنٓد أبقه م ٚفؽ يقم أحد ،وصٓد أبق شًٔد اخلْدق ،وبًٔ ٜافروقان .وحدث ظـ
افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ، -ؾٖـثر وأضٚب ،وظـ أيب بُر ،وظّر ،وضٚمٍ ،ٜوـٚن أحد افٍَٓٚء ادجتٓديـ .مٚت شْ ٜأربع وشًٌغ .إير:
آشتًٔٚب (ص 286 :ترْج ،)915 ٜوأشد افٌٚب 451 /2( ٜترْج.)2036 ٜ
( )218أخرجف مً ِؿ :ـتٚب اإلمٚرة ،بٚب بٔٚن م ٚأظده اّلِل تًٚػ فِّجٚهد يف اجلْ ،)1884( ٜويف افٌٚب مـ حدي ٞأيب هريرة.

أخالق حملة القرآن
ؾٕٚمر واشع ،ؾم بغ افدرجتغ رت ٛومرات ٛيتٍٚوت افْٚس ؾٔٓ ،ٚمثؾ أن يُقن اإلًٕٚن ظْده ظومرة ظؼوة أدوار،
ويف ـؾ دور أجْح ٜوؽرف ،وأمٚــ متٍٚوت ،ٜـم تهؾ أن يف افٍْٚدق ،ؾٍل افدور افقاحود ؽورف متٌٚيْو ،ٜؾٓوذه
افٌرؾ ٜأرؿك مـ تِؽ ،وهذا اجلْٚح أرؿك مـ ذفؽ اجلْٚح ...وهُذا ،حتك افًًر يتٍٚوت يف افتٖجر يف هذه افٌرف،
بحً ٛم ٚؾٔٓ ٚمـ تًٓٔالت وراح.ٜ
ؾدرجٚت اجلْ ٜظئّ ،ٜوظِّٓ ٚظْد اّلِلٕ :ن هذه مـ ؽٔ ٛأخرة ،ومـ أصقل أهؾ افًْ ٜواجلمظ ٜاإليمن ِبذه
إخٌٚر اف تل ترد يف أوصٚف اجلْ ٜؤًّٕٓ ٚودرجٚهت ،ٚوهذه افدرجٚت ؿد ذـر اّلِل -تًٚػ -إٔف أظد ؾٔٓ ٚدرج ٜظٚفٔوٜ
فِّجٚهديـ يف شٌِٔف ،ـم ؿٚل -تًٚػ -يف شوقرة افًْوٚء َٓ :يًو َت َِقي ا ْف ََ ِ
افي ِ
ور ُأ ِ
ور
ٚظ ُ
وٗ ِمِْ َ
ودُ و َن ِمو َـ ادُْ ْ
َ ْ
ويل ه َ
غ َؽ ْ ُ
اهلؿ و َإٔ ٍُ ًِ ِٓؿ َظ َذ ا ْف ََ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وادُْج ِ
ٚهدُُ و َن ِيف َشٌِ ِ
ّلِل
ٚظ ِدي َـ َد َر َج ًَ ٜو ُـالًّ َو َظدََ ا هُ
ٔؾ اّلِلهِ بِ َٖ ْم َقاهل ْؿ َو َإٔ ًٍُ ِٓ ْؿ َؾ هو َؾ اّلِلهُ ادُْ َجٚهدي َـ بِ َٖ ْم َق ْ َ
َ َ
ْ
ْ
ٚت ِّمم هَ ٚظ ِّ ُِقا﴾ .
اْلُ ًََْْك﴾  .وؿٚل -تًٚػَ :وفِ ُُ يُؾ َد َر َج ٌ
( )220

( )219

ؾٚفدرج ٜمًْٚه :ٚادْزف ٜافرؾًٔ ٜافًٚفٔ :ٜوهلذا جٚء يف افٍرق م ٚبغ افرجٚل وافًْوٚء ،ؿوٚل -تًوٚػَ :وفِِر َج ِ
وٚل
ِّ
َ
افرجوٚل موـ افَوقة
َظ َِ ْٔ ِٓ هـ َد َر َج ٌ . ﴾ٜؾٚفدرج ٜهذه افتل تُقن فِرجٚل دون افًْٚء ،وذفؽ بوم آتوك اّلِل -تًوٚػ-
( )221

افر َج ُٚل َؿ هقا ُمق َن﴾ .
وافًَؾ وافًٔٚش ،ٜومًرؾ ٜتدبر إحقال ،وهل جزء مـ افَقام ٜافتل ؿٚل اّلِل -تًٚػ -ؾِّٔٓ :ٚ
( )222

ؾٓذه افَقام ٜهل افتل تٍرق بغ افرجؾ وبغ ادرأة.
وؿد ؾن ابـ ظٌٚس افدرج ٜهْ ٚبتًٍر فىٔػ ،ؾَٚل :افدرج :ٜافًٍق ،ـٔػ تُقن بًّْك افًٍق ؿٚل :إن ادورأة
ِ
وقى﴾ .
ور ُب فِته َْ َ
دامم يف ـؾ م ٚتَقل  ،ؿٚل -تًٚػَ :و َأن َت ًْ ٍُوقا َأ ْؿ َ
ـثرة افٌِط واخلىٖ ،واإلًٕٚن ٓ يٗاخذهً ٚ
( )223

( )219افًْٚء.95 :
( )220إًٕٚم.132 :
( )221افٌَرة.228 :
( )222افًْٚء.34 :
( )223أخرجف افىزي يف تًٍره ( )4776بًّْٚه.
( )224افٌَرة.237 :

( )224
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وؿٚلَ :أن َي ًْ ٍُق َن َأ ْو َي ًْ ٍُ َق ا هف ِذي بِ َٔ ِد ِه ُظ َْدََ ُة افِّْ َُ ِ
َٚح َو َأن َت ًْ ٍُقا َأ ْؿ َر ُب فِِته َْ َقى﴾  .وؿد أخذه ٚابـ ظٌٚس موـ أيوٜ
( )225

بٚفدٓف ٜافتل ؾٔٓ ،ٚؾَٚل :افدرج ٜبًّْك افًٍقٕ :ن افرجؾ ٓ يٗاخذ ادرأة ،وٓ َيًؾ ظَِف ـًَِٓ ٚيف ـوؾ رء ،ؿود
يقاؾَٓ ٚيف بًض إمقر ،فُْف فٔس يف ـؾ رء ،وهذه افدرج ٜهل افًٍق.
ؾَد ختىئ ادرأة يف حؼ زوجٓ ،ٚوؿد ترؾع صقهت ،ٚأو ؿد تهؾ مْٓ ٚـِمت ٕٚبٔ ،ٜأو ش ..ٛأو ؽر ذفؽ ،ـم هق
ؾوقرا،
افقاؿع يف بًض افٌٔقت أن ،ؾٚفرجؾ ٓ يٗاخذه ،ٚوافًٌض ًٖٕ-ل اّلِل افًوالم ٜوافًٚؾٔو -ٜيٌوٚدر بوٚفىالق ً
ظع افهقت !
بًدم ٚيًّع مْٓ ٚهذا افُالم ،ويَقل :إٔ ٚرجؾ وترؾع ه
ؾٓذا ٕقع مـ افتٖمؾ يف آيٚت افَرآن ،ؾتٖخذ تًٍر أي ٜمـ أي ،ٜوـِمت ؿريٌ ٜتدل ظذ ادًْوك ؾخوذه ٚمْٓو،ٚ
وهذا م ٚيًٓؾ أصحٚب آشتٌْ ٚط وأصحٚب افتٖمؾ يف افَرآن افُريؿ ،ـم ـٚن ابـ ظٌٚس ،وابـ ظٌٚس حوز إموٜ
وترْجٚن افَرآن ،إذا ؾن ؾتًٍره مًقل ظِٔف ،يَقل جمٚهد :وإذا جٚءك افتًٍر ظـ ابـ ظٌٚس ؾحًٌؽ بف  .هذا إذا
( )226

صح إثر ظـ ابـ ظٌٚس ،وصح ٝافرواي ٜظْف ،ؾ٘ذا صح ٝافرواي ٜؾحًٌؽ ِب ،ٚؾ٘هن ٚجٚءت مـ حز وظٚي ،ومٍن
ؤِع يف افتًٍر ،وهذا إثر افذي جٚء ظـ أم افدرداء رواه ابـ مردويف

( )227

وافٌَٔٓل

( )228

واْلٚـؿ .
( )229

( )225افٌَرة.237 :
( )226أخرجف افىزي يف تًٍره ()109-107
( ) 227اْلٚؾظ ادجقد افًالمُ ،ٜمدث أصٌٓٚن ،أبق بُر أَحد بـ مقشك بـ مردويف بـ ؾقرك بـ مقشك بـ جًٍر ،إصٌٓٚين ،صٚح" ٛافتًٍر
افٌُر" ،و"افتٚريخ" ،و"إمٚيل افثالث مئ ٜجمِس" ،وؽر ذفؽ .مقفده يف شْ ٜثالث وظؼيـ وثالث مئ .ٜـٚن مـ ؾرشٚن اْلدي ،ٞؾٓم يَيٚ
متَْ .ٚمٚت فً ٝبَغ مـ رموٚن شْ ٜظؼ وأربع مئ ٜظـ شٌع وثمٕغ شْ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 308 /17ترْج ،)188 ٜوتذـرة
اْلٍٚظ (.)1050 /3
( ) 228اإلمٚم اْلٚؾظ افًالم ٜصٔخ خراشٚن أبق بُر أَحد بـ اْلًغ بـ ظع بـ مقشك اخلنوجردي ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ .وفد شْ ٜأربع وثمٕغ
ثالث مئ ٜيف صًٌٚن ومٚت يف ظٚذ ْجٚدى إوػ شْ ٜثمن ومخًغ وأربع مئ ٜبًْٔٚبقر ،وَٕؾ يف تٚبقت إػ بٔٓؼ مًرة يقمغ .مـ تهٍٕٔٚف:
"افًْـ افُزى" ،و"اخلالؾٔٚت" .إير شر أظالم افٌْالء ( 163/18ترْج ،)86 ٜضٌَٚت اْلٍٚظ (ص.)87
( )229اإلمٚم اْلٚؾ ظ ،افْٚؿد افًالم ،ٜصٔخ ادحدثغُ ،مّد بـ ظٌد اّلِل بـ ُمّد بـ َحدويف بـ ًٕٔؿ بـ اْلُؿ ،أبق ظٌد اّلِل بـ افٌٔع افوٌل افىٓمين
افًْٔٚبقري ،افنٚؾًل ،صٚح ٛادًتدرك .مقفده يف يقم آثْغ ثٚف ٞصٓر ربٔع إول ،شْ ٜإحدى وظؼيـ وثالث مئ ٜبًْٔٚبقر .وضِٛ
افًِؿ يف صٌره بًْٚي ٜوافده وخٚفف ،وأول شمظف ـٚن يف شْ ٜثالثغ وثالث مئ ،ٜوؿد اشتّذ ظذ أيب حٚتؿ ابـ حٌٚن يف شْ ٜأربع وثالثغ

أخالق حملة القرآن
إذن تٌغ فْ ٚافٍرق م ٚبغ افدرج ٜافتل ذـرهت ٚظٚمن ،ٜوافتل جٚءت يف اْلدي ،ٞؾٚفدرج ٜمو ٚبوغ افودرجتغ يف
اجلْ ،ٜوؿد يُقن هْٚك تٍٚوت يف ادرات ٛأي ًو ٚيف افٌَٚء يف هذه افدرج ٜيف اجلًْٕ- ٜوٖل اّلِل أن ُٕوقن موْٓؿ ،ؾُوؾ
درج ٜتٖخذ مًٚح ٜـٌرة ـم ٕنٚهد ،وم ٚبغ افًمء وإرض -ـم جٚء يف اْلدي ٞأخر :مًرة مخًّئ ٜظٚم ،وهذا
ٍ
ِ ٍ
ؾوؾ مـ اّلِل يًىٔف مـ ينٚء مـ ظٌٚده ،ـم ؿٚل –تًٚػَ :و َش ِ
ات
افً َوم َو ُ
ُوؿ َو َجْههوَ ٜظ ْر ُوو َٓ ٚه
ٚر ُظقا إِ َػ َم ٌٍْْ َرة ِّمـ هر ِّب ُُ ْ
غ﴾ .
َوإَ ْر ُض ُأ ِظدهه ْت فِ ِْ ُّته ِهَ َ
( )230

أيو ٚتو ٞظوذ تًِوؿ
أم ٚاْلدي ٞإخر ،ؾرواه افدرامل واْلٚـؿ وهق حدي ٞظٌد اّلِل بـ مًًقد  ،وهق ً
افَرآن وتالوتف ،واّلِل -تًٚػ -ؿٚل فٌْٔف -ظِٔف افهالة وافًالم :وا ْت ُْؾ مُ ٚأ ِ
وؽ ِموـ ِـتَ ِ
َوٚب َر ِّب َ
وح َل إِ َف ْٔ َ
وؽ َٓ ُم ٌَودِِّّ َل
َ
َ
ِ
فِ َُ َِِمتِ ِف﴾  .وؿٚل :وا ْت ُْؾ مُ ٚأ ِ
وؽ ِمو َـ ا ْف ُِ َت ِ
وح َل إِ َف ْٔ َؽ ِمـ ِـ َت ِ
ول إِ َف ْٔ َ
َوٚب َو َأ ِؿو ِؿ
َ
َٚب َر ِّب َؽ﴾  .وؿٚل :ا ْت ُْؾ َموُ ٚأوح َ
َ
َ
( )232

( )231

( )234

( )233

افهالَ َة﴾  .ويف ؿقفف -تًٚػَ :و َأ ْن َأ ْت ُِ َق ا ْف َُ ْرآ َن﴾  .ؾتالوة افَرآن هل تًِّف وؿراءتف ،وتًِؿ افَرآن ٓ تُقن إٓ
ه
ٍ
مًوٚنٍ ظئّوٕ :ٜن
مـ صٔخ ؿٚرئ حٚذق ،حتك ئَؿ اْلروف وئٌْٓ ٚويقوحٓ ،ٚوتُقن ؿراءة صحٔح ٜشِّٔ ٜهلٚ
( )235

( )236

افَراءة ادهحقب ٜبٚفتٖمؾ وافتدبر وافوٌط واإلتَٚن هل ٚأثر حََٔ ٜظذ افٍْس ،وظذ افًٚمع ،وظذ افَٚرئ.

وثالث مئ ٜوهق ابـ ثالث ظؼة شْ .ٜتقيف يف شْ ٜثالث وأربع مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 162/17ترْج ،)100 ٜوضٌَٚت افنٚؾًٜٔ
افُزى ( 155 /4ترْج.)329 ٜ
( )230آل ظّران.133 :
( ) 231اإلمٚم اْلٚؾظ صٔخ اإلشالم بًّرؿْد أبق ُمّد ظٌد اّلِل بـ ظٌد افرَحـ بـ افٍوؾ بـ ِبرام بـ ظٌد افهّد افتّّٔل افدارمل افًّرؿْدى.
صٚح ٛادًْد افًٚيل .وفد ظٚم إحدى وثمٕغ ومئ .ٜـٚن أحد اْلٍٚظ وافرحٚفغ ،مقصقؾ ٚبٚفثَ ٜوافقرع وافزهد .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري:ٛ
ثَ ٜؾٚوؾ متَـ .مٚت يقم افسوي ٜشْ ٜمخس ومخًغ ومئتغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 210 /15ترْج ،)3384 ٜوشر أظالم افٌْالء (/12
 224ترْج.)78 ٜ
( )232شٌؼ خترَيف.
( )233افُٓػ.27 :
( )234افُٓػ.27 :
( )235افًٌُْقت.45 :
( )236افّْؾ.92 :

أخالق حملة القرآن
ويف صحٔح افٌخٚري أن رجالً ؿٚل ٓبـ مًًقد -رض اّلِل ظْف :ي ٚأب ٚظٌد افرَحـ ،إين ؿرأت ادٍهؾ افٌٚرح ٜيف
أهز ـٓز افنًر !
رـً .ٜؾُٖٕر ظِٔف ظٌد اّلِل ابـ مًًقد ،وؿٚلَ :

( )237

ؾُٖٕف إُٔر ظِٔف هذا ،وـوم تَودم ٓ :هتوزوه هوز

افنًر.
ؾٚفَراءة ادتٖٕٔ ٜادوٌقض ٜيف أفٍٚطٓ ٚوحروؾٓ ٚتٖثر حََٔ :ٜوهلذا ؾٚفٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -هق أؿورأ هوذه
إم ،ٜؾُٚن افهحٚب- ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ -يتٖثرون بتالوتف ،ـٚن -ظِٔف افهالة وافًوالم -يهوع ادٌورب بًوقرة
ِ ِ
ِ
ر ٍء َأ ْم ُه ُؿ ْ
اخلَٚفِ َُق َن﴾  .ؾًًّٓ ٚاجلٌر -ـم يف افهحٔح -ؾٖشِؿ  ،مـ حًـ
افىقر ،وؿرأَ :أ ْم ُخِ َُقا م ْـ َؽ َْر َ ْ
( )239

( )238

إداء افتل ـٚن يَرأ ِب ٚافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم ،ؾٕٚداء تٚم ،وافوٌط متَـ ،ؾٖثرت يف ٍٕس افًٚمع ،ـم أثرت
يف افَٚرئ ،وَِٕ ٝهذا افًٚمع مـ افٍُر إػ اإلشالم ،ـم يف بًض افروايٚت أن ظّر بـ اخلىوٚب -رض اّلِل ظْوف-
ظْدم ٚشّع أول شقرة ضف .
( )240

وافٍؤؾ بـ ظٔٚض -ـم يذـر ابـ ؿدام ٜيف ـتٚب( :افتقابغ)  -ـ ٕٝٚتقبتف ظْدم ٚشّع آي ٜؾُٚن موـ
ؿىٚع افىريؼ ،ؾتًِؼ ذات مرة جدار ،وشّع ؿٚر ًمً ٚيَرأَ :أ َي ْ َي ْٖ ِن فِ هِ ِذي َـ آ َمُُْقا َأن َ ْ
قِب ْؿ فِ ِذ ْـ ِْر اّلِلهِ َو َمََ َٕ ٚز َل ِم َـ
خت َْن َع ُؿ ُِ ُ ُ
( )241

( )242

( )243

( )237متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب إذان ،بٚب اجلّع بغ افًقرتغ يف افرـً ٜوافَراءة بٚخلقاتٔؿ ( ،)775مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ
وؿكه ،ٚبٚب ترتٔؾ افَراءة واجتْٚب اهلذ وهق اإلؾراط يف افنظ.)822( ٜ
( )238افىقر.35 :
( )239متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افتًٍر ( ،)4854مًِؿ :ـتٚب افهالة،بٚب افَراءة يف افهٌح(.)463
( ) 240أخرجف ابـ أيب افدٕٔٚيف افرؿ ٜوافٌُٚء ( ،)99أبق ظٌٔد يف ؾوٚمؾ افَرآن ()141
( ) 241ؾؤؾ بـ ظٔٚض بـ مًًقد بـ بؼ افتّّٔل افربقظل ،أبق ظع افزاهد ،أحد صِحٚء افدٕٔ ٚوظٌٚده .ٚوفد بًّرؿْد وٕنٖ بٖبٔقرد ،وـتٛ
اْلدي ٞبٚفُقؾ ،ٜوحتقل إ ػ مُ ،ٜؾًُْٓ ٚومٚت ِب ٚيف أول شْ ٜشٌع وثمٕغ ومئ ٜيف خالؾ ٜهٚرون .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜإير:
هتذي ٛافُمل ( 281/23ترْج ،)4763 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 421/8ترْج.)114 ٜ
) (242مقؾؼ افديـ أبق ُمّد ظٌد اّلِل بـ أَحد بـ ؿدام ٜادَدد اجلمظٔع ثؿ افدمنَل ثؿ اْلٌْع .افنٔخ اإلمٚم افَدوة افًالم ٜادجتٓد صٔخ
اإلشالم .مقفده بجمظٔؾ مـ ظّؾ ٕٚبِس يف صًٌٚن شْ ٜإحدى وأربًغ ومخس مئ .ٜؿدم دمنؼ مع أهِف وفف ظؼ شْغ ،ؿرأ افَرآن ،وحٍظ
خمتك اخلرؿل ،وـٚن صٔخ اْلْٚبِ .ٜتقيف يقم ظٔد افٍىر شْ ٜظؼيـ وشٌع مئ .ٜصْػ افتهٕٔٚػ اْلًْ :ٜمْٓ" :ٚادٌْل" يف افٍَف ادَٚرن،
و"افُٚيف" ،و"ادَْع" .إير :افًر ( 165/22ترْج ،)112 ٜوافذيؾ ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِ 281 /3( ٜترْج.)300 ٜ

أخالق حملة القرآن
اْل ِّؼ﴾  .ؾتٚب مـ هذا افًّؾ ،وصٚر مـ أظالم إم ،ٜوأظالم اإلشالمٕ :ن ذفوؽ افَوٚرئ ؿرأهو ٚبْٔو ٜخٚفهو،ٜ
َْ
( )244

ؾٖثرت يف ًٍٕف ،وأثرت يف ؽره.
ِ
َٚب َأ َٕز ْفََُْ ٚه إِ َفْٔ َؽ ُمٌَ َٚر ٌك﴾  .ؾٚفزـوٜ
ؾٕٚير إػ برـ ٜافَرآن :وفذفؽ وصٍف اّلِل -تًٚػ -بٖٕف مٌٚرك ،ؾَٚل :ـتَ ٌ
( )245

ؾٔف ظٚم ٜيف ـؾ رء.
مر موـ ؿهوص
ؾٖخِص ّلِل –تًٚػ ،واضِ ٛإجر مـ اّلِل ،يًٍْؽ اّلِل ِبذا افَرآن ويٍْع ؽرك حْٔم تتِقه ،ـم ه
افتل ذـره ٚافًِمء يف ـتٌٓؿ ،وـم يذـر ابـ اجلقزي يف ؿهص ـثرة حْٔم ُيتْْذ ظِٔٓؿ افَرآن افُريؿ ،ؾٚفَرآن موٗثر،
وؾ هفر َأيتََوف َخ ِ
بِٔغ افتٖثر يف ٍٕس اإلًٕٚن إذا أؿٌِ ٝظِٔفٕ :ن اّلِل –تًٚػ -ؿٚلَ :ف ْق َأ َٕز ْفَََْ ٚه َذا ا ْف َُ ْرآ َن َظ َ
ٚصو ًًٚ
وذ َجٌَ ٍ َ ْ ُ
ُّمتَ ََهدِِّّ ًظِّ ٚم ْـ َخ ْنَٔ ِ ٜاّلِلهِ﴾  .ؾٚفٍْس افٌؼي ٜإذا أؿٌِ ٝتٖثرت ،وإذا أظرو ٝوأدبرت ُح ِرم ٝهذا إجور افًيؤؿ،
( )246

أجرا ظًّ ٚم ،ٚبؾ أجور
ؾْٓ ٚيَقل :تًِّقا هذا افَرآن واتِقه .أي :أـثروا مـ تالوتف :ؾُٕ٘ؿ تٗجرون ظذ تالوتف ،فٔس ً
أيو ٚخمرج ظْد افسمذي بًْد صحٔح مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ مًًقد .
مٍهؾ -ـم جٚء يف هذا إثر ،وهق ً
( )247

ؼو َأمثَ ِ
ٕن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿٚلَ « :م ْـ َؿ َر َأ َح ْر ًؾِ ٚم ْـ ِـتَ ِ
ٚهل َوَٓ ،ٚ
َٚب اّلِلَِ :ؾ َِ ُف بِ ِف َح ًََْ ٌَ ،ٜو ْ
اْلَ ًَوَْ ُ ٜبِ ًَ ْ ِ ْ

ف ،وَٓم حر ٌ ِ
َأ ُؿ ُ
ؾّـ يًتنًر هذه ادًٚين افًئّ ٜوهذا إجر
ٔؿ َح ْر ٌ
فَ ،و َف ُِ ْـ َأفِ ٌ
افوؿ َح ْر ٌ
فش َ ،
فَ ،وم ٌ
ػ َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
قلْ :
( )248

افدؿٔؼ ادٍهؾ ! ُي َوؿ إػ هذا إجر افقارد يف شقرة ؾٚضر إٔػ افذـر ،ؾٚفٌْل -ظِٔف افهوالة وافًوالم -يف هوذا
إثر ويف ؽره ت ٞأصحٚبف وأتٌٚظف إػ تالوة هذا افَرآن افُريؿ ،ثؿ جٚء وصػ آخر ؾَٚل –صذ اّلِل ظِٔف وشوِؿ:

( )243أخرجف ابـ ؿدام ٜيف افتقابغ ()79
( )244اْلديد.16 :
( )245ص.29 :
( )246اْلؼ.21 :
( ) 102صحٔح :أخرجف افسمذي :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب م ٚجٚء ؾّٔـ ؿرأ حرؾ ٚمـ افَرآن م ٚفف مـ إجر ( )2910بْحقه ،وؿٚل افسمذي:
حًـ صحٔح ؽري ،ٛؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح.
( ) 248صحٔح :أخرجف افسمذي ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ظـ رشقل اّلِل ،بٚب م ٚجٚء ؾّٔـ ؿرأ حرؾ ٚمـ افَرآن م ٚفف مـ إجر )2910( ،وؿٚل
افسمذي :حًـ صحٔح ؽري ،ٛوؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح.

أخالق حملة القرآن
غ ُو ِّ
افن ٍَُ ٚء افْههٚؾِ ُعش  ،ؾٌدأ يٌغ أوصٚف افَرآن افُريؿ وإٔف هوق حٌوؾ اّلِل
ُّقر ادٌُِْ ُ
«إِ هن َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن ُه َق َح ٌْ ُؾ اّلِلهِ َو ُه َق افُّْ ُ
ادّدود افًٌٚد ،ـم ؿٚل -تًٚػَ :وا ْظتَ َِه ُّقا بِ َح ٌْ ِؾ اّلِلهِ َْجِٔ ًً. ﴾ٚ
( )249

( )250

وحٌؾ اّلِل هق افَرآن ـم ؾنه ٚؽر واحد مـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ ،وافَرآن هق افْقر ،ؿٚل -تًٚػَ :ؿدْْ َجوَ ٚء ُـُؿ
ِ
ِ
ُوؿ
َٚب ُّمٌِ ٌ
غ﴾  ،هق افْقر ادٌغ وافنٍٚء ،ؿٚل -تًٚػَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚافْه ُ
ُقر َوـتَ ٌ
هٚس َؿدْْ َجوَ ٚء ْت ُُُؿ هم ْقظ َيو ٌِّ ٜموـ هر ِّب ُُ ْ
ِّم َـ اّلِلهِ ُٕ ٌ
ِ
افهدُُ ِ
اي َؾوالَ َي ِو ُّ
وؾ َوَٓ َي ْنو ََك﴾  ،وهوق
ور﴾  ،وهق افْجٚة دـ اتًٌف ،ؿٚل -تًٚػَ :ؾ َّ ِـ ا هت ٌَ َع ُهدََ َ
َوص ٌٍَ ٚء دَِِّ ٚيف ُّ
افْجٚة وافًهّ ،ٜؿٚل -تًٚػ :ومـ يًتَ َِهؿ بِّٚلِلهِ َؾ ََدْْ ه ِدي إِ َػ ِس ٍ
اط ُّم ًْتَ ََِٔ ٍؿ﴾  ،ومـ متًؽ بف ٓ يًقج ؾَٔقم:
ُ َ
َ َ َْ
َ
اط مًتَ ََِٔ ٍؿ * وإِ هٕهوف َف ِ
هؽ َظ َذ ِ ٍ
وهلذا ؿٚل اّلِل –تًٚػ -فٌْٔفَ :ؾٚشتََّ ًِ ْؽ بِ ٚهف ِذي ُأ ِ
وؽ َوفِ ََ ْق ِم َ
وذ ْـ ٌْر هف َ
وح َل إِ َف ْٔ َؽ إِ هٕ َ
وؽ
َ ُ
س ُّ ْ
ْ ْ
َ
( )251

( )253

( )252

()254

ف ُت ًُْ َٖ ُفق َن﴾  ،وافذي أوحل إفٔف هق افَرآن.
َو َش ْق َ
( )255

ِ
ساضِل ُم ًْتَ ََِ ًٔم﴾  ،ؿٚفقا :هق افَرآن ،وافكاط ادًتَٔؿ هق افذي ٓ
وهق ساط اّلِل ،ؿٚل -تًٚػَ :و َأ هن َه َذا َ
( )256

يَقمفٕٕ :وف ظوذ افكواط واْلوؼ ،فُوـ
اظقجٚج ؾٔف ،بؾ هق مًتَٔؿ ٓ يزيغ بهٚحٌف ظـ اْلؼ ،وٓ تتٚج إػ َمـ ِّ
ادًرض افًٚيص هق افذي تتٚج إػ تَقيؿ.
وظجٚم ٛافَرآن ٓ تَِْض :ؾال يَػ ادًِؿ ظْد تًٍر آي ٜبَقل واحد إٓ م ٚثٌ ٝيف افَرآن افُريؿ أو ظـ افٌْل
-ظِٔف افهالة وافًالمٕٕ -ف ٓ يْىؼ ظـ اهلقى ٓ يَقل إٓ ح ًَّو ،ٚؾو٘ذا ثٌو ٝافتًٍور ظوـ افٌْول -ظِٔوف افهوالة

( )249ؤًػ :أخرجف اْلٚـؿ يف ادًتدرك ( ،)741/1مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ مًًقد -رض اّلِل ظْف ،-وؿٚل إفٌٚين يف افًًِِ ٜافؤًٍٜ
( : )6842ؤًػ.
( )250آل ظّران.103 :
( )251ادٚمدة.15 :
( )252يقٕس.57 :
( )253ضف.123 :
( )254آل ظّران.101 :
( )255افزخرف.44 - 43 :
( )256إًٕٚم.153 :

أخالق حملة القرآن
وافًالم -يف آي ٜم ٚؾحًٌؽ ِب ٚوٓ تًدوه ٚإػ تًٍر آخر ،وـذفؽ إذا وجدت افتًٍر يف افَرآن ؾال تًدوه إػ ؽره:
وهلذا ٓ تَْىع ظجٚمٌف ،ؾٖم ٚأيٚت افتل فٔس هل ٚتًٍر يف افَورآن وٓ افًوْ ٜوٓ أؿوقال افهوحٚب ٜؾٓوذه ًٕوقد إػ
اشتٌْٚط أهؾ افًِؿ مـ ادٍنيـ افذيـ يًتخرجقن مًٕٔٚف ودؿٚمَف ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َف ْق ر ُّدو ُه إِ َػ افرش ِ
قل َوإِ َػ
ه ُ
َ
ُأ ِ
ويل إَ ْم ِر ِمْْ ُٓ ْؿ َف ًَ ِِ َّ ُف ا هف ِذي َـ َي ًْتٌََِْ ُىق َٕ ُف ِمْْ ُٓ ْؿ﴾ .
( )257

ؾٚفًِمء ؾنوا افَرآن واشتخرجقا هذه ادًٚين وآشتٌْٚضٚت افًجٌٔ ،ٜـم ؾًؾ افنَْٔىل

( )258

يف تًٍره "أوقاء

ًّك بٚفتًٍر بٚفرأي ادحّقد ادْىِؼ
افٌٔٚن" يف دؿٚمؼ تًٍري ٜظجٌٔ ٜؿد ٓ ِتده ٚيف ـت ٛافتًٍر ادتَدم ،ٜوهق مُ ٚي ه
ض َب اّلِلهُ َمثَالً ِّف هِ ِذي َـ
مـ افوقابط وافَقاظد افؼظٔ ،ٜهذا هق افتًٍر افهحٔح ،ومـ دؿٚمَف مثالً يف ؿقفف -تًٚػَ َ :
ُقح وامر َأ َة ُف ٍ
حت ََ ٝظ ٌْدََ ْي ِـ﴾  ،يَقل أهؾ افتًٍر :يُّـ أن يُقن افًٔٚق بٚدًٔ ٜبدون افتحتٔ،ٜ
قط َـََ َٕ ٚتَْ َ ٚ
َـ ٍَ ُروا ا ْم َر َأ َة ُٕ ٍ َ ْ َ
( )259

أي :ـٕٚت ٚمع ظٌديـ صْٚلغ فُـ افتحتٔ ٜهْ ٓ ٚتًْل افذف ٜواهلقان وآزدراء وإٕم تًْل افرَح ،ٜـم ؿٚل –تًٚػ -يف
ِ
ِِ
ِ
َحو ً ، ﴾ٜهوذه هول
وق هد ًة َو َر ْ َ
اجِّ ٚفتَ ًَْ ُُُُْقا إِ َفْٔ ََٓ ٚو َج ًَ َؾ َبَْْٔ ُُُؿ هم َ
آي ٜأخرىَ :وم ْـ آ َيٚتف َأ ْن َخ َِ َؼ َف ُُُؿ ِّم ْـ َإٔ ًٍُ ُُ ُْؿ َأ ْز َو ً
( )260

أيو ٓ :ٚيُّـ أن تًِق ظذ افرجؾ يف بًض إحٔٚن ويف بًض افَوٚي ٚوإمقر ،وهذه وٓيٜ
ادقدة وافرَح ،ٜوؾًٔٓ ٚ
افزوج ،وإن ي يُـ هل ٚزوج ؾ٘هن ٚحت ٝوٓي ٜإب أو آبـ أو إخ أو افًؿ ..أو ؽر ذفؽ ،ؾِٓوِ ٚ
ويل يتوقػ أمقرهوٚ
حت ََ ٝظٌْدََ ْي ِـ﴾ ،وافتحتٔ ٜهْ ٚتًْل افرأؾ ٜوافرَحِ ٜب.ٚ
وصئقهن :ٚوهلذا ؿٚلْ َ :

( )257افًْٚء.83 :
(ُ ) 258مّد إمغ بـ ُمّد ادختٚر بـ ظٌد افَٚدر اجلُْل افنَْٔىل .افًالم ٜادٍن افٍَٔف إصقيل ادٚفُل .وفد شْ ٜمخس وظؼيـ وثالث مئٜ
(تْْ ٌَف) مـ أظمل (ـٍٔ )ٚمـ م قريتٕ .ٕٚٔٚنٖ يتٔم يف بٔ ٝظِؿ وؾوؾ .خِػ فف أبقه ثروة مـ ادٚل واْلٔقان .برع يف ظِقم
وأفػ ظْد مٚء يًّك َ
افًربٔ ٜوادْىؼ وآداب افٌح ٞوادْٚطرة .حٌٚه اّلِل ذـٚء مٍرض ٚوحٚؾيٕٚ ٜدرة ،مع ورع وزهد .وـٚن ظذ ظَٔدة افًِػ -رَحف اّلِل .فف تقافٔػ
ممتً :ٜمْٓ" :ٚأوقاء افٌٔٚن" ،و"مذـرة يف أصقل افٍَف" .تقيف -رَحف اّلِل -وحك يقم اخلّٔس ،افًٚبع ظؼ مـ ذي اْلج ،ٜظٚم ثالث
وتًًغ وثالث مئ ٜوأفػ بُّ ،ٜوصذ ظِٔف افنٔخ ابـ بٚز -رَحٓم اّلِل.
( )259افتحريؿ.10 :
( )260افروم.21 :

أخالق حملة القرآن
َي َِ ُؼ ظـ ـثرة افرد ،ؾٚفَرآن ٓ َيِؼ مٓم ـررتف بؾ تتجدد فؽ ادًٚين ،ويَقل بًوض أهوؾ افًِوؿ :إٕوؽ إذا
َوَٓ َ ْ
ٍ
مًٚن أخرى ؽر ادًٚن افًٚبَ ٜإػ ذهْؽ،
ؿرأت أي ٜمـ افَرآن أو افًقرة ثؿ رجً ٝإفٔٓ ٚمرة أخرى ،ؾًتخرج فؽ
مثؾ حٌٚت ادٚس ،ؾًْدم ٚتٍِٓ ٚتًىٔؽ فق ًًٕ ٚأَحر أو أخي أو أصٍر ..وهل حٌ ٜواحدة ،فُـ هل ٚأفقان ـثرة ،ـذفؽ
َي َِ ُؼ ظـ ِ
ـثرة افر ِّدش  ،أي ٓ :يٌذ
أي ٜمِٔئ ٜبٚدًٚين وافًجٚم ٛوافًز وافًيٚت :وهلذا ؿٚل َٓ« :تَْى ُع َظجٚمٌَف وٓ َ ْ
( )261

فق رددت أي :ٜوهلذا ـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ـم ظْد ابـ مٚجف ،يُّ ٞفِٔ ٜيردد آي ٜيف آخر شقرة ادٚمدة،
ٕ ٝا ْفً ِز ُيز ْ ِ
وهل :إِن ُت ًَ ِّذ ْ ُِب ْؿ َؾِ٘ ههن ُ ْؿ ِظٌَُ ٚد َك َوإِن َت ٌْ ٍِْ ْر َهل ُ ْؿ َؾِ٘ هٕ َ
.
ٔؿ﴾
هؽ َأ َ َ
اْلَُ ُ
( )263 ()262

ؾٚإلًٕٚن إذا ؿرأ افَرآن ومر بآي ٜؾٔٓ ٚرَح ٜتٖمؾ :مٚذا ؾٔٓ ٚمٚذا أظد اّلِل ومتْك أن يُوقن موْٓؿ ،وإذا مور بآيوٜ
ظذاب شٖل اّلِل افًٚؾٔ ٜوأن يًٌده ظـ هذا افىريؼ ،ويتٖمؾ أحقال افُٚؾريـ ؾٔٓ ،ٚوإذا مر بآي ٜؾٔٓو ٚخِوؼ افًوموات
وإرض ؾٕ٘ف يتٖمؾ ويتٍُر ،واّلِل –تًٚػ -ؿٚلُ :ؿ ِؾ إ ُيروا مَ ٚذا ِيف افًمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ٚت َوافُّْ ُُّذ ُر َظـ
ض َو َمُ ٚت ٌِْْْل أ َي ُ
هَ َ
ُ َ
ِ
ُقت افًمو ِ
َؿق ٍم ٓه ي ْٗ ِمُُْق َن﴾  ،وؿٚل -تًٚػَ :أو َي يْ ُيروا ِيف م َِ ُُ ِ
ات َوإَ ْر ِ
ر ٍء﴾ ؾوٕٚمر
هَ َ
ُ
ْ
َ
َ َْ ُ
ض َو َمَ ٚخ َِ َؼ اّلِلهُ مـ َ ْ
()264

( )265

فٔس جمرد تالوة ؾحً ،ٛبؾ يٌٌْل أن ٕريب إًٍْٔ ٚوأضٍٚفْ ٚافهٌٚر ظذ افتدبر وافتٖمؾ وافتذـر ظذ حً ٛظَوقهلؿ
ومًتقيٚهتؿ افًَِٔ :ٜحتك يْنٖ افهٌر وهق ت ٛافَرآن ،وت ٛافٌح ٞوافتٖمؾ ؾٔف.
مًرو ٚفًِْٔٚن ،وهذا حٚل افهٌٚر يف افٌٚف ،ٛفُـ إذا اجتّع
ٕن افىٍؾ إذا حٍظ افَرآن بدون تدبر ؾٕ٘ف يُقن
ً
افتدبر مع افتالوة افتدبر وافتذـر وافتٍُر ثٌ ٝهذا ،وتًِؿ افهٌر ح ٛافَرآن افُوريؿ ،وجوٚء يف اْلودي ٞافثٚفوٞ
ظؼ ،وؿد أخرجف افدارمل واْلٚـؿ ،وؾٔف بٔٚن فٍِوؾ ادست ٛظذ ؿراءة افَرآن ،وإثر وافرابع ظؼ ؾٔف بٔٚن افٍوؾ
أيو ٚفٍوؾ ؿراءة افَرآن وحتذير فَٚرئ
وافثقاب ،وؿد أخرجف افٌَٔٓل يف افنً ٛوابـ إٌٕٚري يف افقؿػ ،ؾٔف بٔٚن ً

( )261شٌؼ خترَيف.
( ) 262حًـ :أخرجف ابـ مٚجف :ـتٚب إؿٚم ٜافهالة وافًْ ٜؾٔٓ ،ٚبٚب م ٚجٚء يف افَراءة يف صالة افِٔؾ ( )1350مـ حدي ٞأيب ذر -رض اّلِل
ظْف ،وؿٚل إفٌٚين يف صحٔح ابـ مٚجف :حًـ.
( )263ادٚمدة.118 :
( )264يقٕس.101 :
( )265إظراف.185 :

أخالق حملة القرآن
افَرآن أن يًٌ ٞمع افًٚبثغ أو َيزل مع اهلٚزفغ ،أو يًِ ٛمع افالظٌغ ،أو يؤع افقؿ ٝؾٔم ٓ ئٍود وٓ يٍْوع ،وٓ
َيٓؾ مع اجلٓٚل افذيـ يذهٌقن فًٍؾ ادًٚيص وادخٚفٍٚت وادُْرات ،وإٕم ؿد مْحف اّلِل –تًٚػ -هذا افَرآن وـٖهنوٚ
ِ
غ َـَتِ ٍَ ِٔ ِفش  ،ـم يف اْلدي:ٞ
غ َجٌِْْْ ْٔ ِف َ -أ ْو َب ْ َ
اش َتَدََ َر َج افُّْ ٌُ هق َة َب ْ َ
ٌٕقة أتٚه اّلِل إيٚهٕٕ :ٚف ظْدم ٚؿٚلَ « :م ْـ ُأ ِ َ
ويت ا ْف َُ ْرآ َن َؾ ََد ْ
( )266

وذفؽ ٕن افَرآن وحل مـ اّلِل -تًٚػ ،وافقحل ٕزل ظذ إٌٕٔٚء -ظِٔٓؿ افهالة وافًالم -وهذا افَرآن هق وحول
ِ
وقحك﴾  ،وهوق افٌْول -ظِٔوف افهوالة
ول ُي َ
وقى * إِ ْن ُه َ
مـ اّلِل -تًٚػ ،ؿٚل -تًٚػَ :و َمَ ٚيْى ُؼ َظ ِـ ْاهل َ َ
وق إِٓه َو ْح ٌ
( )267

وافًالم -ؾُٖن افذي ْجع افَرآن وظّؾ بم ؾٔف وتٖمِف ؾُٖٕم صٚرك يف ؾوؾ افٌْقة وثقاِبو ٚوأجرهو ،ٚوؾووؾ هوذه
افٌْقة يُقن ظذ ؿدر حٍيف فَِرآن.
ؾٚدًِؿ يىِ ٛافدرجٚت افًذ وافُمل يف إظمل افهْٚل ،ٜوترص ظذ أن تٍظ افَرآن ،وافذي ترص يف أول
حٔٚتف يف حٍظ افَرآن وادداوم ٜظِٔف وادراجً ٜشقف َيد هذه افثّرة بًدم ٚتتَدم بف افًـ وافًّر ،بًد أن يتجوٚوز
إربًغ أو اخلًّغ أو افًتغ ،ؾال َيد ؾرا ًؽً ٚيف وؿتف أصالًً ،بؾ ت ٛأن يَرأ افَرآن ويىِع ظوذ تٍٚشوره ومًٕٔٚوف
وأحُٚمف ،فُـ ادًرض ظـ افَرآن ينَك -يف افٌٚف -ٛيف حٔٚتف.
أح ٛأن أؤػ هْ ٚم ٚيتًِؼ بٚدراجع افتل ترجًقن إفٔٓ ٚيف مًرؾ ٜمرات ٛافتالوةُ ،ؾرجع يف ـت ٛافتجقيد إػ
ـتٚب "افتّٓٔد يف ظِؿ افتجقيد" ٓبـ اجلزري  ،وـتٚب "افتحديد" ٕيب ظّرو افداين
( )268

( )269

ادتقّف شْ ٜأربع وأربًغ

( )266ؤًػ :أخرجف اْلٚـؿ يف "ادًتدرك" ( ) 738/1مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو بـ افًٚص ،وؿٚل إفٌٚين يف افًًِِ ٜافؤًٍ: )5118( ٜ
ؤًػ.
( )267افْجؿ.4 :3:
(ُ ) 268مّد بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظذ بـ يقشػ افدمنَل ثؿ افنرازي ادَرئ افنٚؾًل ادًروف بٚبـ اجلزري ًٌٜٕ .إػ جزيرة ابـ ظّر ؿرب
وفد ،ثؿ ح ٟؾؼب مٚء زمزم بْٔ ٜأن يرزؿف اّلِل وفدا ظٚد ،ٚؾقفد فف صٚح ٛافسْج ٜيف
ادقصؾ .ـٚن أبقه تٚجرا ،ؾُّ ٞأربًغ شُْ ٓ ٜيقفد فف ٌ
فِٔ ٜافًٌ ٝاخلٚمس وافًؼيـ مـ رموٚن شْ ٜإحدى ومخًغ وشٌع مئ ٜبدمنؼ ،ؾْنٖ ِب ،ٚؾٖخذ افَراءات ظـ ْجٚظ .ٜواصتد صٌٍف
بٚفَراءات حتك ْجع افًؼ ثؿ افثالث ظؼة ،وتهدى فإلؿراء بجٚمع بْك أمٔ .ٜفف تهٕٔٚػ ـثرة ٕٚؾً :ٜمْٓ" :ٚافْؼ يف افَراءات افًؼ"،
و"افتّٓٔد يف افتجقيد"  .تقيف بنراز يقم اجلًّ ٜخٚمس ربٔع إول شْ ٜثالث وثالثغ وثمن مئ .ٜإير :افوقء افالمع ( 255 /9ترْجٜ
 ،)608وافٌدر افىٚفع (ص 812 :ترْج.)515 ٜ
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وأربع مئ ،ٜؾٓق ُمرر ؾـ افَرآن ،وـتٚب "ادقوح" فَِرضٌل

( )270

ذـر ابـ افَٔؿ

( )271

يف افتجقيد ،وـتٚب "زاد ادًٚد" اجلزء إول ،حٔٞ

وأيو" ٚؾتح افٌٚري" اجلوزء افتٚشوع يف ؾووٚمؾ
خالف أهؾ افًِؿ يف مرات ٛافتالوة وبْٔٓ ٚبٕٚدفً ،ٜ

افَرآن افُريؿ ،يف بٚب :ـؿ يَرأ مـ افَرآن ظْدم ٚذـر حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو بـ افًٚص ووصؤ ٜافٌْول -ظِٔوف
أيو ٚإػ ـتٚب افْؼ ٓبـ اجلزري يف ادجِد إولٕٕ :ف جمِدان ،ؾرجع إػ ادجِد
افهالة وافًالم -فف  ،ويرجع ً
( )272

إول ؾٍٔف بٔٚن هلذه ادرات ٛبٚفتٍهٔؾ ظْد أمّ ٜافَراء افًًٌ.ٜ
س :هؾ افذي حٍظ افَرآن وي يتَْف يذـر يقم افَٔٚم ٜم ٚحٍيف أم ٓ وهؾ مـ ٕز حٍيف يف افدٕٔ ٚيُقن افَرآن
حج ٜظِٔف
ج :افذي تٍظ افَرآن ويًْٚه هذا ذٕ ٛظئؿ ،وظِٔف أن يتدارك ًٍٕف ،ؾٚفذي حٍيف وؤًف إثّوف أصود مموـ ي
تٍيف وي يؤًفٕ :ن هذه ًّٕ ٜآتٚك اّلِل إيٚه ،ٚوفُْؽ ؾوِ ٝؽره ٚظِٔٓ ،ٚؾُٔػ تًْك افَرآن افُريؿ ! فُـ إذا

( ) 269ظثمن بـ شًٔد بـ ظثمن بـ شًٔد بـ ظّر إمقي ،مقٓهؿ إٕدفز ،اف َرضٌل ثؿ افداين ،أبق ظّرو .اإلمٚم اْلٚؾظ ،ادجقد ادَرئ،
اْلٚذق ،ظٚي إٕدفس .يًرف ؿديم بٚبـ افهريف .وفد شْ ٜإحدى وشًٌغ وثالث مئ .ٜرحؾ إػ ادؼق ،ودخؾ افَروان ،ومك ،وح ،ٟثؿ
ؿدم دإٔ ،ٜؾًُْٓ ٚحتك مٚت .ـٚن أحد آمّ ٜيف ظِؿ افَرآن روايٚتف وتًٍره ومًٕٔٚف ،وضرؿف وإظرابف ،وْجع يف ذفؽ ـِف تقافٔػ حًٕٚٚ
مٍٔدة :مْٓ" :ٚادَْع يف افَراءات وافتجقيد" ،و"افتًٔر"  .تقيف يف صقال شْ ٜأربع وأربًغ وأربع مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء (77 /18
ترْج ،)36 ٜومًرؾ ٜافَراء افٌُٚر ( 406 /1ترْج.)345 ٜ
( )270اإلمٚم أبق افَٚشؿ ظٌد افقهٚب بـ ُمّد بـ ظٌد افقهٚب بـ ظٌد افَدوس افَرضٌل ،مٗفػ ـتٚب "ادٍتٚح" يف افَراءات ،ومَرئ أهؾ
ؿرضٌ .ٜوفد شْ ٜثالث وأربع مئ .ٜرحؾ يف ضِ ٛافَراءات إػ إهقاز ،وحران ،ومك ،ومُ ،ٜودمنؼ .وـٚن ظجٌ ٚيف حترير افَراءات،
ومًرؾ ٜؾْقهن .ٚوؿرأ ظِٔف ابـ افْحٚس وْجٚظ . ٜتقيف يف ذي افًَدة شْ ٜإحدى وشتغ وأربع مئ .ٜإير :افهِٓ ٜبـ بنُقال ( 362 /1ترْجٜ
 ،)814وٍٕح افىٔ 637 /2( ٛترْج.)263 ٜ
(ُ ) 271مّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد بـ حريز ،صّس افديـ أبق ظٌد اّلِل ،افزرظل ،ثؿ افدمنَل .افٍَٔف إصقيل ،ادٍن افْحقي ،افًٚرف.
تّٔٔ .ٜوـٚن ذا ظٌٚدة وهتجد ،وضقل صالة ،وهل ٟبٚفذـر .فف
ابـ ؿٔؿ اجلقزي .ٜتٍَف يف ادذه ٛاْلٌْع ،وبرع وأؾتك ،وٓزم صٔخ اإلشالم ابـ ه
تقافٔػ حًٚن :مْٓ" :ٚزاد ادًٚد" ،و"بدامع افٍقامد"  .وفد شْ ٜإحدى وتًًغ وش ٝمئ ،ٜوتقيف شْ ٜإحدة ومخًغ وشٌع مئ .ٜإير :افٌدايٜ
وافْٓٚي ،)523 /18( ٜوافذيؾ ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِ 170 /5( ٜترْج.)600 ٜ
( ) 272متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب يف ـؿ يَرأ افَرآن ( ،) 5052ومًِؿ :ـتٚب افهٔٚم ،بٚب افْٓل ظـ صقم
افدهر دـ تير بف (.)1159
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ـٚن افًْٔٚن يف اجلٌِ ٜاإلًٕٚن ؾٓذا اإلًٕٚن مًذور ؾٔف ،وأم ٚفق ترـف وأَهِف وي يراجع افَرآن وٓ يَرأه ؾٓذا ظرض
ًٍٕف فِخىٖ ،وحرم ًٍٕف مـ اخلر ،ؾال صؽ إٔف ظذ خىر ظئؿ إذا ـٚن ؿد حٍظ افَرآن وؿرأه ثؿ ؤًف ،وظِٔوف أن
يٌٚدر ويًٚرع إػ اؽتْٚم م ٚؾٚت مـ افقؿ .ٝس :هؾ يف حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو إٔف «يَٚل فهٚح ٛافَرآنش

( )273

هؾ

خٚص بْٚلٍظ ؾَط أم إٔف صٚمؾ فُثرة افَراءة وإن ي تٍظ ،مع افدفٔؾ د ٚختتٚر
ج :ذـر افًِمء أن حٍٚظ افَرآن هلؿ خٚصٔ ٜدون ؽرهؿ ،ؾٚفذي يَرأ افَرآن وفٔس بحٚؾظ فف ؾْٚلٚؾظ يف درجوٜ
غ...ش  ،ؿٚل افًِمء هؿ افذيـ تٍيقن افَرآن ،وحٍظ افَرآن مزي ٜوؾوؾ ظئؿ ،ؿٚل
أظذ :هلذا د ٚؿٚل« :إِ هن ّلِلِ َأ َهٚفِ َ
َٚت ِيف ُصدُُ ِ
ور ا هف ِذي َـ ُأو ُتُقا ا ْف ًِ ِْ َؿ﴾  ،يًْل :تٍيقٕف حٍ ًيو ،ٚؾوال صوؽ أن افوذي تٍوظ
ٚت َب َِّْٔ ٌ
تًٚػَ :ب ْؾ ُه َق آ َي ٌ()274

( )275

أظذ ممـ ي تٍيف ،ؾٕٚجر يتٍٚوت يف هذا إمر.
س :م ٚؾوؾ تًِؿ افٌِ ٜافًربٔ ٜوهؾ اإلـثٚر مْٓ ٚيًٓؾ حتهٔؾ فًِِقم افؼظٜٔ
ج :تًِؿ افًربٔ ٜإم ٚأن يُقن تًِؿ افْىؼ ،ؾٚفُؾ يْىؼ افًربٔ ،ٜوـؾ ٕٚضؼ بٚفًربٔ ٜترص ظذ أن يتًِّٓ ،ٚوإمٚ
أن يتًِؿ ظِقم افًربٔ ٜـٚفْحق وافكف وافٌالؽ ،ٜؾٓذا ظِؿ ؾٔف ؾٚمدة ومًٍْ ٜيدفف إػ مًرؾ ٜـْقز افَورآن وظجٚمٌوف
وأهاره وتًٍره ،فُْف ٓ يًْك ًٍٕف مـ افَرآن افُريؿ ،ؾتًِؿ افٌِ ٜافًربٔ ٜؾٔف خر وؾووؾ ظيؤؿٕٕ :وف خدموٜ
فُتٚب اّلِل -تًٚػ ،صذ اّلِل وشِؿ ظذ ٌُْٕٔ ٚمّد.

( )273حًـ صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،)6799أبق داود :ـتٚب افهالة ،بٚب اشتحٌٚب افستٔؾ يف افَراءة ( ،)1464افسمذي ؾوٚمؾ
افَرآن ظـ رشقل اّلِل بٚب مـ ؿرأ ً
حرؾ ٚمـ افَرآن مٚفف مـ إجر ( ،) 2914ؿٚل افسمذي :حًـ صحٔح ،وؿٚل إفٌٚين يف صحٔح أيب داود:
حًـ صحٔح.
( )274صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،)12279ابـ مٚجف :ـتٚب ادَدم ،ٜبٚب ؾوؾ مـ تًِؿ افَرآن وظِّف ( )215مـ حدي ٞإٔس بـ مٚفؽ
رض اّلِل ظْف ،وؿٚل إفٌٚين يف صحٔح ابـ مٚجف :صحٔح.
( )275افًٌُْقت.49 :
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ؿٚل ادٗفػ -رَحف اّلِل( :بٚب َؾ ْو ِؾ مـ َتً هِؿ ا ْف َُرآ َن و َظ هِّفَ ..ظـ َظ ِْ ََّ َ ٜب ِـ مر َث ٍ
ود
ْ
َ ْ َ َ ْ َ َُ
َ ُ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ض اّلِلُ َظْْ ُفَ -ؿ َٚلَ :ؿ َٚل ُص ًْ ٌَ ُُ : ٜؿ ِْ َُ ٝف ُف َظ ِ
تدِِّّ ُ
وـ
افر ْ َ
َح ِـ ُّ
ث َظ ْـ َأ ِيب َظ ٌْد ه
ُظ ٌَ ْٔدََ َة ُ َ
افً َِّ ِّل َظ ْـ ُظثْ َم َن ْب ِـ َظ هٍَ ٚن َ -ر َ
ِ
ِ
َح ِـَ :ؾ َذفِ َؽ ا هف ِذي
افر ْ َ
افْههٌِ ِّل َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔف َو َش هِ َؿَ -ؿ َٚلْ ًَ َٕ :ؿَ ،ؿ َٚلَ « :خ ْ ُر ُـ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ ا ْف َُ ْرآ َن َو َظ هِ َّ ُفش َ ،ؿ َٚل َأ ُبق َظ ٌْد ه
ٚج َ ،و َظ ْـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
َ ٛؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
َأ ْؿ ًَدََ ِين َم َْ ًَ ِدي َه َذاَ ،ؾ َََُ ٚن ُي ًَ ِِّ ُؿ ِم ْـ ِخالَ َؾ ُِ ٜظثْ َم َن إِ َػ إِ ْم َر ِة ْ
اْلَ هج ِ
وقل اّلِلِ -
( )276

( )277

وٚل :ش ِ
وّ ًْ َُ ٝشو ًْدََ ْبو َـ
َؿ َ َ
( )279

( )278

( )280

( )281

( ) 276ظَِّ ٜبـ مرثد ،اإلمٚم افٍَٔف اْلج ،ٜأبق اْلٚرث اْليمل افُقيف .حدث ظـ أيب ظٌدافرَحـ افًِّل ،وضٚرق بـ صٓٚب ،وظٌد افرَحـ
بـ أيب فٔذ ،وشًد بـ ظٌٔدة ،وأمثٚهلؿ .ظداده يف صٌٚر افتٚبًغ ،وفُْف ؿديؿ ادقت .حدث ظْف ؽٔالن بـ جٚمع ،وأبق حٍْٔ ،ٜوإوزاظل،
وصًٌ ،ٜوشٍٔٚن افثقري ،ومًًر بـ ـدام ،وادًًقدي وآخرون .ؿٚل اإلمٚم أَحد :هق ثٌ ٝيف اْلدي .ٞؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜتقيف
شْ ٜظؼيـ ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 308/20ترْج ،)4018 ٜشر أظالم افٌْالء ( 206/5ترْج.)81 ٜ
( ) 277شًد بـ ظٌٔدة ،اإلمٚم افثَ ،ٜأبق َحزة افًِّل افُقيف ،مـ ظِمء افُقؾ ،ٜوـٚن زوج ابْ ٜأيب ظٌدافرَحـ افًِّل .حدث ظـ ابـ ظّر،
وافزاء بـ ظٚزب ،وادًتقرد بـ إحْػ .وظْف زبٔد افٔٚمل ،وإشمظٔؾ افًدي ،ومْهقر ،وإظّش ،وؾىر بـ خٍِٔ .ٜوثَف افًْٚمل وؽره.
ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜمٚت يف افُٓقف ٜيف حدود شْ ٜبوع ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 290 /10ترْج ،)2220ٜوشر أظالم
افٌْالء ( 9 /5ترْج.)5 ٜ
( )278أبق ظٌد افرَحـ افًِّل ،مَرئ ا فُقؾ ،ٜاإلمٚم افًِؿ ،ظٌد اّلِل بـ حٌٔ ٛبـ ربًٔ ٜافُقيف ،مـ أوٓد افهحٚب ،ٜمقفده يف حٔٚة افٌْل -صذ
اّلِل ظِٔف وشِؿ . -أخذ افَراءة ظرو ٚظـ ظثمن ،وظع ،وزيد ،وأيب ،وابـ مًًقد .أخذ ظْف افَرآن :ظٚصؿ بـ أيب افْجقد ،وتٔك بـ وثٚب،
وظىٚء بـ افًٚم ٛوظٌد اّلِل بـ ظًٔك بـ ظٌدافرَحـ بـ أيب فٔذ ،وُمّد بـ أيب أيقب ،وافنًٌل ،وإشمظٔؾ بـ أيب خٚفد ،وظرض ظِٔف
اْلًـ واْلًغ -رض اّلِل ظْٓم . -وؿد ـٚن ثٌت ٚيف افَراءة ،ويف اْلدي ٞحديثف خمرج يف افُت ٛافًت .ٜؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜثٌ،ٝ
مٚت بًد افًًٌغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 408 /14ترْج ،)3222 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 267/4ترْج.)97 ٜ
( ) 279صًٌ ٜبـ اْلجٚج بـ افقرد افًتُل إزدي ،أبق بًىٚم افقاشىل مقػ ظٌدة بـ إؽر مقػ يزيد بـ ادِٓ ٛبـ أيب صٍرة .اإلمٚم اْلٚؾظ،
أمر ادٗمْغ يف اْلدي ،ٞظٚي أهؾ افٌكة وصٔخٓ ،ٚشُـ افٌكة مـ افهٌر ،ورأى اْلًـ ،وأخذ ظْف مًٚمؾ .ـٚن مـ أوظٔ ٜافًِؿٓ ،
يتَدمف أحد يف اْلدي ٞيف زمٕٚف .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜحٚؾظ متَـ .وفد شْ ٜثمٕغ ،يف دوف ٜظٌد ادِؽ بـ مروان ،ومٚت شْ ٜشتغ
ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 479 /12ترْج ،)2739 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 202 /7ترْج.)80 ٜ
( )280أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب خرـؿ مـ تًِؿ افَرآن وظِّف ( )5027مـ حدي ٞظثمن بـ ظٍٚن -رض اّلِل ظْف.-
( ) 281اْلجٚج بـ يقشػ افثٍَل .وفد شْ ٜمخس وأربًغ .ـٚن طِقم ،ٚجٌٚرإٚ ،صٌٔ ،ٚخٌٔث ،ٚشٍٚـ ٚفِدمٚء .وـٚن ذا صجٚظ ٜوإؿدام ومُر
ودهٚء ،وؾهٚح ٜوبال ؽ ،ٜوتًئؿ فَِرآن .شٚق افذهٌل مـ شقء شرتف يف تٚريخ اإلشالم ،وحهٚره ٓبـ افزبر بٚفًٌُ ،ٜورمٔف إيٚهٚ
بٚدْجْٔؼ ،وإذٓفف ٕهؾ اْلرمغ ،ثؿ وٓيتف ظذ افًراق وادؼق ـِف ظؼيـ شْ ،ٜوحروب ابـ إصً ٞفف ،وتٖخره فِهِقات إػ أن
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َص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿَ « :خ ْ ُر ُـ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ ا ْف َُ ْرآ َن َو َظ هِ َّ ُفش َ ،و َظ ْـ ُم ْه ًَ ِ
ْ ٛب ِـ َش ًْ ٍد َظ ْـ َأبِ ِٔف َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اّلِلِ -
َص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿَ « :خ ْ ُر ُـ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ ا ْف َُ ْرآ َن َو َظ هِ َّ ُفش َ ،ؿ َٚلَ :و َأ َخ َذ بِ َٔ ِدي َؾ َٖ ْؿ ًَدََ ِين ِيف َجم ْ ِِ ِز ُأ ْؿ ِر ُئَ ،و َظ ْـ ُظ َْ ٌَ َْ ٜب ِـ
ِ
ِ
ِ
َظ ِٚمر َؿ َٚلَ :خ َر َج إِ َف َََْْٔ ٚر ُش ُ
َ ٛأ ْن َي ٌْدُُ َو إِ َػ ُب َى َحَ ٚن َأ ِو
افه هٍَ ٜؾ ََ َٚلَ « :أ ُّي ُُ ُْؿ ُت ُّ
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔف َو َش هِ َؿَ -و َٕ َْح ُـ ِيف ُّ
( )282

( )283

()284

( )285

ِ
يت ُـ هُؾ َي ْق ٍم بَََِْ ٚؿتَ ْ ِ
َهِ ٚيف َؽ ْ ِ
َر إِ ْث ٍؿ َوَٓ َؿ ْى ِع َر ِح ٍؿ شَ ،ؿ َٚلُ :ؿ ََُِْْ :ٚـ َََُِّْ ٚيوَ ٚر ُش َ
وقل اّلِلِ
َغ َـ َْق َم َ
ا ْف ًََ ِٔؼ َؾَٔ ْٖ ِ َ
ٚو ْي ِـ َز ْه َر َاو ْي ِـ َؾَٔ ْٖ ُخ َذ ُ َ
ِ
َٚب اّلِلِ َخ ْر َف ُف ِم ْـ َََٕ ٚؿتَ ْ ِ
َ ٛذفِ َؽَ ،ؿ َٚلَ « :ؾألَ ْن َي ٌْدُُ َو َأ َحدُُ ُـ ُْؿ إِ َػ ادَْ ًْ ِج ِد َؾَٔتَ ًَ هِ َؿ آ َيتَ ْ ِ
َغ ِم ْـ ِـتَ ِ
َغَ ،و َثوالَ ٌ
ور َفو ُف ِمو ْـ
ُت ُّ
َث َخ ْ ٌ
ٌ
َث ،و َأربع َخر ِمـ َأرب ٍعٍ ،و ِمـ َأ ْظدََ ِ
َثالَ ٍ
اد ِه هـ ِم َـ ِ
اإلبِ ِؾش ).
َ َْ ٌ ٌْ ْ َْ َ ْ
( )286

ؾٓذا بٚب يف ؾوؾ َمـ تًِؿ افَرآن وظِّف ،وؿد شٚق ادٗفػ ظد ًدا مـ إحٚدي ٞافقاردة يف هذا افٍوؾ ،ومْٓٚ
حدي ٞظَِّ ،ٜوظَِّ ٜهق ظَِّ ٜبـ مرثد اْليمل ،وؿد وثَف أهؾ افًِؿ وابـ حجور

( )287

ـوم يف افتَريو ،ٛوؿوٚل

اشتٖصِف اّلِلًٌٕ .ف وٓ ٕحٌف ،بؾ ٕ ٌٌوف يف اّلِل :ؾ٘ن ذفؽ مـ أوثؼ ظرى اإليمن .فف حًْٚت مٌّقرة يف بحر ذٕقبف .وأمره إػ اّلِل .وفف تقحٔد
يف اجلِّ ،ٜوٕيراء مـ طِّ ٜاجلٌٚبرة وإمراء .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛوؿع ذـره وـالمف يف افهحٔحغ وؽرَه ،ٚوفٔس بٖهؾ أن ُيروى
ظْف .أهُِف اّلِل يف رموٚن شْ ٜمخس وتًًغ ـٓال .إير :تٚريخ اإلشالم ( 1071 /2ترْج ،)33 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 343/4ترْجٜ
.)117
( )282صحٔح فٌره :أخرجف ظٌد اّلِل بـ أَحد يف زيٚداتف ظذ ادًْد ( ،) 1318افسمذي :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ظـ رشقل اّلِل ،بٚب م ٚيف تًِٔؿ
افَرآن ( )2909وؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح فٌره.
ً
ؾٚوال ـثر اْلدي .ٞروى ظـ ظع وافٌُٚر .ـٚن ثَ ٜـثر اْلدي ٞوذـره بـ حٌٚن يف
( )283مهً ٛبـ شًد بـ أيب وؿٚص افزهري اددين .ـٚن
ـتٚب افثَٚت .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜمٚت شْ ٜثالت ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 24 /28ترْج ،)5982 ٜوشر أظالم افٌْالء (/ 4
 350ترْج.)125 ٜ
( )284حًـ صحٔح :أخرجف ابـ مٚجف :ادَدم ،ٜبٚب ؾوؾ مـ تًِؿ افَرآن ( ،) 213وؿٚل إفٌٚين يف صحٔح ابـ مٚجف :حًـ صحٔح.
( ) 285ظٌَ ٜبـ ظٚمر بـ ظٌس بـ ظّرو بـ ظدي بـ ظّرو بـ رؾٚظ ٜبـ مقدوظ ٜبـ ظدي بـ ؽْؿ بـ افربً ٜبـ رصدان بـ ؿٔس بـ جْٜٓٔ
اجلْٓل .روى ظـ افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -ـثرا .روى ظْف ْجٚظ ٜمـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ .ـٚن ؿٚرم ٚظٚد ٚبٚفٍرامض وافٍَف ،ؾهٔح
افًِٚن ،صٚظرا ،ـٚتٌ ،ٚوهق أحد مـ ْجع افَرآن .مٚت ظٌَ ٜيف خالؾ ٜمًٚوي .ٜإير :آشتًٔٚب (ص 561 :ترْج ،)1898 ٜواإلصٚب/4( ٜ
 520ترْج.)5605 ٜ
( )286أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب ؾوؾ ؿراءة افَرآن يف افهالة وتًِّف (.)803
( ) 287أَحد بـ ظع بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظع بـ ُمّقد بـ أَحد بـ حجر ،صٓٚب افديـ أبق افٍوؾ افُْٚين افًًَالين افنٚؾًل .ؿٚض افَوٚة،
حٚؾظ زمٕٚفٕ .نٖ يتٔم ،وأـّؾ حٍظ افَرآن يف افتٚشً ٜمـ ظّر ،وصذ افساويح بٚفْٚس يف اْلرم ادُل وفف اثْ ٚظؼ ظٚم .ٚرحؾ حٌ ٚيف افًِؿ
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أيو ٚثَ ٜظـ ظٌد افرَحـ
اإلمٚم أَحد :هق ثٌ ٝيف اْلدي ،ٞؿٚل :شًّ ٝشًد بـ ظٌٔدة افًِّل أبَ ٚحزة افُقيف وهق ً
افًِّل وهق ظٌد اّلِل بـ حٌٔ ٛافُقيف ادَرئ منٓقر ظْد أهؾ افًِؿ بُْٔتف ثَ ٜثٌ ،ٝتهدر فِتًِٔؿ ،وتًِؿ ظذ يديف
ظدد ـٌر مـ افىالب وصٚروا مـ أهؾ اإلؿراءٕٕ :ف ؿرأ ظذ وظثمن -رض اّلِل ظْف -وتقيف شْ ٜثالث وشًٌغ موـ
اهلجرة.
ظع أخرجف أَحد وافدارمل وافسمذي،
واْلدي ٞإول :أخرجف أَحد وأبق داود وافسمذي وافٌَٔٓل ،وحدي ٞي
أيو ٚثَ ٜتقيف شْ ٜمئ ٜوثالث ،ٜوأبقه هوق شوًد بوـ أيب وؿوٚص أحود
وحدي ٞمهً ٛبـ شًد بـ أيب وؿٚص وهق ً
أيو ٚافدارمل وابـ مٚجف ،أم ٚحدي ٞظٌَ ٜبـ ظٚمر ؾٍل صحٔح مًِؿ
افًؼة ادٌؼيـ بٚجلْ ،ٜوهذا اْلدي ٞأخرجف ً
ورآ َن
وؿ ا ْف َُ ْ
ور ُـ ُْؿ َمو ْـ َت ًَ هِ َ
وظْد أَحد وأيب داود ،وأصِف يف صحٔح افٌخٚري مـ حودي ٞظوثمن -رض اّلِل ظْوفَ « :خ ْ ُ
َو َظ هِ َّ ُفش  ،وجٚء يف بًض افروايٚتَ « :أ ْؾ َو ُِ ُُ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ ا ْف َُ ْرآ َنش .
( )289

( )288

تٖثرا بٚف ًًٌ ،ٚوـٚن شٌ ًٌ ٚيف جِقشوف
ود ٚشّع ظٌد اّلِل بـ حٌٔ ٛأبق ظٌد افرَحـ افًِّل هذا اْلدي ٞأ هثر يف ًٍٕف ً
يف ادًجد إلؿراء افَرآن افُريؿ ـم جٚء يف هذا إثر ،وإٔف مُ ٞمـ خالؾ ٜظثمن إػ إمرة اْلجٚج ،أي :م ٚيزيد ظذ
ثالثغ ظً ٚم ،ٚـِٓ ٚيف إؿراء افَرآن افُريؿ رؽٌ ٜيف اْلهقل ظذ هذه اخلري ٜوهذا افثقاب افًيؤؿ افوذي أظوده اّلِل -
تًٚػ -دـ ظ هِؿ افَرآن.
وافَرآن افُريؿ إٔزفف اّلِل –تًٚػ -وجًؾ ؾٔف اخلر وافزـ ،ٜإٔزفف اّلِل –تًٚػ -رَح ٜهلذه إم ٜوهداي ٜهل ،ٚـم ؿٚل
مًوتَٔم دوـ أراد آشوتٍٚدة مْوف وأراد اتٌٚظوف،
تًٚػ :إِ هن َه َذا ا ْف َُ ْرآ َن َ َْي ِدي فِ هِتِل ِه َل َأ ْؿ َق ُم﴾  ،وجًِف سا ًضًٚ
( )290

وتىٌِ ٚفِنٔقخ .مـ أبرز صٔقخف :ابـ ادَِـ ،وافناج افٌَِْٔل ،وأبق اْلًـ اهلٔثّل .مـ أبرز تالمٔذه :افًخٚوي ،ابـ ؿٚض صٌٓ ،ٜابـ
تٌري بردي .فف مٗفٍٚت حًٚن :أَهٓ" :ٚؾتح افٌٚري" ،و"فًٚن ادٔزان" ،و"افدرر افُٚمْ ."ٜوفد شْ ٜثالث وشًٌغ وشٌع مئ ،ٜوتقيف شْٜ
ثْتغ ومخًغ وثمن مئ .ٜإير :افوقء افالمع ( 36 /2ترْج ،)104 ٜوحًـ ادحٚضة ( 363 /1ترْج ،)102 ٜوفف ترْج ٜمقظٌ ٜيف اجلقاهر
وافدرر فتِّٔذه افًخٚوي.
 288شٌؼ خترَيف.
( )289أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب خرـؿ مـ تًِؿ افَرآن وظِّف (.)5028
( )290اإلهاء.9 :
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وأخرج اّلِل ِبذا افَرآن افُريؿ افْٚس مـ افيِمت إػ افْقر ،وهداهؿ بف إػ افكاط ادًتَٔؿ ،ؾّـ أحو ٛأن يُوقن
مذـقرا ظْده ؾًِٔف أن يداوم ظذ هذا ؿراءة افَرآن ،وٓ ثّ ٜشٌٔؾ وٓ ضريؼ إٓ
ؿري ًٌ ٚمـ اّلِل –تًٚػ -دامؿ افهِ ٜبف
ً
مـ ضريؼ افَرآن افُريؿ ،وٕجؾ هذا ٕٚل ؿٚرئ افَرآن ومَرؤه هذه اخلري ٜافقاردة يف هذا اْلدي.ٞ
وؿقفف -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :خ ْ ُر ُـ ُْؿش ،خر هْ ٚبًّْك أؾًوؾ افتٍوؤؾ ،بًّْوك :أخورـؿ أو أـثورـؿ ٍٕ ًًوٚ
وأرؾًُؿ مْزف ،ٜوؿد تٖيت خر أحٔ ًًٕٚ ٚوٓ يَهد ِب ٚافتٍؤؾٕٕ :ف ؿد يَهد ِب ٚبٔٚن مُ ٜٕٚرء وإطٓٚره ،ـم جٚءت
أي ٜيف شقرة افٍرؿٚن حْٔم ؿٚل اّلِل -تًٚػُ :ؿ ْؾ َأ َذفِ َؽ َخ ْ ٌر َأ ْم َجْه ُْ ٜ
اخلُ ِْ ِد ا هفتِل ُو ِظدََ ادُْته َُق َن﴾  ،ؾوال مٍٚووِ ٜبوغ
( )291

أبدً ا ،وـم جٚء يف افٌْٔ ٝلًٚن حْٔم ؿٚل:
اجلْ ٜوافْٚر ً
أهتجقه وفً ٝفف بُػء *** ؾؼـم خلرـم افٍداء
ؾال يُّـ أن يٍٚوؾ بغ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وبغ ؽره ،ـم إٔف ٓ يهح أن يٍٚوؾ بغ اجلْ ٜوافْٚر،
وإٕم أراد اّلِل –تًٚػ -أن يٌغ مُ ٜٕٚهذه اجلْ ٜويرد ظذ ادؼـغ وظذ افٍُٚر حْٔم ـذبقا بوذفؽ افٔوقمٕ :ن اّلِل –
َٚن ب ًِ ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ٔود﴾  ،ثوؿ ؿوٚل:
ٚفًَ ٚظَ ٜشً ًرا * إِ َذا َر َأ ْ ُهتؿ ِّمـ هم َُ َ
ٚفًَ ٚظَ ٜو َأ ْظتََدْْ َٕ ٚدَـ َـ هَذ َب بِ ه
تًٚػ -ؿٚل ؿٌَِٓ :ٚب ْؾ َـ هَذ ُبقا بِ ه
ُؿ ْؾ َأ َذفِ َؽ َخ ْ ٌر َأ ْم َجْه ُْ ٜ
اخلُ ِْ ِد ا هفتِل ُو ِظدََ ادُْته َُق َن﴾.
( )292

وؿقفف –صذ اّلِل ظِٔف وشِؿَ « :خ ْ ُر ُـ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ ا ْف َُ ْرآ َن َو َظ هِ َّ ُفش ،تًِؿ افَرآن يدخؾ ؾٔف حٍيف وِتقيوده وإؿٚموٜ
حروؾف وإظراِب ٚومدارشتف وؾٓؿ مًٕٔٚف وتدبر آيٚتف ومًرؾ ٜادَٚصد افًئّ ٜافتل مـ أجِٕٓ ٚزل هذا افَرآن افًيؤؿ
ومًرؾ ٜأحُٚمف وحالفف وحرامف وظزه ومقاظيف وزواجره وأوامره وٕقاهٔف ،هذا هق تًِؿ افَرآن ،وفٔس ادَهوقد
افَراءة ؾحً ،ٛإٕم افَراءة ادهحقب ٜبٚفًّؾ وافًِؿ ،وافًِؿ ٓ يُقن إٓ مـ افتدبر ـم تَدم ،وٓ بد مـ تًِؿ آيٚتف
وحٍيٓ ٚوإتَٚهن ٚووٌىٓ ٚوتًِؿ إحُٚم افتل ؾٔٓ ٚوأداب افتل اصتِّ ٝظِٔٓ ،ٚهذا يدخؾ يف تًِؿ افَرآن.
ثؿ يتًدى هذا افٍْع إػ أخريـ وٓ يَتك ظذ ًٍٕف ؾحً ،ٛبؾ يًًك يف تًِٔؿ ؽره مـ افْوٚس ،ؾٓوذا موـ
أيو ٚافذي
افٍْع ادتًدي إػ أخريـ ،وأذف م ٚيتًِّف اإلًٕٚن ويًِّف هق افَرآن افُريؿ ،ويدخؾ يف هذا اْلديً ٞ
( )291افٍرؿٚن.15 :
( )292افٍرؿٚن.12 - 11 :
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يًًك يف تًِؿ افَرآن أو يف تًِٔؿ افَرآنٕٕ :ف يَقلَ « :و َظ هِ َّ ُفش ،وؿد ذـر افًِمء مْٓؿ ابـ حجر وؽره أن افذي يًًك
إػ تقؾر أشٌٚب تًِؿ افَرآن مـ :ادُٚن وافتٓٔئ ٜوافىًٚم وافؼاب وادهٚحػ وـؾ افقشٚمؾ ادتًَِ ٜبذفؽ تنِّف
هذه اخلري ٜوهذه افرؾً ٜحً ٛم ٚيَدمف وحً ٛم ٚيًِّف ،مع افتٍٚوت يف هذا اخلر وافٍوؾ ،فُـ افذي يًًك يف
متًِم افَرآن افُريؿ ،فُْف شًك ودل افْٚس ظِٔوف ،وحو ٞافْوٚس ظوذ
ْجع افْٚس ظذ افَرآن افُريؿ ،وإن ي يُـ
ً
حٍيف ،وهٖٔ ادُٚن وأ همـ افقشٚمؾ افتل تتٚجٓ ٚادًِؿ وادتًِؿ ؾٓق -إن صٚء اّلِل -داخؾ يف هذه اخلري ،ٜـم ذـر ذفؽ
أهؾ افًِؿٕ :ن َمـ دل ظذ خر ؾِف مثؾ أجره.
وهذا اْلدي ٞدل ظذ ؾقامد مْٓ ،ٚأوًٓ :حهقل اخلري ٜدـ تًِؿ افَرآن وظِّف ،واؿسن ذفؽ بوٚإلخالص ّلِل -
تًٚػ.
افثٚين :ؾوؾ افًِؿ ادتًدي ًٍٕف فمخريـٕٕ :ف ؿٚلَ « :و َظ هِ َّ ُفش ،وافًٍؾ ادتًدي افٍْع ٓ صوؽ إٔوف أؾووؾ موـ
افًّؾ افَٚس ،ؾٚفذي يتًٌد اّلِل فًٍْف ـٖن يُثر مـ افْقاؾؾ أو مـ افهٔٚم أو مـ ؿراءة افَرآن هذا ظّؾ خر ،ويثٚب
ظِٔف ،فُـ إذا ـٚن هذا افًّؾ يتًدى إػ أخريـ ؾو٘ن افٍووؾ أـثور :وهلوذا اّلِل -تًوٚػَ :وا ْؾ ًَ ُِوقا ْ
ُوؿ
ور َف ًَ هِ ُُ ْ
اخلَ ْ َ
ُت ٍْ ِِ ُحق َن﴾ .
( )293

اجلْه ِ
وؿٚل افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يف اْلدي ٞافهحٔحَ « :أ َََٕ ٚو َـَٚؾِ ُؾ ا ْفَٔتِٔ ِؿ َـ ََٓ ٚت ْ ِ
ه
وحو ٞظوذ
هوٜش ،
َغ ِيف ْ َ
()294

افًًل ظذ إرمِ ٜوادًُغ وافؤًػ هذه أظمل متًدي ٜافٍْوع فمخوريـ ،وافهوحٚب ٜوافتوٚبًقن -رووقان اّلِل
ظِٔٓؿ -يًًقن إػ تًِٔؿ ؽرهؿ ممـ ي يتًِؿ افَرآن افُريؿ ،ـم ؾًؾ ظٌد اّلِل بـ حٌٔ ٛأبق ظٌود افورَحـ افًوِّل:
حٔ ٞمُ ٞيف هذا ادُٚن أـثر مـ ثالثغ ظً ٚم ٚيف ادًجد يًِؿ ؾٔف افَرآن فٔحهؾ ظذ هذا افٍْع ادتًديٕٕ :ف يًِؿ
إٔف إذا ظِؿ هذا اإلًٕٚن افَرآن شقف يًِؿ ؽره ،وهذا يًِؿ ؽره ،حتك وصؾ إفْٔ ،ٚؾٚخلر يْٚل هٗٓء ـِٓؿ ،ؾٓٗٓء
ٕيروا ٕيرة بًٔدة إػ ادًٍْ ٜوادهِح ٜافًٚم ٜفًِِّّغ ،ؾَدمقا هذا افًّؾ ظذ ؽره مـ إظمل.

( )293اْل.77 :ٟ
يتٔم ( .)6005مـ حدي ٞشٓؾ بـ شًد.
( )294أخرجف افٌخٚري :ـتٚب إدب ،بٚب ؾوؾ مـ يًقل ً
أخرجف مًِؿ :ـتٚب افزهد وافرؿٚمؼ ،بٚب اإلحًٚن إػ إرمِ ٜوادًُغ وافٔتٔؿ ( )2983مـ حدي ٞأيب هريرة -رض اّلِل ظْف.
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أيو ٚمـ افٍقامد:
ومم ٚدل ظِٔف اْلديً ٞ
افسؽٔ ٛيف تالوة افَرآن واْل ٞظذ ادداوم ٜظذ تالوتف ،يوؿ هذا افٍوؾ إػ أيوٚت افتول وردت يف افَورآن
افُريؿ ،ومـ افٍقامد ـذفؽ :أن افَرآن أذف افًِقم ظذ اإلضالقٕ :ن اّلِل وظد ِبذا إجر وافثقاب ظذ فًٚن ٌٕٔف
أيو :ٚأن ذف افًِؿ بتًِٔؿ أخريـ هلذا افَرآنٕ :ن مـ ظِوؿ
صذ اّلِل ظِٔف وآفف وشِؿ -دـ ؿرأه ،ومـ افٍقامد ًِ
ِ
ْٚلَ ٚو َؿ َٚل إِ هٕهِْل ِمو َـ
ؽره يًتِزم مْف أن يُقن ظٚدً ،ٚـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َم ْـ َأ ْح ًَ ُـ َؿ ْقًٓ ِّمم هـ َد َظ ٚإِ َػ اّلِلهِ َو َظّ َؾ َص ً
غ﴾ .
ادُْ ًْ ِِ ِّ َ
( )295

ؾال يدظق إػ اّلِل إٓ َمـ تًِؿ وظِؿ وتٍَف ،ؾ٘ذا تٍَف وتًِؿ وظِؿ ؽره دخؾ يف هذه أي ،ٜبًُس افُٚؾر افوذي
هق ظذ ـٍره ويهد افْٚس ظـ ديْٓؿ ِبذا افٍُر ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :ؾّـ َأ ْط َِؿ ِممـ َـ هَذب بِآي ِ
ف َظْْ َٓٚ
ٚت اّلِلهِ َو َصدََ َ
ُ ه
َ َ
َ ْ
َشَْ َْج ِزي ا هف ِذي َـ َي ْه ِد ُؾق َن َظ ْـ آ َيٚتََُِْ ٚشق َء ا ْف ًَ َذ ِ
اب بِ َم َـَُُٕ ٚقا َي ْه ِد ُؾق َن﴾ .
( )296

وهْ ٚيْنٖ شٗال :إذا ـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿٚلَ « :خ ْ ُر ُـ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ ا ْف َُ ْرآ َن َو َظ هِ َّ ُفش  ،ؾٓؾ يِزم مـ
( )297

هذا اْلدي ٞأن يُقن ادَرئ أؾوؾ مـ افٍَٔف ادتٍَف يف افديـ افذي يًِؿ افْٚس أمقر ديْٓؿ
ؿٚل ابـ حجر ٓ :يِزم مـ ذفؽٕ :ن ادخٚضٌغ بذفؽ -يًْل بْٚلدي -ٞـٕٚقا ؾَٓٚء ،وهؿ أهؾ افًِٚن ،ؾُٕٚقا
يًِّقن مًٚين افَرآن بٚفًَِٔ ٜأـثر مـ ؽرهؿ بٓٚـتًٚب :ؾُٚن افٍَف هلؿ شجٔ ،ٜومـ ـٚن يف مثؾ صٖهنؿ صوٚرـٓؿ
يف ذفؽٕ :ن َمـ ـٚن ؿٚر ًمً ٚأو مَر ًمً ٚومتًًَْ ٚووٚب ًى ٚفُْف ٓ يٍٓؿ مًٚين افَرآن وٓ يٍٓؿ أحُٚمف وٓ يٍٓؿ افدٓمؾ ٓ
يًتىٔع أن يًتٌْط هذإَ ،قل :إن فف ثقاب وأجر افتالوة ،ويْٚفف مـ اخلر واخلري ٜوافٍوؾ وادْزف ٜبحً ٛحٍيوف
وتًِّف فَِرآن ،ؾ٘ذا وجد إًٕٚن ٓ يًرف صٔئً ٚمـ أمقر افديـ إٓ م ٚيتًٌود اّلِل –تًوٚػ -بوف ،وفُْوف موتَـ فَِورآن
وحٚؾظ ،ؾٓذا ظذ أجر ظئؿ ويْٚفف مـ اخلري ٜبَدر م ٚظْده مـ هذا اْلٍظ ،و َمـ ـٚن ؿٚر ًمًو ٚومَر ًمًو ٚوهوق َيوٚفػ
ٕهقص افَرآن يف افٍٓؿ ؾٓذا َو َبٚل ظِٔف ،ـم ـٚن اخلقارج يًٍِقن ذفؽ وافٌْل -ظِٔف افهالة وافًوالم -ؿود حوذر

( )295ؾهِ.33 :ٝ
( )296إًٕٚم.157 :
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ِ
َي ِ
َي ِ
ٚو ُز َت ََر ِاؿ َٔ ِٓ ْؿش  ،ؾٓؿ ٓ يًِّقن بٚفَرآن،
ٚو ُز َحََْٚج َر ُه ْؿش  ،أو ؿٚلَ ُ َٓ« :
مْٓؿ :حٔ ٞؿٚلَ « :ي َْ َر ُؤو َن ا ْف َُ ْرآ َن َٓ ُ َ
( )299

( )298

وإن ظِّقا بف ظِّقا ظذ خالف اهلدي افهحٔح وافًْ ٜافهحٔح ،ٜـم ؾًِقا ظذ مدار تٚريخ اإلشالم مْذ أن ٌٕتوٝ
مًُقش ٚظذ ؽر ؾٓؿ افًِػ افهٚفح هلذا افَرآن افًئؿ ،حتك إهنؿ
ؾٓم
ً
ٌٕتتٓؿ وإػ يقمْ ٚهذا ،ؾٓؿ يٍّٓقن افَرآن ً
ؾْزفقهو ٚظوذ ادًوِّغ ،واشوتٌٚحقا بوذفؽ
ـم يَقل ابـ ظٌٚس -رض اّلِل ظْف -ظّدوا إػ آيٚت ٕزف ٝيف افٍُوٚر ه
دمٚمٓؿ وأظراوٓؿ وؿتِقهؿ وأثٚروا افٍتـ.
ؾّثؾ هٗٓء ٓ ينِّٓؿ هذا إثر وٓ أثٚر افتل وردت يف ؾوؾ افَرآن ،فُـ افذي يتًِؿ افَرآن ويًِّف ظوذ
ؿدر ضٚؿتف واشتىٚظتف ؾَْقل :إٕف يْٚل مـ إجر واخلري ٜوافثقاب بَدر م ٚتهِف موـ ظِوؿ وظّوؾ ،وافهوحٚب- ٜ
روقان اّلِل ظِٔٓؿ -هؿ ادخٚضٌقن ِبذا اْلدي ،ٞوفُْف صٚمؾ ،ؾٓق ينِّٓؿ وينّؾ َمـ بًدهؿ.
ؿٚل ابـ حجر :و َمـ ـٚن يف مثؾ صٖهنؿ صٚرـٓؿ يف هذه اخلري ٜادقظقد ِب ،ٚوإٓ ؾٕٚمو ٜبّجّقظٓو ٚمقصوقؾٜ
بٚخلر :ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػُ :ـُْتُ ُْؿ َخ ْ َر ُأ هم ٍُ ٜأ ْخ ِر َج ْ ٝفِِْه ِ
هٚس﴾ .
( )300

ؾٖهؾ افَرآن افًٚمِقن بف ادتدبرون ٔيٚتف وأحُٚمف افًٚمِقن ِب ٚهٗٓء هؿ صٍقة افْٚس ،وهؿ ؿريٌقن مـ اّلِل –
ٚصتُ ُفش  ،ؾٌٌْٔول
تًٚػ -ـم تَدم يف اْلدي ٞافًٚبؼ« :إِ هن ّلِلِ َأ ْه ِِ َ
غش .ؿٔؾ :مـ هؿ ي ٚرشقل اّلِل ؿٚلَ « :أ ْه ُؾ اّلِلِ َو َخ ه
( )301

أن ٍٕٓؿ هذا ادًْك وأٓ ْٕزفف إٓ ظذ َمـ يًتحَف.
وؿد جٚء هذا افقصػ دـ ؿرأ افَرآن وظِّفٕ :ن افَرآن خر افُالم وافًِقم :ؾتًِّف وتًِّٔف خور موـ تًِوؿ
ؽره مـ شٚمر افًِقمٕٕ :ف منتّؾ ظذ ظِقم صتك :مثؾ :ظِقم آظتَٚد وافٍَف وافتًٍور وافتوٚريخ ...ؾٓوق أؾووؾ
افًِقم بٚفًٌْ ٜإػ ؽره مـ افًِقم إخرى.

( ) 298متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ؾوٚمؾ افَرآن ،بٚب إثؿ مـ راءى بَراءة افَرآن أو تٖـؾ بف ( ،)5058ومًِؿ :ـتٚب افزـٚة ،بٚب ذـر
اخلقارج وصٍٚهتؿ ( )1064مـ حدي ٞأيب شًٔد اخلدري -رض اّلِل ظْف.
( ) 299متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ادْٚؿ ،ٛبٚب ظالمٚت افٌْقة يف اإلشالم ( ،) 3610،7562مًِؿ :ـتٚب افزـٚة بٚب ذـر اخلقارج
وصٍٚهتؿ ( )1064مـ حدي ٞأيب شًٔد اخلدري.
( )300آل ظّران.110 :
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واْلدي ٞافثٚمـ ظؼ -حدي ٞظٌَ ٜبـ ظٚمر -ظْد مًِؿ

( )302

وأَحد

( )303

وأيب داود  ،يَقل :خرج إفْٔ ٚرشوقل
()304

افهٍ- ٜادراد بٚفهٍ ٜهْ ٚادقوع اديِؾ يف مٗخرة ادًجد افٌْقي بٚدديْ،ٜ
اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف وآفف وشِؿ -وٕحـ يف ُّ
يًُْف َمـ ي يُـ فف مْزل مـ افٍَراء وادحتٚجغ ومـ ؿدم إػ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -موـ ووقاحل ادديْوٜ
فٔتًِّقا افًِؿ ويَرؤوا افَرآن -وؿٚلَ « :أ ُّي ُُ ُْؿ َي ٌْدُُ وش ،أي :يذه ٛيف وؿ ٝافٌدو وهق أول افْٓٚر ،وبىحٚء مُ ٜهوق
ٍ
ِ
يت
مقوع ؿرب ادديْ ٜمُٚن مقوع ؿرب ادديْ« ٜإِ َػ ُب ْى َحَ ٚن َأ ِو ا ْف ًََ ِٔؼش ،وافًَٔؼ واد منٓقر مـ أودي ٜادديَْ « ،ٜؾَٔو ْٖ ِ َ
ُـ هُؾ َي ْق ٍم بَََِْ ٚؿتَ ْ ِ
ٚو ْي ِـش ،ـقمٚويـ :تثْٔ ٜـقم ٜإٔثك أـقم ،وإـقم ٕقع مـ إٔقاع افًٌر افووخؿ اجلًوؿ وافًوْٚم
َغ َـ َْق َم َ
إًٍٔٓ ٚوأحًَْٓ « -ٚز ْه َر َاو ْي ِـش ،تثْٔ ٜزهراء ،وافزهر هق اْلًـ وافٌٓج ،ٜؿٚل« :بَََِْ ٚؿتَ ْ ِ
ٚو ْي ِـ
َغ َـ َْق َم َ
رؾٔع افًْٚم -يًْل ُ
َز ْه َر َاو ْي ِـش ،يًْل :أهن ٚمـ إٍٔس افْقق وأْجِٓ ٚوأحًْٓ ٚوأشّْٓ ،ٚؾّـ ـ ٕٝٚـذفؽ مـ افْقق ؾٓل ذات ؿًٍّٜٕٔٔ ٜ
ظْد افًرب.
وـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ييب إمثِ ٜفِهحٚب ٜبم ـٕٚقا يًٚينقٕف ويٍتخرون بف وتٌقٕف ،وـٕٝٚ
مذـرا هلؿ ِبَ :ٚأ َؾالَ َيْ ُي ُرو َن
افًرب يف ذفؽ افقؿ ٝتٌقن اإلبؾ ويتْٚؾًقن يف تربٔتٓ ٚوذامٓ ،ٚـم ؿٚل اّلِل –تًٚػ-
ً

إِ َػ ِ
ػ ُخ ِِ ََ ْ ، ﴾ٝمع إٔف يقجد رء أـز مـ اإلبؾ يف اخلَِو ،ٜفُْوف ذـور اإلبوؾ ٕهنو ٚمنوتٓرة ظْودهؿ
اإلبِ ِؾ َـْٔ َ
َح ِر افْه ًَ ِؿش  ،ؾٚفتّثٔؾ بٚإلبؾ ـثر يف افًْ ٜافٌْقيٕ :ٜهن ٚمـ إٍٔس
ومًروؾ ،ٜوـم جٚء يف اْلدي ٞأخرُ « :خ ْ ٌر ِم ْـ ُ ُ
( )305

( )306

إصٔٚء ظْدهؿ مـ ِبّٔ ٜإًٕٚم ،ؾٔيب هلؿ ادثؾ ِبذا إمر فٔتحٍزوا هلذا افًّؾ افذي شَٔدمقن ظِٔف ويًٍِقٕف.

 302أخرجف مً ِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب ؾوؾ ؿراءة افَرآن يف افهالة ( )803بْحقه.
( ) 303أخرجف أَحد يف ادًْد (.)17408
( ) 304أخرجف أبق داود :ـتٚب افهالة ،بٚب يف ثقاب ؿراءة افَرآن (.)1456
( )305افٌٚصٔ.17 :ٜ
( ) 306متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ادْٚؿ ،ٛبٚب مْٚؿ ٛظع بـ أيب ضٚف ٛافَرر اهلٚصّل -رض اّلِل ظْف ،)3701( -ومًِؿ :ـتٚب
ؾوٚمؾ افهحٚب ،ٜبٚب مـ ؾَوٚمؾ ظع بـ أيب ضٚف- ٛرض اّلِل ظْف )2406( -مـ حدي ٞشٓؾ بـ شًد -رض اّلِل ظْف.-

أخالق حملة القرآن
َهِ ٚيف َؽ ْ ِ
َر إِ ْث ٍؿ َوَٓ َؿ ْى ِع َر ِح ٍؿش  ،يًْل :يف ؽر مًهٔ ،ٜؿٚل :ؿِْ :ٚـِْ ٚي ٚرشقل اّلِل ت ٛذفؽ ،أي
ؿٚلَ « :ؾ َٔ ْٖ ُخ ُذ ُ َ
( )307

أهنؿ تٌقن أن يٖخذوا هذا افقء وأن يتحهِقا ظِٔف ،ثؿ دهلؿ ظذ م ٚينٚبف ذفؽ أو أؾوؾ مْف فٔنوجًٓؿ وتٍوزهؿ
َث َخور ِموـ َثوالَ ٍ
َٚب اّلِلِ َخ ْر َف ُف ِم ْـ ََٕوَ ٚؿ َت ْ ِ
ظِٔف ؾَٚلَ « :ؾألَ ْن َي ٌْدُُ و َأ َحدُُ ُـ ُْؿ إِ َػ ادَْ ًْ ِج ِد َؾ َٔ َت ًَ هِ َؿ آ َي َت ْ ِ
َغ ِم ْـ ِـ َت ِ
َغَ ،و َثوالَ ٌ
َث،
ٌْ ْ
ٌ
و َأربع َخر ِمـ َأربِ ٍعٍ ،و ِمـ َأ ْظدََ ِ
اد ِه هـ ِم َـ ِ
اإلبِ ِؾش ،أي :مـ مخس ومـ ش ..ٝإفخ ،وهذا موـ بوٚب ادتَودم موـ بوٚب
َ ْ
َ َْ ٌ ٌْ ْ ْ
افتّثٔؾ وافتَري ٛفِهحٚب- ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ -حتك يٌَِقا ظذ هذا اخلر ،وأن م ٚشٔذهٌقن إفٔف يف تًِوؿ افَورآن
افُريؿ أو جزء مْف وهق آيٚت ؾَط ،وهق خر مـ هذا افذي إٔتؿ تيْقن وافذي حتٌقنٕ :هنؿ ؿٚفقا :ـِْ ٚت ٛذفؽ يٚ
رشقل اّلِل.
وؿد مثهؾ هلؿ افٌْل –صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -بٔٚي ٜوفٔس بٚفًقرة وٓ بٚجلزء :وذفؽ فَٔرِبؿ موـ توالوة افَورآن
افُريؿ ،وإٓ ؾ٘ن افدٕٔ ٚـِٓ ٚحَرة أمٚم ـتٚب اّلِل -جؾ وظال -وٓ تَٚبؾ بقء مـ مًرؾو ٜأمور وارد يف ـتوٚب اّلِل،
وهذا مـ بٚب اْل ٞوافسؽٔ ٛيف تالوة افَرآن افُريؿ ،وهذا يدفْ ٚأن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ـٚن يًوتخدم
ِ
ساضِل ُم ًْتَ ََِ ًٔم َؾ ٚهتهٌِ ًُق ُه َوَٓ َتتههٌِ ًُوقا
إمثِٕ ٜصحٚبف ،وإٔتؿ تًِّقن أن اْلدي ٞافقارد ظْد ؿقفف-تًٚػَ :و َأ هن َه َذا َ
افًٌُ َؾ﴾ .
ُّ
( )308

أيو ٚم ٚورد ظـ ظٌد اّلِل بـ مًًقد ،إذ ؿٚل :خط افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -خ ًّى ٚوخط ظـ جٌٕٚوف
مـ ذفؽ ً
ِ
ٚنَ ،ظ َذ ُـ ُِّؾ شٌِ ٍ ِ
افنٔ َى ِ
ِ ِ
ساضِل ُم ًْتَ ََِ ًٔمش  ،ؾُٚن
خىق ًض ٚوؿٚلَ « :ه َذا َشٌِ ُٔؾ اّلِلِ َو َهذه ُشٌُ ُؾ ه ْ
َ
ٔؾ مْْ ََٓ ٚصْٔ ُىٌ ٚنَ ،و َأ هن َه َذا َ
يّثؾ -ظِٔف افهالة وافًالم -وييب إمثِٕ ٜصحٚبف ،وأحٔ ًًٕٚ ٚـٚن يّثؾ هلؿ بٔده وذفؽ ظْدم ٚؿٚلُ « :ب ًِثْ َُ ٝأ ََٕوٚ
( )309

َغش  ،وأصٚر بٚفًٌٚب ،ٜوؿٚلَ « :أ َََٕ ٚو َـَٚؾِ ُؾ ا ْفَٔتِٔ ِؿ َـ ََٓ ٚت ْ ِ
افًَ ٚظ َُ ٜـ ََٓ ٚت ْ ِ
َغ ِيف ْ
ظدِّ افنٓر « :ه
افن ْٓ ُر َه َُ ََذا
اجلَْه ِهٜش  ،وؿٚل يف ِّ
َو ه
( )310

( )311

 307شٌؼ خترَيف.
( )308إًٕٚم.153 :
( )309أخرجف أَحد يف ادًْد ( )4142،4437مـ حدي ٞابـ مًًقد .وأصِف يف صحٔح افٌخٚري بًّْٚه.
( )310متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افرؿٚق ،بٚب ؿقل افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -بًث ،)6504( ٝمًِؿ :ـتٚب افٍتـ واذاط افًٚظ،ٜ
بٚب ؿرب افًٚظ )2950( ٜمـ حدي ٞشٓؾ بـ شًد -رض اّلِل ظْف.
 311شٌؼ خترَيف.

أخالق حملة القرآن
َو َه َُ ََذاش  ،ؾُؾ رء ـٚن يرؽ ٛافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -أن يقصِف إػ افهحٚب ٜؾٕ٘ف يًًك إػ تقصِٔف ،وؿد
( )312

ؾًؾ ،ؾم مـ خر إٓ دل ظِٔف وٓ ذ إٓ حذر مْف ،ؾٍل هذا اْلدي ٞوشِٔ ٜمـ وشٚمؾ افتّثٔؾ افتل تودؾع اإلًٕوٚن
وتنجًف وحتًف ظذ ؾًؾ اخلر واإلؿدام ظِٔف ،وإٔف شقف يْٚل أـثر ممِ ُ ٚ
ضب فف مـ هذا ادثؾ ،ؾجًؾ افْٚؿو ٜبّثٚبوٜ
أي ٜوافْٚؿتغ بّثٚب ٜأيتغ ،شقاء ؿكت أم ضٚف.ٝ
ؾِق ؾُر اإلًٕٚن وتٖمؾ هذه إحٚدي ٞافتل ذـره ٚافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يف اْل ٞظذ توالوة افَورآن
واإلؿٌٚل ظِٔف وؿراءتف م ٚشّح ٝفف ًٍٕف أن يؤع ْلي ٜواحدة يف حٔٚتف إٓ وؾٔٓ ٚظّؾ صٚفح يَدموف فربوف -جوؾ
وظال -إم ٚظّؾ ؿٚصد أو ظّؾ متًدي ٍٕع.
ؾٚفذي ترص ظذ هذا ؾٕ٘ف ؿد ؿدم أظمل افدٕٔ ٚظذ أخرة ،و َمـ حرص ظذ أيٚت وحٍيٓ ٚظوذ تِوؽ ؿودم
ِ
أظمل أخرة ظذ إوػ ،وؿد ؿٚل اّلِل –تًٚػ -فٌِْل :و َف ِ
مخ َر ُة َخ ْ ٌر هف َؽ ِم َـ إُ َ
ور
َ
وػ﴾  ،وؿٚلَ :وأخ َ
ور ُة َخ ْ ٌ
( )313

َو َأ ْب ََك﴾  ،ؾًّؾ أخرة هق افذي يٌَك ويدوم ويزيد ويٍْع اإلًٕٚن يف دٕٔٚه وأخراه ،وهذا ـِف يف افَرآن افُريؿ:
()314

وهلذا جٚء اْل ٞوافسؽٔ ٛيف ؾوؾ هذا افَرآن افُريؿ وتًِّف ،وـٚن افهحٚب- ٜروقان اّلِل تًٚػ ظِٔٓؿ -متّٔزون
بٓٚهتمم بٚفَرآن وحٍيف وتالوتف وتًِّٔف ،ـم ـٚن أيب

( )315

-رض اّلِل ظْف -وشمه افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يف

( )312متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افهقم ،بٚب ؿقل افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -إذا رأيتؿ اهلالل ( ،)1908ومًِؿ :ـتٚب افهٔٚم،
بٚب وجقب صقم رموٚن فرؤي ٜاهلالل ( )1080مـ حدي ٞابـ ظّر -رض اّلِل ظْٓم.
( )313افوحك.4 :
( )314إظذ.17 :
 315أيب بـ ـً ٛبـ ؿٔس بـ ظٌٔد بـ زيد بـ مًٚوي ٜبـ ظّرو بـ مٚفؽ بـ افْجٚر .شٔد افَراء ،أبق مْذر إٕهٚري افْجٚري اددين ادَرئ
افٌدري ،ويُْك أيو ٚأب ٚافىٍٔؾ .صٓد افًٌَ ،ٜوبدرا ،وْجع افَرآن يف حٔٚة افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ،-وظرض ظذ افٌْل -ظِٔف افًالم،-
وحٍظ ظْف ظِم مٌٚرـ ،ٚوـٚن رأش ٚيف افًِؿ وافًّؾ -رض اّلِل ظْف .-ؿٚل فف افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ « :-فْٔٓؽ افًِؿ أب ٚادْذرش .مٚت
شْ ٜاثْتغ وثالثغ .إير :آشتًٔٚب (ص 42 :ترْج ،)2 ٜوأشد افٌٚب 168 /1( ٜترْج.)34 ٜ

أخالق حملة القرآن
ؿقففَ « :أ ْؿ َر ُأ ُـ ُْؿ ُأ َيبش ،وأثْك ظذ أيب مقشك إصًري
افَرآن افُريؿَ :ذفِ َؽ َؾ ْو ُؾ اّلِلهِ ُي ْٗتِ ِٔف َمـ َي َنُ ٚء﴾

( )316

وظٌد اّلِل بـ مًًقد ومًٚذ

( )317

وظع وظثمن بوم ظْودهؿ موـ
ي

.

( )319 ( )318

س ا ْف َُر ِ
ِ ِ ِ
ِ
آنَ ..ظ ْـ َأ ِيب ُهر ْير َة َظ ْـ رش ِ
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِْٔ ِف َو َش هِ َؿَ -ؿ َٚلَ « :موٚ
ٚب َؾ ْو ِؾ ْ
( َب ُ
َ ُ
َ َ
آجت َم ِع ِيف ادَْ ًْجد فدََ ْر ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َح َُ ،ٜو َذ َـ ََر ُه ُؿ
افر ْ َ
ََ
ِتَ ٚف َس َؿ ْق ٌم ِيف َب ْٔ ٝم ْـ ُب ُٔقت اّلِلِ َيتْ ُِق َن ـتَ َ
َٚب اّلِلِ َو َيتََدََ َار ُشق َٕ ُف َب َْْٔ ُٓ ْؿ إِٓه َح هٍ ُِْ ِ ٝب ُؿ ادَْالََم َُ َُ ،ٜو َؽَن َٔتْ ُٓ ُؿ ه
قل اّلِلِ -ص هذ اّلِلُ َظ َِٔ ِ
ِ
ّٔ ْـ ِظْْْدََ ُهَ ،و َم ْـ َأ ْب َى َٖ بِ ِف َظ َّ ُِ ُف َي ُي ْ ِ
ن ْع بِ ِف َٕ ًََ ٌُ ُفش َ ،و َظ ْـ َأ ِيب ُه ُر ْي َر َة َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
وف َو َشو هِ َؿ:
ْ
َ
اّلِلَ ؾ َ
ْ
وَ ٝظ َِؤ ِٓؿ افً ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ؤَُْ ُ،ٜ
َوٚب اّلِلِ َو َيتََدََ َار ُشوق َٕ ُف َب ْٔوَْ ُٓ ْؿ إِٓه َٕ ََز َف ْ
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌم ِيف َب ْٔ ٝم ْـ ُب ُٔقت اّلِلِ َ -ظ هز َو َج هؾَ -يتْ ُِق َن ـتَ َ
« َمْ ٚ
ْ ُ ه
( )320

ِ
ِ
ِ
ِ
ْس َة
افر ْ َ
ّٔ ْـ ظْْْدََ ُهش َ ،و َظ ْـ َه ُٚرو َن ْب ِـ َظْْ َ َ
َح َُ ،ٜو َح هٍ ِِْ ٝبِ ُؿ ادَْالََم َُ َُ ،ٜو َذ َـ ََر ُه ُؿ اّلِلُ ؾ َ
َو َؽن َٔتْ ُٓ ُؿ ه
( )321

( )322

َظ ْـ َأبِ ِٔف

( )323

َؿ َٚلُ :ؿ ِْ ُٝ

( ) 316ظٌد اّلِل بـ ؿٔس بـ شِٔؿ بـ حوٚر بـ حرب بـ ظٚمر بـ ؽْؿ بـ بُر بـ ظٚمر بـ ظذر بـ وامؾ بـ ٕٚجٔ ٜبـ اجلمهر بـ إصًر أبق
مقشك إصًري .منٓقر بٚشّف وـْٔتف مً ٚوأمف طٌٔ ٜبْ ٝوه ٛبـ ظؽ أشِّ ٝومٚت ٝبٚدديْ ٜوـٚن هق شُـ افرمِ ٜوحٚفػ شًٔد بـ
افًٚص ثؿ أشِؿ وهٚجر إػ اْلٌن .ٜـٚن حًـ افهقت بٚفَرآن .صٓد ؾتقح افنٚم ووؾٚة أيب ظٌٔدة واشتًِّف ظّر ظذ إمرة افٌكة بًد أن
ظزل ادٌرة وهق افذي اؾتتح إهقاز .مٚت شْ ٜمخًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 851 :ترْج ،)3137 ٜواإلصٚب 211 /4( ٜترْج.)4901 ٜ
( ) 317مًٚذ بـ جٌؾ بـ ظّرو بـ أوس بـ ظٚمذ بـ ظدي بـ ـً ٛبـ ظّرو بـ أدي بـ شًد بـ ظع بـ أشد بـ شٚردة بـ يزيد بـ جنؿ بـ
اخلزرج ،أبق ظٌد افرَحـ إٕهٚري اخلزر جل ثؿ اجلنّل .أحد افًًٌغ افذيـ صٓدوا افًٌَ ٜمـ إٕهٚر وآخك رشقل اّلِل صذ اّلِل ظِٔف
وشِؿ بْٔف وبغ ظٌد اّلِل بـ مًًقد .تقيف يف ضٚظقن َظ َّ َقاس شْ ٜثمين ظؼة .إير :آشتًٔٚب (ص 650 :ترْج ،)2270 ٜوأشد افٌٚب/5( ٜ
 187ترْج.)4960 ٜ
( )318ادٚمدة.54 :
( )319متٍؼ ظِ ٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ادْٚؿ ،ٛبٚب مْٚؿ ٛأيب بـ ـً- ٛرض اّلِل ظْف ،) 3808( -ومًِؿ :ـتٚب ؾوٚمؾ افهحٚب ،ٜبٚب
مـ ؾوٚمؾ ظٌد اّلِل بـ مًًقد ( )2464مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو -رض اّلِل ظْٓم.
( )320أخرجف أبق افٍوؾ افرازي يف ؾوٚمؾ افَرآن (ص.)14
 321أخرجف مًِؿ :ـتٚب اف ذـر وافدظٚء وافتقب ٜوآشتٌٍٚر ،بٚب ؾوؾ آجتمع ظذ تالوة افَرآن وظذ افذـر.)2699( ،
( ) 322هٚرون بـ ظْسة بـ ظٌد افرَحـ ،أبق ظٌد افرَحـ افنٌٔٚين افُقيف ،ابـ أيب وـٔع .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري ٓ :ٛبٖس بف .مٚت شْ ٜاثْت غ
وأربًٔـ ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 100/30ترْج ،)6521ٜومٔزان آظتدال ( 284 /4ترْج.)9165 ٜ
( ) 323ظْسة بـ ظٌد افرَحـ ،أبق وـٔع افنٌٔٚين افُقيف .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜإير :ثَٚت ابـ حٌٚن ( 303 /7ترْج،)10185 ٜ
وهتذي ٛافُمل ( 423 /22ترْج.)4539 ٜ

أخالق حملة القرآن
قت اّلِلِ َ -ظ هز وج هؾ -يتََدََ ارشق َن ؾِ ِ
ِ ٝمـ بٔ ِ
ؾو ُؾ َؿ َٚلِ :ذ ْـْر اّلِلِ َأ ْـْز ،وم ٚج َِس َؿقم ِيف بٔ ٍ
ٓ ْب ِـ َظ هٌ ٍ
ٔوف
ٚسَ :أ ُّي ا ْف ًَ َّ ِؾ َأ َ
َ َ
ْ ُُ
َُ َ َ َ َ ْ ٌ َْ
َ َ ُ
ُ
ٚف اّلِلِ َ -تً َٚػ -م ٚدامقا ؾِ ِ
ِ
ُقووقا ِيف
ٔوف َحتههوك َ ُ
َٚب اّلِلِ َو َيتَ ًََ ٚض ْق َٕ ُف َب َْْٔ ُٓ ْؿ إِٓه َأ َط هِتْ ُٓ ُؿ ادَْالَ َِم َُ ُ ٜبِ َٖ ْجِْ َحتِ ََٓ ٚو َـَُُٕ ٚقا َأ ْو َٔ َ
َي ُ
َ
ـتَ َ
َ َ ُ
ح ِد ٍ
يَ ٞؽ ْ ِ
َر ِه) .
َ
()324

اْلدي ٞإول ،هق ظْد مًِؿ وظْد أَحد ،وابـ مٚجف ،وأيب داود ،وافثٚين ظْد مًِؿ ،وافثٚف ٞي أؿػ ظِٔف.
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌمش .هذا جزء موـ
افذي ظْد مًِؿ هق جزء مـ اْلدي ،ٞظْدم ٚؿٚل افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :مْ ٚ
اْلدي ،ٞواْلدي ٞيف صحٔح مًِؿ يف ـتٚب افذـر وافدظٚء ،بٚب ؾوؾ آجتمع ظذ تالوة افَرآن افُريؿ ،وأوفوف:
ِ ِ
ِ
ب افدُُّّ َْٕٔ َٕ ٚهٍ َ ٞاّلِلُ َظْْ ُف ِ َِبُ ٚـ ُْر َب ًِ ٜم ْـ ُـ َُر ِ
« َم ْـ َٕ هٍ ََ ٞظ ْـ ُم ْٗ ِم ٍـ ُـ ُْر َب ًِ ٜم ْـ ُكَ ََر ِ
نو اّلِلُ
ن َظ َذ ُم ًِْ ٍؿ َي ه َ
ب َي ْق ِم ا ْفَََٔ ٚمَ ،ٜو َم ْـ َي ه َ
أخر ِة ،واّلِلُ ِيف َظق ِن ا ْفًٌ ِد مَ ٚـََ ٚن ا ْفًٌدُُ ِيف َظوق ِن َأ ِخ ِ
َظ َِٔ ِف ِيف افدُُّّ ْٕٔ ٚوأ ِخر ِة ،ومـ ش َس مً ِِم ش َسه اّلِلُ ِيف افدُُّّ ْٕٔ ٚو ِ
ٔوف،
ْ
َْ
ْ
َ َ
َ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ً َ َُ
َ َ
ْ
َْ َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ومـ ش َِ َؽ َض ِري ًَ ٚي ِْتَ َِّس ؾِ ِٔف ِظ ِْم شٓ َؾ اّلِلُ َفف بِ ِف َض ِري ًَ ٚإِ َػ ْ ِ
َوٚب
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌم ِيف َب ْٔ ٝم ْـ ُب ُٔقت اّلِلِ َيتْ ُِوق َن ـتَ َ
اجلْههَ ،ٜو َمْ ٚ
ُ
ً َ ه
َ ُ
َ
َ َ ْ َ

اّلِلِش ...إػ آخر اْلدي.ٞ
ِتَ ٚف َس َؿ ْق ٌمش ،ؿوٚل افْوقوي
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌمش ،أو « َمَ َ ٚ
هذا اْلدي ٞافًئؿ يف ؿقففَ « :مْ ٚ

( )325

-رَحوف اّلِل تًوٚػ :يف هوذا

اْلديٌ ٞ
دفٔؾ ظذ ؾوؾ آجتمع ظذ تالوة افَرآن افُريؿ يف ادًجد ،وذـر إٔف يِحؼ ِبذا -أي ِبذا افٍوؾ -م ٚـٚن
آجتمع يف مُٚن آخر ددارش ٜافَرآن ،ـٖن يُقن يف مدرش ،ٜأو ربٚط ،أو مُٚن آخر َيتّع ؾٔف افْٚس ،أو َيتّع ؾٔف
أيو ٚم ٚيتدارس بف ضالب افًِؿ يف تًٍر أيٚت،
أهؾ افَرآن :فَٔرؤوا افَرآن ؾٔم بْٔٓؿ ويتدارشقٕف ،وؿد يِحؼ بف ً
ومً ٕٚٓٔٚودٓفتٓ ،ٚؾَٔرؤون أيٚت ،ويَرؤون ادًٚين افتل ؾٔٓ ،ٚويَرؤون افتًٍر :فٔهِقا إػ ادًٚين وإحُٚم افتل
يف هذه أيٚت.

( )324أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ ( ،)30308وؿٚل ابـ رج ٛيف جٚمع افًِقم واْلُؿ ( : )301/2روي مرؾقظ ٚوادقؿقف أصح.
( )325تٔك بـ ذف بـ ُم ِّري بـ حًـ يـ حًغ ،أبق زـري ٚاْلزامل افْقوي افنٚؾًل افدمنَل ،اْلٚؾظ افزاهد ،أحد أظالم افنٚؾًٔ .ٜوفد يف
ادحرم شْ ٜإحدى وثالثغ وش ٝمئ .ٜسف أوؿٚتف يف افًِؿ وافًّؾ بف ،وت ٌحر يف اْلدي ٞوافٍَف وافٌِ .ٜـٚن يف ْلٔتف صًرات بٔض ،وـٚن
ظِٔف شُْٔ ٜووؿٚر يف افٌح ٞمع افٍَٓٚء .فف مٗفٍٚت جٔٚد أثْك ظِٔٓ ٚادقاؾؼ وادخٚفػ :مْٓ" :ٚادجّقع" ،و"روو ٜافىٚفٌغ" .تقيف فِٜٔ
إربًٚء افرابع وافًؼيـ مـ رج ٛشْ ٜش ٝوشًٌغ وش ٝمئ .ٜإير" :حتٍ ٜافىٚفٌغ يف ترْج ٜاإلمٚم ُمٔل افديـ" ٓبـ افًىٚر.

أخالق حملة القرآن
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌمش ،وافَقم هْ :ٚاجلمظ ٜمـ افْٚسُ ،ش ُّّقا بذفؽٕ :ن ِبؿ تَقم مٓٚم إمقر ،وٓ يىِوؼ هوذا
ؿٚلَ « :مْ ٚ
ؾحً ،ٛوٓ يدخؾ ؾٔف افًْٚء -يف هذا افٍِظ ،ـم ؿوٚل اّلِل -تًوٚػ -يف شوقرة
افٍِظ يف أصؾ افٌِ ٜإٓ ظذ افرجٚل
ُ
اْلجرات :يَ ٚأَي ٚا هف ِذيـ آمُُْقا َٓ يً َخر َؿقم ِمـ َؿق ٍم ظًك َأ ْن ي ُُُقُٕقا َخرا ِمْْٓؿ﴾  ،ثؿ ؿٚل :وَٓ ًِٕٚء ِمـ ًِٕ ٍ
ٚء
َ ُ
َ َ ٌ ْ َ
ًْ ُ ْ
َ ْ ْ ٌ ْ ْ َ َ
َ َ
َ ُّ َ
َظ ًَك َأ ْن َي ُُ هـ َخ ْ ًرا ِمْْ ُٓ هـ﴾  ،ؾٍهؾ بغ افَقم وبغ افًْٚء ،ؾدل ظذ أن افَقم يىِؼ ظذ افرجٚل خٚص ،ٜـوم ؿوٚل
( )326

( )327

زهر

( )328

أيو:ٚ
ً

وم ٚأدري وفً ٝإخٚل أدري *** أؿق ٌم آل حهـ أم ًٕٚء
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌم
أي :أهؿ رجٚل أم ًٕٚء أهؾ هذا ادُٚن فُـ ٓ يٗخذ مـ هذا أن ؿقفف -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :و َمْ ٚ
ِ ٝمـ بٔ ِ
ِيف بٔ ٍ
قت اّلِلِش .أن افًْٚء ٓ يَرأن افَرآن ،وٓ يِْـ إجر وٓ افثقاب ،بؾ يدخؾ يف ذفؽ افًْٚء ،ؾ٘ذا ُـ هـ يف
ْ ُُ
َْ
مُٚن أو يف ادًجد ،ؾٚدرأة إذا جٚءت فِهالة يف مُٚهن ٚادًد هل ٚوادخهص هل ،ٚأو دخِ ٝاْلورم ادُول أو افٌْوقي،
وجًِ ٝتَرأ افَرآن ،أو تَرأ مع َمـ بجقاره ،ٚؾٓل داخِ ٜيف هذا افٍوؾ افًئؿ ،وإٕم ذفؽ يف ادًْك افٌِوقي ،وٓ
يٍٓؿ مـ هذا أهن ٓ ٚتدخؾ يف هذا افٍوؾ ،بؾ افٍوؾ صٚمؾ فِذـر وإٕثوكٕ :ن افُوؾ مُِوػ بٚفًٌوٚدة ،وبوتًِؿ
افًِؿ.
أم ٚيف إمقر إخرى افتل ٓ يُّـ أن ينسك ؾٔٓ ٚافرجٚل مع افًْٚء ،ؾٓذا ٓ تدخؾ ؾٔف افًْٚء ،ـَقفف -ظِٔوف
افهالة وافًالمَ « :ي ُٗ ُّم ا ْف ََ ْق َم َأ ْؿ َر ُؤ ُه ْؿش  .ؾٚفًْٚء ٓ يدخِـ يف هذا ،ويف ؿقفف -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :ي ُٗ ُّم ا ْف ََ ْق َمش.
( )329

( )326اْلجرات.11 :
( )327اْلجرات.11 :
أد بـ
( )328زهر بـ أيب شِّك -واشّف ربًٔ -ٜابـ ريٚح بـ ؿرة بـ اْلٚرث بـ مٚزن بـ ثًٌِ ٜبـ ثقر بـ هرم ٜبـ إصؿ بـ ظثمن بـ ظّرو بـ ّ
ضٚبخ ٜبـ إفٔٚس بـ مي بـ ٕزار .وهق أحد افثالث ٜادَدمغ ظذ شٚمر افنًراء ،وَه :ٚامرؤ افَٔس ،وافْٚبٌ ٜافذبٔٚين .ظٚس اْلروب افتل
ثري .ٚي يدرك اإلشالم
ٕنٌ ٝبغ ظٌس وذبٔٚن ،وؿد أشّٓ ٝظنرة أخقافف يف تِؽ اْلروب وصِٕٔٚ ٝره .ٚوـٚن صٚظرا جمٔدا ،وشٔدا ذيٍّ ٚ
ظذ افهحٔح ،وابْف هق افهحٚيب اجلِٔؾ ـً ٛبـ زهر .إير :إؽٚين ( ،)288 /10وضٌَٚت ؾحقل افنًراء (.)63 /1
( ) 329أخرجف مًِؿ :ـتٚب ادًٚجد ومقاوع افهالة ،بٚب مـ أحؼ بٚإلمٚم )673( ٜمـ حدي ٞأيب مًًقد إٕهٚري.
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رد ظذ َمـ يَقل ب٘مٚم ٜافًْٚءٕ :ن افَقم ادراد ِبؿ افرجٚل خٚص ٜدون ؽرهؿ ،وٓ يَقل أحد بٖن ادرأة تٗم افرجٚل،
ؾٓذا اْلدي ٞيرده.
ه
وحوٞ
ؾٍل هذا ؾوؾ ظئؿ ،وافتحِؼ ٕجؾ ؿراءة افَرآن وتًِّٔف مـ إمقر افتل ٕدب إفٔٓ ٚافنٚرع اْلُٔؿ،
ظِٔٓ ٚيف آيٚت ظٚم ،ٜويف أحٚدي ٞخٚص ٜـم يف هذا اْلدي ،ٞفُـ هذا اْلدي ٞظْدم ٚبغ افًٌ ٛافوذي موـ أجِوف
آجتمع ،وهق يف بٔ ٝمـ بٔقت اّلِل ،وبٔقت اّلِل هل ادًٚجد ،ؿٚل اّلِل -تًٚػِ :يف بٔ ٍ
قت َأ ِذ َن اّلِلهُ َأ ْن ُت ُْر َؾ َع َو ُي ْذ َـ ََر ؾِٔ َٓٚ
ُُ
اش ُّ ُف﴾  ،وٓ يذـر يف هذه ادًٚجد إٓ افَرآن افُريؿ ،وم ٚيدخؾ يف بٕٔٚف ومًْوٚه :موـ افودروس وادحوٚضات
ْ
( )330

وافٍتٚوى ،ؾٓذه ـِٓ ٚداخِ ٜيف ظِقم افَرآن افُريؿ.
ِ
ِ
ٍ ِ
َٚب اّلِلِش .أي :يَرؤوٕف ويتًِّقٕوف ؾؤم
اجتَ ََّ َع َؿ ْق ٌم ِيف َبْٔ ٝم ْـ ُبُٔقت اّلِلِش .أي :يف هذه ادًٚجدَ « ،يتْ ُِق َن ـتَ َ
« َو َمْ ٚ
ِ
ؤم
بْٔٓؿ ،ويتدارشقٕف ،ؾٓذا ُي ًَ ِِّؿ هذا ،وهذا يًِؿ هذا ،وهذا يؼح هلذا ،وهذا يٍن هلذا :وهلذا ؿٚلَ « :يتََدََ َار ُشق َٕ ُف ؾ َ
َب َْْٔ ُٓ ْؿش.
َ
افٍوؾ ادست ٛظِٔف ،وثّرة هوذا آجوتمع ،وٕتٔجو ٜذفوؽ أن يُوقن ظِٔوف
ؾٌَ هغ مـ هذا آجتمع ،وهذا افَِٚء
إجر ،وهق م ٚجٚء ذـره يف هذا اْلدي ،ٞؿٚل« :إِٓه َح هٍ ِِْ ٝبِ ُؿ ادَْالَ َِم َُ ُٜش .ؾٚدالمُ ٜتتٌع إمٚــ افتل ؾٔٓ ٚذـور اّلِل -
تًٚػ ،وتَػ ظذ ريٚض افهْٚلغ ،ؾٚفًِؿ روو ٜمـ ريٚض افهْٚلغ ،ؾتٖيت ادالمُ ٜوِتٚفس هٗٓء افَقم :وهلوذا
ؿٚلَ « :ح هٍ ِِْ ٝبِ ُؿ ادَْالَ َِم َُ ُٜش .أي :أحدؿِ ٝبؿ ،وجًِ ٝحقهلؿ ،وإن ي يروهو ،ٚوؿود تَودم ؾؤم شوٌؼ أن ُأشؤد بوـ
ُحور ـٚن يَرأ ،وـ ٕٝٚاْلرـ ٜمـ افٍرس بًٌ ٛرؤيتف فِّالمُ ،ٜؾِم أخوز افٌْول -ظِٔوف افهوالة وافًوالم-
ِ
افه ٌَ ِ
هٚس ادَْالَ َِم َُ َٜش ٕ .هنٕ ٚزف ٝتًتّع افَرآن افُريؿ.
بذفؽ ،ؿٚلَ « :ف ْق َب َِ َ
ٚح َف َر َأت افْه ُ
َٔ ٝت َْ َر ُأ إِ َػ ه
( )331

( )332

( )330افْقر.36 :
( ) 331أشٔد بـ حور بـ شمك بـ ظتٔؽ ابـ امرئ افَٔس بـ زيد بـ ظٌد إصٓؾ بـ جنؿ بـ اْلٚرث بـ اخلزرج بـ ظّرو بـ مٚفؽ بـ
إوس إٕهٚري إود إصٓع .يُْك :أب ٚتٔك .أشِؿ ؿٌؾ شًد بـ مًٚذ ظذ يد مهً ٛبـ ظّر بٚدديْ ،ٜوـٚن إشالمف بًد افًٌَٜ
إوػ .إير :آشتًٔٚب( :ص 44 :ترْج ،)6 ٜواإلصٚب 83 /1( ٜترْج.)185 ٜ
( )332أخرجف مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب ٕزول افًُْٔ ٜفَراءة افَرآن ( )796مـ حدي ٞأيب شًٔد اخلدري.

أخالق حملة القرآن
ِ
ِ
ِ
ورا ٌم
ؾٚدالمُ ٜحت ٛافذـر ،وحت ٛإظمل افهْٚل ،ٜوتنٓد افهوِقات موع اجلمظوَ « ،ٜيتَ ًََ ٚؿ ُ
و ٛؾؤ ُُ ُْؿ َمالََم ََُو ٌ ٜـ َ
َي ِِ ًُق َن ؾِٔ ََٓ ،ٚو َي ًْتَ َِّ ًُق َن إِ َػ َم ٚؾِٔ َِٓ ٚم َـ ْ
َيتَتَ هٌ ًُق َن ِح َِ َؼ ِّ
اخلَ ْ ِرش  .وأظيؿ حِؼ افذـر هل م ٚـوٚن يف افَورآن
افذ ْـ ِْرَ ،و َ ْ
افُريؿ :وهلذا ؿٚل افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يف هذا اْلدي ٞافهحٔح« :إِٓه َح هٍ ِِْ ٝبِ ُؿ ادَْالَ َِم ََُو ُٜش .وحٍو ٝأي:
غ ِم ْـ َح ْق ِل ا ْف ًَ ْر ِ
ش ُي ًٌَِّ ُحق َن بِ َح ّْ ِد َر ِِّبِ ْؿ﴾  .حوٚؾغُ :مودؿغ،
أحدؿ ،ٝـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َت ََرى ادَْالَ َِم َُ ََ ٜحِّ ٚؾ َ
أيو ٚيف ؽزوة بدر ،ـم أخز اّلِل ظْٓؿ يف شقرة إٍٕٚل :إِ ْذ
وحٚضيـ يف ذفؽ ادقؿػ افًئؿ ،ـم حيت ادالمًُ ٜ
( )333

( )334

ي ِ
قحل َر ُّب َؽ إػ ادَْالَ َِم َُ ََِ ٜأ ِّين َم ًَ ُُ ُْؿ َؾثٌَِّتُُقا ا هف ِذي َـ آ َمُُْقا﴾ .
ُ
( )335

ِ
َحو ُٜش .أي :رَحو ٜاّلِل -تًوٚػ ،أي:
افر ْ َ
إجر افثٚين ،أو افثقاب ادست ٛظذ هذا ،وثّرة هذا آجتمعَ « :ؽَن َٔتْ ُٓ ُؿ ه
رَحٓؿ اّلِل -تًٚػ -وأحٚضٓؿ ِبذه افرَح ،ٜوـٍر بذفؽ خىٚيٚهؿ ،ورؾع بٚجتمظٓؿ درجوٚهتؿ ،وأوصوِٓؿ إػ جْتوف
وروقإف ومروٚتف وـرمف -جؾ وظالٕ :هنؿ اجتًّقا ظذ أمر تٌف اّلِل -تًٚػ -ويروٚه ،وهق افَرآن افُريؿ.
ِ
ّٔ ْـ ِظْْْدََ ُهش .افذـر هْ :ٚأي :افذـر يف ادأل إظذ ،وهق ذـر ثْٚء وتؼيػ ،وذـور
إجر افثٚفَ « :ٞو َذ َـ ََر ُه ُؿ اّلِلُ ؾ َ
مٌٚهٚة ِبؿ ظْد مالمُتف ،ـم يٌٚهل اّلِل -تًٚػ -بخَِف يقم ظرؾ ٜمالمُتََف ،حْٔم يرآهؿ وؿق ًؾ ٚيف ذفؽ افهًٔد ،ؾٚفذـر
هْ- ٚذـر اّلِل تًٚػ هلؿ -أن يذـرهؿ يف ادأل إظذ ،ويثْل ظِٔٓؿ بثْٚء يًتحَقٕف ويؼؾٓؿ ِبذا افذـر ،ويٌٚهل ِبوؿ
وين َأ ْذ ُـُر ُـُؿ﴾  ،وؿراءة افَرآن ذـر ّلِل -تًٚػ ،ؿٚل اّلِل -تًوٚػ :و َف ِ
ادالمُ ،ٜـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :ؾْ ٚذ ُـُر ِ
وذ ْـ ُْر اّلِلهِ
َ
ْ ْ
ُ
( )336

(( ) ) 333متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افهالة ،بٚب ؾوؾ صالة افًك ( ،)7486 ،7429 ،555مًِؿ :ـتٚب ادًٚجد ومقاوع
افهالة ،بٚب ؾوؾ صاليت افهٌح وافًك وادحٚؾي ٜظِٔٓم( )632مـ حدي ٞأيب هريرة بًّْٚه.
( )334افزمر.75 :
( )335إٍٕٚل.12 :
( )336افٌَرة.152 :

أخالق حملة القرآن
ؾّـ ذـر اّلِل -تًٚػ ،ؾ٘ن اّلِل يذـره ،وجٚء يف اْلدي ٞافَددَ « :م ْـ َذ َـ ََر ِين ِيف َٕ ٍْ ًِ ِف َذ َـ َْر ُت ُف ِيف َٕ ٍْ ِزَ ،و َم ْـ
ْز﴾ َ ،
َأ ْـ َ ُ
أل َذ َـَر ُتف ِيف م ٍ
َذ َـَر ِين ِيف م ٍ
أل َخ ْ ٍر ِمْْ ُفش .
ْ ُ َ
َ
َ
( )337

( )338

ؾ٘ذا ـٚن اّلِل -تًٚػ -يٌٚهل بّالمُتف ُؿ َراء افَرآن افُريؿ ،ؾٖي ذف ،وأي ؾوؾ أظيؿ مـ هذا
أيو ٚم ٚيقوح هذا ادًْك ،د ٚجٚء افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -إػ ُأيب
وؿد ثٌ ٝيف اْلديً ٞ

( )339

-ـم يف صحٔح

ِ
وؿش .
مًِؿ -وؿٚل« :إِ هن اّلِلَ َأ َم َرين َأ ْن َأ ْؿ َر َأ َظ َِْٔ َؽ ا ْف َُ ْرآ َنش .ؾَرأ ظِٔف شقرة افٌْٔ ،ٜؿٚل :أوشمين اّلِل فوؽ ؿوٚلْ ًَ َٕ « :
( )340

ؾرحِ ٚبذا اخلز مـ افهٚدق ادهدوق ،أن اّلِل -تًٚػ -ؿد شمه بٚشّف يف ادوأل إظوذ يف ادالمُو ،ٜؾَوٚل:
ؾٌُك ُأيب ً
« َٕ ًَ ْؿَ ،أ َم َر ِين َأ ْن َأ ْؿ َر َأ َظ َِْٔ َؽش .ؾَرأ ظِٔف شقرة افٌْٔ ،ٜؾذـره اّلِل -تًٚػ -يف ادأل إظوذ ،وأثْوك ظِٔوف ظْود مالمُتوف
ِ
ّٔ ْـ ِظْْْدََ ُهش.
ادًٌح ٜبَدشف ،وهذا هق مًْك ؿقفف -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :و َذ َـ ََر ُه ُؿ اّلِلُ َ -ت ًَ َٚػ -ؾ َ
افً َُِْٔ ُٜش .زيٚدة ظذ م ٚتَدم :حٔ ٞؿٚلَ « :يتََدََ َار ُشق َٕ ُف َبَْْٔ ُٓ ْؿ ،إِٓه َٕ ََز َف ْٝ
ويف إثر أخر افذي بًدهََ َٕ « :ز َف َْ ٝظ َِْٔ ِٓ ُؿ ه
افً َُِْٔ ُٜش .أيٕ :زل ظِٔٓؿ افقؿٚر واخلنٔ ٜوافىّْٖٕٔ ،ٜوافًُْٔ ٜهل ضّْٖٕٔ ٜافَِ ،ٛوزوال افٍزع ظْف ،حتك
َظ َِْٔ ِٓ ُؿ ه
يف وؿ ٝاخلقف إذا ٕزف ٝافًُْٔ ٜظذ افَِ ٛزال ظْف واضّٖن ،وؿد ذـر اّلِل -تًٚػ -ظٌٚده ظذ فًوٚن ٌٕٔوف -ظِٔوف
ًُّك بآيٚت افًُْٔ ،ٜأوهل ٚؿقفف -تًٚػ -يف شقرة افٌَرةَ :و َؿ َٚل َهل ُ ْؿ ٌََُِّٕٔ ُٓ ْؿ إِ هن آ َي َُ ٜم ِْ ُِ ِف َأ ْن
افهالة وافًالم -بآيٚت ُت ه
قت ؾِ ِٔف َش َُِْٔ ٌ. ﴾ٜ
َي ْٖتَِٔ ُُ ُُؿ افتههُ ٚب ُ
( )341

( )337افًٌُْقت.45 :
( ) 338متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افتقحٔد ،بٚب ؿقل اّلِل -تًٚػ :-وتذرـؿ اّلِل ًٍٕف ( ،) 7405مًِؿ :ـتٚب افذـر وافدظٚء وافتقبٜ
وآشتٌٍٚر ،بٚب اْل ٞظذ ذـر اّلِل تًٚػ ( )2675مـ حدي ٞأيب هريرة.
( ) 339أيب بـ ـً ٛبـ ؿٔس بـ ظٌٔد بـ زيد بـ مًٚوي ٜبـ ظّرو بـ مٚفؽ بـ افْجٚر .شٔد افَراء ،أبق مْذر إٕهٚري افْجٚري اددين ادَرئ
افٌدري ،ويُْك أيو ٚأب ٚافىٍٔؾ .صٓد افًٌَ ،ٜوبدرا ،وْجع افَرآن يف حٔٚة افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ،-وظرض ظذ افٌْل -ظِٔف افًالم،-
وحٍظ ظْف ظِم مٌٚرـ ،ٚوـٚن رأش ٚيف افًِؿ وافًّؾ -رض اّلِل ظْف .-ؿٚل فف افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ« :-فْٔٓؽ افًِؿ أب ٚادْذرش .مٚت
شْ ٜاثْتغ وثالثغ .إير :آشتًٔٚب (ص 42 :ترْج ،)2 ٜوأشد افٌٚب 168 /1( ٜترْج.)34 ٜ
( )340متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب ادْٚؿ ،ٛبٚب مْٚؿ ٛأيب بـ ـً ،)4961 ،4959 ،3809( ٛمًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه،ٚ
بٚب اشتحٌٚب ؿراءة افَرآن ظذ أهؾ افٍوؾ واْلذاق ؾٔف ( )799مـ حدي ٞإٔس.
( )341افٌَرة.248 :

أخالق حملة القرآن
قت﴾ ،هق افهْدوق وم ٚؾٔف ،ؿٚفقا :إن افذي ؾٔوف
ؿٚل افًِمء :افًُْٔ ٜهْ ٚبًّْك :آضّئْٚنَ ،أ ْن َي ْٖتِ َٔ ُُ ُُؿ افتههُ ٚب ُ
هل أفقاح مقشك افتل ـتٌٓ ،ٚأو جزء مْٓ ،ٚؾ٘ذا رأوا هذا افهْدوق حِ ٝيف ؿِقِبؿ افًُْٔ ،ٜوهذا داخؾ يف أوفئوؽ
افَقم مـ بْل إهامٔؾ ،افذيـ ؿٚفقا فٌْٔٓؿ :ا ْب ًَ َْ ٞفَََْ ٚم ِِ ًًََُٚ ُٕ ٚتِ ْؾ ِيف َشٌِ ِ
ٔؾ اّلِلهِ﴾  ،ؾىِ ٛهذا افٌْل -ظِٔف افًالم -
( )342

مـ اّلِل -جؾ وظال -أن يًٌ ٞهلؿ مِ ًًُ ٚيَقدهؿ يف هذه ادًٚرك افتل َيقووقهن ،ٚوفُوـ َي يًوتج ٛأـثورهؿ ،وإٕوم
ِ ِ
ِ
ِ
َوؿ
اشتجٚب افَِٔؾ ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :ؾ َِ هم ُـُت َ
َ ٛظ َِْٔ ِٓ ُؿ ا ْفَتَ َُٚل َت ََق هف ْقا إِٓه َؿِٔالً مْْ ُٓ ْؿ﴾  ،ويف آخر أي ٜؿوٚلَ :ـ ْ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
دامم هؿ افَِ :ٜوهلذا ؿٚل اّلِل -تًٚػ -يف شقرة افنًراء بًد أن
م ْـ ؾئََ ٜؿِٔ ََِ ٜؽ ٌََِ ْ ٝؾئَ ًَ ٜـَث َر ًة﴾  ،ؾٚدًتجٌٔقن فِحؼ ً
غ﴾  ،ـرره ٚبًد ـؾ ؿه :ٜإِ هن ِيف َذفِ َ
وؽ ٔ َيو ًٜ
ذـر ؿهص إٌٕٔٚء ،ؿٚل :إِ هن ِيف َذفِ َؽ ٔ َي ًَ ٜو َمَ ٚـََ ٚن َأ ْـثَ ُر ُه ْؿ ُم ْٗ ِمِْ َ
( )343

( )344

( )345

غ * وإِ هن رب َؽ َهلق ا ْفً ِز ُيز ِ
ِِ
ٔؿ﴾  ،يًْول :ي يوٗمـ موع هوٗٓء إٌٕٔوٚء افوذيـ تَودمٝ
َو َمَ ٚـََ ٚن َأ ْـ َث ُر ُه ْؿ ُم ْٗمْ َ َ َ ه ُ َ َ
افرح ُ
ه
أيووٚ
ؿههٓؿ إٓ افَِٔؾ ،وأـثرهؿ ي يٗمـ ،ويدل ظذ ذفؽ ؿقفف -تًٚػَ :و َم ٚآ َم َـ َم ًَ ُف إِٓه َؿ ِِ ٌٔؾ﴾  ،ويدل ظِٔف ً
غ﴾  ،وؿقفف -تًٚػ :و َؿ ِِ ٌٔؾ ِمـ ِظٌ ِ
ؿقفف -تًٚػَ :و َم ٚأـثر افْه ِ
ٚد َي ه
ُقر﴾ .
هٚس َو َف ْق َح َر ْص َ ٝبِ ُّ ْٗ ِمِْ َ
ْ َ
َ
افن ُُ ُ
( )346

( )347

( )349

( )348

ؾٚإلًٕٚن ٓ يٌس بُثرة افٌٚضؾ ،وٓ بُثرة أتٌٚظف ،وٓ بُثرة افٍُر ،ؾٓؿ ـثر ،وهذه شْ ٜاّلِل -تًٚػ -يف خَِوف،
دامم يف ـؾ زمٚن ومُٚن ،وفُـ اْلؼ فف افٌٌِ ،ٜوفق ـٚن ؿِٔالًً ،ـم يف أيَ :ٜـ َْؿ ِم ْـ ؾِئَ ٍَ ٜؿ ِِٔ َِ ٍٜ
وأهؾ اْلؼ هؿ افَِٔؾ ً
ْل ِّؼ َظ َذ ا ْفٌَٚضِ ِؾ َؾَٔدْْ َم ٌُ ُف﴾  ،وأهؾ اْلؼ ؿِٔوؾ ،وأهوؾ افٌٚضوؾ
َؽ ٌََِ ْ ٝؾِئَ ًَ ٜـَثِ َر ًة﴾  ،ويَقل -تًٚػَ :ب ْؾ َٕ َْ ِذ ُ
ف بَِ ْ ٚ
( )351

( )350

ْٚل ِّؼ َظ َذ ا ْفٌٚضِ ِؾ َؾٔدْْ م ٌُف َؾِ٘ َذا ُهق َز ِ
اه ٌؼ﴾ .
ـثرَ ،ب ْؾ َٕ َْ ِذ ُ
َ
َ َ ُ
َ
ف بِ ْ َ
( )352

( )342افٌَرة.246 :
( )343افٌَرة.246 :
( )344افٌَرة.249 :
( )345افنًراء.8 :
( )346افنًراء.9 - 8 :
( )347هقد.40 :
( )348يقشػ.103 :
( )349شٌٖ.13 :
( )350افٌَرة.249 :

أخالق حملة القرآن
ويف شقرة افتقب ،ٜجٚءت أيٚت يف شٔٚق إحدى ادًٚرك ،ؾَٚل اّلِل -تًٚػُ :ثؿ َأ َٕز َل اّلِلهُ ش ِ
ؤَُْتَ ُف َظ َ
وذ َر ُشوقفِ ِف
َ
ه
ِ
ِ
ِ
ِِ
َْكو ُه َؾ ََدْْ
َو َظ َذ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
غ َو َأ َٕز َل ُجُُْق ًدا هي ْ َت ََر ْو َهَ ٚو َظ هذ َب ا هفذي َـ َـ ٍَ ُروا َو َذف َؽ َج َزا ُء ا ْف ََُٚؾري َـ﴾  ،وبًده ٚؿٚل :إٓه َت ُ ُ
قل فِه ِ
َٕ ََك ُه اّلِلهُ ِإ ْذ َأ ْخ َر َج ُف ا هف ِذي َـ َـ ٍَ ُروا َث ِٚين ا ْثَْ ْ ِ
َهِ ٚيف ا ْف ٌَ ِ
حت َز ْن ِإ هن اّلِلهَ َم ًََََْ ٚؾ َٖ َٕز َل اّلِلهُ َش َُِْٔ َت ُف َظ َِ ْٔ ِف
ٚح ٌِ ِف َٓ َ ْ
َٚر ِإ ْذ َي َُ ُ َ
َغ ِإ ْذ ُ َ
َ
َ
ٕوز َل افً ِ
ُقد هي َتَروه ، ﴾ٚويف شقرة افٍوتح :هوق ا هف ِ
ٍ
ؤَُْ َِ ٜيف ُؿ ُِ ِ
وز َدا ُدوا إِ َيم ًًٕو ٚهمو َع
غ فَِٔ ْ
وٗ ِمِْ َ
وقب ادُْ ْ
وذي َأ َ
َو َأ هيدََ ُه بِ ُجُْ ْ َ ْ َ
ُ َ
ه
ِ
ِ ِ
حت َ ٝه ِ ِ
غ إِ ْذ ُيٌَ ِٚي ًُق َٕ َ
افً َُِْٔ ََ ٜظ َِؤْ ِٓ ْؿ
َؽ َ ْ
ض اّلِلهُ َظ ِـ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
افن َج َرة َؾ ًَِ َؿ َمِ ٚيف ُؿ ُِقِبِ ْؿ َؾ َٖ َٕز َل ه
إ َيم ِهن ْؿ﴾  .وؾَٔٓ :ٚف ََدْْ َر َ
قِبِؿ ْ ِ ِ
ِ
اجل ِ
ٚه ِِٔه َِ ٜؾ َٖ َٕز َل اّلِلهُ َش َُِْٔتَ ُف َظ َذ
اْلَّٔه َََ ٜحٔه ََ ْ ٜ
ِٚب ْؿ َؾتْ ًْحَ ٚؿ ِريًٌ . ﴾ٚويف آخره ٚؿٚل :إِ ْذ َج ًَ َؾ ا هفذي َـ َـ ٍَ ُروا ِيف ُؿ ُِ ِ ُ
َو َأ َث َ ُ
( )353

( )354

( )355

( )356

غ َو َأ ْف َز َم ُٓ ْؿ َـ َِِ َّ َ ٜافته َْ َقى﴾ .
َر ُشقفِ ِف َو َظ َذ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
( )357

ظع
افنٚهد أن هذه أيٚت شمه ٚابـ تّٔٔ : ٜآيٚت افًُْٔ ،ٜيَقل -رَحف اّلِل :م ٚؿرأت هذه أيٚت يف أمر اصتد ه
358

أيو ٚابـ افَٔؿ
مـ ؿِؼ أو ؾزع أو خقف إٓ اضّٖن ؿٌِل ،وذـر هذا ً

( )359

ظْف ،وهذا موّـ يف افٍتٚوى ،ؾ٘ذا م ٚرأيوٝ

( )351إٌٕٔٚء.18 :
( )352إٌٕٔٚء.18 :
( )353افتقب.26 :ٜ
( )354افتقب.40 :ٜ
( )355افٍتح.4 :
( )356افٍتح.18 :
( )357افٍتح.26 :
اْلراين ،ثؿ افدمنَل،
( ) 358تَل افديـ أبق افًٌٚس أَحد بـ ظٌد اْلِٔؿ بـ ظٌد افًالم بـ ظٌد اّلِل بـ أيب افَٚشؿ بـ اخلي بـ ُمّد بـ ّ
تّّٔٔ ٜ
اْلٌْع ،اإلمٚم افٍَٔف ،ادجتٓد ادحدث ،اْلٚؾظ ادٍن ،إصقيل افزاهد .برع يف افًِقم اإلشالمٔ ٜوأفٔ ،ٜوؿّع اّلِل بف أهؾ افوالل ،وٕك بف
أهؾ افًْ .ٜوفد شْ ٜإحدى وشتغ وش ٝمئ ،ٜوتقيف شْ ٜثمن وظؼيـ وشٌع مئ .ٜوفف مـ ادٗفٍٚت :افقاشىٔ ،ٜومْٓٚج افًْ .ٜإير افذيؾ
ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِ 491 /4( ٜترْج ،)531 ٜوافقايف بٚفقؾٔٚت ( 10 /7ترْج.)619 ٜ
(ُ ) 359مّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد بـ حريز ،صّس افديـ أبق ظٌد اّلِل ،افزرظل ،ثؿ افدمنَل .افٍَٔف إصقيل ،ادٍن افْحقي ،افًٚرف.
تّٔٔ .ٜوـٚن ذا ظٌٚدة وهتجد ،وضقل صالة ،وهل ٟبٚفذـر .فف
ابـ ؿٔؿ اجلقزي .ٜتٍَف يف ادذه ٛاْلٌْع ،وبرع وأؾتك ،وٓزم صٔخ اإلشالم ابـ ه
تقافٔػ حًٚن :مْٓ" :ٚزاد ادًٚد" ،و"بدامع افٍقامد"  .وفد شْ ٜإحدى وتًًغ وش ٝمئ ،ٜوتقيف شْ ٜإحدة ومخًغ وشٌع مئ .ٜإير :افٌدايٜ
وافْٓٚي - 523 /18( ٜدار هجر) ،وافذيؾ ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِ 170 /5( ٜترْج.)600 ٜ

أخالق حملة القرآن
أمرا ٕزل بؽ مـ خقف أو اوىراب أو ؿِؼُ ،
ؾٚتؾ هذه أيٚت ،ؾ٘هن ٚضريؼ افًُْٔ ٜوآضّئْٚن فًٌِد :وهلوذا ؿوٚل:
ً
افً َُِْٔ ُٜش .وافًُْٔ ٜهل آضّئْٚن وافقؿٚر واخلنقع ،وافىّْٖٕٔ- ٜوهل افًُْٔ -ٜهل جْود موـ
«إِٓه َٕ ََز َف َْ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ ه
جْد اّلِل ،إٔزهل ٚاّلِل -تًٚػ -ظذ رشقفف وظذ ادٗمْغ مـ ظٌٚده حتك يىّئْقا.
وهذه جٚءت يف مًرـ ٜمـ ادًٚرك ،وآي ٜشقرة افتقبو ٜـوذفؽٕ :ن ادًوٚرك -ـوم هوق مًِوقم -ؾٔٓو ٚاخلوقف
وآوىراب وآظتداء ،وهُذا ،ؾ٘ذا ؿرأت هذه أيٚت يف مثؾ تِوؽ إموٚــ وؽرهو ،ٚحِو ٝافىّْٖٕٔوُ ٜمِٓو،ٚ
ؾٚفًُْٔ ٜافتل يْزهل ٚاّلِل -تًٚػ -يف ؿِقب افًٌٚد هل رَح ٜمـ اّلِل -تًٚػ ،وهل جْد مـ جْقده ،جًِٓ ٚاّلِل -تًٚػ-
افً َُِْٔ ُٜش.
ٕهؾ افَرآن« :إِٓه َٕ ََز َف َْ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ ه
ويَقل ابـ افَٔؿ -رَحف اّلِل :وثّرة هذه افًُْٔ :ٜأن يىّئـ افَِ ،ٛويْؼح افهودر فِخوز تهودي ًَ ٚوإيًًَٕ ٚو،ٚ
وتًِٔم فألمر -ؾ٘ذا صدق افًٌد ادٗمـ بم جٚء مـ ظْد اّلِل ،وأيَـ ئًًَْ ٚصٚد ًؿٚ
تًِٔم وإذظ- ًًٕٚ ٚتهدي ًَ ٚفِخز
وفألمر
ً
ً
إٔف مـ ظْد اّلِل ،ثؿ شِؿ هلذا إمر افذي جٚء وأذظـ فف ،ـم ؿٚل -تًٚػَ :و ُي ًَ ِِّ ُّقا َت ًَْ ِِ ًٔم﴾ .
( )360

وؿٚل ٓ :تدع صٌٓ ٜتًٚرض اخلز يف افَِ ،ٛوٓ إرادة تًٚرض إمر ،ؾال متر مًٚروٚت افًقء بٚفَِ- ٛافتل متر
بًٚمر افْٚس -ؾْٓٚك مًٚروٚت شقء ُ
وصٌَف متر بٚفْٚس.
ويَقل :ؾال متر مًٚروٚت افًقء بٚفَِ ٛإٓ وهل جمتٚزة -وٓ تٗثر ظِٔف -مـ مرور افقشٚوس افنٔى ٜٕٔٚافتول
دامم ،ويًِق هذا اإلًٕٚن ظْد اّلِل مٔزإف بّداؾًتٓ- ٚأي :رد هذه افقشٚوس -ورده ٚوظودم افًوُقن
يٌتذ ِب ٚافًٌد ً
إفٔٓ.ٚ
ؾ٘ذا ٕزف ٝافًُْٔ ٜيف ؿِ ٛافًٌد ادٗمـ بٚتٌٚظف هذا افَرآن افُريؿ ٓ ،يُّـ أن يُقن شٌٔالً إػ افقشوٚوس وٓ
إػ افنُقك ،وٓ إػ إوهٚم ،وٓ إػ افٍتـٕ :ن اّلِل -تًٚػ -ؿد إٔزل افًُْٔ ٜيف ؿٌِف ،ؾٚفًُْٔ ٜأمور ظيؤؿ ،وهول
تتْزل ظذ أهؾ افَرآن ِبذا اْلدي ٞافهحٔح.

( )360افًْٚء.65 :

أخالق حملة القرآن
أيوَ « :ٚو َم ْـ َأ ْب َى َٖ بِ ِف َظ َّ ُِ ُف َي ُي ْ ِ
ن ْع ِ
بِ ِِه َٕ ًََ ٌُ ُفش .ؾٖظمل أخرة ٓ يٍْع ؾٔٓ ٚإٓ افتَقى وافًّؾ افهٚفح افذي
ؿٚل ً
ْ
ِ
ِ
ْل- ٚومـ إظومل
ؾّـ اتهػ بهٍ ٜافتَقى ،و َظّؾ صً ٚ
ؿدمف ،ـم ؿٚل -تًٚػ :إِ هن َأ ْـ َْر َم ُُ ُْؿ ظْْْدََ اّلِلهِ َأ ْت ََُ ٚـ ُْؿ﴾ َ ،
( )361

افهْٚل ٜؿراءة افَرآن افُريؿ -هذا هق افذي يٍْع يف أخرة ،ؾال يٍْع ؾٔٓ ٚافٍخور بًٕٕٚوٚب وٓ بٕٚحًوٚب ،وٓ
بُثرة اجلٚه وٓ بٕٚمقال.
ٕٚؿه ٚيف هذه افدٕٔ ،ٚؾًِٔف أٓ يتُؾ ظذ إمقر إخرى :ـَقة جٚهف ومُٕٚتف وحًٌف وًٌٕف ،بؾ
و َمـ ـٚن ظِّف ً
ظِٔف أن يًّؾ م ٚيًتىٔع ،ـم ؿٚل افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم ،ؾٕ٘ف ْجع ذات مرة أصحٚبف ومًٓوؿ ظٚمنو ،ٜوؿوٚل:
«ا ْظ َّ ُِقا ،ا ْظ َّ ُِقاش  .تثٓؿ ظذ افًّؾ ،وهذا افًّؾ شٔيٓر فؽ يف أخرة ،وٓ يٍتخر اإلًٕٚن بحًٌف وٓ بًْوٌف،
وإٕم يٍتخر بتَقاه وظِّف افهٚفح :وهلذا ؾْٓٚك ؾخر يف أي ٜافًٚبَ ،ٜـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َم ْـ َأ ْح ًَ ُـ َؿ ْقًٓ ِمم ه ْـ َد َظٚ
إػ اّلِلهِ و َظ ِّ َؾ ص ِ
غ﴾  .يٍتخر بٚفًّؾ افهٚفح ،يٍتخر بٖٕف مـ ادًِّغ ،وؿٚمؿ ظذ أمر اّلِل
ْٚلًَ ٚو َؿ َٚل إِ هٕهِْل ِم َـ ادُْ ًْ ِِ ِّ َ
َ
َ
( )362

( )363

يف اإلشالم ،وإٔف مـ أهؾ افدظقة إػ اّلِل ،ومـ أهؾ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر.
وإن ـٚن آؾتخٚر بٚفًْ ٛواْلً- ٛوذـره أمر وارد -وفُْف ٓ يًِق ظوذ افًّوؾ افهوٚفحٕٕ :وف ٓ يٍْوع يف
وقر َؾوالَ َأ ًْْٕووٚب بٔوَْٓؿ يقم ِئو ٍ
افهو ِ
وذ َوَٓ
أخوورة ،ـووم ؿووٚل اّلِل -تًووٚػ -يف آخوور شووقرة ادٗمْووقنَ :ؾووِ٘ َذا ُٕ ٍُِو َ
وخ ِيف ُّ
َ َ َْ ُ ْ َْ َ
ؾٌغ اّلِل -تًٚػ -إٔوف يف ذفوؽ افٔوقم افًيؤؿ ٓ
َي َت ًَََ ٚء ُفق َن﴾  .ؾال رء يٍْع يف أخرة مـ إحًٚب وإًٕٚب ،ه
( )364

يًتىٔع أحد أن يٌح ٞظـ ًٌٕف ،وٓ ظـ حًٌف ،وٓ مـ أي ؿٌِٔ ،ٜإٕم يٌح ٞظـ ظّؾ صٚفح يَدمف إػ اّلِل -تًٚػ:
ٚحٌتِ ِف وبِْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٔوف * فِ ُُ ِّ
ُوؾ
ٕن ـؾ منٌقل بًٍْف ،مٓتؿ بًِّف ٓ يْير حقففَ :ي ْق َم َيٍ ُّر ادَْ ْر ُء م ْـ َأخٔف * َو ُأ ِّمف َو َأبِٔف * َو َص َ َ َ

( )361اْلجرات.13 :
( )362أخرجف افىزاين يف افٌُر ( ) 7906بْحقه ،مـ حدي ٞأيب أمٚم ،ٜوأصِف يف افهحٔحغ مـ حدي ٞأيب هريرة ،وظٚمن.ٜ
( )363ؾهِ.33 :ٝ
( )364ادٗمْقن.101 :
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ِ ِ
ٍِ
وٚب
ا ْم ِر ٍئ ِّمْْ ُٓ ْؿ َي ْق َمئذ َص ْٖ ٌن ُي ٌْْْٔف﴾  ..إػ آخر أيٚت ،ؾُؾ يٍر موـ أؿورب افْوٚس إفٔوف :وهلوذا ؿوٚلَ :ؾوالَ َأ ْٕ ًَْ َ
( )365

َب َْْٔ ُٓ ْؿ﴾  .أي :يف ذفؽ افقؿ.ٝ
( )366

«ومـ َأب َى َٖ بِ ِف َظّ ُِفَ ،ي ي ِ ِ
ؾّـ أبىٖ بف ظِّف ،أي :ؿك يف افًّؾ ،وادظك إٔف يٍتخر بٚفًْ ،ٛؾٓوذا
َ َ ْ ْ
ن ْع بِف َٕ ًٌََُ ُفشَ .
َ ُ ُْ ْ
افًْ ٓ ٛيًٍْف يف ذفؽَ « ،ي ُي ْ ِ
ن ْع بِ ِف َٕ ًََ ٌُ ُفش .أي :ي يَدمف.
ْ
وإثر إخر ،وهق ظـ هٚرون بـ ظْسةوهٚرون بـ ظْسة ؿٚل ظْف ابـ حجر  ٓ :بٖس بف.
367

وظْسة هق أبقه ،ؿٚل :أبقه ظْسة بـ ظٌد افرَحـ افُقيف ،وثَف ابـ حجر ،وهق داخؾ يف إحٚدي ٞافًٚبَ ،ٜإٓ أن
ِ
ْزش .يًْل :أـز مـ ـؾ رء ،وذـر اّلِل ظٚم ،ـم ؿٚل اّلِل -
ؾٔف إوٚؾ ٜأخرى ،ؿٚل :أي افًّؾ أؾوؾ ؿٚل« :ذ ْـ ُْر اّلِلِ َأ ْـ َ ُ
ِ
ْز﴾ .
تًٚػَ :و َفذ ْـ ُْر اّلِلهِ َأ ْـ َ ُ
( )368

وذـر اّلِل -تًٚػ -هق صٍ ٜمـ صٍٚت أهؾ اإليمنٕ :ن أهؾ اإليمن هؿ افذيـ يُثرون مـ ذـر اّلِل ،ؿوٚل اّلِل -
تًٚػَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا ا ْذ ُـ ُُروا اّلِلهَ ِذ ْـ ًْرا َـَثِ ًرا َو َش ٌِّ ُحق ُه ُب ُْ َْر ًة َو َأ ِصٔالً﴾  ،وؿٚل -تًٚػ :إِٓه ا هف ِذي َـ آ َمُُْقا َو َظ ِّ ُِقا
ِ
افه ِ ِ
َكوا ِم ْـ َب ًْ ِد َمُ ٚط ِِ ُّقا﴾ .
ه َ
ْٚلٚت َو َذ َـ َُروا اّلِلهَ َـَث ًرا َوا ْٕتَ َ ُ
( )369

( )370

( )365ظٌس.37 - 34 :
( )366ادٗمْقن.101 :
( ) 367أَحد بـ ظع بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظع بـ ُمّقد بـ أَحد بـ حجر ،صٓٚب افديـ أبق افٍوؾ افُْٚين افًًَالين افنٚؾًل .ؿٚض افَوٚة،
حٚؾظ زمٕٚفٕ .نٖ يتٔم ،وأـّؾ حٍظ افَرآن يف افتٚشً ٜمـ ظّر ،وصذ افساويح بٚفْٚس يف اْل رم ادُل وفف اثْ ٚظؼ ظٚم .ٚرحؾ حٌ ٚيف افًِؿ
وتىٌِ ٚفِنٔقخ .مـ أبرز صٔقخف :ابـ ادَِـ ،وافناج افٌَِْٔل ،وأبق اْلًـ اهلٔثّل .مـ أبرز تالمٔذه :افًخٚوي ،ابـ ؿٚض صٌٓ ،ٜابـ
تٌري بردي .فف مٗفٍٚت حًٚن :أَهٓ" :ٚؾتح افٌٚري" ،و"فًٚن ادٔزان" ،و"افدرر افُٚمْ ."ٜوفد شْ ٜثالث وشًٌغ وشٌع مئ ،ٜوتقيف شْٜ
ثْتغ ومخًغ وثمن مئ .ٜإير :افوقء افالمع ( 36 /2ترْج ،)104 ٜوحًـ ادحٚضة ( 363 /1ترْج ،)102 ٜوفف ترْج ٜمقظٌ ٜيف اجلقاهر
وافدرر فتِّٔذه افًخٚوي.
( )368افًٌُْقت.45 :
( )369إحزاب.42 - 41 :
( )370افنًراء.227 :

أخالق حملة القرآن
وهْ ٚؾٚمدة ،وهل :افذـر دامم يُقن مَرو ًًٕ ٚبقصػ افُثرة يف افَرآن افُريؿ ،ؿوٚل :إِٓه ا هف ِ
وذي َـ آ َمُُْوقا َو َظ ِّ ُِوقا
ً
ْٚل ِ
ِ
ٚت َو َذ َـَروا اّلِلهَ َـَثِرا﴾ .ويف آي ٜأخرى ؿٚلَ :ف ََدْْ َـََ ٚن َف ُُُؿ ِيف رش ِ
قل اّلِلهِ ُأ ْش َق ٌة َح ًََْ ٌ ٜدَِ ْـ َـََ ٚن َي ْر ُجق اّلِلهَ َوا ْف َٔ ْق َم
ه
ْ َ ُ
ُ
افه َ
ً
ِ
أخ َر َو َذ َـ ََر اّلِلهَ َـَثِ ًرا﴾ ٕ .ن ـثرة افذـر دفٔؾ ظذ اإليمن ،وؿِ ٜافذـر دفٔؾ ظذ افٍْٚق ،ـوم ؿوٚل -تًوٚػَ :وَٓ
َي ْذ ُـ ُُرو َن اّلِلهَ إِٓه َؿ ِِٔالً﴾  .ؾٖهؾ افٍْٚق ٓ يذـرون اّلِل إٓ ؿِٔالًً ،وأهؾ اإليمن يُثرون مـ ذـر اّلِل -شٌحٕٚف.
( )371

( )372

ٚف اّلِلِ
ٚف اّلِلِ َ -ت ًَ َٚػش ٕ .ن م ٚتَدم يف هذا اْلدي ٞداخؾ ؾٔم شٌؼَ « ،و َـَُُٕ ٚقا َأ ْو َٔ َ
وؿٚل يف آخرهَ « :و َـَُُٕ ٚقا َأ ْو َٔ َ
 َتً َٚػ -م ٚدامقا ؾِ ِٔف ،حتههك ي ْٖ ُخ ُذوا ِيف ح ِد ٍيَ ٞؽ ْ ِ
حتذير مـ أن َيرجقا مـ هذا افَرآن ،وهؿ
أيوٚ
َر ِهش  .يًْل :هذا ً
َ
َ َ
َ
ٌ
َ َ ُ
( )373

( )374

جمتًّقن يف اْلَِ ،ٜويَرؤون افَرآن أن يتحدثقا يف أمقر افدٕٔ ،ٚأو يف رء ُمرم ،ودٚذا هذا افقصػ افًئؿ ،وهوذه
افثّرات افٌُرة ٕهؾ افَرآن يف جمًِٓؿ ٕن جمًِٓؿ جمِس خر وبرـ ٓ ،ٜهق جمِس فٌق وٓ ؾًؼ ،وٓ ؽٌٔ ٜوٓ
ّّٕٔ ،ٜوٓ جمِس دٕٔ ،ٚبؾ ـِف جمِس خر ،وجمِس ضٚظ ٜوظّؾ صٚفح :وهلذا جٚءت هلؿ هذه افثّرات افًئّ ٜافتل
وردت يف هذه إحٚدي ٞادتَدمٕ :ٜهن ٚجمٚفس خر.
ؾال يًقغ ٕهؾ افَرآن أن يتحدثقا يف جًِتٓؿ ،وهؿ يَرؤون افَرآن يف أمقر افدٕٕٕٔ :ٚف ٓ ئِؼ ِبؿ ،وٓ َيقز
هلؿ أن يتُِّقا يف أظراض افْٚس ،أو يف افٌٌٔ ٜوافّّْٔ ،ٜويف رء ُمرم ،ؾال َيقز وٓ يًقغ أن ترمقا إًٍٔٓؿ هوذا
اخلر افًئؿ.
يَقل افًٚمؾ :ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ :إن ـتٚب( :أخالق َحِ ٜافَرآن) ،يٌِ ٛظذ أحٚديثف افوًػ ،ؾٓوؾ ذفوؽ
صحٔح
م ٚيتًِؼ بٍوٚمؾ افَرآن افُريؿ ،ؾٔف أحٚدي ٞؤًٍ ٜـثرة ،وضٚف ٛافًِؿ يتحرى افهح ٜوافدؿ :ٜوهلذا ـتوٚب
ؾّـ أشْد إفٔؽ ؾَد َحِؽ ،ؾتذه ٛوإٔ ٝتٌح ٞظـ
أجري هذا ؾٔف أحٚدي ٞؤًٍ ٜـثرة ،فُْف جٚء ِب ٚبٚإلشْٚدَ ،

( )371إحزاب.21 :
( )372افًْٚء.142 :
( )373أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ ( ،)35922 ،30939افٌَٔٓل يف افنً )2030 ،671( ٛمـ حدي ٞابـ ظٌٚس بف.
( )374شٌؼ خترَيف.
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اإلشْٚد ،وٓ بد مـ افتدؿٔؼ وافٌح ٞوافتحرير ظـ صح ٜهذه إشٕٔٚد ومًرؾتٓو ،ٚوـوذفؽ ؾووٚمؾ شوقر افَورآن
افُريؿ ،ؾًٌض ؾوٚمؾ شقر افَرآن افُريؿ ؾٔٓ ٚوًػ ،بؾ ؾٔٓ ٚمقوقع ،ؾّْٓؿ مـ يوع حتوك يرؽو ٛافْوٚس يف
أصٔٚء ي يرد ؾٔٓ ٚدفٔؾ.
يَقل افًٚمؾ :بم تْهحقن َمـ ؿرأ تًٍر اإلمٚم ابـ شًدي ،ثؿ أراد أن يْتَؾ إػ تًٍور ؽوره ،هوؾ تْهوحقٕف
بتًٍر افنٔخ ؾٔهؾ بـ مٌٚرك ،ادًّك( :تقؾٔؼ افرَحـ يف دروس افَرآن)
ـتٚب تقؾٔؼ افرَحـ ،هق خالص ٜفتًٍر ابـ ـثر  ،وـٖٕف اختهٚر فتًٍر ابـ ـثر ،ؾٕٚتَؾ مـ هذا افتًٍر -
( )375

تًٍر افنٔخ ظٌد افرَحـ افًًدي  -إػ تًٍر ابـ ـثر ؾٍٔوف ظِوؿ ظيؤؿ ،وؾٔوف تًٍور فَِورآن بوٚفَرآن ،وؾٔوف
( )376

وؾٔف حُؿ وؾقامد ،ترؿك صٔئً ٚؾنٔئً.ٚ
يَقل :م ٚأؾوؾ ضريَ ٜظِّٔ ٜفدراش ٜـت ٛافتًٍر.
ـم تَدم ،ؾٚإلًٕٚن يٌدأ بٚفقء إؿؾ ؾٕٚؿؾ ،حتك ٓ تنُؾ ظِٔف مًرؾ ٜأيٚت ،ؾٌٔدأ بٚدًٚين اإلْجٚفٔو ٜـوم يف
تًٍر افنٔخ افًًدي ،ثؿ إذا أصُؾ ظِٔف رء يف ؾٓؿ افتًٍر يف ٍٕس أي ٜافتول يَورأ ؾٔٓو ،ٚيوذه ٛإػ افتٍٚشور
إخرى :ـتًٍر ابـ ـثر ،وتًٍر ابـ جرير  ،وتًٍر افٌٌقي  ،وتًٍر أوقاء افٌٔٚن فِنَْٔىل ،أو ؽره ٚمـ
( )377

( )378

( ) 375إشمظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر بـ وقء بـ درع افَرر افٌكي ،ثؿ افدمنَل افنٚؾًل ،أبق افٍداء ظمد افديـ ،اْلٚؾظ ادٗرخ افٍَٔف .وفد يف
ؿري ٜمـ أظمل بكى افنٚم ،شْ ٜإحدى وشٌع مئ ،ٜوتقيف بدمنؼ شْ ٜأربع وشًٌغ وشٌع مئ .ٜفف افًديد مـ افتهٕٔٚػ :مْٓ ٚافٌدايٜ
وافْٓٚي ،ٜوافتًٍر ،وؽره ٚمـ ادهٍْٚت .إير :ذيؾ تذـرة اْلٍٚظ ( ،)38/1ضٌَٚت ادٍنيـ ( 260/1ترْج.)313 ٜ
( )376ظٌد افرَحـ بـ ٕٚس بـ ظٌد اّلِل بـ ٕٚس آل شًدي مـ ؿٌِٔ ٜمتٔؿ ،وفد يف افَهٔؿ يف افثٚين ظؼ مـ ُمرم ظٚم شًٌ ٜوثالث مئ ٜوأفػٕ .نٖ
يتٔم ،وؿرأ افَرآن وأتَْف وظّره أحد ظؼ ظٚم ،ٚثؿ اصتٌؾ يف افتًِؿ ظذ ظِمء بِده ،ؾجد حتك ٕٚل اْلظ إوؾر مـ ـؾ ؾـ مـ ؾْقن افًِؿ.
مـ تالمٔذه افنٔخ ُمّد بـ صٚفح افًثّٔغ .فف مٗفٍٚت حًٚن :مْٓ" :ٚتًٔر افُريؿ افرَحـ" ،و"افَقاظد اْلًٚن فتًٍر افَرآن" .تقيف شْٜ
ش ٝوشًٌغ وثالث مئ ٜوأفػ .إير :افنٔخ ظٌدافرَحـ افًًدي حٔٚتف وظِّف ،رشٚف ٜمٚجًتر فًٌد افًزيز افًمر.
(ُ ) 377مّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر ،اإلمٚم افً ِؿ ادحتٓد ،ظٚي افًك ،أبق جًٍر افىزي ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ افٌديً ،ٜمـ أهؾ آمؾ ضزشتٚن.
مقفده شْ ٜأربع وظؼيـ ومئتغ ،وضِ ٛافًِؿ بًد إربًغ ومئتغ ،وأـثر افسحٚل ،وفَل ٌٕالء افرجٚل ،وـٚن مـ أؾراد افدهر ظِم ،وذـٚء،
وـثرة تهٕٔٚػ .ؿؾ أن ترى افًٔقن مثِف .ـٚن ثَ  ،ٜصٚدؿ ،ٚحٚؾي ،ٚرأش ٚيف افتًٍر ،إمٚم ٚيف افٍَف وآْجٚع وآختالف ،ظالم ٜيف افتٚريخ
وأيٚم افْٚس ،ظٚرؾ ٚبٚفَراءات وبٚفٌِ ،ٜوؽر ذفؽ .وـٚن ممـ ٓ تٖخذه يف اّلِل فقمٓ ٜمؿ ،مع ظئؿ م ٚيِحَف مـ إذى وافنْٚظٚت ،مـ
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افتٍٚشر إخرى افتل يًتىٔع أن يدخؾ ؾٔٓ :ٚـتًٍر ابـ ظىٔ : ٜادحرر افقجٔز ،أو أحُٚم افَرآن فَِرضٌل  ،أو
( )379

380

افٌحر ادحٔط ٕيب حٔٚن .
( )381

جٚهؾ ،وحٚشد ،ومِحد ،ؾٖم ٚأهؾ افديـ وافًِؿ :ؾٌ ر مُْريـ ظِّف ،وزهده يف افدٕٔ ،ٚورؾوف هل ،ٚوؿْٚظتف .فف مٗفٍٚت جٔٚد :مْٓ" :ٚجٚمع
افٌٔٚن" ،و"هتذي ٛأثٚر" .مٚت شْ ٜظؼ وثالث مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 267/14ترْج ،)175 ٜووؾٔٚت إظٔٚن ( 191 /4ترْجٜ
.)570
( ) 378افنٔخ اإلمٚم ،افًالم ٜافَدوة اْلٚؾظ ،صٔخ اإل شالمُ ،مٔل افًْ ،ٜأبق ُمّد اْلًغ بـ مًًقد بـ ُمّد بـ افٍراء افٌٌقي افنٚؾًل ادٍن.
يَِ ٛبّحٔل افًْ ٜوبرــ افديـ ،وـٚن شٔدا إمٚم ،ٚظٚد ٚظالم ،ٜزاهدا ؿ ًٕٚٚبٚفًٔر .ـٚن يٖـؾ اخلٌز وحده ،ؾًذل يف ذفؽ ؾهٚر يٖتدم
بزي ،ٝوـٚن أبقه يًّؾ افٍراء وئًٌٓ .ٚبقرك فف يف تهٍٕٔٚف ،ورزق ؾٔٓ ٚافٌَقل افتٚمْ :لًـ ؿهده ،وصدق ٕٔتف ،وتْٚؾس افًِمء يف حتهِٔٓ،ٚ
وـٚن ٓ يٍِل افدرس إٓ ظذ ضٓٚرة ،وـٚن مَتهدا يف فٌٚشف ،فف ثقب خٚم ،وظمم ٜصٌرة ظذ مْٓٚج افًِػ ح ٓٚوظَدا ،وفف افَدم
افراشخ يف افتًٍر ،وافٌٚع ادديد يف افٍَف .مـ تقافٍٔف اْلًٚن" :ذح افًْ ،"ٜو"مًٚي افتْوزيؾ" .تقيف شْ ٜش ٝظؼة ومخس مئ ٜوأفػ.
إير :شر أظالم افٌْالء ( 439 /19ترْج ،)258 ٜوضٌَٚت افنٚؾًٔ ٜافُزى ( 75 /7ترْج.)767 ٜ
( ) 379افنٔخ اإلمٚم ادٍن افَٚض أبق ُمّد ظٌد اْلؼ بـ ؽٚف ٛبـ ظىٔ ٜادحٚريب .وفد شْ ٜإحدى وثمٕغ وأربع مئ .ٜؾَٔف ظٚي بٚفتًٍر
وإحُٚم واْلدي ،ٞوافْحق وافٌِ ٜوإدب .حًـ افتَٔٔد .فف ٕيؿ وٕثر .ويل افَوٚء وـٚن ؽٚي ٜيف افذـٚء وافدهٚء .فف مهٍْٚت حًٚن:
أصٓره" :ٚادحرر افقجٔز يف تًٍر افُتٚب افًزيز" .تقيف يف اخلٚمس وافًؼيـ مـ صٓر رموٚن شْ ٜش ٝوأربًغ ومخس مئ .ٜإير :افديٌٚج
ادذه 57 /2( ٛترْج ،)8 ٜوٍٕح افىٔ.)526 /2( ٛ
( )380اإلمٚم ادٍن ُمّد بـ أَحد بـ أيب بُر بـ ْؾرح ،أبق ظٌد اّلِل إٕهٚري ،اخلزرجل ،افَرضٌل ،إٕدفز ،ادٚفُل .ـٚن إمٚم ٚمتٍْْ ٚمتٌحرا يف
ُ
افرـٌٚن .وـٚن مع ذفؽ مـ ظٌٚد اّلِل
افًِؿ ،فف تهٕٔٚػ مٍٔدة تدل ظذ ـثرة اضالظف ووؾقر ؾوِف ،وؿد شٚرت بتًٍره افًئؿ افنٖن
افهْٚلغ افزاهديـ يف افدٕٔ ،ٚادنٌقفغ بم ئًْٓؿ مـ أمقر أخرة .فف تقافٔػ ممتً :ٜمْٓ" :ٚاجلٚمع ٕحُٚم افَرآن" ،و"افتذـرة يف أحقال
ادقتك وأمقر أخرة" .تقيف بّك شْ ٜإحدى وشًٌغ وش ٝمئ ،ٜودؾـ ِب .ٚإير :افديٌٚج ادذه 308 /2( ٛترْج ،)114 ٜوٍٕح افىٔٛ
( 210 /2ترْج )122 ٜت :إحًٚن ظٌٚس.
(ُ ) 381مّد بـ يقشػ بـ ظع بـ حٔٚن ،افًالم ٜإوحد ،أثر افديـ ،أبق حٔٚن إٕدفز اجلٔٚين افٌرٕٚضل ادَرئ افْحقي .وفد شْ ٜأربع
ومخًغ وش ٝمئ .ٜوهق ٕحقي ظكه ،وفٌقي ف ،ومٍنه ،وُمدثف ،ومَرمف ،ومٗرخف ،وأديٌف .تَدم يف افْحق ،وأؿرأ يف حٔٚة صٔقخف بٚدٌرب،
وضِ ٛاْلدي ٞبٕٕٚدفس وإؾرئَ ٜواإلشُْدري ٜومك واْلجٚز .وأـ ٛظِٔف وأتَْف وبرع ؾٔف ،ويف افتًٍر ،وافًربٔ ،ٜوافَراءات ،وإدب،
وافتٚريخ .واصتٓر اشّف ،وضٚر صٔتف ،وأخذ ظْف أ ـٚبر ظكه :ـتَل افديـ افًٌُل .وـٚن ثٌت ٚؿٔم ظٚرؾ ٚبٚفٌِ ،ٜوأم ٚافْحق وافتكيػ :ؾٓق
اإلمٚم ادىِؼ ؾٔٓم .خدم هذا افٍـ أـثر ظّره ،حتك صٚر ٓ يدرـف أحد يف أؿىٚر إرض ؾٔٓم ؽره .فف مـ افتهٕٔٚػ" :افٌحر ادحٔط" ،
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ؿٚل ادٗفػ -رَحف اّلِل( :بٚب ِذ ْـ ِْر َأ ْخالَ َِق َأه ِؾ ا ْف َُر ِ
آن).
ْ
َ ُ
ْ
ِ
ؿٚل ُمّد بـ حًغ ( :يٌْْ ٌِل دَِـ َظ هِّف اّلِلهُ ا ْف َُرآ َن ،و َؾ هو َِف َظ َذ َؽ ِ ِ ِ
َ ٛأ ْن َي ُُُق َن ِمو ْـ
َره مم ه ْـ َي ْ َي ًْ َِ ُّقا ـتَََ ٚب ُفَ ،و َأ َح ه
ُ
َ
ْ َُ
َ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
آن ،و َأه ِؾ اّلِلِ و َخ ِ ِ ِ
ِ
يـ
َأ ْه ِؾ ا ْف َُ ْر َ ْ
ٚصتفَ ،ومم ه ْـ َو َظدََ ُه اّلِلُ م َـ ا ْف ٍَ ْو ِؾ ا ْف ًَئ ِؿ مم هَ ٚت ََدهه َم ذ ْـ ُْر َََٕ ٚف ُفَ ،و َؿ َٚل اّلِلُ َ -ظ هز َو َج هؾ 0 :ا هفذ َ
َ ه
ِ
َٚب َيتْ ُِق َٕ ُف َح هؼ تِالَ ََوتِ ِف﴾ ِ .ؿ َٔؾ ِيف افته ٍْ ًِ ِرَ :ي ًْ َّ ُِق َن بِ ِف َح هؼ َظ َّ ِِ ِفَ ،و ِمم هَ ٚؿَ ٚف ُف افْههٌِ ُّل َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿ:
آ َت َْْٔ ُ
َٚه ُؿ ا ْفُتَ َ
( )382

( )383

ٚهر بِ ِف مع ا ْف ُِرا ِم افً ٍَر ِة ،وا هف ِذي ي َْر ُأ ا ْف َُرآ َن وهق َظ َِٔ ِف َصٚق َفف َأجر ِ
ِ
ِ
انش .
ْ َ َُ ْ
ه َ َ
ُ َْ
َ َ
«ا هفذي َي َْ َر ُأ ا ْف َُ ْرآ َن َو ُه َق َم ٌ َ َ َ
( )384

وغ َظَْٔٔ ِ
ِ
ِ
اْل ِ ِ
ورآ َن َؿٌه َ
ًٔك ْب َـ ُيق ُٕ َُس َي َُ ُ
وؾ ادَْ َِ ُ
وف .
وؽ َب ْ َ ْ ْ
قل :إِ َذا َختَ ََؿ ا ْف ًٌَْدُُ ا ْف َُ ْ
ٚرث َ :شّ ًْ ُ ٝظ َ
ؼ ْب ُـ ْ َ
َو َؿ َٚل بِ ْ ُ
آن ،ويتَ ََخ هِ ُؼ بِ َٖ ْخالَ َِؿ ِ
ِ
ِ
وف ه ِ
َي ًَ َؾ ا ْف َُ ْرآ َن َربِٔ ًً ٚفِ ََ ٌِِْ ِفُ ،ي ًَ ِّّ ُر بِ ِف َمَ ٚخ َر َب ِم ْـ َؿ ٌِِْ ِفَ ،و َيتَ َٖ هد ُب بِآ َد ِ
افؼوي ٍَ ِ،ٜ
اب ا ْف َُ ْر َ َ
َؾٌٌََْْٔل َف ُف َأ ْن َ ْ
َيتَ ََّٔه ُز بِ ِف َظ ْـ َش ِٚم ِر افْه ِ
هٚس ِمم ه ْـ َٓ َي َْ َر ُأ ا ْف َُ ْرآ َن).
( )385

( )386

( )387

افيب" .تقيف شْ ٜمخس وأربًغ وشٌع مئ .ٜإير :مًرؾ ٜافَراء افٌُٚر ( 723 /2ترْج ،)689 ٜوبٌٔ ٜافقظٚة ( 266 /1ترْجٜ
و"ارتنٚف َ
.)516
(ُ ) 382مّد بـ اْلًغ بـ ظٌد اّلِل ،أبق بُر افٌٌدادي أجري .اإلمٚم ادحدث افَدوة ،صٔخ اْلرم افؼيػ ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ اْلًٚن :مْٓ:ٚ
"افؼيً ،"ٜو"إربًغ" .تقيف شْ ٜشتغ وثالث مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 133 /16ترْج ،)92 ٜوافقايف بٚفقؾٔٚت ( 267 /2ترْجٜ
.)847
( )383افٌَرة.121 :
( ) 384متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افتًٍر ،بٚب ظٌس وتقػ ـِح وأظرض ( ،) 4937مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه ،ٚبٚب
ؾوؾ ادٚهر يف افَرآن وافذي يتًتع ؾٔف ( )798مـ حدي ٞظٚمن.ٜ
( ) 385بؼ بـ اْلٚرث بـ ظٌد افرَحـ بـ ظىٚء ،اإلمٚم افًٚي ادحدث افزاهد افربٚين افَدوة ،صٔخ اإلشالم ،أبق ٕك ادروزي ،ثؿ افٌٌدادي،
ادنٓقر بْٚلٚيف ،ابـ ظؿ ادحدث ظع بـ خؼم .وفد شْ ٜاثْتغ ومخًغ ومئ .ٜارحتؾ يف افًِؿ ،ؾٖخذ ظـ :مٚفؽ ،وذيؽ ،وَحٚد بـ زيد،
وظدة .حدث ظْف :أَحد افدورؿل ،وُمّد بـ يقشػ اجلقهري ،وُمّد بـ مثْك افًًّٚر ،وخِؼ شقاهؿ .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَٜ
ؿدوة .مٚت شْ ٜشٌع وظؼيـ ومئتغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 99 /4ترْج ،)682 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 469 /10ترْج.)153 ٜ
( )386اإلمٚم افَدوة ،ا ْلٚؾظ ،اْلج ٜظًٔك بـ يقٕس بـ أيب إشحٚق ظّرو بـ ظٌد اّلِل ،أبق ظّرو ،وأبق ُمّد اهلّداين ،افًًٌٔل افُقيف ،ادرابط
بثٌر اْلدث ،ـٚن شْ ٜيف افٌزو وشْ ٜيف اْل .ٟوـٚن واشع افًِؿ ،ـثر افرحِ ،ٜواؾر اجلالف .ٜؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜمٖمقن .مٚت شْٜ
شٌع وثمٕغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 62 /23ترْج ،)4673 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 489 /8ترْج.)130 ٜ
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يف هذا افٌٚب يذـر ادٗفػ أخالق أهؾ افَرآن ،وأن اّلِل -جؾ وظال -ؿد ؾوِٓؿ ظذ ؽرهؿ مـ شوٚمر افْوٚس،
حَٔ ٞم هـ اّلِل ظِٔٓؿ بتالوة افَرآن ،وحٍيف ومدارشتف ،ؾ٘ذا ـٕٚقا ـذفؽ ،ؾٕ٘ف يٌٌْل ظِؤٓؿ أن يتخَِوقا بوم يف هوذا
افَرآن مـ إخالق ،وافَرآن هق مْٓ ٟإخالق افٍٚوِ ،ٜومْٓ ٟإخالق افُٚمِ ،ٜؾم مـ خِؼ حًـ إٓ َد هل ظِٔف،
وم ٚمـ خِؼ شٔئ إٓ حذر مْف ،وـؾ هذا جٚء يف افَرآن افُريؿ.
وؼ تِالََوتِ ِ
ِ
ِ
وف ُأو َف ِئ َ
وؽ
َوٚب َيتْ ُِق ََٕو ُف َح ه
وتٍُل هذه أي ٜافتل جٚء افٍوؾ ؾٔٓ ،ٚيف شقرة افٌَرة :ا هفذي َـ آ َت َْْٔ ُ
َ
َٚه ُؿ ا ْفُتَ َ
ُي ْٗ ِمُُْق َن بِ ِف﴾  .وافتًٍر هذا يروى ظـ جمٚهد  ،ؿٚل :يًِّقن بف حوؼ ظِّوف ،ـوم تَودم ،ثوؿ اشتنوٓد ادٗفوػ
ِ
ور ُأ
بْٚلدي ٞادخرج يف افهحٔحغ ظـ ظٚمن- ٜرض اّلِل ظْٓ -ٚأن افٌْل -صذ اّلِل ظِٔوف وشوِؿ -ؿوٚل« :ا هفوذي َي َْ َ
ٚهر بِ ِف مع ا ْف ُِرا ِم افً ٍَر ِة ،وا هف ِذي ي َْر ُأ ا ْف َُرآ َن وهق َظ َِٔ ِف َصٚقَ ،فوف َأج ِ
ِ
وق َي َت َت ًْ َتَو ُع
ورانش .ويف روايوَ « :ٜو ُه َ
ْ َ َُ ْ
ه َ َ
ُ ْ َ
َ َ
ا ْف َُ ْرآ َن َو ُه َق َم ٌ َ َ َ
ؾِ ِٔفش َ .أي :ينؼ ظِٔف تالوتف ،ؾَقفف« :و ُهق م ِ
ٚه ٌر بِ ِفش .ادٚهر هق افَٚرئ اْلٚذق اْلٚؾظ ،ادتَـ ،افوٚبط فتالوة آيٚت
ْ
َ َ َ
( )388

( )389

( )390

افَرآن افُريؿ ،وٓ تنؼ ظِٔف افَراءة يف أي ٜشقرة ،أو يف أي ٜآي.ٜ

( )387أخرجف افٌَٔٓل يف صً ٛاإليمن( ) 2074مـ ضريؼ بؼ بـ اْلٚرث ظـ شٍٔٚن ظـ حٌٔ ٛبـ أيب ظّرة بف ،ؿٚل افٌَٔٓل :ؿٚل بؼ بـ
مقشك ؿٚل يل ظّر بـ ظٌد افًزيز ؾحدث ٝبف أَحد بـ حٌْؾ ؾَٚل فًؾ هذا مـ هْٚت شٍٔٚن واشتحًْف أَحد بـ حٌْؾ جدا
( )388افٌَرة.121 :
( ) 389جمٚهد بـ جز ،أبق اْلجٚج ادُل ،إشقد ،مقػ افًٚم ٛبـ أيب افًٚم ٛادخزومل ،اإلمٚم ،صٔخ افَراء وادٍنيـ .روى ظـ :ابـ ظٌٚس
ؾٖـثر وأضٚب ،وظْف أخذ افَرآن ،وافتًٍر ،وافٍَف .ـٚن يَقل :يَقل" :ظر و ٝافَرآن ثالث ظروٚت ظذ ابـ ظٌٚس ،أؿٍف ظْد ـؾ آي،ٜ
أشٖفف :ؾٔؿ ٕزف ٝوـٔػ ـ . " ٕٝٚوـٚن مـ أظِؿ افتٚبًغ بٚفتًٍر .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜإمٚم يف افتًٍر .تقيف شْ ٜثالث ومئٜ
وؿد ٕٔػ ظذ افثمٕغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 228 /27ترْج ،)5783 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 449 /4ترْج.)175 ٜ
( )390شٌؼ خترَيف.
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ؾًٔرف إحُٚم ادتًَِ ٜبٖفٍٚظ افُِمت مـ اْلًـ واجلقدة وافوٌط واإلتَٚن :وهلذا يَقفقن -إذا ـٚن افَٚرئ
جٔدً ا :افَٚرئ متَـ ،أو ُمرر .ـم ذـر ابـ اجلزري
ً

( )391

يف ـتٚبف( :ؽٚي ٜافْٓٚي ،)ٜحٔ ٞترجؿ ؾٔف فْحق مـ مخً ٜآٓف

َظ َِؿ مـ أظالم افَرآن ،ظذ مر افًهقر إػ ظٓده ،وؿد ُت ِّ
ُقيف شْ ٜاثْغ وثالثغ وثمّٕئ ٜمـ اهلجرة.
وـذفؽ افذهٌل

( )392

ـٌرا مـ افَراء ،يهٍقن افَٚرئ اْلٚذق،
ً
أيوَ ٚأ هفػ يف ضٌَٚت افَراء ،وذـر ؾْٔٓ ٚجِ ٜوظد ًدا ً

هق افوٚبط ادتَـ ادحرر ،وافذي ئَؿ اْلروف إؿٚم ٜظربٔ ٜصحٔح ،ٜوَيرج ـؾ حرف مـ خمرجف ،ؾٓذا هوق مًْوك
ادٚهر ،شقاء أـٚن ذفؽ يف افقؿػ أم آبتداء ،أو م ٚيتًِؼ بٖٕقاع افَراءة مـ إحُٚم افتجقيدي.ٜ
افثقاب افذي يْٚفف ،وادْزف ٜافتل َيتص ِبو ،ٚوافرؾًوٜ
ؾٚدٚهر بٚفتالوة ادتَـ اْلٚؾظ افوٚبط هل ،ٚجٚء يف اْلديٞ
ُ
ز َر ِةش.
افتل يْٚهل ،ٚوهل إٔف يُقن مع افُرام افًٍرة ،يف رواي« :ٜا ْف َ َ
وافُرام افًٍرة هؿ ادالمُ ،ٜوافًٍرة :هؿ افرشؾ افذيـ يٖتقن مـ ظْود اّلِل -تًوٚػ -إػ إٌٕٔوٚء بٚفرشوٓٚت،
ؾٚدالمُ- ٜظِٔٓؿ افًالم -هؿ رشؾ اّلِل إػ إٌٔٔٚمف :وٕهنؿ يًٚؾرون بغ اّلِل وبوغ إٌٕٔوٚء ،وتِّٓوؿ اّلِل -تًوٚػ-
إم ،ٜٕٚويقحل ِب ٚإػ افٌْل.
وؿٔؾ :إهنؿ شّقا :شٍرةٕ :هنؿ يًٚؾرون إػ افْٚس برشٓٚت اّلِل ،وٕهنؿ يتْزفقن بٚفقحل موـ ظْود اّلِل ،ؾٓوؿ
شٍراء اّلِل إػ إٌٕٔٚء :فٌٌِٔقا ظـ اّلِل رشٓٚتف.
ِ
افً ٍَ َر ِةش .يَقل أهؾ افًِؿ :إهن ٚحتتّؾ أن يُقن فَوٚرئ افَورآن مْوٚزل
وادًٔ ٜافتل يف هذا اْلديَ « :ٞم َع ا ْفُ َرا ِم ه
يُقن ؾٔٓ ٚرؾٔ ًَ ٚمع ادالمُ ،ٜافذيـ هؿ افًٍرةٓ ،تهٚؾف بهٍٚهتؿٕ :هنؿ هؿ افذيـ َحِوقا ـتوٚب اّلِل ،وَحِوقا هوذا

(ُ ) 391مّد بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظع بـ يقشػ ،أبق اخلر ،صّس افديـ ،افًّري افدمنَل ثؿ افنرازي افنٚؾًل ،افنٓر بٚبـ اجلزري :صٔخ
آؿراء يف زمٕٚف .مـ حٍٚظ اْلدي .ٞوفد وٕنٖ يف دمنؼ ،وابتْك ؾٔٓ ٚمدرش ٜشمه( ٚدار افَرآن) ورحؾ إػ مك مرارا ،ودخؾ بالد افروم،
وشٚؾر مع تّٔقرفْؽ إػ م ٚوراء افْٓر .ثؿ رحؾ إػ صراز ؾقيل ؿوٚءه .ٚومٚت ؾٔٓ ٚشْ 833 ٜهو.
(ُ ) 392مّد بـ أَحد بـ ظثمن بـ ؿٚيمز ،صّس افديـ أبق ظٌد اّلِل افذهٌل .اإلمٚم ،ادحدث ،مٗرخ اإلشالم ،صٚح ٛافًٌٚرة افرصَٔ ،ٜواجلِّٜ
إَٕٔ  .ٜمـ صٔقخف :ابـ دؿٔؼ افًٔد ،وابـ تّٔٔ .ٜمقفده يف شْ ٜثالث وشًٌغ وش ٝمئ ،ٜووؾٚتف شْ ٜثمن وأربًغ وشٌع مئ .ٜفف مـ مٗفٍٚت
حًٚن جٔٚد :مْٓ" :ٚشر أظالم افٌْالء" ،و"مًرؾ ٜافَراء افٌُٚر" .إير :ضٌَٚت افنٚؾًٔ ٜافُزى ( 100 /9ترْج ،)1306 ٜوإير مَدمٜ
افدـتقر /بنٚر فِجزء إول مـ ـتٚبف افًر.
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افَرآن وبٌِقه ،ؾحِّف جزيؾ ،وبٌِف إػ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم ،ؾَٚرئ افَرآن تّؾ هوذا افَورآن يف جقؾوف،
وتٍيف ،ؾٍٔف صٌف ِبٗٓء افًٍرة وهؿ ادالمُ ،ٜؾٓق يًّؾ بًِّٓؿ ،ويًوِؽ مًوُِٓؿ ،ويتهوػ بهوٍٚهتؿ ،و َموـ
اتهػ بهٍٚت ؿقم ؾٓق مًٓؿ.
ُ
اْلدي ٞافَرا َء ادٓر َة اْلٚؾيقن ادتَْقن ،أهنؿ مع افًٍرة افُرام افوزرة،
وادرء تؼ مع َمـ أح :ٛوهلذا وصػ
وشّقا بررة -ـم يف بًض افروايٚتٕ -هنؿ ظذ ضٚظٕ :ٜن افز هق افىٚظّ ٜلِل -تًٚػ.
وؿد َب هغ اْلديَ ٞ
ؾوؾ ادٚهر بٚفتالوة ،وم ٚفف مـ إجر ،وم ٚفَِٚرئ افذي تهً ٛظِٔف افَراءة ويتًتع ؾٔٓ ،ٚومٚ
ِ ِ
ِ
ز َر ِةش .وفٔس مًْوك
فف مـ إجر ً
افً ٍَ َرة ا ْفُ َرا ِم ا ْف َ َ
أيو ،ٚؾَٚلَ « :ف ُف َأ ْج َرانش .أم ٚإول :ؾِؿ يذـر صٔئً ،ٚإٕم ؿٚلَ « :م َع ه
أجرا مـ ادٚهر بٚفتالوة ،ؾ٘ن ادٚهر بٚفتالوة فف أجقر متًوددة وـثورة،
هذا أن افذي يَرأ افَرآن وهق صٚق ظِٔف ،أـثر ً
ؾٌٌِ ٝهذه إجقر إٔف هق وادالمُ ٜيف مًٔ ٜواحدة ،افذيـ ذـرهؿ اّلِل -تًٚػ -يف شقرة ظٌسِ :يف صح ٍ
ػ ُّم َُ هَر َم ٍٜ
ُ ُ
* َم ْر ُؾق َظ ٍُّ ٜم َى هٓ َر ٍة * بِ َٖ ْي ِدي َش ٍَ َر ٍة * ِـ َرا ٍم َب َر َر ٍة﴾  .وهؿ ادالمُٕ :ٜن اْلٚؾظ ادتَـ افووٚبط ادوٚهر ٓ ،يُّوـ أن
( )393

يُقن أؿؾ ثقا ًب ٚممـ هق أدٕك مْف وأؿؾ ،وٓ يُّـ أن يُقن َمـ هق أدٕك مْف أـثر مْف ثقا ًب ،ٚبؾ هق أـثر.
ؾال يٍٓؿ مـ هذا أن افذي يَرأ افَرآن ب٘تَٚن ووٌط ؾِف أجر ،وادتتًتع فف أجران ،بؾ ادٚهر ؾٚق إجريـ ،وزاد
ظذ ذفؽ ،ؾٓل أجقر ـثرة متًددة ،وهذا ؾوؾ مـ اّلِل يٗتٔف مـ ينٚء مـ ظٌٚده.
ِ
أثرا ظـ ظًٔك بـ يقٕس ،ؿٚلَ ( :
ُوقفََي شوْ ٜشوٌع
بؼ ب ُـ
اْلٚرث) .وبؼ بوـ اْلوٚرث ثَوُ ،ٜت ِّ
ثؿ شٚق ً
وؿٚل ُ
يوقٕس).
شًّ ٝظًٔك بو َـ
وظؼيـ ومئتغ ،وهق ظٚبد زاهد ،وظٚي ْجع بغ اإلخالص وافقرع وافتَقى ،يَقل( :
ُ
َ
وظًٔك بـ يقٕس هق ابـ أيب إشحٚق افًًٌٔل ،ادتقّف شْ ٜشٌع وثمٕغ ومئ ،ٜوهق ثَو ٜحجو ٜحوٚؾظ ،وهوق حٍٔود
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اإلمٚم أبق إشحٚق افًًٌٔل  ،ادحدث ادنٓقر ،افذي اشّف :ظّرو بـ ظٌد اّلِل بـ أبق إشحٚق افًًٌٔل ،وؿد ُت ِّ
ُوقيف
( )394

شْ ٜتًع وظؼيـ ومئ ،ٜوهذا حٍٔده ،ؾٓؿ بٔ ٝظِؿ وأهؾ حدي.ٞ
وأبق إشحٚق افًًٌٔل ؿٔؾ :إٕف اختِط آخر حٔٚتف ،وفُـ افهقاب هق م ٚحََف بًض ضٌِ ٜأهؾ افًِؿ ،وهق إٔف ي
َيتِط يف آخر حٔٚتف.
افًٌدُ افَرآ َن ،ؿٌه َؾ ُ
أيو ٚمـ افٍوؾ افًئؿ افوذي يْٚفوف ؿوٚرئ افَورآن،
ختؿ
ُ
بغ ظْٔٔف) .وهذا ً
ادِؽ َ
يَقل( :إ َذا َ
وهذا إثر مقؿقف ظذ ظًٔك بـ يقٕس افًًٌٔل ،ؾ٘ذا ـ ٕٝٚهذه افُرام ٜتْٚل ؿٚرئ افَرآن ،ؾٚفذي يٌٌْل ظِٔوف أن
متّٔزا يف حٔٚتف ظـ شٚمر
يًّر حٔٚتف ِبذا افَرآن ،وأن َيِص ّلِل -تًٚػ -يف تالوتف ،وأن يتَرب بف إػ اّلِل ،وأن يُقن
ً
افْٚس.
ؾ٘ذا ظِؿ إٔف شُٔقن مع ادالمُ ،ٜومع افًٍرة افُرام افزرة ،وشْٔٚل هذا افٍوؾ افًئؿ ،ؾٌٌْٔل أن يُقن فف متٔز
يف حٔٚتف ،وخهقصٔ ٜيف حٔٚتف ،فٔس ـًٚمر افْٚس ،ـم شٖٔيت بٕٔٚف مـ أيب بُر ُمّد بـ اْلًغ ،مم ٚيٌٌْل ظذ ؿٚرئ
افَرآن.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٚشتِ ًْ َم ِل ا ْف َ ِ
ِ
ؼوبِ ِف
افن َوا ْف ًَالََٕ َٔ ،ٜبِ ْ
وق َر ِع يف َم ْى ًَّوف َو َم ْ َ
( َؾ َٖ هو ُل َمَ ٚيْْ ٌٌَل َف ُفَ :أ ْن َي ًْتَ ًّْ َؾ َت َْ َقى اّلِلِ َ -ظ هز َو َج هؾ -يف ِّ ِّ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ت َذ ُر ُه ْؿ َظ َذ ِديِْ ِفُ ،م ٌَِْالً َظ َ َذ َص ِْٖٕ ِفَ ،م ْٓ ُّق ًم ٚبِِ٘ ْصالَ َِح َمَ ٚؾ ًَدََ
َو َم ِْ ًٌَف َو َم ُْ ًٌَِْفَ ،و َي ُُُق ُن بِه ًرا بِ َز َمٕٚفَ ،و َؾ ًَٚد َأ ْهِفَ ،ؾ ُٓ َق َ ْ
ِمـ َأم ِر ِه ،حٚؾِ ًي ٚفِ ًِِ ِ
َ ٝبِ ًِ ِْو ٍؿ إِ َذا َـَوَ ٚن
ََ ٝش َُ َ
ٚنِ ِِهُ ،مم َِّٔ ًزا فِ َُالَ ِم ِف ،إِ ْن َت َُ هِ َؿ َت َُ هِؿ بِ ًِ ِْ ٍؿ إِ َذا َر َأى ا ْف َُالَ َم َص َقا ًبَ ،ٚوإِ َذا َش َُ َ
َ
َ
ْ ْ

َٚف ِمـ َظدُُ و ِهَ ،تٌِس فًَِٕ ٚف َـَحٌ ًِ ِ
اخلَ ْق ِ
ُقت َص َقا ًبَ ،ٚؿ ِِ َٔؾ ْ
وف فِ ًَودُُ ِّو ِه:
َٚف ِم ْـ فِ ًَِ ِٕٚف َأ َصدُُّّ ِمم هَ َ ٚ
َي ُ
ض ؾِ َٔم َٓ َي ًِْْ ِٔفَ َ ،
افً ُُ ُ
َي ُ ْ ِّ ْ ُ َ ُ َ ْ
ُّ
قء ظ ِٚؿٌتِ ِفَ ،ؿ ِِ َٔؾ افو ِح ِؽ ؾِٔم يوح ُؽ ِمْْف افْههٚس ِمـ ش ِ
ِ
فِٔ ْٖمـ ِمـ َ ِ
قء َظ ِٚؿٌَ ِ ٜه ِ ِ ِ
وؼ
ق ٍء ِمم هُ ٚي َقاؾِ ُ
ه
ُ
َ َ ْ َ
ذه َو ُش َ َ
ُ ْ ُ
ه بِ َ ْ
افوحؽ ،إ ْن ُ ه
َ َ َ ْ ِّ
ٚش َط ا ْفقج ِفَ ،ضٔ ٛا ْف ََُوالَ ِم َٓ ،يّودََ ح َٕ ًٍْوف بِوم ؾِ ِ
َ ،ٛؾِ٘ ْن م َزح َؿ َٚل ح ًَّ ،ٚب ِ
ِ
اح َخ ْق ًؾِ ٚم َـ اف هِ ًِ ِ
ٔوف،
ِّ َ
َ ْ
َ َ
َ َ
اْل هؼ َتٌَ هً َؿَ ،ي ُْ َْر ُه ادْ َز َ
َْ ُ َ ُ َ
َْ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ور َأ َحودًً اَ ،وَٓ
َؾ َُْٔ َ
ت َذ ُر م ْـ َٕ ًٍْف َأ ْن َت ٌٌَِْْ ُف َظ َذ َمْ َ ٚهت َقى مم هُ ٚي ًْخ ُط َم ْقَٓ ُهَ َٓ ،ي ٌْتَ ُ
ت َِّ ُ
َوٚب َأ َحودًً اَ ،وَٓ ُ َ
ػ بِ َم َفْٔ َس ؾٔف ! َ ْ

( ) 394ظّرو بـ ظٌد اّلِل بـ ظٌٔد أو ظذ أو ابـ أبك صًرة ،اهلّدإك ،أبق إشحٚق افًًٌٔك افُقّف ،اْلٚؾظ صٔخ افُقؾ ٜوظٚدٓ ٚوُمدثٓ .ٚتقيف
شْ ٜتًع وظؼيـ ومئ .ٜوؿٔؾ ؿٌؾ ذفؽ ،ؿٚل ظْف اْلٚؾظ ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜمُثر ظٚبد ،اختِط بٖخرة .إير :افتٓذي102 /22( ٛ
ترْج ،)4400 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 392 /5ترْج.)180 ٜ
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ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
ت ًُدُُ بِ ًِ ِْ ٍؿ،
َي ًُ ُّ
َ ٛأ َحدًً اَ ،وَٓ َي ْن َّ ُ ٝبِ ُّهٔ ٌََ ،ٜوَٓ َي ٌٌْل َظ َذ َأ َحد َوَٓ ُي ًٍْدُُ ُهَ ،وَٓ ُيز ُء اف هي هـ بِ َٖ َحد إِٓه بِ َّ ْـ َي ًْتََح ُّؼْ َ ،
اإل ًْْٕ ِ
ِ
ٚن ِم ْـ َظ ْٔ ٍ
َُ ٝظ ْـ َح َِٔ ََ َِ ٜم ٚؾِ ِٔف بِ ًِ ِْ ٍؿ.
 ٛبِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و َي ًْ ُُ ُ
َو َي ُي ُّـ بًِ ِْ ٍؿَ ،وَٓ َيتَ َُ هِ ُؿ بِ َم ِيف ِ َ
ِ
افًْه ََ ٜوا ْف ٍِ َْ َف َدفِٔ َِ ُف إِ َػ ُـ ُِّؾ ُخ ُِ ٍؼ َح ًَ ٍـ َْجِ ٍ
جل ِّٔ ِع َج َق ِار ِح ِف َظ هم ُ ِهن َل َظْْ ُف ،إِ ْن َم َنك َم َنك
ٔؾَ ،حٚؾ ًيَ ِ ٚ
َؿدْْ َج ًَ َؾ ا ْف َُ ْرآ َن َو ُّ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وؿ
َيتَ َِٓدُُ ف َٔ ًْ َِ َؿ افْه ُ
َي َٓ ُؾَ ،ؾِ٘ ْن ُج ِٓ َؾ َظ َِ ْٔف َحِ َؿَ ،وَٓ َي ْيِ ُؿَ ،ؾِ٘ ْن ُطِ َ
هٚس م ْـ ف ًَٕٚف َو َيدهَ ،وَٓ َ ْ
بًِ ِْ ٍؿَ ،وإِ ْن َؿ ًَدََ َؿ ًَدََ بًِ ِْ ٍؿْ َ ،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٔظ َظدُُ وه ،متََق ِ
او ًًِ ٚيف َٕ ٍْ ًِ ِف ،إِ َذا ِؿ َ
ٔوؾ َفو ُف
ض َر هب ُفَ ،و َيٌ ُ ه ُ ُ َ
َظ ٍََ ،ٚوَٓ َي ٌٌْل َظ َذ َأ َحدَ ،وإِ َذا ُبٌ َل َظ َِ ْٔف َص َ َ
زَ ،ي ُْْي ُؿ َؽ ْٔ َي ُف ف ُ ْر َ
اْل ُّؼ َؿٌِ َِف ِمـ ص ٌِ ٍر َأو َـٌَِ ٍر ،ي ْى ُِ ٛافر ْؾً َِ ٜمـ اّلِلِ َٓ ِمـ ادَْ ْخ ُِ ِ
غَ ،م ِٚؿتًً ٚفِ ِْ ُِ ْ ِزَ ،خ ِٚم ًٍَ ٚظ َذ َٕ ٍْ ًِ ِف ِمْْ ُف.
قؿ َ
َ
َ ُ ِّ َ َ
ْ
ُ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
تَ ٛأ ْن ُت َْ ََ ٙفف بِ ِف ْ ِ
ِ
ِ
َيٚفِ ُس بِ ِف إَ ْؽََِْْٔ ٚء فُِٔ ُْ ِْر ُمق ُه،
ُ
َٓ َيتَ َٖ هـ ُهؾ بِْ ٚف َُ ْرآنَ ،وَٓ ُ ُّ
اْل َقام َُ ،ٟوَٓ َي ًْ ًَك بِف إِ َػ َأ ْبََْٚء ادُْ ُِقكَ ،وَٓ ُ َ
َ
غ ا ْف ٍَ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٚخ َرَ ،فٌِ َس
هٚس اف ِِّ َ
ُ ٛه َق ا ْف ََِ َٔؾ بٍِ َْف َوظ ِْ ٍؿ ،إِ ْن َفٌِ َس افْه ُ
هٚس م َـ افدُُّّ ْٕ ِْٔ ٚا ْف ََُث َر بِالَ ؾ َْف َوَٓ َبه َرةَ ،ـ ًََ َ
 ٛافْه ُ
إِ ْن َـ ًََ َ
ٔؾ َؾٔ ُْ ٍِْٔ ِف ،و َت َذر َظ َذ َٕ ٍْ ًِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُه َق ِم َـ ْ ِ
وف
س َظ ْق َر َت ُف ،إِ ْن ُو ِّش َع َظ َِ ْٔف َو هش َعَ ،وإِ ْن ُأ ْمً َؽ َظ َِ ْٔف َأ ْم ًَ َؽَ ،ي ََْْ ُع بِْ ٚف ََِ ِ َ َ َ ْ ُ
اْلالََل َمَ ٚي ًْ ُ ُ
َ
ِم َـ افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚمُ ٚي ْى ٌِ ِٔف.
آن وافًْه ِه ،ٜي ْٖ ُـ ُُؾ اف هىًٚم بِ ًِ ِْ ٍؿ ،وي ْؼب بِ ًِ ِْ ٍؿ ،وي ٌِْس بِ ًِ ِْ ٍؿ ،ويََْٚم بِ ًِ ِْ ٍؿ ،و َُي ِ
ِ
يتههٌِع و ِ ِ
وٚم ُع َأ ْه َِو ُف بِ ًِ ِْو ٍؿ،
ََ َ ُ
ََ َ ُ
اجٌَٚت ا ْف َُ ْر َ ُّ َ
َ ُ َ
َ َ
ََ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ِ
ِ ٛ
ٚو ُر َج َٚر ُه بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و ُي ِْ ِز ُم َٕ ٍْ ًَ ُف ِب هر
َو َي ْه َح ُ
ور ُه ْؿ بًِ ِْ ٍؿَ ،و َي ًْتَ ْٖذ ُن َظ َِْٔ ِٓ ْؿ بًِ ِْ ٍؿَ ،و ُي ًَ ِِّ ُؿ َظ َِْٔ ِٓ ْؿ بًِ ِْ ٍؿَ ُ ،
اإل ْخ َقا َن بًِ ِْ ٍؿَ ،ي ُز ُ
ِ
ِ ِ
َي ٍِْ ُض فِ َه ْق ِهتِ َم َ ََص ْق َت ُفَ ،و َيٌْ ِذ ُل َهل َم َمَ ٚف ُفَ ،و َيْْ ُي ُر إِ َفْٔ ِٓ َم بِ ًَ ْ ِ
غ ا ْف َق َؿ ِ
َح َِ ،ٜيودْْ ُظق َهل ُو ْؿ
َٚح ُفَ ،و َ ْ
افر ْ َ
َوافدََ ْيفَ ،ؾَٔ ْخٍ ُض َهل ُ َم َجَْ َ
ٚر َو ه
ُ
ِ
وَ ٜأ َظوٚهنم ،وإِ ْن اشوتًَ ََٕٚ ٚبِ ِ
ٚء ،وي ْن ُُُر َهلم ِظْْْدََ ا ْف ُِ ِز ،وَٓ ي ْوجر ِِبِم ،وَٓ ُت َِّر َُه ،ٚإِ ْن اشتًَ ََٕٚ ٚبِ ِف َظ َذ َضَ ٚظ ٍ
وف َظ َ
وذ
ْ َ
َ َُ َ
ْ َ
َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ
بِْ ٚفٌَ ََ َ َ ُ ُ َ
ِ ِِ
ِ
ِ ٍ ِ
َٚه.ٚ
َم ًْه ََٔ ٜي ْ ُيًْْ ُٓ َم َظ َِ ْٔ ََٓ ،ٚو َرؾ َؼ ِِبِ َم ِيف َم ًْه َٔتف إِ هي ُ َ

ِ ِ
ِ
ت ًِ ُـ إَ َد َب فِ َ ْر ِج َع َظ ْـ َؿٌِ ِ
افر ِح َؿَ ،و َي ُْ َْر ُه ا ْف ََىِٔ ًَ ََ ،ٜم ْـ َؿ َى ًَ ُف َي ْ َي َْ َى ًْ ُفَ ،و َم ْـ
ت ًُ ُـ بِف ؾ ًْ ُِ ُفِ ،ي ْه ُؾ ه
ٔح َمَ ٚأ َرا َد مم هْ َ َٓ ٚ
ُْ
َظل اّلِلَ ؾِ ِٔف َأ َضٚع اّلِلَ ؾِ ِٔف ،يهح ٛادُْ ْٗ ِمِْ َ ِ
َيٚفِ ًُ ُٓ ْؿ بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،م ْـ َص ِحٌَ ُف َٕ ٍَ ًَ ُفَ ،و َح ًَ ُـ ادُْ َجَ ٚف ًَ ِ ٜدَِ ْـ َجَ ٚف َس ،إِ ْن
َ ْ َ ُ
َ
غ بًِ ِْ ٍؿَ ،و ُ َ
َ
اخل ِر ،ي ْٖ ََٕس بِ ِف ادُْتًَ ِِّؿ ،وي ٍْرح بِ ِ
ْج ُِفِ ،رؾِ ٌٔؼ ِيف ُأم ِ ِ
ِ
ِ
وف
ِّػ َم ْـ َأ ْخ َى َٖ َوَٓ ُ ْ
َر ُه َرؾِ َؼ بِ ِفُ َٓ ،ي ًَِّْ ُ
َ ُ ََ َ ُ
قر َظ َذ َت ًِْٔ ِؿ ْ َ ْ َ ُ
َي ِ ُ
قرهَ ،صٌُ ٌ
ُ
َظِ َؿ َؽ ْ َ
آن وافًْه ِه ،ٜإِ ْن ُأ ِصٔ ٛبِّ ِهٌٔ ٍَ ،ٜؾْ ٚف َُرآ ُن وافًْه َُ ٜفف م َٗدب ِ
ِ
ادُْ َجٚفِ ُسُ ،جم ََ ٚف ًَتُ ُف ُت ٍُِٔدُُ َخ ْ ًراُ ،م َٗ هد ٌب دَِ ْـ َجَ ٚف ًَ ُف بِ َٖ َد ِ
ٚن،
ْ َ ُّ ُ ُ ِّ َ
َ ُ َ
ب ا ْف َُ ْر َ ُّ
ِ ِ
ِ
ز بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و َيتَ َى هٓ ُر بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و ُي َه ِّع بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و ُي َز ِّـِّل بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و َيتَ هَهودََ ُق بِ ًِ ِْو ٍؿَ ،و َي ُهوق ُم بِ ًِ ِْو ٍؿ،
ت َز ُن بًِ ِْ ٍؿَ ،و َي ٌُْل بًِ ِْ ٍؿَ ،و َي ْه ِ ُ
َْ
ِ
و َت ٟبِ ًِ ِْ ٍؿ ،و ُ ِ ِ
 ٛبِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و ُيْْ ٍِْ ُؼ بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و َيتَ ٌَ هً ُط ِيف إُ ُم ِ
قر بِ ًِ ِْ ٍؿَ ،و َيْْ ٌََِ ُض َظْْ َٓ ٚبِ ًِ ِْ ٍؿ.
َيٚهدُُ بًِ ِْ ٍؿَ ،و َي ُْتًََ ُ
َ ُ ُّ
َ َ

أخالق حملة القرآن
افًْه َُ ،ٜيتَ ََه هٍ ُح ا ْف َُ ْرآ َن فِ ُٔ َٗ ِّد َب بِ ِف َٕ ٍْ ًَ ُفَ ،وَٓ َي ْر َى ِم ْـ َٕ ٍْ ًِ ِف َأ ْن ُت َُٗ ِّدي َمَ ٚؾ َر َض اّلِلُ َ -ظ هز َو َج ه
وؾ-
َؿدْْ َأ هد َب ُف ا ْف َُ ْرآ ُن َو ُّ
ِ
َظ َِ ْٔ ِف بِ َج ْٓ ٍؾَ ،ؿدْْ َج ًَ َؾ ا ْف ًِ ِْ َؿ َوا ْف ٍِ َْ َف َدفِٔ َِ ُف إِ َػ ُـ ُِّؾ َخ ْ ٍر ،إِ َذا َد َر َس ا ْف َُ ْرآ َن َؾٌِ ُح ُو ِ
َهتُ ُف إِي ََُ ٚع ا ْف ٍَ ْٓ ِؿ َدَِ ٚأ ْف َز َم ُف
قر َؾ ْٓ ٍؿ َو َظ َْ ٍؾ ،ه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه ُت ُفَ :م َتَك َأ ْش َت ٌِْْْل بِّٚلِلِ َظ ْـ َؽ ْ ِ
َر ِه
قر َة ه
افً َ
َه ُت ُفَ :م َتَك َأ ْخت ُؿ ُّ
اّلِلُ َ -ظ هز َو َج َؾ -م ِـ ا ِّت ٌَِ ٚع َمَ ٚأ َم َرَ ،وآ ْْٕت َٓٚء َظ هم َهن َكَ ،ف ْٔ َس ه
اخل ِ
ِ
غ َمتََوك َأ ُـُوق ُن ِمو َـ
ٚص ًِ َ
غ َمتََك َأ ُـُق ُن ِم َـ ادُْتَ ََق ِّـ ِِِّ َ
غ َمتََك َأ ُـُق ُن ِم َـ ادُْ ْح ًِِْ َ
َمتََك َأ ُـُق ُن ِم َـ ادُْته ِهَ َ
غ َمتََك َأ ُـُق ُن م َـ ْ َ

غ متََك َأ ُـُق ُن ِمـ ْ ِ ِ
ِِ
ِ
غ متََك َأ ُـُق ُن ِم َـ افر ِ
غ َمتََوك َأ ْز َهودُُ ِيف افودُُّّ ََْٕٔ ٚمتََوك
اج َ
َ
افهٚبِ ِري َـ َمتََك َأ ُـُق ُن م َـ ه
ه
ه
اخلَٚمٍ َ َ
افهٚدؿ َ َ
ِ ِ
ف َؿدْْ َر افِّْ ًَ ِؿ ادُْتَ ََقاتِ َر ِة َمتََك َأ ْص ُُ ُُر َظ َِْٔ ََٓ ٚمتََك َأ ْظ َِ ُؾ َظ ِ
افذ ُٕ ِ
ُقب ِم َـ ُّ
وـ اّلِلِ -
ُقب َمتََك َأ ْظ ِر ُ
َِ ٛيف أخ َرة َمتََك َأ ُت ُ
َأ ْر َؽ ُ
اجلٓ ِ
ِ
ج هِ َْ ٝظ َيّتُفِ ْ -
ِ
ِ
ٚد َمتََك َأ ْح ٍَ ُظ
ٍْ َٕ ٛز َظ َذ َه َق َاهَ ٚمتََك ُأ َجٚهدُُ ِيف اّلِلِ َح هؼ ِْ َ
اخل َىَ ٚب َمتََك َأ ْؾ ََ ُف َمَ ٚأ ْت ُِق َمتََك َأ ْؽِْ ُ
َ ُ
َ

اْلٔ ِ
ِ ِ
ِ
ٚء َمتََك َأ ْصتَ ٌَِ ُؾ بِ ًٌَِْٔل َمتََك
ف ًَ ِٚين َمتََك َأ ُؽ ُُّض َض ْر ِيف َمتََك َأ ْح ٍَ ُظ َؾ ْر ِجل َمتََك َأ ْشتََحل م َـ اّلِلِ َ -ظ هز َو َج هؾَ -ح هؼ ْ َ َ
ٚشِ ٍْ َٕ ٛز متََك َأ َت ََزود فِٔق ِم مً ِ
ِ
ِ
ٚدي متََك َأ ُـُق ُن َظ ِـ اّلِلِ ر ِ
ِ
او ًَٔ ٚم َتَوك َأ ُـُوق ُن بِوّٚلِلِ
ه ُ َْ َ َ
ُأ ْصِ ُح َمَ ٚؾ ًَدََ م ْـ َأ ْم ِري َمتََك ُأ َح ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
آن مته ِهً ًي ٚمتََك َأ ُـُق ُن بِ ِذ ْـ ِر ِه َظـ ِذ ْـ ِْر َؽ ِ ِ
ِ
ِ
َ ٛمتََك ُأ ْب ٌِ ُض َم ْـ
َ ٛم ْـ َأ َح ه
َره ُم ْنتٌََالً َمتََك ُأح ُّ
ْ
ْ
َ
َواث ًََ ٚمتََك َأ ُـُق ُن بِ َز ْج ِر ا ْف َُ ْر ُ
َأب ٌَ ََض متََك َأ ْْٕهح ّلِلِ متََك ُأ ْخ ِِص َفف َظّ ِع متََك ُأ َؿك َأم ِع متََك َأ َت َٖه ِ
َ ٛظِِّّْل َأ َج ِوع َمتََوك
 ٛف َٔ ْق ِم َم ْق ِيتَ ،و َؿدْْ ُؽ ِّٔ َ
ه ُ
َ ُ
ْ
َ
ِّ ُ َ
َ
ُ ُ َ
َ
َ
ُأ َظّر َؿ ِزي متََك ُأ َؾ ُِِّّر ِيف ادَْق ِؿ ِ
ػ َو ِصدهه تِ ِف َمتََك ُأ َؾ ُِّ ُِّر ِيف َخ ِْ َق ِيت َم َع َر ِّيب َمتََك ُأ َؾ ُِّ ُِّر ِيف ادُْْْ ََ َِ ِ
َ ٛمتََك َأ ْح َذ ُر َمَ ٚح ه
وذ َر ِين
ْ
ُ
َ
ِّ ُ ْ
ِ
ِ
ِمْْ ُف َر ِّيبِ :م ْـ َٕ ٍ
ُور َح ُؿ
ور ُ ُهت ْؿُ َٓ ،ت ْ
تقاَ ،وَٓ ُت ََ ُٚل َظثْ َ
َٚر َح ُّر َهَ ٚصديدٌٌ َ ،و َؿ ًْ ُر َهَ ٚبًٔدٌٌ َ ،و َؽ َُّّ ََٓ ٚض ِق ٌيؾ َٓ َي ُّق ُت َأ ْه ُِ ََٓ ٚؾ َٔ ًْ َ ِس ُ

ِ
افز ُّؿقم ،و َذاِبؿ ْ ِ
ِ
اب﴾
َر َه ٚفَٔ ُذو ُؿقا ا ْف ًَ َذ َ
اْلَّ ُ
ز ُ ُهت ْؿَ ،ض ًَُ ٚم ُٓ ُؿ ه ُ َ َ ُ ُ ُ
َظ ْ َ
ٔؿ ( ُـ هِ َم ََٕو َج ُْ ٝج ُِق ُد ُه ْؿ ُبدِِّّ ُفقا ُج ُِق ًدا َؽ ْ َ
ُوقِبِؿ مً ِ
َحْٔ َُ ٓ ٞيْْ ٍَ ًُ ُٓ ُؿ افْههدََ ُمَ ،و َظ ُّوقا َظ َذ إَ ْي ِدي َأ َش ًٍَ ٚظ َذ َت َْ ِه ِر ِه ْؿ ِيف َضَ ٚظ ِ ٜاّلِلِ َ -ظ هز َو َج ّ
وٚيص اّلِلِ -
وؾَ -و ُر ُـ ِ ْ َ َ
ِ ِ
وؾ :رب ار ِجً ِ
َت ًَ َٚػَ ،ؾ ََ َٚل ِمْْ ُٓ ْؿ َؿ ِٚم ٌؾَ :يَ ٚفْٔتََِْول َؿودهه ْم ُِْ ٝلََٔ ِ
وٚل َؿ ِٚم ٌ
وٚيت﴾ َ ،و َؿ َ
وقن * َف ًَ ِّ
ؤم
َ ِّ ْ ُ
وع َأ ْظ َّو ُؾ َصوْٚلً ٚؾ َ
( )395

َٕ َِد ُمقا

( )396

ِ
ِ
َْ ، ﴾ٝو َؿ َٚل َؿ ِٚم ٌؾَ :يَ ٚو ْي َِتَََْ ٚم ِ
ٚل هل َ َذا ا ْف ُِتَ ِ
وٚه﴾ٚ
َت ََر ْـ ُ
َٚب َٓ ُي ٌََٚد ُر َصٌ َر ًة َوَٓ َـٌَِ َر ًة إِٓه َأ ْح َه َ
َ
( )397

( )395افًْٚء.56 :
( )396افٍجر.24 :
( )397ادٗمْقن.100 - 99 :
( )398افُٓػ.49 :

( )398

وٚل َؿ ِٚم ٌ
َو َؿ َ
وؾَ :يوٚ

أخالق حملة القرآن
ِ ِ
وي َِتََك َفٔتََِْل َي َأ ه ِ
ِ ٛيف َأ ْٕ َْقا ٍع ِم َـ ا ْف ًَ َذ ِ
خت ْذ ُؾالَ ًًَٕ ٚخ ِِٔ ً
اب َؾ ََُ ٚفقاَ :يَ ٚف ْٔتََََْ ٚأ َض ًََْْٚ
ال﴾ َو َؿَ ٚف ْ ٝؾ ْر َؿ ٌ ٜمْْ ُٓ ْؿ َو ُو ُج ُ
قه ُٓ ْؿ َتتَ ََ هِ ُ
ْ
َْ
ْ
َر مق ِوو ٍع ِموـ ِـتََٚبِ ِ
َح َِ َ ٜا ْف َُر ِ
ِ ِ
وف
آن َح هذ َر َه ٚاّلِلُ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
غَ ،يَ َ ٚ
ؼ ادُْ ًْ ِِ ِّ َ
ْ
غ ِيف َؽ ْ ِ َ ْ
ْ
اّلِلهَ َو َأ َض ًََْْ ٚه
افر ُشقَٓ﴾ َ ،ؾ َٓذه افْه ُهٚر َيَ ٚم ًْ َ َ
غ َؾ ََ َٚل َ -ظ هز وج هؾ :يَ ٚأَي ٚا هف ِذيـ آمُُْقا ُؿقا َإٔ ًٍُ ُُُؿ و َأه ِِٔ ُُُؿ ََٕٚرا و ُؿقده ٚافْههٚس و ِْ
وٚر ُة َظ َِ ْٔ َٓوٚ
َح ًِ ٜمْْ ُف فِ ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
َر ْ َ
َ ْ َ ْ ْ ً َ َُ
ُ َ
َ َ
اْل َج َ
َ َ
َ ُّ َ
م ِ
الم َُ ٌِ ٜؽ ٌ
الظ ِصدََ ا ٌد َٓ َي ًْ ُهق َن اّلِلهَ َمَ ٚأ َم َر ُه ْؿ َو َي ٍْ ًَ ُِق َن َمُ ٚي ْٗ َم ُرو َن﴾ َ ،و َؿ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾَ :وا هت َُقا افْه َهٚر ا هفتِل ُأ ِظدهه ْت
َ
( )399

( )400

( )401

فِ ِْ ََُٚؾِ ِري َـ﴾ َ ،و َؿ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا ا هت َُقا اّلِلهَ َو ْفتََْ ُي ْر َٕ ٍْ ٌس همَ ٚؿدهه َم ْ ٝفِ ٌَ ٍَد َوا هت َُقا اّلِلهَ إِ هن اّلِلهَ َخٌِ ٌر بِ َوم
ٚه ْؿ ِم ْـ
َت ًْ َّ ُِق َن﴾ ُ ،ث هؿ َح هذ َر ادُْ ْٗ ِمِْ َ
س َظ ُ
اش َ ْ
ت ٍَ ُيقا َمْ ٚ
غ َأ ْن َي ٌْ ٍُ ُِقا َظ هم َؾ َر َض َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َو َمَ ٚظ ِٓدََ ُه إِ َفْٔ ِٓ ِؿ َأٓه ُي َؤِّ ًُق ُه َو َأ ْن َ ْ
حدُُ ِ
ود ِه َوَٓ َي ُُُق ُُٕقا َـ ٌَ ْ ِ
َر ِه ْؿ ِمم ه ْـ َؾ ًَ َؼ َظ ْـ َأ ْم ِر ِه َؾ ًَ هذ َب ُف بِ َٖ ْٕ َْقا ِع ا ْف ًَ َذ ِ
اب َو َؿ َٚل َ -ظ هز َو َج هؾَ :وَٓ َت ُُُق ُُٕقا َـَ ٚهف ِذي َـ َٕ ًَُقا اّلِلهَ
ُ
َؾ ًَٖٕٚهؿ َإٔ ًٍُٓؿ ُأو َف ِئ َؽ هؿ ا ْف ٍَ ِ
ٚش َُق َن﴾ .
ُ ُ
َ ُ ْ َ ُ ْ
( )402

( )403

()404

ٚب افْه ِ
اجلَْه َِ ،ٜؾ ََ َٚل َ -ظ هز َو َج ه
ٚب ْ
هوٚر
ُث هؿ َأ ْظ َِ َؿ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
وح ُ
وؾَ َٓ :ي ًْوتَ َِقي َأ ْص َ
ٚب افْه ِهٚر َو َأ ْص َح ُ
غ َأ هٕ ُف َٓ َي ًْتَ َِقي َأ ْص َح ُ
ِ
ِ
ِ
اجلْه ِهَ ٜأصحٚب ْ ِ
اشتَ ًْ َر َض ا ْف َُ ْرآ َن َؾ َََُ ٚن َـَٚدِْ ْر ِآةَ :ي َرى
ٚب ْ َ ْ َ ُ
َو َأ ْص َح ُ
اجلَْههُ ٜه ُؿ ا ْف ٍَٚم ُزو َن﴾ َ ،ؾٚدُْ ْٗم ُـ ا ْف ًَٚؿ ُؾ إِ َذا َتالَ ا ْف َُ ْرآ َن ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
 ٛؾِ ِٔف
بِف َمَ ٚح ًُ َـ م ْـ ؾ ًِْف َو َمَ ٚؿٌُ َح مْْ ُفَ ،ؾ َم َح هذ َر ُه َم ْقَٓ ُه َحذ َر ُهَ ،و َمَ ٚخ هق َؾ ُف بِف م ْـ ظ ََٚبِف َخَ ٚؾ ُفَ ،و َمَ ٚر هؽٌَ ُف ؾٔف َمقَٓ ُه َرؽ َ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ورجٚهَ ،ؾّـ َـَِ ِ ِ ْ َٕ ٚ
ورآ ُن
ََ ٝهذه ص ٍَتُ ُف َ -أ ْو َمَ ٚؿ َٚر َب َهذه ِّ
ََ َ ُ َ ْ
افه ٍََ -ٜؾ ََدْْ َتالَ ُه َح هؼ تالَ ََوتف َو َر َظُ ٚه َح هؼ ِر َظَ ٚيتفَ ،و َـََ ٚن َفو ُف ا ْف َُ َ
( )405

وذ و َف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوؾ َخ ْ ٍ
ود ِه ُـ ُّ
ور ِيف
ًَٔ ٚوح ْر ًزاَ ،و َم ْـ َـََ ٚن َه َذا َو ْص ٍُ ُف َٕ ٍَ َع َٕ ٍْ ًَ ُف َو َٕ ٍَ َع َأ ْه َِ ُف َو َظَ ٚد َظ َذ َوافدََ ْيف َو َظ َ َ
َصٚهدًً ا َو َصٍٔ ًًَ ٚو َإٔ ً
افدُُّّ ْٕٔ ٚو ِ
أخ َر ِة).
َ َ

( )399افٍرؿٚن.28 :
( )400إحزاب.66 :
( )401افتحريؿ.6 :
( )402آل ظّران.131 :
( )403اْلؼ.18 :
( )404اْلؼ.19 :
( )405اْلؼ.20 :

أخالق حملة القرآن
هذه وصٚي ٚظئّ ٜمـ ُمّد بـ حًغ

( )406

-رَحف اّلِل -فَٚرئ افَرآن ،وهل ظدد مـ افقصٚي ٚادتْقظ ٜافتل يٌٌْل

أن يتحذ ِب ٚـؾ مًِؿ ،وأوػ مـ يٌٌْل أن يتحذ ِب ٚؿٚرئ افَرآن افذي ظرف أمر اّلِل –تًٚػ -وظرف هنٔف وحالفوف
وحرامف ،ؾّـ أول افقصٚي ٚافتل أوص ِب ٚوذ هـهر ِب ٚهل افتَقى :تَقى اّلِل -تًٚػ ،وهذه افتَوقى هول وصؤ ٜاّلِل –
ِ
ِ
َٚب ِمـ َؿٌْ ِِ ُُ ُْؿ َوإِ هيُ ٚـ ُْؿ َأ ِن ا هت َُقا اّلِلهَ﴾ ،
تًٚػ -فألوفغ وأخريـ ،ـم ؿٚل -شٌحٕٚفَ :و َف ََدْْ َو هصََْْٔ ٚا هفذي َـ ُأو ُتُقا ا ْفُتَ َ
( )407

ؾٚفتَقى ِتّع ـؾ خر فًٌِد ،وضريؼ هذه افتَقى هق افًر ظذ افكاط ادًتَٔؿ افذي بْٔف اّلِل –تًٚػ -فًٌِٚد ،ـوم
ِ
ِِ ِ
ِ
ؿٚل -شٌحٕٚف :و َأ هن ه َذا ِ ِ
ُوؿ
َ َ
افًٌُ َؾ َؾتَ ٍَ هر َق بِ ُُ ُْؿ َظـ َشٌِِٔف َذف ُُ ُْؿ َو هصُ ٚـُؿ بِوف َف ًَ هِ ُُ ْ
ساضل ُم ًْتَََ ًٔم َؾ ٚهتهٌِ ًُق ُه َوَٓ َتتههٌِ ًُقا ُّ
َ
َتته َُق َن﴾ .
( )408

ؾٚفتَقى ؽٚي ٜـؾ مٗمـ ،ؾال يُقن حهقل افتَقى إٓ بِزوم افكاط ادًتَٔؿ واتٌٚظف ـم أخز اّلِل –تًوٚػ -يف
وغ
هذه أي ،ٜوادتَقن هؿ افذيـ وظدهؿ اّلِل –تًٚػ -بٚجلْ ٜومآهلؿ إػ اجلْ ،ٜوتَرأون يف افَرآن
ـثورا :إِ هن فِ ِْ ُّته ِهَ َ
ً
ِ ِ
م ٍَ ًٚزا﴾  ،و إِ هن فِ ِّْته ِهَ َ ِ
ؾدامم يَرن دخقل اجلْ ٜبّـ اتهػ بٚفتَقى ،وِبذا خٚضٛ
غ ظْدََ َر ِِّبِ ْؿ َجْههٚت افْهًٔ ِؿ﴾ ً ،
ُ
َ
( )409

( )410

ول
اّلِل –تًٚػ -صٍق َة خَِف وإٌٔٔٚمف ،ؾخٚضِ ٛب ٚخٚتؿ افٌْٔغ وإمٚم ادرشِغ يف ؿقفف -شٌحٕٚف وتًٚػَ :يَ ٚأ ُّ ََيو ٚافْههٌِ ُّ
ا َت َِؼ اّلِلهَ﴾  ،أي :اثٌ ٝظذ هذه افتَقى افتل إٔ ٝظِٔٓ ،ٚوهذا مـ بٚب افتذـر فف بذفؽ ،وخٚض ٛاّلِل –تًٚػِ -بوٚ
( )411

أيو ٚظِٔٓ ،ٚؾَٚل -شٌحٕٚفَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا ا هت َُقا اّلِلهَ َح هؼ ُت ََٚتِ ِف﴾ .
ادٗمْغ فٔثٌتقا ً
( )412

( ) 406هقُ :مّد بـ اْلًغ بـ ظٌد اّلِل ،أبق بُر افٌٌدادي أجري .اإلمٚم ادحدث افَدوة ،صٔخ اْلرم افؼيػ ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ اْلًٚن:
مْٓ" :ٚافؼيً ،"ٜو"إربًغ"  .تقيف شْ ٜشتغ وثالث مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 133 /16ترْج ، )92 ٜوافقايف بٚفقؾٔٚت (267 /2
ترْج. )847 ٜ
( )407افًْٚء.131 :
( )408إًٕٚم.153 :
( )409افٌْٖ.31 :
( )410افَِؿ.34 :
( )411إحزاب.1 :
( )412آل ظّران.102 :

أخالق حملة القرآن
هوٚس
ـم خٚض ٛاّلِل -شٌحٕٚفِ -ب ٚافًهٚة :حتك يسـقا ادًهٔ ٜويًِّقا بٚفىٚظ ،ٜؾَٚل -شٌحٕٚفَ :يوَ ٚأ ُّ ََيو ٚافْه ُ
أيو ٚبٚفتَقى ،وادراد مـ ذفؽ اإلؿالع ظـ افؼك واإلتٔٚن بٚفتقحٔود ،ـوم
ا هت َُقا َر هب ُُ ُُؿ﴾  ،وخٚض ٛاّلِل افُٚؾريـ ً
( )413

جٚء ذفؽ يف ؿهص إٌٕٔٚء حْٔم ؿٚل ـؾ ٌٕل فَقمفَ :أَٓ َت هت َُق َن﴾  ،وؽره ٚمـ أيٚت ،ؾٓق ح ٞهلؿ ظذ اإلتٔٚن
()414

بٚفتقحٔد اخلٚفص ّلِل وترك افؼك افذي هؿ ظِٔف مـ ظٌٚدة إوثٚن.
يتُِؿ بف اإلًٕوُ ٚن يف
ظدو ِه ٕ :هن مٚ
أصدُّ ِمم هٚ
ُ
ثؿ ذـر ادٗفػ ظثرات افًِٚن حْٔم ؿٚلُ ( :
َيٚف مـ فًِ ِٕٚف ُّ
َيٚف مـ ِّ
ُ
ِ
ِ ِ
ذـر اّلِلِ َ -
تًٚػ) .ؾ٘ذا ظِؿ ادًِؿ ظوذ وجوف افًّوقم ،وؿوٚرئ افَورآن ظوذ وجوف
هذه افدُُّّ ٕ َٔ :ٚإ همَ ٚف ُف ،وإ هم ٚظِ ْٔف ،إِٓه ُ
اخلهقص أن اّلِل –تًٚػ -مىِع ظذ م ٚيَقفف ويتُِؿ بف ،حْٔئذ ٓ يتُِؿ إٓ ح ًَّ ،ٚوٓ يَقل إٓ صد ًؿ :ٚوؿد ؿٚل اّلِل -
ِ ِ
ِ ِ
َٔ ٛظتِٔدٌٌ ﴾  ،ؾّٚلِل –تًٚػ -ؿد إًٔؿ ظِٔؽ ِبذا افًِٚن افذي هق آفو ٜافُوالم:
تًٚػَ :مَ ٚي ٍِْ ُظ مـ َؿ ْق ٍل إِٓه َفدََ ْيف َرؿ ٌ
( )415

فتًتخدمف ؾٔم تٌف اّلِل –تًٚػ -ويروٚه مـ :ؿراءة فَِرآن وافتًٌٔح وافتِٓٔؾ ،وؿقل ادًروف واخلر :وذفؽ فتًُٛ
ذفؽ افثقاب افًئؿ ،وٕن أـثر م ٚيقؿع افْٚس ًٖٕ-ل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ -ٜيف افذٕقب وادًٚيص ثؿ يف افْوٚر هول
غ َؾ ِ
خ َذ ْي ِف َأ ْو َّ ُـ َف ُف ْ
اجلَْه َٜش  .وٕن أـثر م ٚيقرد افْٚس افْٚر
غ َْلَْْٔٔ ِف َو َب ْ َ
إفًْ ،ٜوجٚء يف اْلديَ « :ٞم ْـ َي ْو َّ ُـ ِيل َمَ ٚب ْ َ
( )416

هذه إفًْ ،ٜوِبذا افًِٚن يًتىٔع اإلًٕٚن أن يدخؾ يف اإلشالم بًد افٍُر ،وؿد يتحقل مـ اإلشالم إػ افٍُر ِبذا
ور هب ـِّ ٜؿٚف ٝفهٚحٌٓ :ٚدظْل ،ؾٔحٍظ فًٕٚف مـ افَٔؾ وافَٚل وافٌٌٔ ٜافّّْٔ ٜوؾٚحش افَقل.
افًِٚنُ ،
ؾًذ ؿٚرئ افَرآن أن يٌتًد ظـ ادثٚف ٛوادزافؼ افًئّ ٜافتل يَقهل ٚبًِوٕٚف ،ودو ٚأوص افٌْول -ظِٔوف افهوالة
وافًالم -ذفؽ افهحٚيب بًٌض ذامع اإلشالم ؿٚل ففَ « :أٓه َأ ُد ُّف َؽ َظ َذ َمالَ َِك َذفِ َؽ ُـ ِِّ ِفش  .ؾٌغ فف -ظِٔوف افهوالة
( )417

( )413افًْٚء.1 :
( )414افنًراء.142 :
( )415ق.18 :
( )416أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افرؿٚق ،بٚب حٍظ افًِٚن ( )6474مـ حدي ٞشٓؾ بـ شًد -رض اّلِل ظْف.
( )417صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ، ) 22016افسمذي :ـتٚب افهالة ،بٚب م ٚجٚء يف حرم ٜافهالة ( ، )2616ؿٚل افسمذي :حًـ
صحٔح ،ابـ مٚجف :ـتٚب افٍتـ ،بٚب ـػ افًِٚن ظـ افٍتْ ، ) 3973( ٜؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح ،مـ حدي ٞمًٚذ بـ جٌؾ
بف.

أخالق حملة القرآن
وافًالم -أن يًّؽ ظِٔف فًٕٚف ؾَٚلَ « :أ ْم ًِ ْؽ َظ َِ ْٔ َؽ فِ ًََ َٕ ٚ
َؽش ٕ .ن افذي يُ ٛافْٚس يف افْٚر ظذ وجوقهٓؿ أو
( )418

ظذ مْٚخرهؿ حهٚمد أفًْتٓؿ ،ؾٚفذي يْٚزع اإلًٕٚن يف هذه اْلٔٚة أظداء ـثرون موْٓؿ :افوٍْس إ هموٚرة بٚفًوقء،
واهلقى ادًٔىر ظذ افَِقب ،وافنٔىٚن افًدو افِدود فإلًٕٚن ،ؾٔحذر مـ اهلقىٕ :ن اهلقى مِٓؽ ،ؿوٚل -تًوٚػ:
اْلَٔ ٚة افدُُّّ َْٕٔ * ٚؾِ٘ هن ْ ِ
ٚف َم َََ ٚم َر ِّب ِف َوهن َك افْه ٍْ َس َظ ِ
وقى *
ٔؿ ِه َل ادَْ ْٖ َوى * َو َأ همَ ٚم ْـ َخ َ
وـ ْاهل َ َ
َ
َؾ َٖ همَ ٚمـ َض ٌََك * َوآ َث َر ْ َ َ
اجلَح َ
َؾِ٘ هن ْ
اجلَْه َِ ٜه َل ادَْ ْٖ َوى﴾ .
( )419

ودامم اهلقى يَسن بٖمريـ خىريـ :بٚفوالل وبوٚفيِؿ ،ؿوٚل -تًوٚػ:
ـثرا مـ افْٚس،
ً
ؾٚهلقى هق افذي أوؾ ً
ِ
ِ
ِ
وق َم
َؾِ٘ن هي ْ َي ًْتَ َِجٔ ٌُقا َف َؽ َؾْ ٚظ َِ ْؿ َأ هٕ َهم َيتههٌِ ًُق َن َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َو َم ْـ َأ َو ُّؾ مم ه َـ ا هت ٌَ َع َه َقا ُه بِ ٌَ ْ ِر ُهدًً ى مو َـ اّلِلهِ إِ هن اّلِلهَ َٓ َ َْيودي ا ْف ََ ْ
غ﴾  ،ؾّـ وؿع يف اهلقى وؿع يف افوالل وافيِؿ واهلقى ،وإم ٚأن َُي هر إػ صٌٓ ٜأو إػ صٓقة ورـوقب مىٔوٜ
اف هيٚدِ َ
( )420

افنٌٓٚت :ؾٔٗول افْهقص ،وَيْح إػ ؾًٚد افًَؾ ،أو إٔف يُقن يف هقى افنٓقات :متٚع افودٕٔ ٚوزخٚرؾٓو ٚوافزٕوٚ
ِ
ِ
ور ُه
وافرب ٚومنٚهدة ادُْرات ،هذه ـِِٓ ٚتر ،ؿٚل -تًٚػ :وَٓ ُتُى ْع َم ْـ َأ ْؽ ٍَ َََِْْ ٚؿ ٌَِْ ُف َظـ ذ ْـ ِْر َََٕ ٚوا هتٌَ َع َه َ
وقا ُه َو َـَوَ ٚن َأ ْم ُ
اخت ََذ إِ َهلف هقاه و َأ َو هِف اّلِلهُ َظ َذ ِظ ِْ ٍؿ و َختََؿ َظ َذ شّ ًِ ِف و َؿ ٌِِْ ِف وجً َؾ َظ َذ ب ِ ِ ِ
وٚو ًة
كه ؽ َن َ
َ َ َ
َ ْ َ
ُ
ُؾ ُر ًض ، ﴾ٚوؿٚلَ :أ َؾ َر َأ ْي ََ ٝم ِـ ه َ َ ُ َ َ ُ َ
َ َ
َ َ
( )421

مًٔىرا ظذ اإلًٕٚن ٓ يٍْؽ ظْف ًٖٕ-ل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
َؾ َّـ َ َْي ِد ِيف ِمـ َب ًْ ِد اّلِلهِ﴾  ،اهلقى ؿد يُقن
ً
( )422

ؾِٔحذر ؿٚرئ افَرآن مـ رـقب مىٔ ٜاهلقىٕٕ :ف يَرأ يف افَرآن هذه أيٚت افتل تْذر وحتذر مـ اهلقى :اهلقى
أحدً ا أو َيُْ هُؿ (يًًك بٚفّّْٔ )ٜأو بٚفُذب:
يف افنٌٓ ٜأو اهلقى يف افنٓقة ،وذـر إٔف ٓ يٌٌْل فَٚرئ افَرآن أن يٌتٚب ً
ٚز م هن ٍ
ٚء بَِْ َِّٔ ٍؿ﴾  ،ؾُٔػ يًٍؾ هوذا ! إذن
َه ٍ ه
ٕٕف يَرأ ذفؽ يف افَرآنَ :وَٓ َي ٌْتََ ٛهب ًْ ُو ُُ ُْؿ َب ًْ ًو ، ﴾ٚويَرأ َ :ه
( )423

()424

( )418صحٔح :أخرجف افسمذي :ـتٚب افزهد ،بٚب م ٚجٚء يف حٍظ افًِٚن ( ) 2406ؿٚل افسمذي :حًـ ،مـ حدي ٞظٌَ ٜبـ ظٚمر -رض اّلِل
ظْف ،-وؿٚل إفٌٚين يف صحٔح افسمذي :صحٔح.
( )419افْٚزظٚت.41 - 37 :
( )420افَهص.50 :
( )421افُٓػ.28 :
( )422اجلٚثٔ.23 :ٜ
( )423اْلجرات.12 :

أخالق حملة القرآن
هق ظِؿ وخٚفػ م ٚظِؿ ،وهذا أـز مَتًً ٚظْد اّلِل -تًٚػ ،ؾَٚل -شٌحٕٚفَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا ِي َ َت َُق ُفق َن َمَ َٓ ٚت ٍْ ًَ ُِق َن
َز َم َْتًًِ ٚظْدََ اّلِلهِ َأن َت َُق ُفقا َمَ َٓ ٚت ٍْ ًَ ُِق َن﴾ .
* َـ ُ َ
( )425

وهنك ظـ افيـ افًٔئ بٚفْٚس وتتٌع افًقرات ،ويف هذا افزمـ ابتُ ُِع ـثر مـ افْٚس بٚفٌٌٔ ٜوافّّْٔ ٜوافيـ افًٔئ
بٚفْٚس وٕؼ افًقرات ،شقاء ـٚن يف ادجٚفس أو يف ادْتديٚت أو مقاؿع افْو ٝافتول يْؼوون ؾٔٓو ٚظوقرات افْوٚس
تٌق َن َأن َت َِنٔع ا ْف ٍَ ِ
ِ
ِ
ٚح َن ُِ ٜيف ا هف ِذي َـ آ َمُُْقا
َ
ويٍوحقهنؿ ،وربم ؿٚفقا ؾٔٓؿ م ٚفٔس ؾٔٓؿ ،وؿد ؿٚل اّلِل -تًٚػ :إِ هن ا هفذي َـ ُ ُّ
َور مو ٚا ْـتًََوٌقا َؾ ََ ِ
ِ ِ
َهلؿ َظ َذاب َأفِٔؿ ِيف افدُُّّ ْٕٔ ٚو ِ
ود
وٗ ِمِْ َ
أخ َر ِة﴾  ،وؿٚل -تًٚػَ :وا هف ِذي َـ ُي ْٗ ُذو َن ادُْ ْ
َ ُ
َ َ
غ َوادُْ ْٗمََْوٚت بِ ٌَ ْ ِ َ
ٌ ٌ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
احتَ ََّ َ
وؾ ُ ِْبتًًََٕ ٚوَ ٚوإِ ْث ًوم
َ ٛخىٔئَ ًَ ٜأ ْو إِ ْث ًم ُث هؿ َي ْر ِم بِوف َب ِريئًوَ ٚؾ ََود ْ
احتَ ََّ ُِقا ُ ِْبتَََ ًًٕٚ ٚوإِ ْث ًم ُّمًًٌِْٔ ، ﴾ٚوؿٚل -تًٚػَ :و َمـ َي ًُْْ ْ
ْ
( )426

( )427

ُّمًًٌِْٔ. ﴾ٚ
( )428

ؾٖيـ أصحٚب افًَقل مـ هذه إدف ٜوهذه أيٚت ! أيـ أهؾ افَرآن حْٔم يًًّقن مثؾ هذه أيٚت ،وِترهؿ
أيدَيؿ وأفًْتٓؿ وأظْٔٓؿ إػ ؾًؾ هذه ادخٚفٍٚت ! ًٕٖل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ثؿ أـد ظذ ؿؤ ٜمّٓ ٜوهل فزوم افُتٚب وافًْ ،ٜوؿٚل :إن اّلِل –تًٚػ -ؿد َم هـ ظِٔؽ بوٚفَرآن وافًوْ ،ٜؾخوذ
افٍَف بدفِٔف مـ افُتٚب وافًْ ،ٜوتًِؿ افًِؿ افهحٔح مـ افُتٚب وافًْ ٜحتك تًٌد اّلِل ظذ بهرة ،وهنك ظـ افيِؿ
افذي يَع ؾٔف بًض افْٚس ،وافيِؿ طِمت يقم افَٔٚم ،ٜوؿد ؿٚل اّلِل –تًٚػ -يف اْلودي ٞافَودد« :يوِ ٚظٌ ِ
وٚدي إِ ِّين
َ َ
َح هر ْم ُ ٝاف ُّي ِْ َؿ َظ َذ َٕ ٍْ ِز َو َج ًَ ِْتُ ُف َبَْْٔ ُُ ُْؿ ُُم َ هر ًمَ ٚؾالَ َت َيٚدَُقاش .
( )429

( )424افَِؿ.11 :
( )425افهػ.3 - 2 :
( )426افْقر.19 :
( )427إحزاب.58 :
( )428افًْٚء.112 :
( )429أخرجف مًِؿ :ـتٚب افز وافهِ ٜوأداب ،بٚب حتريؿ افيِؿ ( )2577مـ حدي ٞأيب ذر -رض اّلِل ظْف.

أخالق حملة القرآن
وح ٞظذ ـيؿ افٌٔظ ،وافًٍق ظـ زٓت افْٚسٕ :ن افًٍق ظـ زٓت افْٚس وـيؿ افٌٔط افوذي يًوًّف موـ
ِ
صٍٚت أهؾ افتَقى ،ـم يف ؿقفف -تًٚػَ :و َأن َت ًْ ٍُقا َأ ْؿ َر ُب فِِته َْ َقى﴾  ،وؿٚل -تًٚػَ :و َش ِ
ور ٍة ِّموـ
ٚر ُظقا إِ َػ َم ٌٍْْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
غ ا ْف ٌَ ْٔ َظ﴾ ،
افياء َوا ْف ََُٚطِ ِّ َ
ات َوإَ ْر ُض ُأ ِظدهه ْت فِ ِْ ُّ هت ِهَ َ
افً َم َو ُ
هر ِّب ُُ ُْؿ َو َجْههَ ٜظ ْر ُو َٓ ٚه
افناء َو ه ه
غ * ا هفذي َـ ُيٍْ َُق َن يف ه ه
( )430

( )431

ثؿ ذـر بًد ذفؽ صٍٚهتؿ ،ومـ صٍٚهتؿ أهنؿ يُيّقن افٌؤظ وٓ يًوٚرظقن يف افًَقبو ،ٜبوؾ يًوٚرظقن إػ افًٍوق
وافتًٚمح وظدم إٓتَٚم وافتنٍل ،هذه صٍٚت ادٗمـ وصٍٚت ؿٚرئ افَرآن ظذ وجف اخلهقص.
جٚه ٚومُ ٜٕٚبغ افْٚس،
ومم ٚيٌٌْل ظذ ؿٚرئ افَرآن ً
أيو ٚأن يتًِؿ افَرآن فقجف اّلِل -تًٚػ ،ؾال يتًِّف فْٔٚل بف ً
أو يىِ ٛبف دٕٔ ،ٚوٓ حرج يف أن يدخؾ مًٚبَٚت ؿرإٕٓٔ ٜجؾ افتْٚؾس وأٓ ينسط ؾٔٓ ٚصٔئً ،ٚؾال يَوقل :شوٖدخؾ
ادًٚبَ ٜحتك تًىقين ـذا ،بؾ هق يدخؾ مع ادتًٚبَغ ومع اْلٍي ،ٜوإذا أظىل ظذ ذفؽ ُجًالً ؾِف أن يٖخذه ،وهذا
مم ٚينجًف ويٗيده :وـٚن بًض افًِػ يًٍِقن ذفوؽ موع افَورآن ،ؾٔجًِوقن فوف اْلوقاؾز وَيًِوقن هلوؿ اجلًوقل
فٔنجًقهؿ ظذ حٍظ افَرآن افُريؿ ،فُـ إذا إكؾ ٝافْٔ ٜإػ هذا ادٚل وإػ ـً ٛافقجٚه ٜوحتك يَٚل :إٕف ؿٚرئ،
ؾَد ورد أن ؿٚرئ افَرآن افذي ٓ يًّؾ بف ،ويىِ ٛبف افريٚء هق مـ افثالث ٜافذيـ هؿ أول َمـ ُتًُ هًر ِبؿ افْٚر ،ـم يف
صحٔح مًِؿ ،حتك إٔف يَٚل فف :ؿرأت افَرآن فَٔٚل ؿٚرئ ،ؾَد ؿٔؾ  ،أي :ؿٔؾ هذا إمر.
( )432

خٚفهّ ٚلِل ٓ ،يتزفػ بف إػ مُ ٜٕٚأو مْه ٛأو جٚه أو ضِ ٛافدٕٔ ٚأو افتَورب إػ
ؾَٚرئ افَرآن ٓ بد أن يُقن
ً
أهِٓ ،ٚإٕم يىٌِف ابتٌٚء مروٚة اّلِل وضِ ٛافثقاب مْف ،ؾٚفْٚس يٖتقٕف -بدون ؿهدهُ -مٌ ٜؾٔف ورؽٌ ٜإفٔف.
أيو ٚأن يهح ٛإخٔٚر مـ افْٚس ،وَيٚفس أهؾ افًِؿ وافهْٚلغ مـ ظٌٚد اّلِل ،وٓ يًدو ظْٔٚه ظْٓؿ،
وظِٔف ً
ِ
ِ
ِ ِ
قو﴾  ،ؾًِٔوف أن
ـم ؿٚل اّلِل –تًٚػ -فٌْٔف -ظِٔف افهالة وافًالمَ :وَٓ َت ْى ُرد ا هفذي َـ َيدْْ ُظق َن َر ه ُِبوؿ بِْ ٚف ٌَودََ اة َوا ْف ًَ ِّ
( )433

أيوو ،ٚويوزداد ِبوؿ إيم ًًٕو ،ٚويَورأ ؿهوص
َيٚفس افٍَراء وادًٚـغ وأهؾ افًِؿ وافهْٚلغ يًتٍٔد مْٓؿ وئٍدهؿ ً

( )430افٌَرة.237 :
( )431آل ظّران.134 - 133 :
( )432أخرجف مًِؿ :ـتٚب اإلمٚرة ،بٚب مـ ؿٚتؾ فِريٚء وافًًّ ٜاشتحؼ افْٚر ( )1905مـ حدي ٞأيب هريرة -رض اّلِل ظْف.
( )433إًٕٚم.52 :

أخالق حملة القرآن
ادتَدمغ مـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ ومـ افًِمء ومـ افٍَٓٚء :ؾ٘ن هذا يزيده إيم ًًٕ ٚويثٌتف ظذ اْلؼ ويدؾًف إػ افًِؿ ،ـم
ِ
ِ
افر ُش ِؾ َمُٕ ٚثَ ٌِّ ُ ٝبِ ِف ُؾ َٗا َد َك﴾ .
ؿٚل اّلِل –تًٚػ -مًِ ًٌٕٔٔ ٚف -ظِٔف افهالة وافًالمَ :و ُـالًّ َٕ َُ ُّ
ص َظ َِ ْٔ َؽ م ْـ َإٔ ٌَٚء ُّ
()434

ؾّٚلِل –تًٚػ -حْٔم يَص ظِٔف هذه افَهص ؾو٘ن ؾٔوف تثٌٔو ٝفَِِو ،ٛـوذفؽ إذا جوٚفس اإلًٕوٚن افهوْٚلغ
وإخٔٚر ،ـّثؾ هذا ادجِس افًٚمر بذـر اّلِل –تًٚػ -ؾٕ٘ف يثٌ ٝؿٌِف ،ويَقى إيمٕف ،ويدؾًف إػ افىٚظ ،ٜويًٌده ظـ
ادًهٔ ،ٜويزيده إيم ًًٕ ٚظذ إيمن ،وهذا هق افذي تٌف اّلِل –تًٚػ -ويروٚه مـ أهؾ اإلشالم ،وأهؾ افَرآن ظذ وجوف
اخلهقص.
ثؿ ذ هـهر ادهْػ بٖمر يف ؽٚي ٜإَهٔ ٜوهق بر افقافديـ ،ؾٓذه ادًٖف ٜؿد أـد ظِٔٓ ٚافَرآن افُريؿ ،ومـ ؾووؾ بور
افقافديـ ومُٕٚتٓم ظْد اّلِل أن اّلِل -جؾ وظال -ؿد ؿرن حَف بحَٓم يف أربع آيٚت يف افَرآن افُريؿ ،ؾَوٚل -تًوٚػ:
َوا ْظ ٌُدُُ وا اّلِلهَ َوَٓ ُت ْ ِ
ُؼ ُـُقا بِ ِف َص ْٔئًَ ٚوبِْ ٚف َقافِدََ ْي ِـ إِ ْح ًَ ، ﴾ًًٕٚ ٚوؿٚلَ :و َؿ َٙو َر ُّب َ
وؽ َأٓه َت ًْ ٌُودُُ وا إِٓه إِ هيوُ ٚه َوبِْ ٚف َقافِودََ ْي ِـ
إِ ْح ًَ. ﴾ًًٕٚ ٚ
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ؾَرن اّلِل –تًٚػ -هذا اْلؼ افًئؿ -تقحٔد اّلِل تًٚػ -بحؼ افقافديـ د ٚهلم مـ افٍوؾ افًئؿ :وهلوذا ِتود أن
افقصٔ ٜبز افقافديـ يف افَرآن جٚءت يف ثالث ٜآيٚت يف شقر :افًٌُْقت وفَومن وإحَوٚف ،وـِٓو ٚجوٚءت بٍِوظ
اإلًٕٚن ي تٖيت بٍِظ ادرء ،وي يَؾ :ادًِؿ ،وي يَؾ :ادرء ،وي يَؾ :افًٌد ،يَقل أهؾ افتًٍرٕ :ن هوذا أمور إًٕوٚين
أصالً وجٌع يف اإلًٕٚن ،وهق أن َمـ أحًـ إفٔؽ حتًـ إفٔف ،ؾٚفقافدان َه ٚافًٌ ٛيف وجقدك بًد اّلِل يف هذه افدٕٔ،ٚ
ؾجٚءت افقصٔ ٜمـ اّلِل –تًٚػ -فألوٓد بز آبٚمٓؿ ،وي ِ
يٖت افتٖـٔود موـ افقافوديـ ظوذ آهوتمم بٖوٓدَهو ٚإٓ يف
مقاوع ُمدودٕ :ن ُمٌ ٜافقافد ٕبْٚمف مٌروش ٜيف ؿِقِبؿ ِ
وجٌِِ ٜيف حٔٚهتؿ ،ؾٓؾ رأيتؿ أ ًب ٚيُره أوٓده أو يُره ابْف أو
ِ
ِ
َٚرا﴾ ،
ابْتف إٓ َمـ صذ ! ؾُؾ أم وأب تٌقن أوٓدهؿ :وهذا مثؾ ؿقففَ :يَ ٚأ ُّ ََي ٚا هفذي َـ آ َمُُْقا ُؿقا َإٔ ٍُ ًَ ُُ ُْؿ َو َأ ْهِٔ ُُ ُْؿ َٕ ً
( )437

( )434هقد.120 :
( )435افًْٚء.36 :
( )436اإلهاء.23 :
( )437افتحريؿ.6 :

أخالق حملة القرآن
ِ
ز َظ َِ ْٔ َٓ ، ﴾ٚوإهؾ يودخؾ ؾٔوف
ؾٓذا أمر ً
ٚفهالََة َو ْ
أيو ٚبٚإلَٕٚذ بٚخلر ،وـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و ْأ ُم ْر َأ ْه َِ َؽ بِ ه
اص َى ِ ْ
( )438

ْجٔع م ٚيتًِؼ بٚفرجؾ مـ زوج ٜوأوٓد.
افنٚهد أن أمر افقافديـ أمر ظئؿ ،وؿد جٚء يف صحٔح مًِؿ مـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ مًًقد إٔف ؿٚل فٌِْل -ظِٔف
افهالَ ُة َظ َذ َو ْؿتِ َٓٚش .ؿِ :ٝثؿ أي ؿٚل« :بِ ُّر ا ْف َقافِدََ ْي ِـش .ؿِ :ٝثوؿ
افهالة وافًالم :أي إظمل أح ٛإػ اّلِل ؿٚل « :ه
أي ؿٚلِْ « :
اجل َُٓ ٚد ِيف َشٌِ ِ
ٔؾ اّلِلِش .
( )439

ؾٕٚير ـٔػ جًؾ بر افقافديـ يف افقشط ! وذفؽ ٕن افهالة جٓٚد مًْقي ،ؾٚإلًٕٚن َيٚهد ًٍٕف يف أداء هوذه
افهالة ،ويسك صٓقاتف ويَقم مـ ٕقمف ،ويسك ظِّف ودٕٔٚه ويذه ٛإػ أداة افهالة وَيٚهد ًٍٕف ،أم ٚاجلٓٚد يف شٌٔؾ
اّلِل ؾٓق جٓٚد حز ،افذي هق مْٚزف ٜإظداء وإظالء ـِّ ٜاّلِل -تًٚػ ،أم ٚبر افقافديـ ؾوٚجتّع ؾٔوف اجلٓوٚد اْلزو
واجلٓٚد ادًْقي :وهلذا جٚء ُّبرهؿ يف افقشط ،ؾٓذه وصٔ ٜظئّ ٜمـ اّلِل –تًٚػ -ذ هـهرِٕ ٚب ٚادٗفػ يف هوذه افقصؤ،ٜ
ويِزم ًٍٕف بر وافديفٕ :ن ظَقق افقافديـ مـ ـٌٚمر افذٕقب ،وؿد تقظد اّلِل ظِٔف وجًِف مـ افًٌع ادقبَٚت.
أمرا آخر وهق صِ ٜإرحٚم وافتقاصؾ مًٓؿ ،وم ٚهلؿ مـ اْلَقق ،وإرحٚم يتٍٚوتقن يف هذا ،وإحؼ
ثؿ ذـر ً
بٚفهِ ٜافقافدان ،ثؿ مـ دوهنؿ ؾّـ دوهنؿ ..وهُذا ،وؿد أمر اّلِل –تًٚػ -يف ذفؽ وتقظد َمـ ؿىع رَحف ،ؿٚل -تًٚػ:
ض و ُت ََ ِّىًقا َأرحوٚم ُُُؿ * ُأو َف ِئ َ ِ
ِ
وّ ُٓ ْؿ َو َأ ْظ َّوك
َؾ َٓ ْؾ َظ ًَْٔتُ ُْؿ إِن َت ََق هفْٔتُ ُْؿ َأن ُت ًٍْدُُ وا ِيف ْإَ ْر ِ َ
وؽ ا هفوذي َـ َف ًَوَْ ُٓ ُؿ اّلِلهُ َؾ َٖ َص ه
ُ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
قص َؾ﴾  ،ومـ ؿىع رَحف حَ ٝظِٔٓؿ افًِْ ،ٜؿٚل اّلِل -
َأ ْب َه َٚر ُه ْؿ﴾  .وؿٚلَ :وا هفذي َـ َيه ُِق َن َمَ ٚأ َم َر اّلِلهُ بِف َأن ُي َ
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تًٚػ :وا هف ِذيـ يْ َُ ُوق َن َظٓ َدَ اّلِلهِ ِمـ بً ِد ِمٔثَ ِٚؿ ِف وي َْ َىًق َن مَ ٚأمر اّلِلهُ بِ ِف َأن يقص َؾ وي ٍْ ًِدُُ و َن ِيف إَر ِ ِ
وؿ
ُ َ َ
َ
َْ
ْ
َ َ
َ
ض ُأو َفئ َؽ َهل ُ ُ
ْ
ُ َ ََ
روى ظـ ظٌد اّلِل بـ مًًقد إٔف ـٚن يف درس ،ثؿ د ٚإتٓك أراد أن يدظقا ؾَٚل :إٔنود
اف هِ ًَْْ َُ ٜو َهل ُ ْؿ ُشق ُء افدهه ِار﴾  ،و ُي َ
( )442

( )438ضف.132 :
( ) 439متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب مقاؿٔ ٝافهالة ،بٚب ؾوؾ افهالة فقؿتٓ ، )2782 ،527( ٚمًِؿ :ـتٚب اإليمن ،بٚب بٔٚن ـقن
إظمل بّٚلِل أؾوؾ إظمل ( )85مـ حدي ٞابـ مًًقد -رض اّلِل ظْف.-
(ُ )440مّد.23 - 22 :
( )441افرظد.21 :
( )442افرظد.25 :

أخالق حملة القرآن
اّلِل ؿٚض َع افرحؿ أن يَقم مـ بْْٕٕٔ :ٚف ٓ تٌَؾ دظقة فَٚضع افرحؿ  ،هذا مـ بٚب افتٌِٔظ وافسهٔ ٛيف هذا إمور
( )443

ادُْر افًئؿ ،ؾٚدٗمـ ظذ وجف افًّقم وؿٚرئ افَرآن ظذ وجف اخلهقص َيتؿ ِبذه ادًٚين افًئّ :ٜهذا هق افًّؾ
بٚفَرآن.
ؾٚفًّؾ بٚفَرآن هق افتىٌٔؼ د ٚؾٔف مـ بر افقافديـ وصِ ٜإرحٚم واإلحًٚن وحٍظ افًِوٚن ،ثوؿ ذ هـهور ادٗفوػ
بٚفهز ظذ ادهٚم ،ٛوأن افًٌد مٌتذ يف هذه افدٕٔ ٚبٚدهٚم ،ٛؾًِٔف أن يهز وأن يتحّؾ ويتذـر م ٚورد يف افَورآن
ويف افًْ :ٜؾ٘ن هذا َيٍػ أدف ومهٚبف ،ويًِؿ أن م ٚأصٚبف ي يُـ فٔخىئف ،وم ٚأخىٖه ي يُـ فٔهٌٔف ،ويًِوؿ أن موٚ
أصٚبف مـ ذٕ ٛؾّم ـًٌ ٝيده ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػَ :و َمَ ٚأ َصَ ٚب ُُُؿ ِّمـ ُّم ِهٔ ٌَ ٍَ ٜؾٌِ َم َـ ًََ ٌَ َْ ٝأ ْي ِدي ُُ ُْؿ﴾ .
()444

ؾٚدهٚم ٛإذا حِ ٝبٚفًٌد ظِٔف أن يهز وٓ يَِؼ وٓ يهخ ٛوٓ يٌوو ٓ ٛيتحنوٕٕ :وف يف دار بوالء ودار
ِ
بٚفؼ َو ْ
اخلَ ْ ِر ؾِتَْْ ًَ ٜوإِ َف ََُْْٔ ٚت ُْر َج ًُق َن﴾ ،
امتحٚن ودار ؾتـ :ف َٔ ٌْ ُِ َق ُـ ُْؿ َأ ُّي ُُ ُْؿ َأ ْح ًَ ُـ َظ َّالً﴾ وؿٚل -تًٚػَ :وٕ ٌْ ُِق ُـُؿ ه ِّ
( )445
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ؾ٘ذا ؿرأ مثؾ هذه أيٚت ؿقي إيمٕف وخٍ ٝظِٔف ادهٚم ٛافتل تْزل ،بخالف َمـ ي يًِؿ افَرآن وي يَرأه ،هذا تهؾ
فف مـ افٍزع واخلقف وافَِؼ وآوىراب واْلنة افْدام ٜافقء افًئؿٕ :ن ؿٌِف ؽر ظٚمر بٚفَرآن افُريؿ.
ؾرض اّلِلُ ِ
ًٍٕ ِف أن ِ
يرى مـ ِ
ٍ
بجٓؾ) .ؾال بد مـ افًِؿ ،واّلِل –تًٚػ-
ظِٔف
يٗدي مَ ٚ
ثؿ ذ هـهر بٚفًٌٚدة ؾَٚل( :وٓ َ
اشتَ ٌْ ٍِْ ْر فِ َذٌِٕ َؽ﴾  ،ؾَدم افًِؿ ؿٌؾ افًّؾ ،وؿٚل اّلِل –تًٚػ -يف آخر شقرة يقشػ:
ؿٚلَ :ؾْ ٚظ َِ ْؿ َأ هٕ ُف َٓ إِ َف َف إِٓه اّلِلهُ َو ْ
ُؿ ْؾ َه ِذ ِه َشٌِ ِٔع َأ ْد ُظق إِ َػ اّلِلهِ َظ َذ َب ِه َر ٍة﴾  ،أي :ظذ ظِؿ ،ؾٚفدظقة تُقن ظذ بهرة ،وافًٌٚدة تُقن ظذ بهرة،
( )447
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وافٌهرة هْ ٚبًّْك افًِؿ ،وافًِؿ ـم هق مًِقم ظِمن :ظِؿ واج ٛوٓزم ظوذ افًٌود أن يتًِّوف وؾورض ،وظِوؿ

( )443ؤًػ :أخرجف ظٌد افرزاق يف "ادهْػ" ( ، ) 20242وافٌَٔٓل يف افنً ) 7964( ٛبْحقه ،وؿٚل إفٌٚين يف ؤًػ افسؽٔٛ
وافسهٔ : )1502( ٛؤًػ مقؿقف.
( )444افنقرى.30 :
( )445ادِؽ.2 :
( )446إٌٕٔٚء.35 :
(ُ )447مّد.19 :
( )448يقشػ.108 :

أخالق حملة القرآن
يَقم بف ظٌٚدتف وؾرامض افديـ ،ؾًِٔف أن يتًِّٓ ٚؾال يًٌد اّلِل –تًٚػ -بجٓؾ
ـٍٚمل ،وافًِؿ افقاج ٛافٍرض هق مِّ ٚ
حتك يف افًْـ ويف افروات ٛويف إذـٚر ويف إدظٔ ،ٜظِٔف أن يتًٌد اّلِل –تًٚػ -ؾٔٓ ٚبًِؿ ،ويًرف :هؾ هذا ثٚبوٝ
ظـ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وؿد أمر بف وصح ظْف ؾٔتًٌد اّلِل –تًٚػ -بف أم ي يٖمر بف وٓ يٖيت بًٌٚدة إٓ وهل
مؼوظ ٜيف افُتٚب أو يف افًْ.ٜ
ثؿ ذـر بٚفتحع بهٍٚت ظٌٚد افرَحـ ِتٚه افَرآن افُريؿ ،وأٓ يُقن هؿ اإلًٕٚن أن َيتؿ افَرآن أو َيتؿ اجلزء أو
افًقرة ،وإٕم ظِٔف أن ُيًٖل ًٍٕف :متك أـقن مـ افهْٚلغ متك أـقن مـ ادخِهغ متك أـقن مـ افًٚبديـ يًٖل
ؿٚرئ افَرآن ًٍٕف حتك يُّؾ مَٕ ٚص مـ حٔٚتف ،ويٌتًد ظـ م ٚوؿع ؾٔف مـ افتَهر وافًهٔٚن ،ؾًٖٔل ًٍٕف حتوك
ُ
يًرف أخىٚءه ،إٓ إٔف ؿٚل هْ :ٚظِٔف بٚفوحؽ وأن َينٚه وَينك شقء ظٚؿٌتف ،ادَهقد بٚفوحؽ هْ ٚشقء افًٚؿٌو،ٜ
أيو ٚوفُـ بحدود
ؾٚدراد ِب ٚافوحؽ وآشتٓزاء بٔٚخريـ ،وفُـ اإلًٕٚن ادًِؿ يٌتًؿ ويوحؽ ويمزح ويّرح ً
وبَدر ُمدود ،ـم ـٚن افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -يًٍؾ ذفؽ يف حٔٚتف.
افتحذير مـ إمر افًئؿ اخلىر افذي َيٚؾف ـؾ إًٕٚن :وهل افْٚر افتل وظده ٚاّلِل افذيـ ـٍروا وبوئس
ثؿ ذـر
َ
ادهر ،افْه ُهٚر َو َظدََ َه ٚاّلِلهُ ا هف ِذي َـ َـ ٍَ ُروا﴾  ،ؾًِٔف أن تذر مـ هذه افْٚر ،ومـ ظّؾ أهؾ افْٚر ،ومـ ؾًؾ أهؾ افْٚر:
ؾ٘ن هذه افْٚر افًئّ ٜؿد تقظد اّلِل –تًٚػِ -ب ٚمـ أذك ومٚت ظذ افؼك ومـ ـٍر ،افْه ُهٚر َو َظدََ َه ٚاّلِلهُ ا هف ِذي َـ َـ ٍَ ُروا
َوبِئْ َس ادَْ ِه ُر﴾  ،ؾ٘ذا ؿرأ هذه أيٚت افًئّ ٜافتل يف حؼ أهؾ افْٚر شٖل اّلِل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜوابتًد ظـ ؾًِٓؿ
( )449
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وظِّٓؿٕ :ن أصحٚب افْٚر إذا دخِقا افْٚر ٕدمقا وحتنوا ظذ م ٚؾًِقا ،ويَقفقن :يَ ٚفٔتَََُُْٕ ٚرد وَٓ ُٕ َُ َِّذب بِآي ِ
وٚت
َ َ
َ ْ َ ُّ َ
غ﴾  ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :و َفق ردوا َفًٚدوا دَِ ٚهنقا َظْْف وإِهنؿ َف َُ ِ
َٚذ ُبق َن﴾ .
َر ِّبَََْ ٚو َٕ ُُُق َن ِم َـ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
َ ْ ُ ُّ َ ُ
ُ َ هُْ
ُُ
( )451

( )449اْل.72 :ٟ
( )450اْل.72 :ٟ
( )451إًٕٚم.27 :
( )452إًٕٚم.28 :

( )452
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ِ
ؾٚصس ًٍٕؽ يف هذه اْلٔٚة افدٕٔ ٚمـ ظذاب افْٚر بٓٚتهوٚف بهوٍٚت افتَوقى ،وشوتُقن هْوٚك آظساؾوٚت
وحره ٚوشًره ،ٚؾٓؿ يَقفقنَ :ف ْق ُـْههُ َّ ًَْ َٕ ٚع َأ ْو
اْلََٔٔ ٜيف يقم افَٔٚم ٜظْد أهؾ افْٚر ده ٚيدخِقهن ٚوينًرون بًذاِبِّ ٚ
َٕ ًْ َِ ُؾ َمُ ٚـْههِ ٚيف َأ ْص َح ِ
افً ًِ ِر﴾  ،هذا اظساف ،إٔتؿ تًَِقن وتًًّقن فُُْؿ ٓ تًًّقن وٓ تًَِقن َ
ظَؾ رصد
ٚب ه
( )453

ٓ شم َع رصد ،تًروقن ظـ ذـر اّلِل ،ؾُ ٕٝٚهذه هل افًٚؿٌ ،ٜؾتّْقا أن ي يُقٕوقا ـوذفؽ ،ؾٓوذا توذـر وختقيوػ،
ؾٚفَرآن ؾٔف ترؽٔ ٛوترهٔ ،ٛؾال تٖيت آي ٜؾٔٓ ٚترؽٔ ٛإٓ بًده ٚترهٔ ،ٛوم ٚتٖيت آي ٜؾٔٓ ٚترهٔ ٛإٓ بًده ٚترؽٔ..ٛ
وهُذا ،ؾٚفَرآن يرؽ ٛويره ،ٛوتَرأون هذا يف ـثر مـ شقر افَرآن وأجزامف وأحزابف :يٖيت ذـر أهؾ اجلْ ٜوم ٚأظد
اّلِل –تًٚػ -ؾٔٓ ،ٚثؿ يٖيت ذـر أهؾ افْٚر وم ٚأظد ؾٔٓ ٚمـ افًذاب ادَٔؿ.
ؾَٚرئ افَرآن إذا تال افَرآن ،ؾًِٔف أن يًْؿ افْير يف هذه أيٚت ،وأن يًّؾ ِب ٚحتك حتهؾ فف اخلري ٜادقظقد ِبٚ
مـ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وتهؾ فف افثقاب افًئؿ وإجر افٌُر مـ افرب افرحٔؿ.
ٍ
اجل َِْٓل َظ ْـ َأبِ ِٔف َظ ْـ رش ِ
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿَ -ؿ َ
وٚل:
َ ُ
ؿٚل ادٗفػ -رَحف اّلِلَ ( :و َظ ْـ َش ْٓ ِؾ ْب ِـ ُم ًَٚذ ْ ُ ِّ
س ِيف بٔ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َٚجَ ٚي ْق َم ا ْف َِ ََٔ ٚم َِ ٜو ْق ُء ُه َأ ْح ًَ ُـ ِم ْـ َو ْق ِء ه
َوٝ
قت افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚف ْق َـَْ َٕ ٚ
افن ّْ ِ ُ ُ
« َم ْـ َؿ َر َأ ا ْف َُ ْرآ َن َو َظّ َؾ بِ َم ؾٔف ُأ ْفٌِ َس َوافدََ ا ُه َت ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َح َِ َؽ
ًٔك ا ْب ِـ َم ْر َي َؿ َؾ َََ ٚف ُْ :ٝضق َبك ِْل ْج ٍر َ َ
ؾٔفَ ،ؾ َم َطُّْ ُُ ُْؿ ِب ٚهفذي َظّ َؾ ِ َِب َذا !ش َ ،و َظ ْـ َخ ْٔثَ َّ ََ ٜؿ َٚلَ :م هرت ا ْم َر َأ ٌة ِبً َ
()454

( )456

( )455

( )457

( )453ادِؽ.10 :
( )454شٓؾ بـ مًٚذ بـ إٔس اجلْٓل افنٚمل .صٚمل ٕزل مك .روى ظـ أبٔف -وفف صحٌ .-ٜروى ظْف إشمظٔؾ بـ تٔك ادًٚؾري ،وثقر بـ يزيد
افرحٌل اْلّيص ،وؽرَه .ٚذـره بـ حٌٚن يف ـتٚب افثَٚت ،وروى فف افٌخٚري يف إدب وأبق داود وافسمذي وابـ مٚجف .ؿٚل ابـ حجر يف
افتَري ٓ :ٛبٖس بف ،إٓ يف روايٚت زبٚن ظْف .إير :هتذي ٛافُمل ( 208 /12ترْج ، )453 ٜومٔزان آظتدال ( 241 /2ترْج. )3592 ٜ
( ) 455مًٚذ بـ إٔس اجلْٓل ،حِٔػ إٕهٚرٕ .زل مك روى ظـ افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -أحٚدي ،ٞوظـ أيب افدرداء ،وـً ٛإحٌٚر،
وروى ظْف ابْف شٓؾ بـ مًٚذ ،وي يرو ظْف ؽره ،وهق فغ اْلدي ٞإٓ أن أحٚديثف حًٚن يف افٍوٚمؾ وافرؽٚم .ٛإير :آشتًٔٚب (ص655 :
ترْج ، )2276 ٜواإلصٚب 136/6( ٜترْج. )8042 ٜ
( )456ؤًػ :أخرجف أبق داود :ـتٚب شجقد افَرآن ،بٚب يف ثقاب ؿراءة افَرآن ( ، )1453وؿٚل إفٌٚين يف ؤًػ أيب داود :ؤًػ.
( ) 457خٔثّ ٜبـ ظٌد افرَحـ بـ أيب شزة يزيد بـ مٚفؽ بـ ظٌد اّلِل بـ ذؤي ٛبـ شِّ ٜبـ ظّرو بـ ذهؾ بـ مران بـ جًٍل ادذحجل ،ثؿ
اجلًٍل افُقيف ،افٍَٔفٕ .بٔف وجلده صحٌ .ٜحدث ظـ أبٔف ،وظـ ظٚمن ،ٜوضٚمٍ .ٜوي يِؼ ابـ مًًقد .ـٚن مـ افًِمء افًٌٚد ،شخٔ ،ٚجقادا
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ِ
ِ
ِ
ًٔكُ :ضق َبك دَِ ْـ َؿ َر َأ ا ْف َُ ْرآ َن ُث هؿ َظ ِّ َؾ بِ ِف َ .و َظ ْـ َظ ٌْ ِد اّلِلِ ْب ِـ ُب َر ْيدََ َة
َوفثَدْْ ٍي َر َو ًْ َ ٝمْْ ُفَ ،ؾ ََ َٚل ظ َ
افن ِ
ِ ِ
 َص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿَ -ؿ َٚلِ َ « :ٚح ِ
َْ ٝؾ َٔ َُ ُ
َ ،ٛؾ َٔ َُ ُ
َٚفر ُج ِؾ ه
قلَ :أ ََٕٚ
قل َف ُفَ :م ْـ َأ ْٕ َ
افر ُج ِؾ َـ ه
َيل ُء ا ْف َُ ْرآ ُن َي ْق َم ا ْفَ ََٔ ٚم ٜإِ َػ ه
وذ َثالَ َث ِ
ا هف ِذي َأ ْط َّ ْٖ ُت َهن َ َٚر ْك َو َأ ْش َٓ ْر ُت َف ْٔ َِ َؽش َ .ظ ْـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
َ ٛؿ َٚل َف ُف :إِ هٕ َ
ورآ ُن َظ َ
وٜ
هوؽ إِ ْن َب َِ َ
ٔوَ ٝؾ ًَو ُٔ َْ َر ُأ ا ْف َُ ْ
ْػ فِِدُُّّ ْٕٔ ،ٚو ِصْْ ٌ ِ
َأصَْ ٍ
ْػ ّلِلِ َ -ت ًَ َٚػَ ،و ِصْْ ٌ
َٚفِ :صْْ ٌ
 ٛبِ ِف َأ ْد َر َك)  .ؿوٚلُ :مّود بوـ حًوغَ ( :ؿودْْ
ْػ ف ِْ َجدََ ِلَ ،ؾ َّ ْـ َض َِ َ
َ َ
ْ
غ اف هِ َذي ِـ ي ِريدََ ِ
ِ
ِ ِ
افهْْ ٍَ ْ ِ
ان بِ َِ َرا َء ِهتِ َم
ْ ُ
افهْْْػ ا هفذي َؿ َر َأ ا ْف َُ ْرآ َن ُي ِريدُُ و َن اّلِلَ َ -ظ هز َو َج هؾ -بَِ َرا َء ِهتِ ْؿَ ،و َأ َََٕ ٚأ ْذ ُـ ُُر ِّ
َذ َـ َْر ُت َأ ْخالَ ََق ِّ
افدُُّّ ََْٕٔ ٚو ْ
ػ َأ ْخالَ َؿ ُٓ ْؿَ :حتههك َي ًْ ِر َؾ ََٓ ٚم ِـ ا هت ََك اّلِلَ َج هِ َْ ٝظ َي َّتُ ُف َؾَٔ ْح َذ َر َه- ٚإِ ْن َصَ ٚء اّلِلُ).
اجلَدََ ِلَ ،و َأ ِص ُ
( )459

( )458

َظ ْـ َأبِٔف ِ َظ ِـ افْههٌِ ِّل
( )460

( )461

( )462

ختؿ هذا افٌٚب بذـر هذه إحٚدي ٞوأثٚر ،ومْٓ :ٚحدي ٞشٓؾ ،وشٓؾ بـ مًٚذ هذا هق ٕزيؾ مك ،ؿٚل ابـ
حجر ٓ :بٖس بف وافده صحٚيب ،وهق مًٚذ بـ إٔس اجلْٓل ،واْلدي ٞأخرجف أَحد

( )463

واْلٚـؿ

بىرق متًددة،

()465 ( )464

يرـ ٛاخلٔؾ ويٌزو .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜوـٚن يرشؾ .إير :هتذي ٛافُمل ( 370/8ترْج ، )1747 ٜوشر أظالم افٌْالء (/ 4
 320ترْج. )115 ٜ
( )458أخرجف أَحد يف "افزهد" (ص ، )57تٚريخ دمنؼ (. )434 ،433/47
( ) 459ظٌد اّلِل بـ بريدة بـ اْلهٔ ٛاْلٚؾظ اإلمٚم ،صٔخ مرو وؿٚؤٓ ،ٚأبق شٓؾ إشِّل ادروزي ،أخق شِٔمن بـ بريدة ،وـ ٕٚٚتقأم ،ٚوفدا
شْ ٜمخس ظؼة .حدث ظـ أبٔف ؾٖـثر ،وظّران بـ اْلهغ ،وظٌد اّلِل بـ مٌٍؾ ادزين ،وأيب مقشك ،وظٚمن ،ٜوأم شِّ ،ٜوذفؽ يف افًْـ.
وـٚن مـ أوظٔ ٜافًِؿ .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ .ٜمٚت شْ ٜمخس ظؼة ومئ .ٜهتذي ٛافُمل ( 328/14ترْج ، )3179 ٜوشر أظالم
افٌْالء ( 50 /5ترْج.)15 ٜ
( )460بريدة بـ اْلهٔ ٛبـ ظٌد اّلِل بـ اْلٚرث ،أبق ظٌد اّلِل إشِّل ،أشِؿ ؿٌؾ بدر وي ينٓده ،ٚوصٓد خٔز ،وؾتح مُ ،ٜواشتًِّف افٌْل -
صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -ظذ صدؿٚت ؿقمف .فف ْجِ ٜأحٚديٕ ،ٞزل مرو ،وٕؼ افًِؿ ِب .ٚمٚت شْ ٜثالث وشتغ .إير :آشتًٔٚب (ص94 :
ترْج ، )219 ٜواإلصٚب 286/1( ٜترْج. )632 ٜ
( )461صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ، ) 22950،22976ابـ مٚجف :ـتٚب إدب ،بٚب ثقاب افَرآن ( ، )3781صححف إفٌٚين يف افًًِٜ
افهحٔح. )2829( ٜ
( )462أخرجف افدارمل يف شْْف ( ، )3329إمٚيل ٓبـ افنجري (ص. )61
(  )463أخرجف أَحد يف ادًْد (. )15683
( )464اإلمٚم اْلٚؾظ ،افْٚؿد افًالم ،ٜصٔخ ادحدثغُ ،مّد بـ ظٌد اّلِل بـ ُمّد بـ َحدويف بـ ًٕٔؿ بـ اْلُؿ ،أبق ظٌد اّلِل بـ افٌٔع افوٌل افىٓمين
افًْٔٚبقري ،افنٚؾًل ،صٚح ٛادًتدرك .مقفده يف يقم آثْغ ثٚف ٞصٓر ربٔع إول ،شْ ٜإحدى وظؼيـ وثالث مئ ٜبًْٔٚبقر .وضِٛ
افًِؿ يف صٌره بًْٚي ٜوافده وخٚفف ،وأول شمظف ـٚن يف شْ ٜثالثغ وثالث مئ ،ٜوؿد اشتّذ ظذ أيب حٚتؿ ابـ حٌٚن يف شْ ٜأربع وثالثغ
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وفُـ هذا إثر افذي يف ـتٚب أجري ؾٔٓ ٚزبٚن

( )466

موًػ ،وهذا اْلدي ٞيف بٔٚن ؾوؾ افَرآن ،وأن َمـ ؿرأ افَرآن

َٚج ،)ٚافتٚج هْ ٚهق اإلـِٔؾ افذي َيًؾ ظذ رؤوس
وظّؾ بم ؾٔف حهِ ٝفف افٍوٚمؾ افًئّ ،ٜؿٚلُ ( :أفٌِ َس وافدََ ا ُه َت ً
ِ
ِ
افنّس)،
وقء
ادِقك ادرصع بٚجلقاهر مـ بٚب افتًئؿ وافتٍخٔؿ وافتّٔٔز هلؿ ظـ شٚمر افْٚس ،وؿقفف( :أحً ُـ مـ
هذا مٌٚفٌ ٜيف اْلًـ ،ؾٖٔيت ؿٚرئ افَرآن أؾوؾ مـ وقء افنّس افذي يدخؾ افٌٕٔ :ٝن افوقء ادًروف إذا ُحٌس
ؼا يف مُٚن واشع ـٚن ٕقره أؿؾ ،فُـ إذا حٌس يف مُوٚن
يف مُٚن أظىك إوٚءة أؿقى ،فُـ إذا ـٚن هذا افوقء مْت ً
ٍ ِ ِ
أصٌح افوقء ؿقي ،ٚـم ؿٚل اّلِل -تًٚػ :مثَ ُؾ ُٕ ِ ِ ِ
ٚح﴾ .
ُقره َـَّ ْن ََُٚة ؾٔ َٓ ٚم ْهٌَ ٌ
ًّ
َ
( )467

ؾَٚرئ افَرآن يْٚل هذا افوقء وهذا افْقر ،افذي هق أـثر مـ وقء افنّس افذي حتك فق دخؾ يف افٌٔ ٝوهوذا
مـ افٍوؾ ،هذا ُيِ ٌَس افذي تًٌ ٛيف ؿراءة افَرآن ،ؾٚفقافد وافقافدة إذا تًٌٌ ٚيف حٍظ أحود موـ أوٓدَهو ٚافَورآن
افُريؿ ٕٚفف هذا إجر افًئؿ ،ؾُٔػ بٚفذي ؿرأ افَرآن وظّؾ بم ؾٔف ! ـم ؿٚل هْ« :ٚؾم طُّْ ُُُؿ بٚفذي َظ ِّ َؾش ،يًْل:
افذي ظّؾ بٚفَرآن يف ًٍٕف ؾٕ٘ف ُيًىك مـ افتٚج وافُرام ٜوافًز أـثر مم ٚشًّتؿ أن ،ؾذاك افتٚج افذي يٌِس هق دـ
أيو ٚبٚفَرآن افُريؿ !
تًٌ ٛيف ؿراءة افَرآن ،ؾُٔػ بٚفذي ؿرأ ثؿ ظّؾ ً
وإثر افثٚف ٞوافًؼون ظـ خٔثّ ،ٜوخٔثّ ٜهذا هق خٔثّ ٜبـ ظٌد افرَحـ اجلًٍل افُوقيف ،وهوق ثَو ٜيَوقل
افًِمء :إٕف ؿد أخذ هذه اْلُٚي ٜمـ أصحٚب أهؾ افُتٚب ،وادًْك أن افًٚؿٌ ٜافىٌٔ ٓ ٜتُقن ٕحد مـ افْٚس إٓ دـ
ؿرأ افَرآن واتٌع أوامره وٕقاهٔف ،ؿٚلَ ( :
ظًٔك :ضق َبك دَِ ْـ ؿر َأ افَرآ َن ُث هؿ َظ ِّ َؾ بِ ِف)  .ؾٓذا يدل ظذ أن صٚحٛ
ؾَٚل َ
( )468

افَرآن فف مُ ،ٜٕٚواْلدي ٞافرابع وافًؼون أخرجف أَحد وابـ مٚجف واْلٚـؿ وافدارمل ،يَقل افٌْل -ظِٔف افهوالة

وثالث مئ ٜوهق ابـ ثالث ظؼة شْ .ٜتقيف يف شْ ٜثالث وأربع مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 162/17ترْج ، )100 ٜوضٌَٚت افنٚؾًٜٔ
افُزى ( 155 /4ترْج. )329 ٜ
(  )465أخرجف اْلٚـؿ يف ادًتدرك ( ، )756/1ؿٚل اْلٚـؿ :صحٔح اإلشْٚد وي َيرجٚه.
( ) 466زبٚن بـ ؾٚمد ،أبق جقيـ اْلّراوي ادكي ،ؿٚل ابـ حٌٚن :مُْر اْلدي ٞجدا .ؿٚل ابـ حجر يف افتتَري :ٛؤًػ اْلدي ٞمع صالحف
وظٌٚدتف .مٚت شْ ٜمخس ومخًغ ومئ .ٜإير :ادجروحغ ٓبـ حٌٚن ( 350/1ترْج ، )381ٜوهتذي ٛافُمل ( 281/9ترْج. )1953 ٜ
( )467افْقر.35 :
( )468شٌؼ خترَيف.

أخالق حملة القرآن
افن ِ
ِ ِ
وافًالمِ َ « :
ٚح ِ
َْ ٝؾ َٔ َُ ُ
َ ،ٛؾ َٔ َُ ُ
َٚفر ُج ِؾ ه
قلَ :أ ََٕ ٚا هف ِذي َأ ْط َّ ْٖ ُت َهن َ َٚر َك
قل َف ُفَ :م ْـ َأ ْٕ َ
افر ُج ِؾ َـ ه
َيل ُء ا ْف َُ ْرآ ُن َي ْق َم ا ْفَ ََٔ ٚم ٜإِ َػ ه
َو َأ ْش َٓ ْر ُت َف ْٔ َِ َؽش  .افنٚح :ٛهق ادتٌر يف فقٕف وجًّف فًٚرض موـ افًوقارض :ـّورض أو شوٍر أو إرهوٚق أو
( )469

تً ،ٛؾ٘ذا تٌر يف هذه افدٕٔ ٚشقف يتٌر يف إخرى إػ م ٚهق أحًـ مْف :وهلذا ؿٚل يف هذا اْلديِ َ « :ٞ
ورآ ُن
َيل ُء ا ْف َُ ْ
َي ْق َم ا ْف َََِٔ ٚم ِٜش.
آن َفف فًٌِ ٚن و َظَْٔ ِ
ِ
ِ
َٚنش  ،وهذا مـ إحٚدي ٞافتل
ويف بًض افروايٚتُ « :ي ْٗ َتَك بِْ ٚف َُ ْرآنش ،ويف روايُ « :ٜي ْٗ َتَك بِْ ٚف َُ ْر ُ َ َ ْ
( )470

أيوٚ
تُِؿ ؾٔٓ ٚأهؾ افًِؿ ـٚفٌخٚري -رَحف اّلِل -ؾَد تُِؿ يف هذا اْلدي ٞيف ـتٚب أخالق أؾًٚل افًٌٚد ،وتُِؿ ظْف ً
افسمذي يف اجلٚمع ،وتُِؿ ظْف صٔخ اإلشالم ابـ َت ْٔ ِّ هٔ َ ، ٜومًْك جملء افَرآن جملء ثقاب افَورآن ،وهوق أن اّلِل –
( )471

تًٚػَ -يًؾ هذا افثقاب ـٖٕف رجؾ فف ظْٔٚن وفف فًٚن يتُِؿ ويتٌع ؿٚرئ افَورآن ويٌؼوه بوٚخلر وافرَحو ٜيف ذفوؽ
افن ِ
ِ ِ
ادقؿػ افًئؿ ،وهذا هق ادًْك ادٍٓقم مـ ؿقففِ َ « :
وٚح ِ
َٚفر ُج ِ
افر ُج ِ
وؾ ه
ٛش ،ؾُٖٕوف
وؾ َـ ه
َيل ُء ا ْف َُ ْرآ ُن َي ْق َم ا ْفَََٔ ٚم ٜإِ َػ ه
يَقل :إٔ ٚافذي أتًٌتؽ يف افْٓٚر ،وأطّٖتؽ يف اهلقاجر افنديدة ،ـْ ٝتَرأ افَورآن وجًِتوؽ تًوٓر افِٔوؾ وحتٍوظ
ٚجدًً ا و َؿ ِٚمم َت َذر ِ
افَرآن وتدارس افَرآنَ :أم ْـ ُه َق َؿ ٌٝ ِٕٚآ ََٕٚء اف هِْٔ ِؾ ش ِ
َح ََ ٜر ِّب ِف﴾ .
أخ َر َة َو ْير ُجق َر ْ َ
َ ً ْ ُ
َ
َ
ه
( )472

ؾْٓ ٚضرؾٚن :إول :خقف ،وهق ؿقفف :تذر أخرة  ،وافثٚين :رجٚء ،وهق ؿقفف :يرجق رَحو ٜربوف ،ؾٓوذا رجوٚء
َيَُ ٚؾق َن
َح َت ُف َو َ
وخقف يف أي ٜـم ؿٚل -تًٚػُ :أو َف ِئ َؽ ا هف ِذي َـ َيدْْ ُظق َن َي ٌْ َت ٌُُق َن إِ َػ َر ِِّبِ ُؿ ا ْف َق ِشٔ َِ ََ ٜأ ُّ َُي ْؿ َأ ْؿ َر ُب َو ْير ُجق َن َر ْ َ
ورا﴾  ،ؾجًّقا بغ افرجٚء واخلقف.
َظ َذا َب ُف إِ هن َظ َذ َ
اب َر ِّب َؽ َـََ ٚن َُم ْ ُذ ً
( )473

( )469شٌؼ خترَيف.
(....... )470
اْلراين ،ثؿ افدمنَل،
( )76تَل افديـ أبق افًٌٚس أَحد بـ ظٌد اْلِٔؿ بـ ظٌد افًالم بـ ظٌد اّلِل بـ أيب افَٚشؿ بـ اخلي بـ ُمّد بـ ّ
تّّٔٔ ٜ
اْلٌْع ،اإلمٚم افٍَٔف ،ادجتٓد ادحدث ،اْلٚؾظ ادٍن ،إصقيل افزاهد .برع يف افًِقم اإلشالمٔ ٜوأفٔ ،ٜوؿّع اّلِل بف أهؾ افوالل ،وٕك بف
أهؾ افًْ .ٜوفد شْ ٜإحدى وشتغ وش ٝمئ ،ٜوتقيف شْ ٜثمن وظؼيـ وشٌع مئ .ٜوفف مـ ادٗفٍٚت :افقاشىٔ ،ٜومْٓٚج افًْ .ٜإير افذيؾ
ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِ 491 /4( ٜترْج ، )531 ٜوافقايف بٚفقؾٔٚت ( 10 /7ترْج. )619 ٜ
( )472افزمر.9 :
( )473اإلهاء.57 :

أخالق حملة القرآن
ويف إثر اخلٚمس وافًؼيـ ظـ ظع -رض اّلِل ظْف -إٔف صْػ افْٚس إػ ثالث ٜأصْٚف :مْٓؿ صْػ يَورأون
يٌتٌقن بذفؽ م ٚظْد اّلِل وهٗٓء هؿ افَِٔؾ ،وصْػ يىٌِقٕف فِدٕٔ ٚوادُ ٜٕٚوافًًّ ٜوافريٚء ،وصْػ َيٚدفقن ؾٔف،
ِِ
ِ ِ
ور َ
ؾّـ ضِ ٛحٚجتف أدرك ،ـم ؿٚل -تًٚػَ :مـ َـََ ٚن ُي ِريدُُ َح ْر َ
ث افودُُّّ ْٕ َٔٚ
ث أخ َرة َٕ َِز ْد َف ُف ِيف َح ْرثف َو َمـ َـََ ٚن ُي ِريدُُ َح ْ
ُٕ ُْٗتِ ِف ِمْْٓ ٚومَ ٚفف ِيف ِ
أخ َر ِة ِمـ هٕ ِهه ٍ
ٔ ، ﴾ٛأيًٕ :ىٔف م ٚيريد ،ؾّـ ضِ ٛصٔئً ٚمـ هذه إصْٚف افثالث ٜأدرـٓ ،ٚؾال
َ َ َ ُ
()474

صؽ أن افذي يىِ ٛم ٚظْد اّلِل أظيؿ وأجؾ وأرؾع ،وأصده ٚخىقرة هق اجلدل ،أصد مـ ضٌِف يف افدٕٔ ،ٚدٚذا يَقل
ٚد ُل ِيف آي ِ
أبق افًٚفٔ ٜرؾٔع بـ مٓران  :آيتٚن يف افَرآن م ٚأصدَه ٚظذ مـ َيٚدل يف افَرآن ،ؿقفف -تًٚػ :مَُ ٚي ِ
ٚت اّلِلهِ
َ
َ َ
َ
إِٓه ا هف ِذيـ َـ ٍَروا ؾالَ ي ٌْْرر َك َت ََ ٌُِّٓؿ ِيف ا ْفٌِ ِ
َوٚب َف ٍِول ِصو ََ ٍ
اختَ َِ ٍُقا ِيف ا ْف ُِتَ ِ
الد﴾  ،ويف أي ٜإخرىَ :وإِ هن ا هف ِذي َـ ْ
ٚق
ُُ ْ
َ ُ ْ
َ ُ
( )475

( )476

ب ًِ ٍ
 ،يَقل :م ٚأصد هٚتغ أيتغ ظذ َمـ َيٚدل يف افَرآن ! ويف شقرة ؽٚؾر -شقرة ادوٗمـ -وردت ؾٔٓوٚ
ٔد﴾
َ
وٚت اّلِلهِ إِٓه ا هف ِ
وٚد ُل ِيف آي ِ
ادجٚدف ٜيف أربً ٜمقاوعٕ :ن افٍُٚر جٚدفقا جمٚدف ٜـٌورة يف افَورآن يف أوهلو :ٚموَُ ٚي ِ
وذي َـ
َ
َ َ
وٚد ُفق َن ِيف آيو ِ
وذيـ َُيو ِ
ِ
وذيـ ُ ِ
ِ
وٚت اّلِلهِ َأ هٕووك
َ
ور إِ َػ ا هفو َ َ
َيووٚد ُفق َن﴾  ،ويف آخرهووَ :ٚأ َي ْ َتو َ
وروا﴾  ،ويف وشووىٓ ٚإِ هن ا هفو َ َ
َـ ٍَو ُ
ك ُؾق َن﴾  ،ؾُِٓ ٚجدال ،ؾٓٗٓء افٍُٚر ـٕٚقا َيٚدفقن بٚفَرآن افُريؿ ؾوالً ظـ ادجٚدف ٜافتل حهوِ ٝمو ٚبوغ
ُي ْ َ
( (478 ()477

( )479

( )480

( )481

( )79افنقرى.20 :
(ُ )80ر َؾٔع بـ مٓران ،أبق افًٚفٔ ٜافريٚحل ،افٌكي ،اإلمٚم ،ادَرئ ،اْلٚؾظ ،ادٍن ،أحد إظالم .ـٚن مقػ ٓمرأة مـ بْل ريٚح بـ يربقع ،ثؿ
مـ بْل متٔؿ .أدرك زمٚن افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -وهق صٚب ،وأشِؿ يف خالؾ ٜأيب بُر افهديؼ ،ودخؾ ظِٔف .حٍظ افَرآن ،وؿرأه ظذ
أيب بـ ـً ،ٛوتهدر إلؾٚدة افًِؿ ،وبًد صٔتف .ؿرأ افَرآن ظذ ظّر -رض اّلِل ظْف -ثالث مرار .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜـثر
اإلرشٚل .مٚت شْ ٜثالث وتًًغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 214 /9ترْج ، )1922 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 207 /4ترْج. )85 ٜ
( )476ؽٚؾر.4 :
( )82أخرجف اهلروي يف "ذم افُالم" (. )192
( )478افٌَرة.176 :
( )479ؽٚؾر.4 :
( )480ؽٚؾر.56 :
( )481ؽٚؾر.69 :

أخالق حملة القرآن
قن َأه ِد ُـُؿ شٌِ َٔؾ افر َص ِ
ذفؽ افرجؾ ادٗمـ وؽره ،وؿٚل و َؿ َٚل ا هف ِذي آمـ يَ ٚؿقم ا هتهًٌِ ِ
ٚد﴾
ُ
َ َ َ ْ
َ
ه
ْ ْ َ

( )482

إػ آخر أي ،ٜوادحٚجٜ

وادجٚدف ٜبغ أهؾ افْٚر ؾٔٓ ،ٚؾٚدجٚدف ٜيف افَرآن تهر بٚإلًٕٚن ًٖٕ-ل اّلِل افًالم -ٜإػ افٍُر :وهلذا ؿوٚل -تًوٚػ:
ٚد ُل ِيف آي ِ
مَُ ٚي ِ
ٚت اّلِلهِ إِٓه ا هف ِذي َـ َـ ٍَ ُروا﴾ .
َ
َ َ
( )483

وؿد جٚء يف حدي ٞظْد أَحد وأيب داود ب٘شْٚد جٔد مـ حدي ٞأيب هريرة ؿٚل افٌْول -ظِٔوف افهوالة وافًوالم:
« ِجدََ ٌال ِيف ا ْف َُر ِ
أيو ٚمـ حدي ٞظٌد اّلِل بـ ظّرو بوـ افًوٚص ؿوٚل افٌْول -ظِٔوف افهوالة
آن ُـ ٍْ ٌرش  ،وظْد مًِؿ ً
ْ
ٚختِالََؾِ ِٓ ْؿ ِيف ا ْف ُِتَ ِ
وافًالم« :إِ هٕ َهم َأ ْه َِ َؽ َم ْـ َـََ ٚن َؿ ٌْ َِ ُُ ُْؿ بِ ْ
َٚبش .
()484

( )485

ؾٚإلًٕٚن ٓ َيٚدل يف آيٚت اّلِل وٓ يًٚرض بًوٓ ٚبًٌض ـٚفزٕٚدؿ ٜوـٚدًتؼؿغ يف زمْْ ٚهوذا ،أن تتجوقن
ٍ
وػ
وق ٍم َـَوَ ٚن ِم َْودََ ُار ُه َأ ْف َ
غ َأ ْف َ
مخ ًِ َ
بًٌض أيٚت ـَقفف -تًٚػِ :يف َي ْق ٍم َـََ ٚن ِم َْدََ ُار ُه َ ْ
وػ َشوََْ ، ﴾ٜويف آيوِ :ٜيف َي ْ
َشَْ ٍَ ، ﴾ٜيَقل هذا تْٚؿض ،وفٔس يف هذا تْٚؿض ؾُالم اّلِل –تًٚػُ -مُؿ ومٍهؾ ،وـم ؿٚل -تًٚػَ :ؾ َٔ ْق َم ِئ ٍذ ٓ
ِ
ِ
قه ْؿ إِ ههن ُؿ هم ًْئُق ُفق َن﴾  ،فٔس هذا تًوٚرض ،وؿود أجوٚب
ٕس وَٓ َجٚن﴾  ،ويف آي ٜأخرىَ :وؿ ٍُ ُ
ُي ًْ َٖ ُل َظـ َذٌِٕف إِ ٌ
( )486

( )487

( )488

( )489

ظِٔف أهؾ افًِؿ.

( )482ؽٚؾر.38 :
( )483ؽٚؾر.4 :
اجل َد ِ
( )89حًـ صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ، )7989أبق داود :ـتٚب افًْ ،ٜبٚب افْه ْٓ ِك َظ ِـ ِْ
ال ِّف ْاف َُ ْرآن ( ، )4603ؿٚل إفٌٚين يف صحٔح
أيب داود :حًـ صحٔح.
( ) 90أخرجف مًِؿ :ـتٚب افًِؿ ،بٚب افْٓل ظـ اتٌٚع متنٚبف افَرآن (. )2666
( )486ادًٚرج.4 :
( )487افًجدة.5 :
( )488افرَحـ.39 :
( )489افهٚؾٚت.24 :

أخالق حملة القرآن
يَقل افًٚمؾ :ؿد يهً ٛظذ بًض افْٚس آتهٚف بجّٔع افهٍٚت ادذـقرة ،ؾٓؾ ِمـ حرج ظِٔف
ج :هذه افهٍٚت خر ـِٓ ،ٚؾّـ اتهػ ِب ٚؾَد ؾٚز -إن صٚء اّلِل -وأؾِح وشًد يف حٔٚتف.
يَقل افًٚمؾ :هؾ َمـ تًٌ ٛيف حٍظ افَرآن فِىٍؾ وفق ـٚن ً
ظم أو َجدًًّّ ا يٌِس افتٚج
أخ ٚأو ًّ
مَهقرا ظذ َمـ ورد يف اْلديٕ :ٞن اْلدي ٞؾٔف وًػ ،وفُـ
جَ :مـ دل ظذ خر ؾِف مثؾ أجره ،وفٔس إمر
ً
افًّؾ اخلر فـ يًدم اإلًٕٚن إجر وافثقاب مـ ادنٚرـ ٜؾٔف ،ؾّـ دل ظذ خر ؾِف مثؾ أجره ،ومـ شـ يف اإلشالم
شْ ٜحًْ ٜؾِف أجره ٚوأجر مـ ظّؾ ِب.ٚ
ـثرا ،ؾم ؿقفُؿ يف هذا
يَقل افًٚمؾ :يًرض ٕٔتف صقام ٛوأحٚول ادجٚهدة يف ذفؽ ً
ج :احرص ظذ أن ِتٚهد ٕٔتؽ يف ـؾ يقم يف ـؾ م ٚتًتىٔع :وهلذا ؿٚل شٍٔٚن افثقري " :أصد م ٚواجٓ ٝظع
( )490

يف حٔٚيت ٕٔتل ؾ٘هن ٚتتَِ ٛظع"  ،ؾٚإلًٕٚن َيٚهد ًٍٕف وَيدد ٕٔتف ،وَيًِٓ ٚخٚفهّ ٜلِل -تًٚػ.
( )491

يَقل افًٚمؾَ :مـ أراد افدٕٔ ٚؾًِٔف بٚفَرآن ،ومـ أراد أخرة ؾًِٔف بٚفَرآن ،ومـ أرادَه ٚؾًِٔف بٚفَرآن ،هؾ هذا
ؿقل صحٔح مـ اْلدي ٞظـ افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ
ج :ي يثٌ ٝهذا اْلدي ،ٞوفُـ افذي يريد افرؾً ٜيف افدٕٔ ٚؾًِٔف بٚفَرآن ،ؾٚإلًٕٚن يَرأ افَرآن فْٔوٚل افرؾًو ٜيف
افدٕٔ ٚوافًًٚدة وضّْٖٕٔ ٜافَِ ٛوراح ٜافٌٚل وُمٌ ٜافْٚس وافتقؾٔؼ وافًداد ،ؾٓذا يُقن يف افدٕٔ ٚمـ اخلر فف ،ؾوالً
ظم يْٚفف مـ إجر وافثقاب يف أخرة ،وفُْْل ي أؿػ ظذ إثر.
ه
ٚب َأ ْخالَ َِق َم ْـ َؿ َر َأ ا ْف َُ ْرآ َن َٓ ُي ِريدُُ بِ ِف اّلِلَ َ -ظ هز َو َج هؾ) ؿٚلُ :مّد بـ حًغ -رَحوف اّلِل:
ؿٚل ادٗفػ -رَحف اّلِلَ ( :ب ُ
آن م َؤًِْ ٚلودُُ ِ
ِ
( َؾ َٖم ٚمـ َؿر َأ ا ْف َُرآ َن فِِدُُّّ ْٕٔ ٚوَٕبَْ َِٚء افدُُّّ َْٕٔ ٚؾِ٘ هن ِمـ َأ ْخالَ َِؿ ِف َأ ْن ي ُُُق َن حٚؾِ ًيِ ِ ٚ
ود ِهُ ،موتَ ًَ ِّي ًم ِيف
َ
َ
ْ
َ
َ َ ْ
ْل ُروف ا ْف َُ ْر ُ ِّ ً ُ
ُ
ْ
ه َ ْ َ
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أخالق حملة القرآن
اْل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َٕ ٍْ ًِ ِف ،متَ ََُزا َظ َذ َؽ ِ ِ
ور
َرهَ ،ؿدْْ َأ َخ َذ ا ْف َُ ْرآ َن بِ َوَ ٚظ ًَ ٜيتَ َٖ هـ ُهؾ بِف إَ ْؽْْ ََٔ ٚءَ ،و َي ًْتَ َِْض بِف ْ َ َ
ت َِّ َ
وؿ َأ ْبََْوَ ٚء افودُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ُ َ
وقام َُ ،ٟي ًَ ِّي ُ
ْ
ُ ِّ ً
ا ْف ٍُ ََراء ،إِ ْن َظ ِِؿ ا ْف ٌََِْل ر َؾ َؼ بِ ِف َضًِّ ٚيف د ْٕٔ ،ٚوإِ ْن َظ ِِؿ ا ْف ٍَ َِر َزجره و َظْه ٍَف َٕ :هٕف َٓ د َْٕٔ ٚفف ،ي ْىّع ؾِٔٓو ،ٚيًوتَ َْخ ِدم بِ ِ
وف
َ ََ ُ َ ُ
ُ َ َ
َ ً
ُ
ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ
َ
ه َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وٚه ْؿَ ،و ِإ ْن َشو َٖ َف ُف
َ ٛأ ْن َي َْ َر َأ ف ِْ ُّ ُِقك َو ُي َه ِّع ِ ِِب ْؿ َض َّ ًًِ ٚيف ُد ْٕ َٔ ُ
افه ْقت َأ َح ه
ا ْف ٍُ ََ َرا َءَ ،و َيتٔف ِبف َظ َذ إَ ْؽْْ ََٔ ٚءِ ،إ ْن َـََ ٚن َح ًَ َـ ه

ََ ٝر َب َض ِظْْْدََ َهَ ،ٚي ٍْ َخ ُر َظ َذ افْه ِ
هوٚس
افهالَ َة ِِبِ ْؿ َث َُ َؾ َذفِ َؽ َظ َِْٔ ِف فِ َِ هِ ِ ٜافدُُّّ َِْٕٔ ٚيف َأ ْي ِدَيِ ْؿ ،إِ هٕ َهم َض ٌَُِ ُف افدُُّّ ََْٕٔ :ٚحْٔ َُ ٞـَْ َٕ ٚ
ا ْف ٍُ ََ َرا ُء ه
ِ ِ
ات ،و ِزيٚد ِة ادًَْ ِر َؾ ِ ٜبِْ ٚف ٌََر ِام ِ ِ ِ
ظ بِ ٍَ ْو ِؾ م ٚمًف ِمـ ا ْف َِراء ِ
اْل ٍْ ِ
آن ،و َتتَََ ٟظ َذ مـ دو َٕف ِيف ِْ
ِ
وق
ورا َءات ا هفتول َف ْ
َ َ َ ْ
َ ْ ُ ُ
بِْ ٚف َُ ْر َ ْ ُّ
 ٛم َـ ا ْفَ َ
َ
َ ََُ َ َ َ
َح ٍْيِ ِ
َر َمت ِٔ ٍٔز ،ي ًُِٔ ٛـ هُؾ مـ َي َت ٍَ ْظ َـ ِ
ِ
ِ
ِ
َظ َِ َؾ َف ًَ ِِ َؿ َأ هٕ ُف َ ِ
وفَ ،و َمو ْـ
َزاَ ،ـَث َر ا ْف َُالَ ِم بِ ٌَ ْ ِ ْ َ ُ
َي ُ
َ ْ ْ ْ
سا ُه َتَٚم ًُٓ ٚمتَ َُ ِّ ً
َ ٛظ َِْٔف َأٓه َي َْ َر َأ ِ َِبَ ،ٚؾ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ
َح ٍْيِ ِف َض ََِ ٛظٌٔف ،متَ َُ ِ ِ ِ ِ
َظ ِِؿ َأ هٕف َت ٍَ ُظ َـ ِ
ِ ِ
ِ
ور
َ ْ َ ُ ُ ِّ ً
َ ُ ْ
زا يف ج ِْ ًَتفُ ،متَ ًَٚط ًم يف َت ًِّْٔف ف ٌَ َِلْْرهَ ،فْٔ َس ف ِْ ُخ ُنق ِع يف َؿ ٌِِْف َم ْقوو ٌعَ ،ـَث َ

ي ٞج ِِ ِ
ي ٞمـ جَ ٚفًف ،هق إِ َػ اشتِم ِع ح ِد ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اخلق ِ ِ
ه ِ ِ
ًٔ ِف َأ ْص ٌََك ِمْْ ُف
َ
ْ َ َ
ض ؾ َٔم َٓ َي ًْْٔفَ ،ي ْنتٌََ ُؾ َظ هّ ْـ َي ْٖ ُخ ُذ َظ َِْٔف بِ َحد َ ْ َ َ ُ ُ َ
افوحؽ َو ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َػ ِ
اشتِ َم ِع َـالَ ِم افْه ِ
هوٚس َأ ْصو َٓك ِمْْْو ُف إِ َػ َـَوالَ ِم
اشت َم ِع َم ْـ ُت ُّ
َ ٛظ َِ ْٔف َأ ْن َيِ ِْشتََّ َع َف ُفُ ،ي ِري َأ هٕ ُف َدَ ٚي ًْتََّ ُع َحٚؾ ًيَ ،ٚؾ ُٓ َق إِ َػ ْ
ْ
ِ
ِ
َي َْنع ِظْْْدََ ِ
ت َز ُن َوَٓ َي ْٖ ُخ ُذ َٕ ٍْ ًَ ُف بِْ ٚف ٍِ ُْ ِْر ؾِ َٔم ُيتْ َْذ َظ َِ ْٔ ِف َو َؿدْْ َٕ َِد َب إِ َػ
افر ِّب َ -ظ هز َو َج هؾُّّ ْ َ َٓ ،
اشت َم ِع ا ْف َُ ْرآنَ ،وَٓ َي ٌُْل َوَٓ َ ْ
ْ
ه
وؾ ا ْف َُ ِ
وؾ ِيف ح َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وٚلَ :أ ْه ُ
وف َؿ َ
كو َر ُج ٌ
كو ِيف
َ
َذف َؽَ ،راؽ ًٌِ ٚيف افدُُّّ ٕ ََٔ ٚو َمَ ٚؿ هر َب مْْ ََٓ ،ٚهل ََ ٚي ٌْ َْو ُ
ْ
َ ٛو َي ْ
ورآن َٓ ُي ََ ه ُ
ور َى ،إ ْن َؿ ه َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
قؿ ِٓؿ! و َأه ُؾ ا ْف َُر ِ
ِ
آن ُت َْ ََ ٙح َق ِام ُج ُٓ ْؿَ ،ي ًْتَ َْ ِِض ِم َـ افْه ِ
وٛ
ُح َُ ْ َ ْ
هٚس َح هؼ َٕ ًٍْف َوَٓ َي ًْتَ َِْض م ْـ َٕ ًٍْف َمّ ٚلِلِ َظ َِ ْٔ ََٓ ،ٚي ٌْ َْو ُ
ْ

ال ٍَل َؿدْْ َظ ُيّ ِ
ِ
ِ ِ
َظ َذ َؽ ِ ِ
ِ :ٛم ْـ َح َرا ٍم َأ ْو َح َ
 ٝافدُُّّ ْٕ َِٔ ٚيف َؿ ٌِِْ ِف،
َ ٛظ َذ َٕ ًٍْف ّلِلَِِ ،وَٓ ُي ٌَ ِٚيل م ْـ َأ ْي َـ ا ْـ َت ًََ َ
َره َز َظ َؿ ّلِلَِِ ،وَٓ َي ٌْ َْو ُ
َ
ْ
ود وا ْفق ِظ ِ
ِ
ِ
إِ ْن َؾَ ٚتف ِمَْْٓ ٚرء َٓ َ ِ
ت ُّؾ َف ُف َأ ْخ ُذ ُه َح ِز َن َظ َذ َؾ ْقتِ ِفَ ،وَٓ َيتَ َٖ هد ُب بِ َٖ َد ِ
ٔودٍ َٓ ،ه
ب ا ْف َُ ْرآن َوَٓ َي ْز ُج ُر َٕ ٍْ ًَ ُف َظ ِـ ا ْف َق ْظ َ َ
ُ َ ْ ٌ
ف شٚءه َذفِ َؽ فِئَاله يْْ َُص جٚهف ِظْْْدََ ادَْ ْخ ُِ ِ
ٍ
َؽَٚؾِ ٍؾ َظم يتْ ُِق َأو يتْ َْذ َظ َِٔ ِفَِ ،هتُف ِح ٍْ ُظ ْ ِ ِ
ص
قؿ َ
غ َؾتَْْ َُ ُ
َ َ َ ُ ُ
اْلُ ُروفْ ،إن َأ ْخ َى َٖ ِيف َح ْر َ َ ُ
ْ ه ُ
ْ ُ
ه َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ور
سا ُه َُم ْ ُزو ًًَٕ ٚم ٌْ ُّْق ًم ٚبِ َذفِ َؽَ ،و َمَ ٚؿدْْ َؤه ًَ ُف ؾِ َٔم َبَْْٔ ُف َو َب َ َ
َر ْتٌَتُ ُف ظْْْدََ ُه ْؿ َؾ َ َ
غ اّلِلِ – َت ًَ َٚػ -مم هُ ٚأم َر بِف يف ا ْف َُ ْرآن أو ُ ِهنل َظْْ ُف َؽ ْ َ
اجلٓ ِ ِ
ث بِ ِفَ ،أ ْخالَ ُؿف ِيف َـَثِ ٍر ِمـ ُأم ِ ِ
ْس ٍ
ُم ُْ َ ِ
َ ٛظ َِْٔ ِف ا ْف َُ ْرآ ُن،
ٚل ا هفذي َـ َٓ َي ًْ َِ ُّق َنَ َٓ ،ي ْٖ ُخ ُذ َٕ ٍْ ًَ ُف بِْ ٚف ًَ َّ ِؾ بِ َم َأ ْو َج َ
قره َأ ْخالَ َُق ْ ُ ه
ُ
ْ ُ

ِ
قل َؾ ُخ ُذو ُه َوم ٚهنُ ٚـُؿ َظْْ ُف َؾٕٚتَ ُٓقا﴾ َ ،ؾ َََُ ٚن ا ْف َق ِ
َ ٛظ َِْٔ ِف َأ ْن ُي ِْ ِ
افر ُش ُ
وز َم
اج ُ
َ ََ ْ
إِ َذا َشّ َع اّلِلَ َ -ظ هز َو َج هؾَ -ؿ َٚلَ :و َم ٚآ َتَُ ٚـ ُُؿ ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٔوؾ افْه َي ِ
قل َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِْٔ ِف َو َش هِ َؿَ -ؾَْْٔتَ َِٓل َظْْ ُفَ ،ؿ ِِ َ
افر ُش ُ
وق
ور ِيف ا ْفً ِْو ِؿ ا هفوذي ُه َ
َٕ ٍْ ًَ ُف َض َِ َ
 ٛا ْفً ِْ ِؿ :دَ ًْ ِر َؾَ ٜمَ ٚهن َك َظْْ ُف ه
َو ِ
غ اّلِلِ َ -ظ هز َو َج هؾَ ،ـَثِ َر افْه َي ِر فِ ِْ ًِ ِِ ْؿ ا هف ِذي َيتَ ََز هي ُـ بِ ِف ِظْْْدََ َأ ْه ِؾ افدُُّّ ْٕ َٔ ٚفِ ُٔ ُْ ِْر ُمق ُه بِ َذفِ َؽَ ،ؿ ِِ َٔؾ ادَْ ًْ ِر َؾ ِٜ
َ ٛظ َِ ْٔ ِف ؾِ َٔم َب َْْٔ ُف و َب ْ َ
اج ٌ
( )492

( )492اْلؼ.7 :

أخالق حملة القرآن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ْ ِ
َِ ٛيف َم ًْ ِر َؾ ِِ ٜظ ِْ ِؿ افِّْ ًَ ِؿ
اْل َرا َم بًِ ِْ ٍؿَ َٓ ،ي ْر َؽ ُ
س َك ْ َ
اْلالَ ََل بًِ ِْ ٍؿ َو َي ْ ُ
اْل َرا ِم ا هفذي ََٕدََ َب اّلِلُ َظ َِ ْٔف ُث هؿ َر ُشق ُف ُف :ف َٔ ْٖ ُخ َذ ْ َ
ْٚلالََل َو ْ َ
َ
آن َتَدُُ ُّل َظ َذ ِـ ٍز ِيف َٕ ٍْ ًِ ِف و َت ََزي ٍـ ِظْْْدََ افً ِٚم ًِ َ ِ
وَٓ ِيف ِظ ِْ ِؿ ُص ُْ ِْر ادُْْْ ًِْ ِؿ ،تِالََو ُتف فِ ِْ َُر ِ
ور َظ َ
وذ
َ ُّ
َ
غ مْْ ُفَ ،ف ْٔ َس َف ُف ُخ ُنوق ٌع َؾ َٔ ْي َٓ َ
ه
ْ
َ ُ ْ
ِ
جق ِار ِح ِف ،إِ َذا درس ا ْف َُرآ َن َأو درشف َظ َِٔ ِف َؽ ِ
َه ُت ُف َم َتَك َي ٍْ َٓ ُؿَ َٓ ،ي َت ٍَ هُ ُهر ِظْْْدََ افو ِّتالَ ََو ِة بِودُُ ُر ِ
وب
َه َ
َ َ
َه ُت ُف َم َتَك َي َْ َى ُعَ ،ف ْٔ َس ه
َر ُه ه
ْ
ْ ََ َ ُ ْ ُْ
ط ربَ ا ْفًوٚدَِ َ ِ
وٚيل بًِ َ ِ
ٔد ،ي ْٖ ُخ ُذ َٕ ًٍْف بِ ِر َو ٚادَْ ْخ ُِ ِ
ِ ِ
ِ
آن ،وَٓ ي َِ ُ ِ
ِ
َأمثَ ِ
وَ ٛأ ْن
قؿ َ
غُ ،ت ُّ
وخ َ ِّ َ
َ ُ
ػ ظْْْدََ ا ْف َق ْظد َوا ْف َقظ َ
ٚل ا ْف َُ ْر َ َ
غَ ،وَٓ ُيٌَ ِ َ
ْ
س ،وي ْي ِٓر َختّْْف فِ ِْ َُر ِ
ِ
اجلَ َٓ َِ ِِ ٜم ْـ َج ْٓ ِِ ِفَ ،ي ٍْ َر ُح بِ َّدْْ ِح ا ْفٌَٚضِ ِ
آن فَِٔ ْح َيك ِظْْْدََ ُه ْؿَ ،ؿدْْ َؾتََْ ُف ُح ًْ ُـ َثَْ َِٚء ْ
وؾ
ُي ًْ َر َ
ف بِ َُثْ َرة افدهه ْر ِ َ ُ ُ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َأ ْظ َم ُف ُف َأ ْظ َم ُل َأ ْه ِؾ ْ
َ ٛظ َ
وذ
َر ُمتَ ََه هٍ ٍح دََ ٚز َج َر ُه ا ْف َُ ْرآ ُن َظْْ ُفْ ،إ َن َـََ ٚن مم ه ْـ ُي َْ ِر ُئ َؽَو َ
اجلَ ْٓ ِؾَ ،يتٌَْ ُع َه َقا ُه ؾ َٔم ُحت ُّ
ُ ًُ ٍْ َٕ ٛفَ ،ؽ ْ ُ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مـ َؿر َأ َظ َذ َؽ ِ ِ
ه ُه َذفِ َؽَ ،ي ًْ َ
وخ ُر
َره ،إِ َذا ُذـ َر ظْْْدََ ُه َر ُج ٌؾ م ْـ َأ ْه ِؾ ا ْف َُ ْرآن بِ ه
ْ
َ ْ َ
ٚفهالَ َِح َـَر َه َذف َؽَ ،وإ َن ُذـ َر ظْْْدََ ُه بِ َّ ُْ ُْروه َ ه

بِّـ دو َٕفَ ،ي ِّ ُز بِّـ َؾق َؿف ،يتَتٌَع ُظٔقب َأه ِؾ ا ْف َُر ِ
آن فَِٔ َو َع ِمْْ ُٓ ْؿ َو َي ْر َؾ َع ِم ْـ َٕ ٍْ ًِ ِفِ َي ًْ َخ ُر بِ َّ ْـ ُدو َٕ ُفَْ َ ،ي ِّ ُز بِ َّ ْـ َؾ ْق َؿو ُف،
َ ْ ْ ُ َ هُ ُ َ ْ
ْ
َ ْ ُ ُ َْ
َو ٝه ِ
آن :فِٔ َوع ِمْْٓؿ وير َؾع ِمـ َٕ ٍْ ًِ ِف ،يتََّْههك َأ ْن ُ ْ ِ
يتَتٌَع ُظٔقب َأه ِؾ ا ْف َُر ِ
ِ
وذ ِه
َٔ ،ٛو َمو ْـ َـََ ْ َٕ ٚ
َ هُ ُ َ ْ
َر ُه َو َي ُُُق َن ُه َق ادُْه ُ
َ َ ُ ْ ََْ َ
َ َ
ْ
َيْى َئ َؽ ْ ُ
غ بِوتَالََو ِة ا ْف َُور ِ
ط مقَٓه ا ْف َُ َِري ِؿ ،و َأ ْظ َيؿ ِمـ َذفِ َؽ َأ ْن َأ ْطٓر َظ َذ َٕ ٍْ ًِ ِف ِصًٚر افه ِ
ِ
ِ
ِ
آنَ ،و َؿودْْ
وْٚل َ
َ
َ َ ه
ُ ْ
َ
ص ٍَتُ ُف َؾ ََدْْ َت ًَ هر َض ف ًَ َخ َ ْ ُ
ْ
ََ
َيّ ٛلِلِِ ،ور َـَ ٛم ٚهنٚه َظْْف مقَٓه ا ْف َُ َِري ِؿُ ،ـ ُُّؾ َذفِ َؽ بِح ٛافري ِ
ِ
ٛ
ٚشَ ٜوادَْ ْٔ ِؾ إِ َػ افدُُّّ ْٕ ََٔ ،ٚؿدْْ َؾتََْ ُف ا ْف ًُ ْج ُ
َ َ َ َ ََ ُ ُ َْ ُ
َو هٔ َع ِيف ا ْف ٌَٚض ِـ َمُ ِ َ ٚ
ُ ِّ ِّ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
قـَٓ ٚؾً َٖ َفف َأ ْن َ ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ظ ا ْف َُر ِ
ِب ِح ٍْ ِ
آن َو ِ
ه
اإل َص َٚرة إِ َف ْٔف ِبَ َٕٚص ِٚب ِعِ ،إِ ْن َم ِر َض َأ َحدٌٌ م ْـ َأ ْبََْٚء افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚأ ْو ُم ُِ َ َ ُ
َيْت َؿ َظ َِ ْٔف َش َ
ْ
وٚر َع إ َف ْٔوف َو ُ ه
ِ
ِ
ِ
بِ َذفِ َؽ ،وإِ ْن م ِر َض ا ْف ٍَ َِر ادًَْ ُتُقر َؾً َٖ َفف َأ ْن َ ْ ِ
ت ٍَ ُظ ا ْف َُ ْرآ َن َو َي ْت ُِق ُه بِ ِِ ًَِ ِٕٚفَ ،و َؿدْْ َو هٔ َع ا ْف ََُثِ َر ِم ْـ
ُ ْ ُ َ ُ
َيْت َؿ َظ َِ ْٔف َث َُ َؾ َذف َؽ َظ َِ ْٔفْ َ ،
َ َ
ِِ
اجل هٓ ِ
َر ِظ ِْ ٍؿَ ،وإِ ْن َفٌِ َس َؾٌِ ٌَ ْ ِ
َر ِظ ِْ ٍؿَ ،وإِ ْن َََٕ ٚم َؾٌِ ٌَ ْ ِ
ذ َب َؾٌِ ٌَ ْ ِ
ٚل ،إِ ْن َأ َـ ََؾ َؾٌِ ٌَ ْ ِ
َر ِظ ِْ ٍؿَ ،وإِ ْن َ ِ
َر ِظ ِْ ٍؿ،
َأ ْح ََُٚمفَ ،أ ْخالَ ُؿ ُف َأ ْخالَ َُق ْ ُ
ِ
ِ
وإِ ْن جٚمع َؾٌِ ٌَ ِ ِ
َي ِري بِ ٌَ ْ ِ
َر ِظ ِْ ٍؿ ِم ْـ
ٚح َ
َر ظ ِْ ٍؿَ ،وإِ ْن َص َ
اشتَ ْٖ َذ َن َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َؾ َجّٔ ُع َذف َؽ َ ْ
َ ٛأ ْؿ َقا ًمَ ٚأ ْو َز َار ُه ْؿ َأ ْو َش هِ َؿ َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َأ ِو ْ
َ َ َ َ ْ
آن م َىٚفًٍِْ َٕ ٛف بِم َأوج ٛاّلِلُ َ -ظ هز وج هؾَ -ظ َِٔ ِف ِمـ ِظ ِْ ِؿ َأد ِاء َؾر ِام ِو ِ
ِ
ِ
َٚب َأو شْه ٍه ،ٜو َؽ ِ
ِ
وف
ْ ْ
َ َ
ٌ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ
ت ٍَ ُظ ُج ْز ًءا م َـ ا ْف َُ ْر ُ
َر ُه مم ه ْـ َ ْ
ـتَ ٍ ْ ُ
َ ُْ
َو ٝه ِ
َٚب َُم َ ِ ِ ِ
اجتَِْ ِ
وذ ِه
ٚرمفَ ،وإِ ْن َـََ ٚن َٓ ُي ْٗ َب ُف َف ُف َوَٓ ُي َن ُٚر َف ُف بَِ َٕٚصٚبِ ِع) ،ؿٚل ُمّد بـ اْلًغ -رَحوف اّلِلَ ( :ؾ َّو ْـ َـََ ْ َٕ ٚ
َو ْ

ِ
ِ
ِ ِِ
َأ ْخالَ ُؿف صٚر ؾِتَْْ ً ٜفِ ُُ ُِّؾ م ٍْتُ ٍ
اجل ِ
ٚه ِ
َٔ ٛظ َ
وؾ
ُقن َٕ :هٕ ُف إِ َذا َظ ِّ َؾ بِْ َٕٚخالَ َِق ا هفتِل َٓ َ ْ
اجل هٓ ُٚلَ ،ؾِ٘ َذا ظ َ
وذ ْ َ
حت ًُ ُـ بِّثِْف ا ْؿتََدََ ى بِف ْ ُ
َ
ُ َ َ
َ ٝه ِذ ِه حُ ٚفف َؾ ََدْْ َتًر َض فًِئِ ٍؿ ،و َثٌتَ ََْ ٝظ َِٔ ِ
اْل ِٚم ُؾ فِ ُِتَ ِ
وف
ْ
َ َ
َ
َٚب اّلِلِ َؾ ًَ َؾ َه َذاَ ،و َٕ َْح ُـ َأ ْو َػ َأ ْن َٕ ٍْ ًَ َِ ُف! َو َم ْـ َـَُ َ َ ْ َٕ ٚ
َه
َؿ َٚلُ :ؾالَ ٌن ْ َ
ٔح ه ِذ ِه إَ ْخالَ َِق َٕ َِهٔح ٌِ ٜمِِّّْل َٕه ِؾ ا ْف َُر ِ
ِ
آن فِ َٔتَ ًَ هِ َُقا
ْ
ُقبَ ،وإِ هٕ َهم َحدََ ِاين َظ َذ َمَ ٚب هْْٔ ُْ ٝم ْـ َؿٌِ ِ َ
َ
اْل هج َُ ،ٜوَٓ ُظ ْذ َر َف ُف إِٓه َأ ْن َيتُ َ
ْ
ُْ
افؼي ٍَ ِ ٜويتََجَ ٚؾقا َظـ إَ ْخالَ َِق افدهه ِٕٔ ِ ،ٜواّلِلُ يق ِّؾ َََُْ ٚوإِيٚهؿ فِِر َص ِ
بِْ َٕٚخالَ َِق ه ِ
َحََْو ٚاّلِلُ َوإِ هيوُ ٚـ ُْؿَ -أ ِّين َؿودْْ
ٚدَ ،وا ْظ َِ ُّقا َ -ر ِ َ
ه َ َُ
ََ َ ْ ْ
َ ه ُ ْ ه
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ِ
ِ
رو ُ ِ
ِ
ي ِين فِ َٔ ُُُق َن افْههٚطِ ُر ِيف ِـتََٚبَََِْ ٚيْْ َْه ُح َٕ ٍْ ًَ ُف
َ َ
ي ٝؾ َٔم َذ َـ َْر ُت َأ ْخ ٌَ ًٚرا َتَدُُ ُّل َظ َذ َمَ ٚـَر ْهتُ ُف َٕ ْه ِؾ ا ْف َُ ْرآنَ ،ؾ َٖ َََٕ ٚأ ْذ ُـ ُُر مْْ ََٓ ٚمَ ٚح َ َ
ِظْْْدََ تِالََوتِ ِف ا ْف َُر ِ
آنَ ،ؾ ُٔ ِْ َزم َٕ ًٍْ ُف ا ْف َق ِ
َ ،ٛواّلِلُ َ -ت ًَ َٚػ -ادُْ َق ِّؾ ُؼ).
اج َ
َ
َ َ
ْ
تَدم يف افٌٚب افًٚبؼ ذـر م ٚيٌٌْل ظذ ؿٚرئ افَرآن أن يتحذ بف مـ إخالق ،ويف هذا افٌٚب ِذ ْـْر م ٚيست ٛظذ
ظّـ ؿرأ افَرآن فٌور
ـثرا مـ إظمل افًٔئ ٜافتل تْت ٟه
َمـ ؿرأ افَرآن ٓ يريد بف وجف اّلِل -تًٚػ ،وؿد شٚق ادٗفػ ً
حتّؾ افَرآن افًئؿ وي َي ِن بوف يف افىريوؼ افهوحٔح افوذي
وجف اّلِل وأراد بف افدٕٔ ،ٚويف هذا ً
أيو ٚحتذير صديد دـ ه
ذظف اّلِل -تًٚػ -فف.
ؾَد يُقن ادٗفػ -رَحف اّلِل تًٚػ -ؿد صٚهد هذا يف زمٕٚف وأن بًض افْٚس ؿد اختذ افَرآن مًًٌُ ٚيتًُو ٛبوف
ٕظمل افدٕٔ :ٚمـ ادٚل واجلٚه وافثْٚء ..وم ٚأصٌف ذفؽ ،وأن هذه إخالق افتل شٚؿٓ ٚادٗفػ حتهؾ بّـ ـٕٔ ٕٝٚتوف
زاهدً ا يف افدُٕٔ ٚم ًٌّ ٚفًٍوؾ اخلور
شٔئ ٜأو خمٚفٍ ٜد ٚأراد اّلِل -تًٚػ :حٔ ٞؿد حتّؾ ـتٚب اّلِل وـٚن إوػ بف أن يُقن ً
مٍتخورا متًٚف ًٔو ٚظوذ
آمرا بٚدًروف ٕٚه ًٔ ٚظـ ادُْر ـم تَدم ٓ أن يُقن
ً
ً
بًٔدً ا ظـ ادًٚيص جم ًٌٚ ٕٚفٍِتـ وافنٓقات ً
افْٚس ،ؾ٘ذا ؿرأ افَرآن افُريؿ ؾ٘ن افَرآن يدظقه إػ افتحع بٕٚخالق افٍٚوِ ،ٜومـ إخالق افٍٚوِ ٜظودم افٍخور
وش ِيف إَ ْر ِ
هٚس وَٓ َمت ْ ِ
ظذ افْٚس وضِ ٛاخلٔالء ،ـم ؿٚل اّلِل -تًٚػ -يف وصٔ ٜفَمن ٓبْفَ :وَٓ ُت َُه ًِّ ْر َخدهه َك فِِْه ِ
ض
خت ِْر َق إَ ْر َض َو َفـ َت ٌْ ُِ َغ ِْ
ش ِيف إَ ْر ِ
َم َر ًح ، ﴾ٚوؿٚل -تًٚػَ :وَٓ َمت ْ ِ
ض َم َر ًح ٚإِ هٕ َ
هؽ َفـ َ ْ
اجل ٌَ َٚل ُضقًٓ * ُـ ُُّؾ َذفِ َؽ َـََ ٚن
( )493

ِ
وه. ﴾ٚ
َشِّٔئُ ُف ظْدََ َر ِّب َؽ َم ُْ ُْر ً
( )494

ؾَد تهؾ هذا مـ إًٕٚن ٓ يًرف إدف ٜافؼظٔ ٜوٓ يًرف إحُٚم ؾٔقجف ويْهح يف هذا ،وفُـ ـٔػ بّـ
حٍظ افَرآن وحتِّف ووؿع يف هذه ادْٓٔٚت افتل جٚء ؾٔٓ ٚافْٓل وٓ متش وٓ تهًر ! هذا هنل مـ اّلِل -تًٚػ -يٌٌْل
آفتزام بف وافقؿقف ظْده وهق اشتجٚبٕ ٜمر اّلِل -تًٚػ -وأمر رشقفف افذي ؿٚل اّلِل -تًٚػ -ؾٔف :يوَ ٚأَيو ٚا هف ِ
وذي َـ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُ
غ ادَْ ْر ِء َو َؿ ٌِِْ ِف﴾ .
قل َب ْ َ
ت ِٔٔ ُُ ُْؿ َوا ْظ َِ ُّقا َأ هن اّلِلهَ َ ُ
اش َتَجٔ ٌُقا ّلِلهِ َوف هِر ُشقل إِ َذا َد َظُ ٚـ ُْؿ َدْ ُ ٚ
آ َمُُْقا ْ
( )495

( )493فَمن.18 :
( )494اإلهاء.38 - 37 :
( )495إٍٕٚل.24 :
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وهْ ٚهبغ ادٗفػ أن ؿٚرئ افَرآن افذي ٓ يريد بف وجف اّلِل تيٓر ظذ حٔٚتف وأظمفف أثٚر افًٔئ ،ٜويًرؾف افْوٚس
وتُّقن ظذ ؾًِف ،وإٔف ي يرد ِبذا وجف اّلِل ،وإن ـٚن هذا يف افَِ ٛويف افْٔ ٜوادَٚصد وافنامر ٓ يًِّٓ ٚإٓ اّلِل -
أيو ٚبَراءتف فَِرآن افٍخر بم فديف موـ اْلٍوظ
تًٚػ ،وفُـ ييٓر أثر ذفؽ يف تًٚمِف وحٔٚتف مع افْٚس ،وربم يىًِ ٛ
واإلتَٚن ومًرؾ ٜافَراءات ،وهذا ؿد ابتع بف ـثر مـ ُؿ هراء افَرآن ظذ مر افدهقر مـ أزمْ ٜمتًددة.
وؿد ذـر ابـ اجلقزي

( )496

-رَحف اّلِل تًٚػ -مـ تٌِٔس إبِٔس ضر ًؿ ٚمـ ذفؽ مْٓ :ٚأهنؿ يذهٌقن ويتتًٌقن إشٕٔٚد

ويَرؤون ِب ٚوٓ يُتٍقن بَراءة ظذ ؿٚرئ واحد ،ويذه ٛإػ افثٚين وافثٚف ٞحتك يَٚل :إن ؾال ًًٕ ٚمًف مخً ٜأو ظؼة
ِ
ِ
افَراءات وفُْه ُف فق َظ َِ َؾ مٚ
بٚفٌرام ٛم َـ
أشٕٔٚد ؿرأ ِب ٚافَرآن ،وْجع افروايٚت وافَراءات ،ـم ؿٚل هِْ ( :ٚزيٚد ُة ادًر َؾ ِٜ
َ ِ
افَراء وظذ أهؾ افَرآن.
ؾًؾ ذفؽ) ،وهذا مـ تٌِٔس إبِٔس ظذ ه
ؾ٘ذا َم هـ اّلِل -تًٚػ -ظذ ؿٚرئ افَرآن أن يَرأ ظذ صٔخ حٚذق وٚبط وأجٚزه بٚإلشْٚد ؾٍل هذا خر وبرـوٓ ،ٜ
أن يٍٚخر ِبذا اإلشْٚد وينٓره بغ افْٚس وئًِف يف وشٚمؾ اإلظالم حتك ينتٓر أمٚم افْٚس ،ؾٓذا داخؾ يف افريوٚء -
ًٕٖل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ـذفؽ بًوٓؿ يتتٌع افنقاذ يف افَراءاتٕ :ن افَراءات افًٌع مًروؾ ٜومتقاترة ،وـذفؽ افثالث ادتّّو ٜؾٓول
ظؼ ؿراءات ،وهْٚك ؿراءة إربً ٜظؼ ،وإربً ٜصقاذ وتُِؿ ؾٔٓ ٚأهوؾ افًِوؿ وْجًٓو ٚابوـ خٚفقيوف

( )497

يف ـتٚبوف

( )496ظٌد افرَحـ بـ ظع بـ ُمّدْ .جٚل افديـ أبق ا فٍرج ابـ اجلقزي افنٔخ اإلمٚم افًالم ،ٜاْلٚؾظ ادٍن ،صٔخ اإلشالم ،مٍخرة
افًراق.افتّٔل افٌُري افٌٌدادي ،اْلٌْع ،افقاظظ ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ .فف مٗفٍٚت جٔٚد :مْٓ :ٚزاد ادًر ،وؾْقن إؾْٚن .وفد شْ ٜتًع -أو
ظؼ -ومخس مئ ،ٜوتقيف شْ ٜشْ ٜشٌع وتًًغ ومخس مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 365 /21ترْج ،)192 ٜوافذيؾ ظذ ضٌَٚت اْلْٚبِٜ
( 458 /2ترْج.)227 ٜ
( ) 497اْلًغ بـ أَحد بـ خٚفقيف بـ َحدان ،أبق ظٌد اّلِل افْحقي اهلّذاين افنٚؾًل .أدرك أجِ ٜافًِمء بٌٌداد :مثؾ ابـ إٌٕٚري ،وأيب شًٔد
افًرايف ،وـٚن يْتك فف ظذ أيب ظع افٍ ٚرد .إتَؾ إػ افنٚم وصح ٛشٔػ افدوف ٜابـ َحدان ،وأدب بًض أوٓده .فف تهٕٔٚػ جٔٚد:
مْٓ" :ٚإظراب افَراءات افًٌع وظِِٓ ،"ٚو"إظراب ثالثغ شقرة" .مٚت شْ ٜشًٌغ وثالث مئ .ٜإير :إٌٕٚه افرواة ( 324 /1ترْج،)216 ٜ
وضٌَٚت افنٚؾًٔ ٜافُزى ( 269 /3ترْج.)174 ٜ

أخالق حملة القرآن
"ادختك" ،وْجًٓ ٚأبق افٌَٚء اف ًُ ُْ َ ِ
ْزي

( )498

يف إظراب صقاذ افَراءات ،وهل مٌثقث ٜيف ـتو ٛافتًٍور ،ؾٔتتٌوع ؿوٚرئ

افَرآن افذي حٍظ افَرآن وأتَْف ووٌىف وؿرأ افَراءات افنٚذة ويَرأه ،ٚثؿ يذيًٓ ٚبغ افْوٚس ويٌوغ مو ٚؾٔٓو ٚموـ
افٍقامد وادًٚين ،وهذه افنقاذ ٓ ِتقز افَراءة ِب ٚيف افهالة ،ؾٓل ي تُـ يف افًرو ٜإخرة ،وٓ يىِ ٛافٍخور وٓ
ـثرا مْٓ ٚد ٚإتٓك ادَوٚم ،وفُوـ ٓ يٌٌْول
يتتٌع ؽرام ٛافَراءات ،ؾٚفٌرام ٛافتل يف افَراءات ـثرة ،وفق ذـر فُؿ ً
فَٚرئ افَرآن أن يتتٌع هذه إمقر ،بؾ ظِٔف أن يًّؾ ِبذا افَرآن ويتِقه وٓ ينٌؾ ًٍٕف بٖمقر فٔس مىٚفًٌو ٚبتتًٌٓوٚ
وافْير ؾٔٓ.ٚ
ـم أن افذي يٌتًد ظـ اإلخالص يف ضِ ٛافَرآن يَع يف ـثر مـ ادُْرات وادًٚيص ،ومْٓو ٚافُوز ،ـوم أصوٚر
ؾّـ أظرض ظـ افَرآن وؿع يف افٍتـ افًئّ ٜحتك فق
ادهْػ إٔف يَع يف افُز وافتًٚيل وافٍخر واخلٔالء ظذ ؽرهَ ،
ـٚن حٚؾ ًي ٚفَِرآن ،ؾٓق إٕم ؿرأ افَرآن وأظرض ظْف ،ؿٚل -تًٚػَ :و َم ْـ َأ ْظ َر َض َظـ ِذ ْـ ِْري َؾوِ٘ هن َفو ُف َم ًِ َ
ٔنو ًَ ٜووْ ًًُٚ
ؼ ُه َي ْق َم ا ْف َََِٔ ٚم َِ ٜأ ْظ َّك﴾  ،ؾًؤًرض يف افودٕٔ ٚفٍِوتـ وآبوتالءات ويٌوس بًٍْوف ويَوع يف افنوٓقات ويف
َو ْ
ٕح ُ ُ
( )499

افنٌٓٚتٕٕ :ف ي يرد بذفؽ وجف اّلِل -تًٚػ ،ـم إٔف ٓ تهؾ ظذ اخلنقع واخلوقع واخلقف موـ اّلِل وافٌُوٚء ظْود
َيرو َن فِألَ ْذ َؿ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ٚن
تالوة افَرآن وافتٖثر بَراءة افَرآن ،وؿد ؿٚل اّلِل -تًٚػ :إِ هن ا هفذي َـ ُأو ُتُقا ا ْفً ِْ َؿ مـ َؿٌِْف إِ َذا ُيتْ َْذ َظ َِْٔ ِٓ ْؿ َ ُّ
َيرو َن فِألَ ْذ َؿ ِ
ِ
ٚن َيٌْ ُُُق َن َو ِيزيدُُ ُه ْؿ ُخ ُنق ًظ. ﴾ٚ
ُش هجدًً ا * َوي َُق ُفق َن ُشٌْ َحَ ٚن َر ِّبََْ ٚإِن َـََ ٚن َو ْظدُُ َر ِّبََْ ٚدَ ٍْ ًُقًٓ * َو ُّ
( )500

( )498افنٔخ اإلمٚم افًالم ٜافْحقي افٌٚرع ُم ٛافديـ أبق افٌَٚء ظٌد اّلِل بـ اْلًغ بـ أيب افٌَٚء ظٌد اّلِل بـ اْلًغ افًُزي ثؿ افٌٌدادي
إزجل افيير افْحقي اْلٌْع افٍرض صٚح ٛافتهٕٔٚػ .وفد شْ ٜثمن وثالثغ ومخس مئ .ٜؿرأ بٚفروايٚت ظذ ظع بـ ظًٚـر افٌىٚمحل،
وافًربٔ ٜظ ذ ابـ اخلنٚب ،وأيب افزـٚت بـ ٕجٚح .وتٍَف ظذ افَٚض أيب يًذ افهٌر ُمّد بـ أيب خٚزم وأيب حُٔؿ افْٓرواين ،وبرع يف افٍَف
وإصقل ،وحٚز ؿه ٛافًٌؼ يف افًربٔ .ٜوخترج بف أمّ .ٜـٚن ثَ ،ٜمتديْ ،ٚحًـ إخالق ،متقاوً .ٚوـٚن ذا حظ مـ ديـ وتًٌد وأوراد .فف
مٗفٍٚت حًٚن :مْٓ" :ٚافتٌٔٚن يف إظراب افَرآن" ،و"إظراب اْلدي ٞافٌْقي" .مٚت يف ثٚمـ ربٔع أخر شْ ٜش ٝظؼة وش ٝمئ .ٜإير:
( 116 /2ترْج )325 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 92 /22ترْج.)64 ٜ
( )499ضف.124 :
( )500اإلهاء.109 - 107 :

أخالق حملة القرآن
ؾٓذا أثره يف افٍْقس ادخِهّ ٜلِل -تًٚػ ،وؿد أثْك اّلِل -تًٚػ -ظذ ضٚمٍ ٜمـ أهؾ افُتٚب افذيـ تٖثروا بٚفَرآن
َٚب ُأم ٌَ ٜؿ ِٚمّ ٌ ٜيتْ ُِق َن آي ِ
ِ
ٚت اّلِلهِ آ ََٕوَ ٚء اف هِ ْٔ ِ
وؾ
َ
َ َ
وظِّقا بم ؾٔف ـًٌد اّلِل بـ شالم وؽره ،ؿٚل اّلِل -تًٚػِّ :م ْـ َأ ْه ِؾ ا ْفُتَ ِ ه
َو ُهؿ َيً ُجدُُ و َن﴾  ،وؿٚل -تًٚػَ :و ِإ َذا ش ِّ ًُقا مُ ٚأ ِٕز َل ِإ َػ افرش ِ
ٔض ِم َـ افدهه ْم ِع ِمم هوَ ٚظ َر ُؾوقا ِمو َـ
قل َت ََرى َأ ْظ َُْٔ ُٓ ْؿ َت ٍَِ ُ
ه ُ
َ
َ
ْ ْ
( )501

( )502

افن ِ
ْ
اْلَ ِّؼ َي َُق ُفق َن َر هبََْ ٚآ َمْههَ ٚؾْ ٚـتٌَََُْْ ٚم َع ه
ٚه ِدي َـ﴾ .
( )503

خمِهّ ٚلِل -تًٚػ ،أم ٚإذا ـٚن فِريٚء وافًًّ ٜوافنٓرة وافتُثُّر بغ افْٚس ؾٕ٘ف
هُذا يًٍؾ افَرآن بهٚحٌف إذا ـٚن ً
ُت َرم فذة اخلنقع واْلالوة :ؾوالً ظـ أن افَرآن شُٔقن حج ٜظِٔف يقم افَٔٚم ٜحْٔم يَِك ربف -جؾ وظال.
ومـ إمقر افتل يَع ؾٔٓ ٚافًٌٔد ظـ اّلِل -تًٚػ -بٚإلخالص إٔف يٌدأ يتًُِ ٛبذا افَرآن ،ويىِ ٛبف إمقال ـم
هق اْلٚل وادنٚهد أن يف ـثر مـ بالد ادًِّغ افذيـ يٖتقن يَرؤون افَرآن يف أمٚــ ؿود ٓ تُوقن مؼووظ ٜوٓ
افَراءة ؾٔٓ ٚمؼوظ ،ٜويىِ ٛأمقآً ظذ ذفؽ وينسط ،حتك يَرأ يف هذا ادجِس أو يف هذا ادحٍؾ ،ؾٓذا يتًُوٛ
بٚفَرآن وداخؾ يف افقظٔد ًٖٕ-ل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ؾٚفتًُ ٛبٚفَرآن ُمرم وٓ َيقزٕ :ن افَرآن ـالم اّلِل -تًٚػ -وـالم اّلِل يتَرب بف إػ وجٓف شٌحٕٚف ،ويىِٛ
مْف افثقاب إخروي ،وؿد يٖتٔف افثقاب يف هذه افدٕٔ ٚويًجؾ فف ؾٔف مـ افًًٚدة وآضّئْٚن واخلور ودؾًوف اديوٚي
أيو ٚيَع يف افٌٍِ ،ٜوترم افتذـر بىٚظ ٜاّلِل -تًٚػ ،وافٌٍِ ٜهل صوٍ ٜأهوؾ افودٕٔٚ
وادآثؿ وافٍتـ ،ـذفؽ افٌٍِ ٜإٔف ً
جل َْٓه َهؿ َـَثِرا ِّم َـ ِْ
اجل ِّـ َو ِ
اإل ِ
وغ ٓه
قب ٓه َي ٍْ ََ ُٓق َن ِ َِبَ ٚو َهل ُ ْؿ َأ ْظ ُ ٌ
ٕس َهل ُ ْؿ ُؿ ُِ ٌ
وصٍ ٜأهؾ افْٚر ،ؿٚل اّلِل -تًٚػَ  :و َف ََدْْ َذ َر ْأ َََٕ ِ ٚ
ً
ِ
كو َن ِ َِبَ ٚو َهل ُ ْؿ آ َذا ٌن ٓه َي ًْ َّ ًُق َن ِ َِبُ ٚأو َف ِئ َؽ َـَِ ًَٚ ْٕ َٕٚم َب ْؾ ُه ْؿ َأ َو ُّؾ ُأو َف ِئ َؽ ُه ُؿ ا ْف ٌََٚؾِ ُِق َن ، ؾحُؿ ظِٔٓؿ بٚفٌٍِ،ٜ
ُي ٌْ ُ
( )504

( )501ظٌد اّلِل بـ شالم بـ اْلٚرث ،أبق يقشػ مـ ذري ٜيقشػ افٌْل -ظِٔف افًالم -حِٔػ افَقاؾؾ مـ اخلزرج اإلهامٔع ،ثؿ إٕهٚري .ـٚن
حٍِٔ ٚهلؿ وـٚن مـ بْل ؿَْٔٚع .يَٚل :ـٚن اشّف اْلهغ ،ؾٌره افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -إػ ظٌد اّلِل ،وجزم بذفؽ افىزي .أشِؿ أول مٚ
ؿدم افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -ادديْ ،ٜوؿٔؾ :تٖخر إشالمف إػ شْ ٜثمن .مٚت شْ ٜثالث وأربًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 437 :ترْجٜ
 ،)1493واإلصٚب 118/4( ٜترْج.)4728 ٜ
( )502آل ظّران.113 :
( )503ادٚمدة.83 :
( )504إظراف.179 :

أخالق حملة القرآن
ُمّدً ا -صذ اّلِل ظِٔف
وأن شٌ ٛدخقهلؿ افْٚر أهنؿ ـٕٚقا يف ؽٍِ ٜوإظراض ظـ اّلِل -تًٚػ ،وؿد ذ هـهر اّلِل -تًٚػٌٕٔ -ف ً
غ﴾ .
وآفف وشِؿ -بذفؽ وهق ادىٔع ادتذـر ؾَٚلَ :وَٓ َت ُُُـ ِّم َـ ا ْف ٌََٚؾِ ِِ َ
( )505

ؾٓذا مـ بٚب افتذـر ،وإٓ ؾٓق إمٚم ادتذـريـ افذاـريـ ،وإٕم ذ هـهره وٓ يَٚل ه
حذره ،ؾتذـر اّلِل -تًٚػٌٕٕٚٔ -مف
َٚك َخ ِِٔ ٍَ ًِ ٜيف إَ ْر ِ
وغ افْه ِ
مـ بٚب افتذـر هلؿ ،ـم ؿٚل اّلِل ظـ داود -ظِٔف افًالمَ :يَ ٚد ُاو ُد إِ هٕهَ ٚج ًَ َِْْ َ
هوٚس
ٚح ُُ ُْؿ َب ْ َ
ض َؾ ْ
ْٚل ِّؼ وَٓ َتتههٌِ ِع ْاهل َ َقى﴾  ،ؾٓق -ظِٔف افًالم -فٔس متٌ ًً ٚفِٓقىٕٕ :ف مهىٍك مـ اّلِل ،وفُـ هذا مـ بٚب افتذـر
بِ ْ َ
( )506

أيو ٚوحتذير حتك ٓ يًَقا يف مثؾ هذا.
فألٌٕٔٚء وافتذـر ٕتٌٚظٓؿ ً
ؾٚفٌٍِ ٜإصؾ ؾٔٓ ٚأهن ٚمذمقم ٜظذ اإلضالق إٓ م ٚجٚء افْص ظِٔفٕ :ن افٌٍِ ٜؿد تُقن ممدوح ٜيف حٚف ٜموـ
َت ادُْ ْٗ ِمَْ ِ
َٚت ا ْف ٌََوٚؾِالَ ِ
إحقال ـم امتدح اّلِل ِب ٚادٗمْٚت ،ؿٚل -تًٚػ :إِ هن ا هف ِذيـ يرمق َن ادُْحهَْ ِ
َوٚت﴾  ،ؾًومهـ
ْ َ
َ َْ ُ
( )507

افٌٚؾالت ،وافٌٍِ ٜهْ ٚصٍ ٜمدح وفًٔ ٝصٍ ٜذم ،وادًْك أهنؿ ؽٚؾالت ظـ افٍقاحش وافؼ وافًقء واإلثؿٕ :ن
َت ادُْ ْٗ ِمَْ ِ
َٚت ا ْف ٌََٚؾِالَ ِ
م ٚتَدم شٔٚق يف ؿه ٜاإلؾؽ :إِ هن ا هف ِذيـ يرمق َن ادُْحهَْ ِ
َٚت﴾ .
ْ َ
َ َْ ُ
( )508

وؿد جٚء يف اْلدي ٞظْد أَحد وؽرهَ « :أ ْـثَ ُر َأ ْه ِؾ ْ
اجلَْه ِه ٜا ْفٌُ ِْ ُفش  ،وافٌِف هؿ افٌٚؾِقن ،ظوـ موٚذا ؽوٚؾِقن ظوـ
( )509

افدٕٔ ،ٚادتًَِ ٜؿِقِبؿ بٔٚخرة بًٔدون ظْٓ ،ٚؾْٓ ٚصٍ ٜمدح وفًٔ ٝصٍ ٜذم ،فُـ افٌٚف ٛظذ افٌٍِ ٜأهن ٚمذمقم:ٜ
ٕن افٌٍِ ٜتًْل اإلظراض وإٓكاف ظـ أمر اّلِل -تًٚػ ،وهْ ٚؿٚلٍ ( :
ٍ
يتِقه ٚو ُي َتذ ظِٔف) ،ؾٓق حٔوْم
ظم
ٓه
َ
ؽٚؾؾ ه
أيو ٚأن أهوؾ
يتِق افَرآن يتِق حرو ًؾ ٚوـِمت ؾحً ،ٛوٓ يَػ ظْد إوامر وافْقاهل ؾال يتٖثر بٚفَرآن ،وؿد تَدم ً
وٚين َت َْ َن ِ
اإليمن هؿ ادتٖثرون بٚفَرآن افذيـ يًِّقن بف ،ؿٚل اّلِل -تًٚػ :اّلِلهُ َٕ هَز َل َأحًـ ْ ِ ِ ِ
ِ
وً ُّر
اْلدي ٞـتًََ ٚبُّ ٚمتَ ََن ِ ً
ْ َ َ َ
ِٚب ٚهمثَ َ

( )505إظراف.205 :
( )506ص.26 :
( )507افْقر.23 :
( )508افْقر.23 :
( )509ؤًػ :أخرجف افٌزار يف مًْده ( ،)6339افىحٚوي يف ذح ادنُؾ ( ،) 2982مـ حدي ٞإٔس ،ؿٚل إفٌٚين يف افًًِِ ٜافؤًٍٜ
( :) 6154ؤًػ .ويف افٌٚب ظـ جٚبر بـ ظٌد اّلِل وهق ؤًػ جدا.

أخالق حملة القرآن
غ ج ُِقدهؿ و ُؿ ُِقِبؿ إِ َػ ِذ ْـ ِْر اّلِلهِ َذفِ َؽ هدََ ى اّلِلهِ َي ِدي بِ ِ
ِ
وف َموـ َي َنوُ ٚء﴾  ،وؿوٚل:
ِمْْ ُف ُج ُِق ُد ا هف ِذي َـ َ ْ
ُ
َي َْن ْق َن َر ه ُِب ْؿ ُث هؿ َتَِ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ
َْ
َوإِ َذا ُت ُِِ َٔ َْ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ آ َيُ ٚت ُف َزا َد ْ ُهت ْؿ إِ َيم ًًٕ. ﴾ٚ
( )510

( )511

دامم ظوـ افٌٍِو:ٜ
ؾال يُقن ؽٚؾالًً ،ؾَٚرئ افَرآن هق افذي ترص ظذ أن يُقن مـ ادتذـريـ ادتٖثريـ ،ويٌتًد ً
أيو ٚيًِىٓ ٚاّلِل -تًٚػ -ظذ بًض
ٕن افٌٍِ ٜإذا شٔىرت ظذ افَِ ٛأبًدتف ظـ اّلِل ،وهل جْد مـ جْقد افنٔىٚن ً
ظٌٚده :فٔكؾٓؿ ظـ افىٚظ ٜوافًٌٚدة ،ويكؾٓؿ ظـ ؿراءة افَرآن افُريؿ ،ـم أن افذي ٓ يريد بف وجف اّلِل ٓ يريد بف
اإلخالص ٓ يٌَؾ اْلؼ ،ؾ٘ذا أخىٖ يف حرف مـ اْلروف أو يف أي ٜمـ أيٚت ٓ يٌَؾ أن يرد ظِٔف ،ؾٔدخِوف افًْوٚد
وآشتٌُٚر ،وٓ يٌَؾ اْلؼ ،ويرى إٔف أحٍظ افْٚس ،ؾساه ئًد أي ٜويُرره ٚإذا أخىٖ ؾٔٓ ٚحتك يهحح افهوقاب
بًٍْف ،ؾٓذا ؿد تُز واشتُْػ ظـ ؿٌقل اْلؼ ،وم ٚظِؿ إٔف بؼ يهٔ ٛوَيىئ ويذٕ ٛؾٌَٔؾ اْلؼ وٓ تتَره مموـ
جٚء مْف.
وـذفؽ ؾٓق يٌتًد ظـ افًِؿ بٚفَرآن افُريؿ ؾال يتدبر وٓ يتٌع افَرآن ،وؿد تَدم مـ أيٚت أن اّلِل -جؾ وظال-
ؿد مَ ٝؿق ًم ٚيًًّقن افَرآن وٓ يتدبروٕف ـٚدجٕٚغ ،ؿٚلَ :أ َؾالَ َيتََدََ هب ُرو َن ا ْف َُ ْرآ َن َأ ْم َظ َذ ُؿ ُِ ٍ
قب َأ ْؿ ٍَ ُ
ٚهلَ ، ﴾ٚوؿٚل:
َأ َؾ َِؿ يدهه بروا ا ْف ََق َل﴾  ،وؿٚلَ :أ َؾالَ يتََدََ برو َن ا ْف َُرآ َن و َفق َـََ ٚن ِمـ ِظ ِ
ْد َؽ ْ ِ
َر اّلِلهِ﴾  ،ؾٓذا هق ادًرض ظـ افَرآن
ْ
ْ َ ْ
ْ
َ هُ
ْ َ هُ
( )512

( )514

( )513

افذي ؿرأ افَرآن وأظرض ظْف ،وهذه حٚل ادْٚؾَغ ًٖٕ-ل اّلِل افًالم -ٜافذيـ يَورءون افَورآن وٓ يًِّوقن بوف أو
يًًّقن بف وٓ يتٖثرون بف ،وـم تَدم يف شقرة افَتٚل أهنؿ ـٕٚقا َيًِقن جمِوس افٌْول -ظِٔوف افهوالة وافًوالم-
ويًتًّقن افَرآن وادقاظظ واْلُؿ وأثٚر ؾ٘ذا خرجقا ؿٚفقا مٚذا ؿٚل إٓ ًٍ :ٚحتههك إِ َذا َخرجقا ِمـ ِظ ِ
ْد َك َؿُ ٚفقا فِ هِ ِذي َـ
ْ
َ ُ
َ
ُأو ُتُقا ا ْف ًِ ِْ َؿ﴾ أي :افذيـ اشتٍٚدوا وتٖثروا ،ؿٚفقا َمَ ٚذا َؿ َٚل إِٓ ًٍ ، ﴾ٚوفُـ أي تُقٕقا حٚضيـ وتًتًّقن !
( )515

( )510افزمر.23 :
( )511إٍٕٚل.2 :
(ُ )512مّد.24 :
( )513ادٗمْقن.68 :
( )514افًْٚء.82 :
(ُ )515مّد.16 :
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إذن هق ٓ يتٖثر وٓ يًّع وٓ يًيؿ هذا افُالم افذي يًًّف ،ؾوالً ظـ أن يُقن ؿد حٍيف ووظٚه يف ؿٌِف ،إٕوف
ِ
ؾٓق ُ
بٌور
يٖـؾ
ٓ يتٖثر بف وٓ تٚؾظ ظِٔف ،ؾّثؾ هذا ِتده ؿِٔؾ ادًرؾ ٜبم دل ظِٔف افَرآن افُريؿ ،ـم ؿٚل ادهْػَ ( :
أيو ٚيْٚم ِ
بٌر ظِ ٍؿ) ،بًّْك إٔف ٓ يِتزم بٕٚذـٚر وإدظٔ ،ٜبؾ بًوٓؿ ًٖٕ-ل اّلِل
ظِ ٍؿ ،حالل أو حرام أو صٌف ،وهق ً
افًالم ٓ -ٜيْٚم إٓ ظذ ادقشَٔك إؽٚين ،وؿد ظِّ ٝهذا مـ بًض إصخٚص ًٕٚ-ل اّلِل افًالم ٜافًٚؾٔ.ٜ
وهذا مم ٚيٌتٌك بف ؽر وجف اّلِل إٔف تٖتٔف ادهٚم ٛوافٍتـ واْلنات مـ افنٔىٚن ،ؾٓق حْٔئذ ٓ يًِؿ مٚذا دل ظِٔف
افَرآن ٓ يف حالل وٓ يف حرام وٓ يف مٖـؾ وٓ مؼب وٓ مِوٌس وٓ مرـو ٛوٓ مْيور وٓ مقو وٓ حودي،ٞ
وـذفؽ يىِؼ فًٕٚف يف افُالم مع افْٚس ،ومتر ظِٔف إمثِ ٜيف افَرآن افُريؿ يف تِؽ إمثِ ٜافتل ضِب ٚاّلِل فًٌٚده -
ِ
ِ
َ َِ ًٕٚخ ِمْْ ََٓ ٚؾ َٖ ْت ٌَ ًَ ُف ه
افنو ْٔ َىُ ٚن
وؿد آتٚهؿ اّلِل افَرآن -مٚذا ـ ! ٕٝٚؿٚل اّلِل -تًٚػَ :وا ْت ُْؾ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َٕ ٌَ َٖ ا هفذي آ َت ََُْْٔ ٚه آ َيٚتَََْ ٚؾ َ
َؾ َََُ ٚن ِم َـ ا ْف ٌَ ِ
َٚوي َـ﴾  ،ؾ٘ذا ؿرأ مثؾ هذه تًقد أن يُقن مثؾ هذإ :ن يتًٌف ويُقن مثِف آتٚه اّلِل افَرآن ؾيبف وراء
( )516

طٓره ،وبدأ َيٚفػ م ٚدل ظِٔف افَرآن ؾٔسك افتٍُر يف إمثٚل افتل ضِب ٚاّلِلٕ :ن إمثٚل افتل يف افَرآن افُريؿ ٓ
يًَِٓ ٚإٓ مـ تٍُر وتدبر وظَؾ ،ؿٚل -تًٚػَ :وتِ ِْ َؽ إَ ْمثَ ُٚل َٕ ْ ِ
َي ُ َِب ٚفِِْه ِ
هٚس َو َمَ ٚي ًْ َِ ُِ َٓ ٚإَِٓ ا ْف ًَٚدُِق َن﴾ أي :افذيـ
( )517

يًِّقن.
أيو ٚبٖٕف أحًـ
بؾ إٕف يىِ ٛح ٛافثْٚء وافنٓرة بغ افْٚس ،ويتيٚهر بٖٕف َيتؿ افَرآن بًدد ـذا وـذا ،ويتيٚهر ً
أحدً ا يَرأ ظِٔف افَرآن يْتَد ويتتٌع
دامم ،وإٔف أؾوؾ ادتَْغ وافوٚبىغ ،وإذا شّع ً
ادَرمغ وإٔف افذي يٍتتح اْلٍالت ً
افًَىٚت وٓ يذـر اْلًْٚت حتك ٓ يًِق ظِٔف :وهلذا يَقل بؼ بـ اْلٚرث " :هِؽ افَراء يف اثْتغ :يف افًجٛ
( )518

( )516إظراف.175 :
( )517افًٌُْقت.43 :
( ) 518بؼ بـ اْلٚرث بـ ظٌد افرَحـ بـ ظىٚء ،اإلمٚم افًٚي ادحدث افزاهد افربٚين افَدوة ،صٔخ اإلشالم ،أبق ٕك ادروزي ،ثؿ افٌٌدادي،
ادنٓقر بْٚلٚيف ،ابـ ظؿ ادحدث ظع بـ خؼم .وفد شْ ٜاثْتغ ومخًغ ومئ .ٜارحتؾ يف افًِؿ ،ؾٖخذ ظـ :مٚفؽ ،وذيؽ ،وَحٚد بـ زيد،
وظدة .حدث ظْف :أَحد افدورؿل ،وُمّد بـ يقشػ اجلقهري ،وُمّد بـ مثْك افًًّٚر ،وخِؼ شقاهؿ .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَٜ
ؿدوة .مٚت شْ ٜشٌع وظؼيـ ومئتغ .إير :هتذي ٛافُمل ( 99 /4ترْج ،)682 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 469 /10ترْج.)153 ٜ
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أحدً ا أؾوؾ مْف ،وهذا ظذ مر افًهقر وافدهقر وؿع ؾٔف ـثر مـ أهؾ
وافُز"  ،افًج ٛإظجٚب بٚفٍْس ؾال يرى ً
( )519

افَرآن ـم ذـره افذهٌل

( )520

يف ـتٚب افساجؿ ،وذـره ابـ اجلزري

( )521

وؽره أهنؿ يتٍٚخرون ؾٔم بْٔٓؿ ،هذا يٍتخر ظذ

هذا بم فديف مـ افَرآن ،بؾ إن بًوٓؿ يَقل :إن ؿراءة هذا ٓ تهح وٓ َيقز أن يَرأ بّثؾ هذا ،وم ٚذفوؽ إٓ حًود
وبٌض وـراهٔ ،ٜوفُـ إذا ـ ٕٝٚؿراءتف ؤًٍ ٜؾًِّف افَراءة افهحٔح ٜإن ـْ ٝتًتىٔع ،أي تًِؿ أن افٌْل -ظِٔوف
افهالة وافًالم -ؿٚل« :ا هف ِذي ي َْر ُأ ا ْف َُرآ َن وهق َظ َِٔ ِف َصٚق َفف َأجر ِ
انش ؾٖٕ ٝتَقل هذا حورام وٓ َيوقز ؾتْتَوده
ْ َ َُ ْ
ُ َْ
َ َ
( )522

بّثؾ هذا ،ؾٓق يريد أن يّدح ًٍٕف وفق بٚفٌٚضؾ ،ويريد أن يذم ؽره وفق ـٚن ُم ًَّ.ٚ
هذا ٓ يُقن إٓ ممـ ٓ يريد بف وجف اّلِل -تًٚػ ،واْلًد ؿد يُقن متًًُّْ ٚيف ؿٌِف ،مثؾ هذا اإلًٕٚن افوذي يَورأ
افَرآن ويٌٚهل بف افْٚس ؾٔتُّـ اْلًد مـ ًٍٕف :ؾٌٌٔط أهؾ اخلر ويٌٌط أهؾ افهالح ،ويورى إٔوف ادَودم ظِؤٓؿ
ويىِ ٛحقامجٓؿ بٚفَرآن افُريؿ ؾو٘ذا ي تَٙو حٚجتوف يَوقل :أهوؾ افَورآن هوؿ أوػ بوٖن ُيًوَ ٚظدوا وأن تَٙو
حقامجٓؿ ،وإٔ ٚمـ أهؾ افَرآن ،ؾٖٕ ٚأحؼ افْٚس بٚدًٚظدة! ؾٓق يتىِِ ٛبذا افدًٕٖٕٔ- ٚل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ -ٜوهق

( )519أخرجف افٌَٔٓل يف "افنً ،)6782( "ٛابـ ظًٚـر يف تٚريخ دمنؼ ( )210/10بْحقه.
(ُ ) 520مّد بـ أَحد بـ ظثمن بـ ؿٚيمز ،صّس افديـ أبق ظٌد اّلِل افذهٌل .اإلمٚم ،ادحدث ،مٗرخ اإلشالم ،صٚح ٛافًٌٚرة افرصَٔ ،ٜواجلِّٜ
إَٕٔ .ٜمـ صٔقخف :ابـ دؿٔؼ افًٔد ،وابـ تّٔٔ .ٜمقفده يف شْ ٜثالث وشًٌغ وش ٝمئ ،ٜووؾٚتف شْ ٜثمن وأربًغ وشٌع مئ .ٜفف مـ مٗفٍٚت
حًٚن جٔٚد :مْٓ" :ٚشر أظالم افٌْالء" ،و"مًرؾ ٜافَراء افٌُٚر" .إير :ضٌَٚت افنٚؾًٔ ٜافُزى ( 100 /9ترْج ،)1306 ٜوإير مَدمٜ
افدـتقر /بنٚر فِجزء إول مـ ـتٚبف افًر.
(ُ )521مّد بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظذ بـ يقشػ افدمنَل ثؿ افنرازي ادَرئ افنٚؾًل ادًروف بٚبـ اجلزري ًٌٜٕ .إػ جزيرة ابـ ظّر ؿرب
وفد ،ثؿ ح ٟؾؼب مٚء زمزم بْٔ ٜأن يرزؿف اّلِل وفدا ظٚد ،ٚؾقفد فف صٚح ٛافسْج ٜيف
ادقصؾ .ـٚن أبقه تٚجرا ،ؾُّ ٞأربًغ شُْ ٓ ٜيقفد فف ٌ
فِٔ ٜافًٌ ٝاخلٚمس وافًؼيـ مـ رموٚن شْ ٜإحدى ومخًغ وشٌع مئ ٜبدمنؼ ،ؾْنٖ ِب ،ٚؾٖخذ افَراءات ظـ ْجٚظ .ٜواصتد صٌٍف
بٚفَراءات حتك ْجع افًؼ ثؿ افثالث ظؼة ،وتهدى فإلؿراء بجٚمع بْك أمٔ .ٜفف تهٕٔٚػ ـثرة ٕٚؾً :ٜمْٓ" :ٚافْؼ يف افَراءات افًؼ"،
و"افتّٓٔد يف افتجقيد"  .تقيف بنراز يقم اجلًّ ٜخٚمس ربٔع إول شْ ٜثالث وثالثغ وثمن مئ .ٜإير :افوقء افالمع ( 255 /9ترْجٜ
 ،)608وافٌدر افىٚفع (ص 812 :ترْج.)515 ٜ
( ) 522متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ـتٚب تًٍر افَرآن ،بٚب ظٌس وتقػ ـِح وأظرض ( ،)4937مًِؿ :ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكه،ٚ
بٚب ؾوؾ ادٚهر بٚفَرآن وافذي يتتًتع ؾٔف ( ،)798وافٍِظ فف ،مـ حدي ٞظٚمن- ٜرض اّلِل ظْٓ.-ٚ
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ؿد وؿع يف افٍتْ ٜويف افًج ٛبم يف ؿٌِف مـ هذا افَرآن افذي ٓ يريد بف وجف اّلِل :وهلذا ؿٚل -تًٚػَ :و ِم َـ افْه ِ
هٚس َمـ
ِ
اْل َٔ ِٚة افدُُّّ ْٕ َٔ ، ﴾ٚيًجٌؽ ـالمف وحًْف وهق ؿد تًِؿ افَرآن افُريؿ فُْف ي يرد بف وجف اّلِل -تًٚػ.
ُي ًْج ٌُ َؽ َؿ ْق ُف ُف ِيف ْ َ
( )523

وـذفؽ ؾٓق ٓ يهح ٛافهْٚلغٕ :ن ؿٚرئ افَرآن إذا صح ٛإخٔٚر وافهْٚلغ يًِؿ أهنؿ شقف يْهحقٕف
ظِم أو ؾٔف جٓؾ ـجِٓف :حتوك
ويدفقٕف ظذ اخلر ويذـرون بٖخىٚمف وظٔقبف ،بؾ يًًك إػ مهٚحٌَ ٜمـ هق أؿؾ مْف ً
يتًٚػ ظِٔف ويسؾع ،وهذا خالف افًْ ٜوخالف افٍىرة افهحٔح ،ٜؾٚإلًٕٚن َيوٚفس إخٔوٚر وَيوٚفس افهوْٚلغ
وَيٚفس افًِمء ويًتٍٔد مْٓؿ ،وإذا جٚفس َمـ هق دوٕف ظِٔف أن يذـرهؿ ويْهحٓؿ ويدهلؿ ظذ اخلر ٓ أن يتٌٚهك بم
فديف.
ثؿ بًد ذفؽ يَقم بًٍؾ إوامر افتل جٚء افْٓل ظْٓ ،ٚويَِده ظٚم ٜافْٚس مـ اجلٓٚل وأهؾ افٌٍِ ،ٜؾو٘ذا شوئِقا
ظـ هذا افًٍؾ ؿٚفقا :أهؾ افَرآن يًٍِقن هذا ويًتحِقن هذه إمقر ،ويتحِقن ِبذه إخالق ،ؾْحـ َٕتدي ِبوؿ،
ـم ذـر ادٗفػ هْ ٚأن حٚمؾ افَرآن يًٍؾ هذا ،ويَقفقنٕ :حـ أوػ أن ًٍِٕف ،إذن ؾٓل ؿدوة شٔئ ٜوٕهٔح ٓ ٜتهح،
جدًّ ا ،وظذ َمـ ؿرأ افَرآن افُريؿ أن يٌتٌل وجف اّلِل -تًٚػ ،وأن َيٚهد ًٍٕف ؾٔوف ،وأن تًوـ افًّوؾ
ؾٕٚمر خىر ًّ
وآتٌٚع فَِرآن افُريؿ ـم ـٚن افهحٚب ٜوافًِػ افهٚفح مـ افتٚبًغ وؽرهؿ ،ؾُٕٚقا حريهغ ظذ آتٌٚع وافتدبر
أـثر مـ حرصٓؿ ظذ ـثرة افَراءة وـثرة اْلٍظ ،وـم تَدم مـ أثٚر أهنؿ ـٕٚقا ٓ يتجٚوزون اخلّوس أيوٚت وٓ
افًؼة أيٚت حتك يتًِّقه ٚويتًِّقا م ٚؾٔٓ ٚمـ إحُٚم وإوامر ،ؾ٘ذا أتَْقا ذفؽ إتَِقا إػ ؽره.ٚ
ؾّٚلِلَ اّلِلَ يف آتٌٚع وآؿتداء بم يف هذا افَرآن افُريؿ واإلخالص ّلِل -تًٚػ -ؾٔف :حتك تَع افزـ ٜويُثر اخلور
مـ ؿٚرئ افَرآن.
ِ
اخلَ هى ِ
( َظ ْـ ُظ َّ َر ْب ِـ ْ
غ َو َمََ َٕ ٚرى َأ هن َأ َحدًً ا َيتَ ًَ هِ ُؿ ا ْف َُ ْرآ َن ُي ِريدُُ بِ ِف إِٓه اّلِلَ -
ض اّلِلُ َظْْ َفَ -ؿ َٚلَ :ؾ ََدْْ َأ َتَك َظ َََِِْْٔ ٚح ٌ
ٚب َ -ر َ
ِ
َتً َٚػَ ،ؾ َِم َـََ ٚن ه ٚهََْ ٚبِ ِ
هٚس َو َمِ ٚظْْْدََ ُه ْؿَ ،ؾ َٖ ِريدُُ وا اّلِلَ َ -ت ًَ َٚػ -بِ َِ َرا َءتِ ُُ ُْؿ
آخ ِر ِه َخ ِن ُ
َ ُ
َٔ ٝأ هن ِر َجَ ًٓٚيتَ ًَ هِ ُّق َٕ ُف ُي ِريدُُ و َن بِف افْه َ
َ
ه
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِْٔ ِف َو َش هِ َؿَ -وإِ ْذ َيْْ ِْز ُل ا ْف َق ْح ُل َوإِ ْذ ُيٌَِّْئََُْ ٚاّلِلُ ِم ْـ َأ ْخٌَ ِ
َو َأ ْظ َمفِ ُُ ُْؿَ ،ؾِ٘ هٕهُ ٚـْههِ ًْ َٕ ٚر ُؾ ُُ ُْؿ إِ ْذ َـََ ٚن ؾَََِْٔ ٚر ُش ُ
ٚر ُـ ُْؿ،

( )523افٌَرة.204 :
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قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش هِ َؿَ -وا ْٕ ََ َى َع ا ْف َق ْح ُلَ ،وإِ هٕ َهم َأ ْظ ِر ُؾ ُُ ُْؿ بِ َم َأ ُؿ ُ
َؾ َٖ هم ٚا ْف َٔ ْق َم َؾ ََدْْ َم ََ ٙر ُش ُ
قلَ :م ْـ َأ ْظ َِ َـ َخ ْ ًرا َأ ْح ٌَ ٌََُْْ ٚه
ِ
ِ
ِ
ِ
غ َر ِّب ُُ ُْؿ َ -ظ هز َو َج هؾ ..
ه ِام ُر ُـ ُْؿ ؾِ َٔم َب َْْٔ ُُ ُْؿ َو َب ْ َ
ذاَ َ ،
ذا َأ ْب ٌَ َْوََُْ ٚه َظ َِ ْٔف َو َطَْْهه ٚبِف َ ًّ
َظ َِ ْٔف َو َطَْْهه ٚبِف َخ ْ ًراَ ،و َم ْـ َأ ْط َٓ َر َ ًّ
( )524

ِ
ِ
ِ
َظ ْـ َجٚبِ ِر ْب ِـ َظٌْ ِد اّلِلِ َؿ َٚلَ :خ َر َج َظ ََََِْْٔ ٚر ُش ُ
ول
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِْٔف َو َش هِ َؿَ -و َٕ َْح ُـ َٕ َْ َر ُأ ا ْف َُ ْرآ َن َوؾََْٔ ٚإَ ْظ َجّ ُّ
فَ َؿ َٚل« :ا ْؿرءوا َؾ ُُُؾ حًوـ ،وشؤ ْٖ ِيت َؿوقم ي َِّٔق ََٕوف َـ ِ
ّٔوق َن ا ْف َِودْْ َح َي ًْوتَ ًْ ِج ُِق َٕ ُف َوَٓ
ٚشتَ ََّ َع َ
َ َ ٌ َ َ َ
َوإَ ْظ َر ِ ُّ
َوم ُيَ ُ
ْ ٌ ُ ُ ُ َ
َ ُ
ايب َؿ َٚلَ :ؾ ْ
( )525

َيتَ َٖ هج ُِق َٕ ُفش ..
( )526

حدهه َثَََْ ٚأبق ُُم َّ ٍد َتٔك بـ ُُم َّ ِد ب ِـ ص ِ
غ ْب ِـ ْ
ٚظ ٍد َحدََ هثََْْ ٚ
اْلَ ًَ ِـ ادَْ ْر َو ِز ُّي َأ ٌَْٕ َٖ ََٕ ٚا ْب ُـ ادٌَُْ َٚر ِك
اْلُ ًَ ْ ُ
ه َْ ْ ُ ه ْ َ
ُ
َ
بـ ُظٌٔدََ َة افربذي َظـ َظٌ ِد اّلِلِ ب ِـ ُظٌٔدََ َة -وهق َأ ُخقهَ -ظـ شٓ ِؾ ب ِـ شً ٍد افً ِ
ٚظ ِد ِّي َؿ َٚلَ :بَََْْْٔ َٕ ٚح ُـ َٕ َْ َ ِس ُئ إِ ْذ
ُ
َ َُ
ْ َْ
ْ ْ
ه َ ُّ
ْ ُ َْ
ْ َ ْ ْ َ ْ ه
( )527

( )530

( )531

( )529

( )528

قشك
َأ ٌَْٕ َٖ ََُٕ ٚم َ

( )532

( )524حًـ :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،)286ؾوٚمؾ افَرآن فٍِريٚيب ( )156وافٍِظ فف.
( ) 525جٚبر بـ ظٌد اّلِل بـ ظّرو بـ حرام بـ ثًٌِ ٜبـ حرام بـ ـً ٛبـ ؽْؿ بـ ـً ٛبـ شِّ ،ٜأبق ظٌد اّلِل ،وأبق ظٌد افرَحـ إٕهٚري،
اخلزرجل ،افًِّل ،اددين ،افٍَٔف اإلمٚم افٌُر ،ادجتٓد ،اْلٚؾظ ،صٚح ٛرشقل اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ .-وـٚن مٍتل ادديْ ٜيف زمٕٚف.
صٓد فِٔ ٜافًٌَ ٜمع وافده ،وأضٚع أبٚه يقم أحد ،وؿًد ٕجؾ أخقاتف ،ثؿ صٓد اخلْدق وبًٔ ٜافنجرة ،وؿد ورد إٔف صٓد بدرا .صٚخ ،وذهٛ
بكه ،وؿٚرب افتًًغ .تقيف بٚدديْ ٜشْ ٜأربع وتًًغ ،وؿٔؾ :شْ ٜشٌع وتًًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 114 :ترْج ،)296 ٜوأشد افٌٚبٜ
( 492 /1ترْج.)647 ٜ
( )526صحٔح :أخرجف أَحد يف ادًْد ( ،) 15273 ،14855أبق داود :ـتٚب افهالة ،بٚب مَ ٚيزىء إمل وإظجّل مـ افَراءة ( ،)830ؿٚل
افنٔخ إفٌٚين يف صحٔح أيب داود :صحٔح.
( ) 527تٔك بـ ُمّد بـ صٚظد بـ ـٚت ،ٛاإلمٚم اْلٚؾظ ادجقدُ ،مدث افًراق ،أبق ُمّد اهلٚصّل افٌٌدادي ،مقػ اخلٍِٔ ٜأيب جًٍر ادْهقر،
جقال ،ظٚي بٚفًِؾ وافرجٚل .وفد شْ ٜثمن وظؼيـ ومئتغ ،وتقيف شْ ٜثمن ظؼة وثالث مئ .ٜإير :تٚريخ بٌداد ( 341 /16ترْجٜ
رحٚل ه
ه
 ،)7489وشر أظالم افٌْالء ( 501 /14ترْج.)283 ٜ
( ) 528هق :اْلًغ بـ اْلًـ بـ حرب ،أبق ظٌد اّلِل افًِّل ادروزيٕ .زيؾ مُ ،ٜصٚح ٛبـ ادٌٚرك .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛصدوق .مٚت
شْ ٜش ٝوأربًغ ومئتغ .إير :افثَٚت ٓبـ حٌٚن ( 190/8ترْج ،)12917 ٜوهتذي ٛافُمل ( 361 /6ترْج.)1304 ٜ
( ) 529ظٌد اّلِل بـ ادٌٚرك بـ واوح اْلْيع افتّّٔل مقٓهؿ ،أبق ظٌد افرَحـ ادروزي .أحد إمّ ٜإظالم وحٍٚظ اإلشالم ،أمر ادٗمْغ يف
اْلدي .ٞفف تقافٔػ :مْٓ" ٚافزهد" .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜثٌ ٝؾَٔف ظٚي جقاد .وفد شْ ٜثمن ظؼة ومئ ،ٜوتقيف شْ ٜإحدى وثمٕغ
ومئ .ٜإير :هتذي ٛافُمل ( 5 /16ترْج ،)3520 ٜوشر أظالم افٌْالء ( 378 /8ترْج.)112 ٜ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َر َج َظ َِ َََْْٔ ٚر ُش ُ
ور
وٚرَ ،وؾِؤ ُُ ُُؿ إَ ْ َ
اْل ّْدُُ ّلِلِِ ،ـتَ ُ
َح ُ
َٚب اّلِلِ َواحدٌٌ َ ،وؾؤ ُُ ُُؿ إَ ْخ َٔ ُ
قل اّلِلِ َ -ص هذ اّلِلُ َظ َِ ْٔف َو َش هِ َؿَ -ؾ ََ َٚلَ ْ « :
ِ
َي ِ
ٚو ُز َت ََر ِاؿ ِٔٓ ْؿَ ،يتَ ًَ هج ُِق َن
َوإَ ْش َق ُد ،ا ْؿ َر ُءوا ا ْف َُ ْرآ َن ،ا ْؿ َر ُءوا َؿ ٌْ َؾ َأ ْن َي ْٖ ِ َ
افً ْٓ ُؿ َٓ ُ َ
ّٔق َن ُح ُرو َؾ ُف َـ ََم ُي ََُ ٚم ه
يت َأ ْؿ َقا ٌم َي َْ َر ُءو َٕ ُف ُيَ ُ
َأ ْج َر ُه َوَٓ َي َت َٖ هج ُِق َٕ ُفش) .
( )533

بًد م ٚتَدم شٚق ادٗفػ هذه إحٚدي ٞوأثٚر يف ظَقب ٜمـ يَرأ افَرآن وٓ يريد بف وجف اّلِل -تًٚػ ،مْٓ ٚهذا
أيو ٚاْلدي ٞهذا أَحد
إثر ظـ ظّر بـ اخلىٚب -رض اّلِل ظْف -وؿد أخرجف ً

( )534

داود

( )538

وافٌَٔٓل

( )540 ()539

واْلٚـؿ

( )536 ( )535

وافًْٚمل

( )537

وأبق

بٖفٍٚظ خمتٍِ ٜضقًٓ
أيو ٚافٌخٚري يف بًض أفٍٚطف.
وؿكا ،وأخرج بًوف ً
ً
( )541

( ) 530مقشك بـ ظٌٔدة بـ ٕنٔط بـ ظّرو بـ اْلٚرث ،أبق ظٌد افًزيز افربذي اددين .أخق ظٌد اّلِل بـ ظٌٔدة وُمّد بـ ظٌٔدة يْتًٌقن إػ افّٔـ
وافْٚس يًٌْقهنؿ إػ افقٓء .ـٚن ظٚبد إٓ إٔف ؤًػ يف اْلدي .ٞؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛؤًػ وٓ شٔم يف ظٌد اّلِل بـ ديْٚر ،وـٚن
ظٚبدا .مٚت شْ ٜثالث ومخًغ ومئ ،ٜإير :اجلرح وافتًديؾ ( /151/8ترْج ،)686 ٜوهتذي ٛافُمل ( 104/29ترْج.)6280 ٜ
( ) 531ظٌد اّلِل بـ ظٌٔدة بـ ٕنٔط افربذي مقػ بْل ظٚمر بـ فٗي .أخق مقشك بـ ظٌٔدة ،وُمّد بـ ظٌٔدة .ؿٚل افٌخٚري يْتًٌقن يف َحر .ؿٚل ابـ
حجر يف افتَري :ٛثَ ،ٜؿتِتف اخلقارج .مٚت شْ ٜثالثغ ومئ .ٜإير :اجلرح وافتًديؾ ( 101/5ترْج ،)466 ٜوهتذي ٛافُمل (263 /15
ترْج.)3409 ٜ
( ) 532شٓؾ بـ شًد بـ مٚفؽ بـ خٚفد بـ ثًٌِ ٜبـ حٚرث ٜبـ ظّرو بـ اخلزرج بـ شٚظدة إٕهٚري افًٚظدي .مـ منٚهر افهحٚب ٜيَٚل :ـٚن
اشّف حزٕ ،ٚؾٌره افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -حُٚه ابـ حٌٚن .مٚت افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ -وهق ابـ مخس ظؼة شْ ،ٜوهق آخر مـ
مٚت بٚدديْ ٜمـ افهحٚب .ٜمٚت شْ ٜإحدى وتًًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 308 :ترْج ،)1050 ٜواإلصٚب 200 /3( ٜترْج.)3535 ٜ
( )533حًـ صحٔح :أخرجف تٔك بـ صٚظد يف روايتف فزهد ابـ ادٌٚرك (.)813
أخرجف ظٌد بـ َحٔد يف مًْده ( -466مْتخ ،)ٛافىزاين يف افٌُر ( )6022 ،6021مـ ضريؼ مقشك بـ ظٌٔدة بف.
أخرجف أبق داود :ـتٚب افهالة ،بٚب مَ ٚيزئ إمل وإظجّل مـ افَراءة ( ) 831ظـ شٓؾ بـ شًد بْحقه ،ؿٚل إفٌٚين يف صحٔح أيب داود:
حًـ صحٔح.
( )534شٌؼ خترَيف.
( ) 535اإلمٚم اْلٚؾظ ،افْٚؿد افًالم ،ٜصٔخ ادحدثغُ ،مّد بـ ظٌد اّلِل بـ ُمّد بـ َحدويف بـ ًٕٔؿ بـ اْلُؿ ،أبق ظٌد اّلِل بـ افٌٔع افوٌل افىٓمين
افًْٔٚبقري ،افنٚؾًل ،صٚح ٛادًتدرك .مقفده يف يقم آثْغ ثٚف ٞصٓر ربٔع إول ،شْ ٜإحدى وظؼيـ وثالث مئ ٜبًْٔٚبقر .وضِٛ
افًِؿ يف صٌره بًْٚي ٜوافده وخٚفف ،وأول شمظف ـٚن يف شْ ٜثالثغ وثال ث مئ ،ٜوؿد اشتّذ ظذ أيب حٚتؿ ابـ حٌٚن يف شْ ٜأربع وثالثغ
وثالث مئ ٜوهق ابـ ثالث ظؼة شْ .ٜتقيف يف شْ ٜثالث وأربع مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 162/17ترْج ،)100 ٜوضٌَٚت افنٚؾًٜٔ
افُزى ( 155 /4ترْج.)329 ٜ
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وبغ م ٚـٚن ظِٔف
وهذه مقظي ٜمـ أمر ادٗمْغ ظّر بـ اخلىٚب -رض اّلِل ظْف -وظظ ؾٔٓ ٚافهحٚب ٜيف وؿتف ،ه
افهحٚب ٜوؿ ٝافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -مـ اإلخالص وح ٛافَرآن وؿراءة افَرآن ،وأهنؿ ـٕٚقا يٌتٌقن بف وجف
اّلِل -تًٚػ ،ؾِم إَ ٙظك افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -تٌرت أحقال بًوض افْوٚس يف ؿوراءة افَورآن افُوريؿ
رشقل اّلِلِ -صذ اّلِل ِ
ُ
ظِٔف وش هِؿ -
وإكؾ ٝؿِقِبؿ إػ افدِٕٔ ٚبذا افَرآن افًئؿ :وهلذا يدفؽ ظذ إٔف ؿٚلَ ( :ـََ ٚن ؾْٔٚ
ِ
َوإ ْذ ُ
أخٌٚرـؿ) ،ؾ٘ذا وؿً ٝخمٚفٍ ٜيف ظٓد افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -واوح ٜبْٔوٜ
افقحل وإذ يٌْئْ ٚاّلِلُ مـ
يْزل
ُ
يْزل افَرآن فًٔٚف ٟهذه افَؤ ،ٜؾتْزل أي ٜخٚص ٜواْلُؿ ظٚم ،وهْٚك آيٚت خٚصٕ ٜزف ٝيف بًوض إصوخٚص:
ٕهنؿ وؿًقا يف أخىٚء ذظٔ ٜيًٚجلٓ ٚافَرآن ،ويٖمر اّلِل -تًٚػٌٕٔ -ف -ظِٔف افهالة وافًوالم -بوٖن يوٌٌِٓؿ بوْٚلؼ
ُوؾ ُم ْٗ ِمًًْو ٚإَِٓ
وٗ ِم ٍـ َأن َي َْتُ َ
وافهقاب ،ـم حهؾ يف افَتؾ يف آي ٜافَتؾ افتل ٕزف ٝخٚص ٜوحُّٓ ٚظٚمَ :و َموَ ٚـَوَ ٚن دُِ ْ
ِت ِ
ٚد ُف َؽ ِيف َز ْو ِج ََٓ ٚو َت َْنتَ َُِل إِ َػ اّلِلهِ﴾  ،ويف ؿقفف -تًٚػَ :يٚ
َخ َى ًٖ﴾  ،ويف ؿقفف -تًٚػَ :ؿدْْ َش ِّ َع اّلِلهُ َؿ ْق َل ا هفتِل ُ َ
( )543

( )542

غ َيدََ ِي اّلِلهِ َو َر ُشقفِ ِف﴾  ،ؾَد ٕزف ٝيف بًض افهحٚب :ٜفتًديؾ م ٚوؿع ؾٔف مـ أخىٚء.
َأ ُّ ََي ٚا هف ِذي َـ آ َمُُْقا َٓ ُت ََدِِّّ ُمقا َب ْ َ
( )544

يٌؼ فْ ٚمـ أمقرـؿ إٓ م ٚطٓر ،وأم ٚافنامر ؾ٘ن
أم ٚوؿد إَىع افقحل مٚت افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؾِؿ َ
وصالح ٚوتَقى أحٌٌْٚه ،ومـ أطٓر خالف ذفؽ مـ افؼو
خرا
ً
اّلِل -تًٚػ -هق افذي يتقٓه ٚويًِّٓ ،ٚؾّـ أطٓر ً
( )536أخرجف اْلٚـؿ يف ادًتدرك ( )485/4بْحقه..
( ) 537أخرجف افًْٚمل :ـتٚب افًَٚم ،ٜبٚب افَهٚص مـ افًالضغ ( )4777خمتكا بٌر ُمؾ افنٚهد.
( ) 538أخرجف أبق داود :ـتٚب افديٚت ،بٚب افَقد مـ افيب ٜوؿص إمر مـ ًٍٕف ( )4537بٌر ُمؾ افنٚهد.
( ) 539اإلمٚم اْلٚؾظ افًالم ٜصٔخ خراشٚن أبق بُر أَحد بـ اْلًغ بـ ظع بـ مقشك اخلنوجردي ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ .وفد شْ ٜأربع وثمٕغ
ثالث مئ ٜيف صًٌٚن ومٚت يف ظٚذ ْجٚدى إوػ شْ ٜثمن ومخًغ وأربع مئ ٜبًْٔٚبقر ،وَٕؾ يف تٚبقت إػ بٔٓؼ مًرة يقمغ .مـ تهٍٕٔٚف:
"افًْـ افُزى" ،و"اخلالؾٔٚت" .إير شر أظالم افٌْالء ( 163/18ترْج ،)86 ٜضٌَٚت اْلٍٚظ (ص.)87
( )540أخرجف افٌَٔٓل ( )17685بْحقه.
( ) 541أخرجف افٌخٚري :ـتٚب افنٓٚدات  ،بٚب افنٓداء افًدول وؿقل اّلِل -تًٚػ :-وأصٓدوا ذوي ظدل مُْؿ﴾ و ممـ تروقن مـ
افنٓداء﴾()2641
( )542افًْٚء.92 :
( )543ادجٚدف.1 :ٜ
( )544اْلجرات.1 :
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خت ٍُقا َموِ ٚيف ُصودُُ ِ
وافًهٔٚن أبٌوْٚه وترـْٚه ،واّلِل -تًٚػ -هق ادىِع ظذ افنامرُ :ؿ ْؾ إِن ُ ْ
ور ُـ ُْؿ َأ ْو ُت ٌْودُُ و ُه َي ًْ َِ ّْو ُف
ِ
ور ُه ْؿ َو َمُ ٚي ًْ ُُِِْق َن﴾  ،ؾَٕٚىع افقحل ،وفُـ إَىٚع افقحل بًد ـمل افرشٚفٜ
اّلِلهُ﴾ َ ،و َر ُّب َؽ َي ًْ َِ ُؿ َمُ ٚتُُ ُّـ ُصدُُ ُ
( )546

( )545

ومتٚم افؼيً ،ٜؾٖٔيت إٔٚس بًد هذا إمر يَرؤون افَرآن وفُـ ٕٔٚهتؿ خمتٍِ ،ٜؾٖراد أن يًيٓؿ ويذـرهؿ ِبوذا إمور
بًو ٚإذا رأوا بًض ادخٚفٍٚت
أيو ٚظذ أن افهحٚب- ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ -ـٚن بًوٓؿ يْهح ً
افًئؿ ،وهذا يدفؽ ً
دامم بّٚلِل ويًيقهنؿ ،ـم ـٚن يًٍؾ ظٌد اّلِل بـ مًًقد وظٌد اّلِل بـ ظّر وجوٚبر بوـ ظٌود اّلِل وأبوق
ؾٔٓؿ ويذـروهنؿ ً
ذر

( )547

ومًٚذ بـ جٌؾ

( )548

وظّر بـ اخلىٚب ،ؾُٕٚقا يذـروهنؿ إذا وؿًقا يف رء مـ ادخٚفٍٚت أو ادًٚيص.

وبًد ذفؽ شٚق ادهْػ رؿؿ ثمٕٔو ٜوظؼويـ حودي ٞجوٚبر يَوقل ؾٔوف :وؿود أخرجوف أَحود وأبوق داود
( )549

وافٌَٔٓل

( )551

وابـ أيب صٌٜٔ

( )553 ()552

وظٌد افرزاق

( )554

( )550

يف ادهْػ  ،وٓ َيِق مـ مَٚل ؾٔف وًػ بًد تتٌع أشؤٕٚده إٔوف
( )555

( )545آل ظّران.29 :
( )546افَهص.69 :
( )547أبق ذر افٌٍٚري ،افزاهد ادنٓقر ،افهٚدق افِٓج .ٜخمتِػ يف اشّف واشؿ أبٔف ،وادنٓقر إٔف جْدب بـ جْٚدة بـ شُـ .ـٚن مـ ـٌٚر
افهحٚب ،ٜوهق ؿديؿ اإلشالم .يَٚل :أشِؿ بًد أربً ،ٜؾُٚن خٚمً ،ٚثؿ إكف إػ بالد ؿقمف ،ؾٖؿٚم ِب ٚحتك ؿدم افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف
وشِؿ -ادديْ  ،ٜوفف يف اشالمف خز حًـ .مٚت شْ ٜإحدى -وؿٔؾ :اثْتغ ،أو أربع -وثالثغ .إير :آشتًٔٚب (ص 110 :ترْج،)289 ٜ
واإلصٚب 125/7( ٜترْج.)9868 ٜ
( ) 548مًٚذ بـ جٌؾ بـ ظّرو بـ أوس بـ ظٚمذ بـ ظدي بـ ـً ٛبـ ظّرو بـ أدي بـ شًد بـ ظع بـ أشد بـ شٚردة بـ يزيد بـ جنؿ بـ
اخل زرج ،أبق ظٌد افرَحـ إٕهٚري اخلزرجل ثؿ اجلنّل .أحد افًًٌغ افذيـ صٓدوا افًٌَ ٜمـ إٕهٚر وآخك رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظِٔف
وشِؿ -بْٔف وبغ ظٌد اّلِل بـ مًًقد .تقيف يف ضٚظقن َظ َّ َقاس شْ ٜثمين ظؼة .إير :آشتًٔٚب (ص 650 :ترْج ،)2270 ٜوأشد افٌٚبٜ
( 187 /5ترْج.)4960 ٜ
( )549شٌؼ خترَيف.
( )550شٌؼ خترَيف.
( )551أخرجف افٌَٔٓل يف افنً )2400 ،2399( ٛبف.
( ) 552ظٌد اّلِل بـ ُمّد أبق بُر افًٌز ،افُقيف ،اإلمٚم ،افًِؿ ،شٔد اْلٍٚظ ،وصٚح ٛافُت ٛافٌُٚر ،وهق مـ أؿران :أَحد بـ حٌْؾ ،وإشحٚق
بـ راهقيف ،وظع بـ ادديْل يف افًـ وادقفد وا ْلٍظ ،وتٔك بـ مًغ أشـ مْٓؿ بًْقات .ضِ ٛأبق بُر افًِؿ وهق صٌل ،وأـز صٔخ فف هق
ذيؽ بـ ظٌد اّلِل افَٚض .ؿٚل أبق زرظ :ٜم ٚرأي ٝأحٍظ مْف .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜحٚؾظ صٚح ٛتهٕٔٚػ .وفد شْ ٜمخس وشتغ
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ؿٚل :خرج ظِْٔ ٚافٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وٕحـ َٕرأ افَرآن وؾْٔ ٚإظجّل وإظرايب ..ـم شٖٔيت يف اْلدي،ٞ
أيو ٚاْلدي ٞإٔف ٓ تٍرؿ ٜبغ أهؾ اإليمن ،وأهنؿ إخقة يف اإلشالم تًوقدهؿ ادحٌوٜ
ؾْٔ ٚإَحر وإشقد ،وهذا يدل ً
وافتآفػ افَِقب ٓ ،يٍرؿقن بغ أشقد وٓ أبٔض وٓ أظجّل وٓ ظريبٕ :ن اّلِل -تًٚػ -ؿد ْجًٓوؿ ظوذ اإلشوالم
واإليمن بّٚلِل -تًٚػ ،ؾٚفَرآن هق افذي َيّع افَِقب يٗفٍٓ.ٚ
ه هلذه افَراءة وؾرح ِب ٚوحًْٓٚ
ؾًّع افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿراءهتؿ ،وـٖٕف -ظِٔف افهالة وافًالم ُ -ه
هلؿ مع أهنؿ ي يُقٕقا ظذ درج ٜواحدة يف افتالوة :ؾًٌوٓؿ متَـ وبًوٓؿ متًتع وبًوٓؿ افذي ينؼ ظِٔف وبًوٓؿ
افؤًػ يف افتالوة ٓ يًتىٔع أن ئَؿ اْلروف ،فُْف -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿٚل هلؿ« :ا ْؿ َر ُءوا َؾ ُُُؾ َح ًَ ٌـش ،وـٖٕف
يَقل -ظِٔف افهالة وافًالم ٓ -حرج ظُِٔؿ يف هذه افتالوة افتل تَرؤون ِب ٚوٓ تَّٔقن حروؾٓ ٚؾُؾ فف أجر ظذ
ؿدر تالوتف.
أيو ٚمـ أمر خىر شٖٔيت بًدهؿ ،فُْف حًـ حٚهلؿ وصٓد هلؿ بذفؽ وذـرهؿ ،ؾٓذا مـ هدي افٌْل -
ثؿ حذر ً
ظِٔف افهالة وافًالم -إٔف ـٚن إذا ذ هـهر افهحٚب ٜبقء أو شٖفقه ظـ رء حذرهؿ مـ رء آخر وهؿ ي يًٖفقا ظْوف:
وهذا ـثر ؾٔف إحٚدي ٞافقاردة ظـ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -مـ ذفؽ م ٚجٚء يف صحٔح مًِؿ أن افٌْل -ظِٔف
افهالة وافًالم -صذ ذات يقم افٍجر ،ورأى افْٚس يف ادًجد أـثر مم ٚـٕٚقا ظِٔف ؾُٖٕوف شوٖهلؿ« :مو ٚا هف ِ
وذي َأ َتَوك
َ
ظرا ؿٚدم ٜمـ افٌحريـ وؾٔٓ ٚـذا وـذا ،يًْل :ؾٔٓ ٚأرزاق وؾٔٓ ٚمًٔنو ٜوؾٔٓو ٚأموقال ،ؿوٚل:
بِ ُُ ُْؿ ش .ؿٚفقا :شًًّْ ٚ

ومئ ،ٜوتقيف شْ ٜمخس وثالثغ ومئتغ .مـ مٗفٍٚتف" :اإليمن" ،و"ادهْػ" .إير :هتذي ٛافُمل ( 34 /16ترْج ،)3526 ٜوشر أظالم
افٌْالء ( 122 /11ترْج.)44 ٜ
( )553أخرجف ابـ أيب صٌٔ ٜيف ادهْػ ( ) 30626ظـ ُمّد بـ ادُْدر مقؿقؾ ٚظِٔف ب٘شَٚط جٚبر بـ ظٌداّلِل.
( ) 554ظٌد افرزاق بـ َهٚم بـ ٕٚؾع ،أبق بُر اْلّري مقٓهؿ ،افهًْٚين ،افثَ ،ٜاْلٚؾظ افٌُر ،ظٚي افّٔـ .ارحتؾ إػ اْلجٚز ،وافنٚم ،وافًراق،
وشٚؾر يف ِتٚرة .حدث ظْف أَحد بـ حٌْؾ وتٔك بـ مًغ ،ووثَٚه .ؿٚل ابـ حجر يف افتَري :ٛثَ ٜحٚؾظ مهْػ ،وـٚن يتنٔع .وفد شْ ٜشٝ
وظؼيـ ومئ ،ٜوتقيف شْ ٜإحدى وظؼة ومئتغ .ومـ أصٓر مهٍْٚتف "ادهْػ" .إير :هتذي ٛافُمل ( 52 /18ترْج ،)3415 ٜوشر
أظالم افٌْالء ( 563 /9ترْج.)220 ٜ
( )555أخرجف ظٌد افرازاق يف ادهْػ ( ) 6034ظـ ُمّد بـ ادُْدر مقؿقؾ ٚظِٔف ب٘شَٚط جٚبر بـ ظٌداّلِل.

أخالق حملة القرآن
ِ
ِ
ؼوا َو َأ ِّم ُِقاَ ،وا هف ِذي َٕ ٍْ ِز بِ َٔ ِد ِه َم ٚا ْف ٍَ َْ َر َأ ْخ َنك َظ َِ ْٔ ُُ ُْؿَ ،و َف ُِو ْـ
ؼوا َو َأ ِّم ُِقاش ،فُْف إتَؾ ِبؿ إػ أمر آخر ؿٚلَ « :أ ْب ُ
« َأ ْب ُ
قهَ ،ٚؾتُ ْٓ ِِ َُ ُُ ُْؿ َـ ََم َأ ْه َِ َُتْ ُٓ ْؿش .
قهَ ٚـ ََم َتَََْ ٚؾ ًُ َ
َأ ْخ َنك َأ ْن ُتٌُِ ًَ َط َظ َِ ْٔ ُُ ُُؿ افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚؾتََََْ ٚؾ ًُ َ
( )556

تذـرا فٔذـرهؿ بم هق أخىر وأظيؿ حتك ٓ
وهذا إثر فٔس فف شٌ ،ٛفُْف افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ؿٚفف
ً

تتًِؼ افَِقب بقء ؾٔف مًهٔ ،ٜـذفؽ هْ ٚؿٚل :اشتّع إػ ؿراءهتؿ وؿٚل« :ا ْؿ َر ُءوا َؾ ُُُؾ َح ًَ ٌـش ،ثوؿ ؿوٚلَ « :و َشو َٔ ْٖ ِيت
ِ
ِ
ّٔق َن ا ْف َِدْْ َح َيتَ ًَ هج ُِق َٕ ُف َوَٓ َيتَ َٖ هج ُِق َٕ ُفش.
ّٔق َٕ ُف َـ ََم ُيَ ُ
َؿ ْق ٌم ُيَ ُ
ِ
ّٔق َٕ ُفش ،أي :يهِحقن أفٍٚطف وـِمتف ،ويتٍُِقن يف خمٚرجف وصٍٚتف ،وهذا واوح مـ بًض افَوراء
وؿقففُ « :يَ ُ
ادنٚهدة ؿراءهتؿِ ،تده دؿٔؼ ادالحي ٜيف إخراج اْلرف مـ خمرجف ،ويف بٔٚن صٍ ٜاْلرف ـٚمِ ٜويتُِوػ يف ذفوؽ،
حرص ٚمْف ظذ إؿٚم ٜاْلروف إؿٚم ٜشِّٔ ٜفؤس ؾٔٓو ٚخِوؾ حتوك إذا شوًّٓٚ
ويٍتح ؾ هُهٔف وَيز رأشف ويّد صٍتٔف،
ً

صٚح ٛآختهٚص وافٍـ يَقل :هذه ؿراءة شِّٔ ٓ ٜؽٌٚر ظِٔٓ ،ٚوهذا حٚصؾ وـثر ،وؿد أظج ٛبف يف هذا افزمـ
ـثر مـ أهؾ افَرآن :ؾتجده يتُِؿ يف ؿراءة ذفؽ افتُِػ افٌِٔغ وؿد حذر مْف افداين يف ـتٚب افتحديد ؿوٚل" :ظٌوٚرة
أٓ يُقن هْٚك تُِػ وٓ تْىع" ،ؾال تْىع وٓ تندق يف افتالوة ،بؾ افتالوة تُقن مٔنة مًٓقف ٜشِٓ ٜواوح ٜبْٜٔ
ٓ تُِػ ؾٔٓ ،ٚؾٔذه ٛحْٔئذ اهلؿ وافْٔ ٜواإلرادة إػ إؿٚم ٜاْلرف ،ؾتجد مثوؾ هوذا يرتُو ٛادًوٚيص وهوق موتَـ
فَِراءة ،ـم ؿٚل -ظِٔف افهالة وافًالمَ « :ش َٔ ْٖ ِيت َؿ ْق ٌم ُي َِٔ ُّق َٕ ُفش ،أي :ئَّوقن هوذا افَورآن وٓ ِتود ظِؤٓؿ خىو ًٖ يف
افتالوة ظذ اإلضالق ،وَيدظقن افًٚمع وادنٚهد هلؿ يف هذه افتالوة ،وييْقن إٔف ٓ أحد أحًـ مـ هذا يف افتالوة،
ِ
ّٔق َن ا ْف َِدْْ َحش ،افَدح هق افًٓؿ افذي يَوٚم
فُـ افًّؾ ؤًػ أو ؿد ٓ يقجد فديف ظّؾ ِبذا افَرآن افُريؿ « َـ ََم ُيَ ُ
فٔس يف اظقجٚج ،وهذا مـ صٍٚت ادتٖخريـ افذيـ ترصقن ظذ إؿٚم ٜاْلروف وترك افًّؾ بٚفَرآن افُريؿ ،ثؿ مٚذا
يتًجِقن هذه افتالوة.
وؿقفف« :إِ َؿَ ٚم َ ٜا ْف َِدْْ ِحش ،ذـر هذه افًٌٚرة تدل ظذ أهنؿ يٌٚفٌقن يف افوٌط واإلتَٚن :وذفؽ ٕجؾ افريٚء وافًًّٜ
وادٌٚهٚة وافنٓرة بغ افْٚس حتك يَٚل ؾالن أؿرأ افْٚس ،ؾالن ٓ َيٚريف افَراء وٓ يٌٚريف افَراء ،هق أحًـ افَراء ظذ

بدرا ( ،)4015مًِؿ :ـتٚب افزهد وافرؿٚمؼ ،بٚب ( )2961مـ حدي ٞظّرو
( )556متٍؼ ظِٔف :أخرجف افٌخٚري :ادٌٚزي ،بٚب صٓقد ادالمًُ ٜ
بـ ظقف -رض اّلِل ظْف.
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اإلضالق ،فُـ افقاؿع يف افًّؾ َيٚفػ ذفؽ ًٖٕ-ل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ ،ٜوي يُـ هذا مـ هدي افهحٚب- ٜروقان
اّلِل ظِٔٓؿ.
ؾٖبق مقشك إصًري ـٚن يَرأ ؿراءة مًتدف ٜئَؿ ؾٔٓ ٚاْلروف ،وؿد رزؿف اّلِل حًـ صقت وافًّؾ ،ؾَد ـٚن
( )557

يَرأ يف بٔتف افَرآن يف افِٔؾ ،ؾّر افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -وصٓد فف بذفؽ ،وهق ٓ يًِؿ أن افٌْول مور ظِٔوف أو
شّع تالوتف ،ؾرزؿف اّلِل -تًٚػ -هذا افؼف افًئؿ وهذه افنٓٚدة افًِٔ ٚافتل صٓد ِب ٚافتٚريخ إػ يقمْ ٚهذا.
ـذفؽ أيب

( )558

يٖتٔف افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ويذـره أن اّلِل -تًٚػ -ذـره يف ادأل إظوذٕٕ :وف خمِوص يف

افتالوة ي يىِ ٛؾٔٓ ٚريً ٚء ،وي يًع إػ اإلؿٚم ٜافتل يريد ِب ٚافًجِ ٜيف افدٕٔ ،ٚوإٕم أرادوا إجر يف أخرة ،وفُـ اّلِل
أيو ٚإجر وهق افثْٚء يف هذه افدٕٔ ،ٚؾوالً ظم يدخر هلؿ يف أخرة.
تًٚػ -ظجؾ هلؿ ًؾَقفف« :إِ َؿَ ٚم َ ٜا ْف َِدْْ ِحشَٕ ،قل :هذا مٌٚفٌ ٜيف ـمل افتالوة ٓ ،يقجد ظَِٕٔٓ ٚد ؾٚددود تُقن مدود متََْٕ ٓ ٜص
ؾٔٓ ٚوٓ زيٚدة ،ـذفؽ افٌْ ٜوادخٚرج وافهٍٚت ،وفُْٓؿ ـم ؿٚل -ظِٔف افهالة وافًالم -يتًجِقن ثقابف يف افدٕٔ،ٚ
وؿد ؿٔؾ -ـم جٚء يف اْلدي ٞافهحٔحَ « :أ هٕ ُف ُي ًَ هً ُر ِِبِ ُؿ افْه َهٚر َثالَ َث ٌٜش

( )559

ومْٓؿ ؿٚرئ افَورآن افوذي يريود بوف افنوٓرة

وافثْٚء بغ افْٚس ،ؾَد ؿٔؾ :تًجِقه وجٚءهؿ وٓ يتٖجِقٕف ٓ يىٌِقن افثقاب افذي يف أخرة ،حرمقا إًٍٔٓؿ موـ

( ) 557ظٌد اّلِل بـ ؿٔس بـ شِٔؿ بـ حوٚر بـ حرب بـ ظٚمر بـ ؽْؿ بـ بُر بـ ظٚمر بـ ظذر بـ وامؾ بـ ٕٚجٔ ٜبـ اجلمهر بـ إصًر أبق
مقشك إصًري .منٓقر بٚشّف وـْٔتف مً ٚوأمف طٌٔ ٜبْ ٝوه ٛبـ ظؽ أشِّ ٝومٚت ٝبٚدديْ ٜوـٚن هق شُـ افرمِ ٜوحٚفػ شًٔد بـ
افًٚص ثؿ أشِؿ وهٚجر إػ اْلٌن .ٜـٚن حًـ افهقت بٚفَرآن .صٓد ؾتقح افنٚم ووؾٚة أيب ظٌٔدة واشتًِّف ظّر ظذ إمرة افٌكة بًد أن
ظزل ادٌرة وهق افذي اؾتتح إهقاز .مٚت شْ ٜمخًغ .إير :آشتًٔٚب (ص 851 :ترْج ،)3137 ٜواإلصٚب 211 /4( ٜترْج.)4901 ٜ
( ) 558أيب بـ ـً ٛبـ ؿٔس بـ ظٌٔد بـ زيد بـ مًٚوي ٜبـ ظّرو بـ مٚفؽ بـ افْجٚر .شٔد افَراء ،أبق مْذر إٕهٚري افْجٚري اددين ادَرئ
افٌدري ،ويُْك أيو ٚأب ٚافىٍٔؾ .صٓد افًٌَ ،ٜوبدرا ،وْجع افَرآن يف حٔٚة افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ ،-وظرض ظذ افٌْل -ظِٔف افًالم،-
وحٍظ ظْف ظِم مٌٚرـ ،ٚوـٚن رأش ٚيف افًِؿ وافًّؾ -رض اّلِل ظْف .-ؿٚل فف افٌْل -صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ « :-فْٔٓؽ افًِؿ أب ٚادْذرش .مٚت
شْ ٜاثْتغ وثالثغ .إير :آشتًٔٚب (ص 42 :ترْج ،)2 ٜوأشد افٌٚب 168 /1( ٜترْج.)34 ٜ
( )559أخرجف مًِؿ :ـتٚب اإلمٚرة ،بٚب مـ ؿٚتؾ فِريٚء وافًًّ ٜاشتحؼ افْٚر ( )1905مـ حدي ٞأيب هريرة -رض اّلِل ظْف.-
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اخلر ادًد هلؿ يف أخرة بًٌ ٛم ٚتًِجقه يف هذه افدٕٔ ،ٚؾٓؿ ٓ يىٌِقن ثقاب أخرة وٓ يْيرون إفٔف ،وإن ٕيوروا
إفٔف ٕيروا إفٔف ٕيرة ؤًٍ ،ٜوإٕم يىٌِقن ٕير افدٕٔ ٚوؿد ٕٚفقا ذفؽ يف افدٕٔ.ٚ
وـذفؽ اْلدي ٞافذي بًده وهق خمُُ هرج ظْد أَحد وؾٔف ؿقل افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -د ٚخرج ظذ افهحٚبٜ
اْل ّْدُُ
ً
أيو ٚوهؿ جمتًّقن فَراءة افَرآن وأثْك ظِٔٓؿ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ثْٚء وَحد اّلِل ظذ ؾًِٓؿ وؿٚلَ ْ « :
ِ
ّلِلِِِ ،ـتََٚب اّلِلِ و ِ
ّٔق َن
احدٌٌ َ ،وؾِٔ ُُ ُُؿ إَ ْخ َٔ ُٚرَ ،وؾِٔ ُُ ُُؿ إَ ْ َ
َح ُر َوإَ ْش َق ُد ،ا ْؿ َر ُءوا ا ْف َُ ْرآ َن ،ا ْؿ َر ُءوا َؿ ٌْ َؾ َأ ْن َي ْٖ ِ َ
َ
ُ
يت َأ ْؿ َقا ٌم َي َْ َر ُءو َٕ ُف ُيَ ُ
افً ْٓ ُؿش  ،ؾٍل هذا ثْٚء مـ افٌْل -ظِٔف افهالة وافًالم -ظذ بًض ؿراء افَرآن مـ افهحٚب ،ٜوؾٔف
ُح ُرو َؾ ُف َـ ََم ُي ََُ ٚم ه
( )560

أيو ٚدظقة إػ أخقة اإلشالم ،وأن افَرآن هق ضريؼ آجتمع وآمتالف ،وإٔف ٓ ؾرق بغ أَحر وٓ أشقد إٓ بٚفتَقى.
ً
أيو ٚمـ أوفئؽ افَقم افذيـ يٖتقن ويَرؤون افَرآن ضًٌِ ٚفِدٕٔ ،ٚوأهنؿ ٓ يًِّوقن بوف ،وؿود جوٚء يف
وحذرهؿ ً
أيو ٚأهنؿ ذـر اخلقارج وأهنؿ َيتٓدون يف ؿراءة افَورآن ويف إتَٕٚوف وووٌىف وحٍيوف وفُْوف ٓ َيوٚوز
حدي ٞآخر ً
تراؿٔٓؿ ،وهذا مـ افٍتـ افتل تًجؾ فَٚرئ افَرآن ًٖٕ-ل اّلِل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
أحًـ اّلِل إفُٔؿ ،يَقل افًٚمؾ :هؾ هْٚك ـتٚب جٚمع فَِراءة يف ادٗثرة يف إحُٚم ـَقفف -تًٚػَ :أ ْو َٓ َم ًْتُ ُُؿ،
أو دًتؿ
هذا يف تًٍر أي ،ٜؾٍٔٓ ٚؿراءتٚنٓ :مًتؿ أو دًتؿ ،وأـثر مـ يًتْل بٚفَراءات ابـ جرير افىزي

( )561

-رَحف اّلِل

تًٚػ -يف تًٍره اجلٚمع ٔي افَرآن افُريؿ ،وـذفؽ ـؾ مـ ؾن يف افَرآن افُريؿ يتًرض فَِراءات ،ؾٔتًرض هلٚ

( )560شٌؼ خترَيف.
(ُ ) 561مّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر ،اإلمٚم افًِؿ ادحتٓد ،ظٚي افًك ،أبق جًٍر افىزي ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ افٌديً ،ٜمـ أهؾ آمؾ ضزشتٚن.
مقفده شْ ٜأربع وظؼيـ ومئتغ ،وضِ ٛافًِؿ بًد إربًغ ومئتغ ،وأـثر افسحٚل ،وفَل ٌٕالء افرجٚل ،وـٚن مـ أؾراد افدهر ظِم ،وذـٚء،
وـثرة تهٕٔٚػ .ؿؾ أن ترى افًٔقن مثِف .ـٚن ثَ ،ٜصٚدؿ ،ٚحٚؾي ،ٚرأش ٚيف افتًٍر ،إمٚم ٚيف افٍَف وآْجٚع وآختالف ،ظالم ٜيف افتٚريخ
وأيٚم افْٚس ،ظٚرؾ ٚبٚفَراءات وبٚفٌِ ،ٜوؽر ذفؽ .وـٚن ممـ ٓ تٖخذه يف اّلِل فقمٓ ٜمؿ ،مع ظئؿ م ٚيِحَف مـ إذى وافنْٚظٚت ،مـ
جٚهؾ ،وحٚشد ،ومِحد ،ؾٖم ٚأهؾ افديـ وافًِؿ :ؾٌر مُْريـ ظِّف ،وزهده يف افدٕٔ ،ٚورؾوف هل ،ٚوؿْٚظتف .فف مٗفٍٚت جٔٚد :مْٓ" :ٚجٚمع
افٌٔٚن" ،و"هتذي ٛأثٚر" .مٚت شْ ٜظؼ وثالث مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 267/14ترْج ،)175 ٜووؾٔٚت إظٔٚن ( 191 /4ترْجٜ
.)570

أخالق حملة القرآن
ٍ
ومًٚن ،وؾٔٓ ٚخالؾٚت بغ أهؾ افًِؿٕ :ن افَراءات افَرإٓٔوٜ
ابـ ـثر وافَرضٌل ،خٚص ٜافَراءات افتل ؾٔٓ ٚأحُٚم
أيو ،ٚؾًٌض افَراءات يٌْْل ظِٔٓ ٚأحُٚم ؾَٓٔ ٜـم يف ؿقفف -
متًَِ ٜبًدة ظِقم :متًَِ ٜبًِؿ افٌِ ٜوافٍَف وافًَٔدة ً
َؽ َظ ِـ ادَْ ِح ِ
تًٚػَ :و َي ًْ َٖ ُفق َٕ َ
ٔض ُؿ ْؾ ُه َق َأ ًذى﴾  ،أو يف ؿقففَ :ح هتهك َي ْى ُٓ ْر َن﴾  ،أو يتىٓرن ،وظذ هوذا ؾوٚفًِمء
( )563

( )562

حُم مـ إحُٚم افٍَٓٔ ٜبَراءة مـ افَراءات،
حُم ،وربم يًتّدون ً
حُم وظذ تِؽ افَراءة ً
يٌْقن ظذ هذه افَراءة ً
ؾٓذا يف تًٍر ابـ ـثر

( )564

وابـ جرير ويف افَرضٌل

( )565

ويف ابـ ظىٜٔ

( )566

ويف افٌحر ادحٔط يتًرض هْ ٚهلذا ،هذا موـ

ٕٚحٔ ٜافتًٍر.
أم ٚمـ ٕٚحٔ ٜافَراءات ؾُت ٛافَراءات ظذ ٕقظغ :ـت ٛؿراءات رواي ،ٜوـت ٛؿراءات دراي ،ٜؾُتو ٛافروايوٜ
افتل تروي ب٘شْٚد مثؾ ـتٚب افتٌكة دُل بـ أيب ضٚف ، ٛوأم ٚـتٚب افرواي ٜافتل يقجف افَوراءة مو ٚتقجٔوف هوذه
( )567

( )562افٌَرة.222 :
( )563افٌَرة.222 :
( ) 564إشمظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر بـ وقء بـ درع افَرر افٌكي ،ثؿ افدمنَل افنٚؾًل ،أبق افٍداء ظمد افديـ ،اْلٚؾظ ادٗرخ افٍَٔف .وفد يف
ؿري ٜمـ أظمل بكى افنٚم ،شْ ٜإحدى وشٌع مئ ،ٜوتقيف بدمنؼ شْ ٜأربع وشًٌغ وشٌع مئ .ٜفف افًديد مـ افتهٕٔٚػ :مْٓ ٚافٌدايٜ
وافْٓٚي ،ٜوافتًٍر ،وؽره ٚمـ ادهٍْٚت .إير :ذيؾ تذـرة اْلٍٚظ ( ،)38/1ضٌَٚت ادٍنيـ ( 260/1ترْج.)313 ٜ
( )565اإلمٚم ادٍن ُمّد بـ أَحد بـ أيب بُر بـ ْؾرح ،أبق ظٌد اّلِل إٕهٚري ،اخلزرجل ،افَرضٌل ،إٕدفز ،ادٚفُل .ـٚن إمٚم ٚمتٍْْ ٚمتٌحرا يف
ُ
افرـٌٚن .وـٚن مع ذفؽ مـ ظٌٚد اّلِل
افًِؿ ،فف تهٕٔٚػ مٍٔدة تدل ظذ ـثرة اضالظف ووؾقر ؾوِف ،وؿد شٚرت بتًٍره افًئؿ افنٖن
افهْٚلغ افزاه ديـ يف افدٕٔ ،ٚادنٌقفغ بم ئًْٓؿ مـ أمقر أخرة .فف تقافٔػ ممتً :ٜمْٓ" :ٚاجلٚمع ٕحُٚم افَرآن" ،و"افتذـرة يف أحقال
ادقتك وأمقر أخرة"  .تقيف بّك شْ ٜإحدى وشًٌغ وش ٝمئ ،ٜودؾـ ِب .ٚإير :افديٌٚج ادذه 308 /2( ٛترْج ،)114 ٜوٍٕح افىٔٛ
( 210 /2ترْج )122 ٜت :إحًٚن ظٌٚس.
( ) 566افنٔخ اإلمٚم ادٍن افَٚض أبق ُمّد ظٌد اْلؼ بـ ؽٚف ٛبـ ظىٔ ٜادحٚريب .وفد شْ ٜإحدى وثمٕغ وأربع مئ .ٜؾَٔف ظٚي بٚفتًٍر
وإحُٚم واْلدي ،ٞوافْحق وافٌِ ٜوإدب .حًـ افتَٔٔد .فف ٕيؿ وٕثر .ويل افَوٚء وـٚن ؽٚي ٜيف افذـٚء وافدهٚء .فف مهٍْٚت حًٚن:
أصٓره" :ٚادحرر افقجٔز يف تًٍر افُتٚب افًزيز"  .تقيف يف اخلٚمس وافًؼيـ مـ صٓر رموٚن شْ ٜش ٝوأربًغ ومخس مئ .ٜإير :افديٌٚج
ادذه 57 /2( ٛترْج ،)8 ٜوٍٕح افىٔ.)526 /2( ٛ
( ) 567افًالم ٜادَرئ ،أبق ُمّد ،مُل بـ أيب ضٚفَ ٛحقش بـ ُمّد بـ خمتٚر ،افَٔز افَرواين ،ثؿ افَرضٌل ،صٚح ٛافتهٕٔٚػ .وفد بٚفَروان
شْ ٜمخس ومخًغ وثالث مئ .ٜوأخذ ظـ :ابـ أيب زيد ،وأيب اْلًـ افَٚبز .وـٚن مـ أوظٔ ٜافًِؿ مع افديـ وافًُْٔ ٜوافٍٓؿ .وـٚن خرا
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أيو ٚدُل بـ أيب ضٚف ٛوهق ظِؾ وجقه افَراءات افًٌع ،وٕيب مْهقر أَحد بـ ُمّد إزهري
افَراءة ؾٓق ـتٚب ً

( )568

أيو ٚؿراءات بٚفرواي ،ٜوهْٚك بًض افتقجٔف هل.ٚ
ـتٚب اشّف ظِؾ افَراءات ،ويف ـتٚب افْؼ ٓبـ اجلزري ً
أحًـ اّلِل إفُٔؿ ،يَقل افًٚمؾ :هؾ مـ ادؼوع ابتداء افَِٚءات افًِّٔ ٜوحٍوالت افتُوريؿ بَوراءة افَورآن أم
أمرا مٌتد ًظٚ
َٕقل هذا ذـر مىِؼ ؾِم خص ـٚن ً
إذا ـ ٕٝٚهْٚك مْٚشٌ ٜأو احتٍٚل يٌتدأ بٚفَرآن ،ؾٚفَرآن افُريؿ ـِف خر وأن يٌدءوا بم هق خر ،وافتزك بٚفَرآن
جٚمز ؾ٘ذا بدأ بف ؾال رء يف ذفؽ -إن صٚء اّلِل.
أحًـ اّلِل إفُٔؿ ،إذا ـٚن افرجؾ يَرأ وفُـ ؿراءتف حتٔؾ ادًْك متً ٚم ،ٚؾٓؾ يدخؾ يف حدي« :ٞافذي يَرأ افَورآن
وهق ظِٔف صٚقش .
هْٚك ْلـ جع وْلـ خٍل ،افِحـ اخلٍل هذا ؿد يٌتٍر دـ ٓ يًتىًٔف ،واخلٍل ٓ يًِّف إٓ ادختص ،أم ٚافِحـ
اجلع افيٚهر هذا ٓ َيقز ،وظِٔف أن يًدل مـ ؿراءتف ،ؾ٘ن أخىٖ يف إظراب آي ٜأو بدل اْلرف بحرف آخر ـم يف شقرة
إًّٔ ،ٝهذا ْلـ جع تٔؾ ادًْك ـٖٕف هق افذي
إًّٔ ،ٝؾرؾع
يٌر ؾَٔقل:
َ
ُ
افٍٚحت- ٜوهل رــ مـ أرـٚن افهالةِّ -
يًْؿ ،أم ٚإذا أشَط اهلّزة فًدم ؿدرتف ؾَٚل :ساط افذيـ إًّ ٝظِٔٓؿ ،ؾٓق ي َيرج َهوزة افَىوع ،وافهوحٔح أن
يَقل :ساط افذيـ إًّٔ ٝظِٔٓؿٕ :ن اهلّزة َهزة ؿىع ،ؾ٘ذا ي ِ
يٖت ِبُ ٚمََ ٜـٚمِ ٜؾٓذا ْلـ خٍول ،وٓ َٕوقل ٓ
أيو ٚإذا ؿٚل :اْلّد ّلِل رب افًٚدغ ،وي يّد ،ي يَوؾ :افًٚدٔوووـ،
ِتقز بف افهالة ،بؾ ِتقز بف ،فُْف ٓ تٔؾ ادًْكً ،

متديْ ،ٚمنٓقرا ب٘جٚب ٜافدظقة ،دظ ٚظذ رجؾ ـٚن يٗذيف ،ويًخر بف إذا خى ،ٛؾزمـ افرجؾ .فف مٗفٍٚت جٔدة :مْٓ" :ٚاهلداي ٜإػ بِقغ
افْٓٚي ،"ٜو"اإليوٚح فْٚشخ افَرآن ومًْقخف" .تقيف يف ادحرم شْ ٜشٌع وثالثغ وأربع مئ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 591 /17ترْجٜ
 ،)395ومًرؾ ٜافَراء افٌُٚر ( 394 /1ترْج.)333 ٜ
( )568افًالم ،ٜأبق مْهقرُ ،مّد بـ أَحد بـ إزهر بـ ضِح ٜإزهري اهلروي افٌِقي افنٚؾًل .ارحتؾ يف ضِ ٛافًِؿ بًد أن شّع بٌِده مـ
اْلًغ بـ إدريس ،وُمّد بـ ظٌد افرَحـ افًٚمل وظدة ،وشّع بٌٌداد مـ أيب افَٚشؿ افٌٌقي ،وابـ أيب داود ،وترك ابـ دريد تقرظ :ٚؾٕ٘ف
ؿٚل :دخِ ٝداره ،ؾٖفٍٔتف ظذ ـز شْف شُران .روى ظْف :أبق ظٌٔد اهلروي مٗفػ "افٌريٌغ" ،وأبق يًَقب افَراب ،وآخرون .وـٚن رأش ٚيف
افٌِ ٜوافٍَف .ثَ ،ٜثٌت ،ٚديْ .ٚمـ أصٓر مٗفٍٚتف" :هتذي ٛافٌِ ،"ٜو"ظِؾ افَراءات" .مٚت يف ربٔع أخر شْ ٜشًٌغ وثالث مئ ،ٜظـ ثمن
وثمٕغ شْ .ٜإير :شر أظالم افٌْالء ( 315 /16ترْج ،)222 ٜضٌَٚت افنٚؾًٔ ٜافُزى ( 63 /3ترْج.)108 ٜ
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ؾٓذا ْلـ خٍل ٓ يدرـف إٓ أهؾ آختهٚص ،أم ٚافِحـ اجلع ؾٓق إحٚف ٜادًْك ظذ مَ ٚيقز ،ـذفؽ يَوقل :هٔوٚك،
ؾٌٔدل اهلّزة هٚء ،وافهقاب :إيٚكٕ :هن ٚؿريٌ ٜمْٓ ،ٚؾٚهلّزة خمرجٓ ٚمـ أؿل اْلِؼ ـذفؽ اهلٚءٕ :ن اهلّزة واهلوٚء
مـ حروف اإلطٓٚر ،وهذا ٓ ِتقز افهالة بف ٕٕف أحٚل ادًْك.
أحًـ اّلِل إفُٔؿ ،يَقل افًٚمؾ :حُؿ افَراءة بٚفتجقيد مًتحٌ ٜأم واجٌٜ
ظذ اإلًٕٚن أن يزيـ تالوتف وتًْٓ ،ٚوهذا يتىِ ٛأٓ يٌَك ظذ حٚفف ؾٔتىِ ٛحتًغ افوتالوةٕ :ن ؾٔٓو ٚأجور
ظئؿ ،وؿد ؿٚل اّلِل -تًٚػ -فٌْٔف -ظِٔف افهالة وافًالمَ :و َر ِّت ِِّؾ ا ْف َُ ْرآ َن َت َْرتِٔالً﴾  ،وافستٔؾ هق افَراءة بتٗدة مع
( )569

بٔٚن ادخٚرج وافهٍٚت وإظىٚمٓ ٚحَقؿٓ.ٚ
ؾَٚرئ افَرآن ادىِقب مْف أٓ يُتٍل بَراءتف ،بؾ يىِ ٛحتًْٔٓ ٚوتزئْٓ ٚووٌىٓ ٚوإتَٚهن ،ٚوَيِص ّلِل -تًٚػ-
يف ذفؽ ،وٓ بد أن يَرأ ظذ صٔخٕ :ن افَراءة مرتٌى ٜبٚفتَِل وادنٚؾٓ ٜوافرؤي ،ٜأمو ٚإذا أخوذ موـ وشوٚمؾ أخورى
ـٚفًمع وؽر ذفؽ ؾٕ٘ف ٓ يًتىٔع أن ئَؿٕٕ :ف ؿد َيرج مثالً اْلروف ـِٓ ٚمـ إٕػ ،واْلروف ٓ خترج ـِٓ ٚمـ
إٕػ :وهلذا ِتد أن أـثر افَراء حروؾٓؿ مـ اخلٔنقم ،وإذا أردت أن تًرف ذفؽ ؾٚؿٌض إٕػ واؿرأِ ،تد إٔوف موٚ
يًتىٔع أن يَرإٔ :ن حروؾؽ خرج ٝإػ أظذ م ٚخترج مـ ضريَٓ.ٚ
ٍ
امرئ بٍُف
وفٔس بْٔف وبغ ترـف *** إٓ ريٚوٜ
ؾال بد مـ ريٚو ٜافٍؽ بٚفتالوة واإلًٕٚن َيٚهد ًٍٕف

( )569ادزمؾ.4 :

