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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

 .ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ــايَــا أَيـََهــا الن ــ) َه ــَق َمنـو ــسو َواَحــَدةو َوَخَل اُس اتـ ُقــوا رَب ُكــُم ال ــَذي َخَلَقُكــمو َمــنو نـَفو

َروَحـاَم  َثيـر ا َوَنَسـاء  َواتـ ُقـوا الل ـَه الـ َذي َتَسـاَءُلوَن بَـَه َواألو ُهَما رََجـاا  ََ َزووَجَها َوَبث  َمنـو
اَن َعَليوُكمو رََقيب ا  [1: النساء( ]َإن  الل َه ََ

َلُمونَ يَا أَ ) ُتمو ُمسو ( يـََها ال َذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا الل َه َحق  تـَُقاتََه َوَا َتُموُتن  َإا  َوأَنـو
 [101: آل عمران]

ا) ُيصوَلحو َلُكمو ( 73)يَا أَيـََها ال َذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا الل َه َوُقوُلوا قـَووا  َسَديد 
( َبُكمو َوَمنو ُيَطَع الل َه َوَرُسوَلُه فـََقدو فَاَز فـَووز ا َعَظيم اَأعوَماَلُكمو َويـَغوَفرو َلُكمو ُذنُو 

[01، 00: األحزاب]
مة اآلداب التبيان يف شرح منظو »: يسر اهلل تعاىل يل طبع كتايب فقد: أما بعد

ساتة  والطلبة ، وقد كنت عرضته بعد الطبع على بعض األ1«الباطنية لقارئ القرآن
شرح املنظومة، والوقوف على بعضهم اختصاره دون ذكر  علي فاستحسنوه، وأشار
. املوضوع مما يفوت على القارئ االلتفات إىل لب   إعراهبا وأما يتعلق مبفرداهتا 

1011طبعة دار الكتب العلمية عام  1
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فأخةت اقرتاحهم بعني االعتبار، واستخرت ريب على هةا االختصار، راجيا منه 
 .القبول على ما فيه من التقصري، إنه ويل ذلك وعلى كل شيء قدير

تبه عُ   المعترف بذنبه ،د ربهيو بَـ َو

 رفيق محمد بن أحمد

 للتواصل مع المؤلف

33181217137852 
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 منظومة اآلداب الباطنية لقارئ القرآن

 نزاأن أالحمُد هلل الذي قد 
 ثم الصالة والسالم أبدا
 يقول راجي عفَو ربٍّ َصمدَ 
 يا من جهرَت بالُقَراَن ُمظَهرا
 هل يا أخي جال عليك في الَخفا
َل قارئو سيؤجرُ   َ  فليس

 ح  في بعض األثرفإن مما ص
 ممن نافقوا ما أَثَر الُقّراء

 فهاك َمّني جملة  من األدب
َيا ناصحا  نقلتها من َسفَر اَاحو
 َنَظمُتها في عشرةو َمن يعتني
َالم اهلل بالتدبَرَ  ُم  فـَهو

 جّل وعال الكريمَ وعظَِّم 
 وحضَِّر القلَب يكنو شهيدا
 تدبـٌَر تفّكٌر في آيهَ 
 امستفهما آليَه ُمستوضح

 وَسلو  الفهمَ  ما يحُجبوحاذَرنو 
  ٌف   إذا    قــَــــــَراأّولُـها   تكلَ 

 إصراُر قارئو على الذنوبَ 

 َتابَُه مرت ال  ُمفص ال
 على النبّي الهاشمّي أحمدا

 نجُل أحمدَ  محمٌد رفيقُ 
 ُمحسِّنا  عند األداء ُمبوَهرا
 أم أنت ممن في َخفائه َجفا؟
 وا ندَي الصوت دوما ُيشكر
 عن النبي الصادَق الفضَل  األَبـَرّ 

َب شقوا افُهم َبد  الرياء والُعجو
 ها زُلوفا  َمن الذي وَهببأرجو 

 ُمهّذبا  ُمرتّبا  ُموّضَحا
 بها يَجدو ثمارَها ا يَنثني

 الَجلُد مما يَعتري فيقشعرَ 
الَمه رفيعا في الُعال  َ  واجعلو

َذا الوعيدا   ا  وعد ُمدَّرا
 ا تشتغلو ا تلتفتو لغيرهَ 
ن مستفصحا  َ  َلما َخَفي والشيَخ
يما تحيَد وَتَخلّ   َ نوَهها  عن َُ
 ثانيَه تقليُد الذي قد أبهرا

 النوَر في القلوب عنهُ طفئ يُ 
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 يو واحدَ لزوُم تفسيرو ورأو 
 فإن علمَت هذه الموانعا
أنَك المخاَطبُ   َ  بأن ترى
 والثامُن اجتناُب ما قد أوعدا
والتاسُع استحضاُر َمن تكل ما 

 لعملوعاشُر اآلداب إخالُص ا
فاالتفاُت مبطُل األعماَل 
 يا ربنا أصلحو لنا ما قد َبطن
 بذا يكون نظمنا قد انتهى
ختمُتها والفضُل هلل األحد 
 ُمصليا  مَسّلما على النبيّ 

 َبَعدِّ  الُجمـلَ       «َـــي  »أبياتــــُها   

 فليس عنه أبدا بحائدَ 
 َل سابعافدونها أيضا تح

 وأّنَك المقصوُد والمطاَلبُ 
 وموقن ا بأنه َعيوُن الّردى

 قد سما كمن السماعُ َأنما 
 فليس يَبغي غيَرُه عز  وجلّ 
 ُمَصيـُِّر األجور للزوالَ 
 وما بدا وما خفي وما علن
 فاعمل بها أخي وُقلو أنا لها
 ُمجري العطايا ليس ُتحصى أو تـَُعد
 محمدو وآل بيَته الص َفيّ 

لي  وادُع      فاقرأو    «بَلغوتَ »يخها  تأر 
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 تمهيد
احلمد هلل الةي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نةيرا، كتابا ال تزيغ به 
األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال خيَلق عن كثر  الرد، وال 

ور، ميسرا على األلسنة، تنقضي عجائبه، وال تنتهي غرائبه، حمفوظا يف الصد
مهيمنا على القلوب، معجزا لفظا ومعىن، من قال به صدق، ومن عمل به 
اهتدى، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه رشد، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أحسن الناس صوتا بالقرآن، 

وعلى آله األطهار، وأصحابه الكرام  وأخشاهم قلبا للرمحن، صلى اهلل عليه
 .األخيار

فإن من أعظم نعم اهلل تعاىل على خلقه، أن أنزل إلينا قرآنا فيه : أما بعد
سعاد  من متسك به، قد يسر سبحانه ذكره للةاكرين، وترتيله للمرتلني، وأمر 
بتحقيق حروفه وجتويدها، وحتسني األداء عند النطق هبا، فقال ـ وقوله أصدق 

، وذلك ليكون عونا على تدبره، وعلى 4: سور  املزمل  )ورتل القرآن ترتيال:)قيال
. تأثر القلب به

والناظر يف املكتبة اإلسالمية جيدها ملئية بكتب قد ألفت يف أحكام التجويد، 
وشروحاهتا، ومنها اجمللدات  ت واملختصرات، ومنها املنظوماتمنها املطوال

. والرسائل
 علم التجويد، اإلمام موسى بن عبيد اهلل بن خاقان وكان أول من صنف يف

صاحب القصيد  اخلاقانية يف علم التجويد، وهي قصيد (  هـ 513املتوىف سنة )
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مث تبعه اإلمام أبو عمرو . تضم إحدى ومخسني بيتًا يف حسن أداء القرآن الكرمي 
، واعتىن أيضا (دالتحديد يف اإلتقان والتجوي)بكتابه ( هـ 444املتوىف سنة )الداين 

 .بشرح القصيد  اخلاقانية
أليب احلسن علي بن جعفر ( التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفي)مث رسالة 

بيان العيوب اليت جيب أن )، وبعدها كتاب (هـ 461املتوىف سنة )السعيدي املقرئ 
أمحد بن للعالمة احلسن بن ( يتجنبها القراء وإيضاح األدوات اليت بين عليها اإلقراء

يتناول فيها كيفية األداء وبيان العادات الةميمة (. هـ 401املتوىف سنة )البناء 
املتعلقة باهليئات واجلوارح، مع توضيح معايب النطق اخلاصة ببعض األصوات، مما 

. أمراض الكالم، واألصول الواجب مراعاهتا عند القراء : يدخل يف باب
( الرعاية لتجويد القراء  وحتقيق التالو )ب وأوسع ما وصلنا يف علم التجويد كتا

( هـ 450املتوىف سنة )لإلمام املقرئ أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسي 
 .صاحب التصانيف اجللية يف علوم القرآن والعربية

. مث تتابعت بعد ذلك مؤلفات ورسائل يف علم التجويد، كل مؤلف وطريقته
املقرئ ( هـ 355املتوىف سنة )ي رمحه اهلل ولعل أبرزها ما وضعه اإلمام ابن اجلزر 

، تناول فيه كل مسائل التجويد، (التمهيد يف علم التجويد)املشهور، له كتاب 
وله . وضم إليها بابًا يف الوقف واالبتداء، وآخر يف معرفة الظاء ومتييزها من الضاد

االبتداء، أرجوز  مشهور  يف مثانية ومائة بيت يف أحكام التجويد والرسم والوقف و 
 .وهلا شروح عد (. املقدمة اجلزرية)مشهور  بعنوان 
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أما ما جيب على القارئ أن يتحلى به من اآلداب الباطنية، فقلة قليلة من أهل 
: النووي رمحه اهلل أشار إليها يف كتابه، منهم اإلمام 1العلم من خصها بالةكر

، وكةلك (يص التبيانتلخ: )مث اختصره ومساه 2(التبيان يف آداب محلة القرآن)
 .3أبو حامد الغزايل رمحه اهلل يف اإلحياءاإلمام 

وأما أن تؤلَّف يف ذلك رسالة خاصة مستقلة، فلم أجدها فيما تيسر يل من 
علما أن هةه اآلداب هي لب ما جيب أن يهتم به القارئ ـ خاصة حني . حبث

ذي هو روح اإلخالص ال: يكون إمام مسجد، أو قارئا مشهورا ـ ألهنا متثل
 .العمل

كثري ممن منَّ اهلل تعاىل عليهم بإتقان والقراء اليوم ـ ويف مقدمتهم أئمة املساجد ـ  
جتويده، واإلبداع يف آدائه وترتيله، قد غفلوا عن خطور  اإلمامة به، فاهتموا مبظاهر 
أصواهتم، وثناء الناس على حسن آدائهم، فإن مسعوا مدحا انتفشوا، وإن مسعوا ذما 

فوا، فُفتنوا بالثناء، وفَتنوا باألداء، حىت لُقبوا بالنجوم يف جمالت وجرائد، وصار تكل
بدت ظاهر  من العجائب، إذ أخة املغرمون يهرعون باحثني عنهم يف املساجد، و 

التقليد واحملاكا  على سبيل اإلعجاب والتلةذ، وتلقنه الطالب وهم »: القراء يف
ه العاد  فـََتَكوَّن منها ظاهر  احملاكا  والتقليد يف بعُد يف َدْور التلقي، مث سَرت هة

الصوت، كل حبسب من أعجبه صوته، فعمروا احملاريب بالتقليد، وهم وقوف بني 

 .فضائل القرآن، أو آداب محلة القرآن، أو قرائه أتكلم هنا عن اآلداب الباطنية لقارئ القرآن،ال عن 1
 (11إىل  31: ص)التبيان يف آداب محلة القرآن، انظر من  2
 (130/ 1)إحياء علوم الدين  3
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يدي اهلل تعاىل، يؤمون املصلني، ليحرك اإلمام نفوس املأمومني بصوت غريه، 
ُسن أدائه فيه، بل وصل احلال إىل أن اإلمام يف ا لرتاويح، قد ويتلةذ السامعون حبح

 .1«..يقلد صوتني، أو ثالثة،
فإذا كانت قلوب بعض حفظة القرآن قد افتُتنت بأصواهتم، فماذا تركوا 

 :للمفتونة قلوهبم باألغاين؟ وكما قال مسروق بن األجدع رمحه اهلل
 2من يصلح الملح إذا الملح فسد؟       يا معشر القراء يا ملح البلد 
وتكثر  . ام، خاصة يف ظل انتشار القنوات الفضائيةوهةه فتنة تزداد عاما بعد ع

وهةا يةكرين حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ـ وهو من . كلما حل شهر رمضان
تًّا»: أعالم النبو  ـ ، : بَادحُروا بحاأَلْعَمالح سح ، َوبـَْيُع احلُْْكمح إحَماَرُ  السَُّفَهاءح، وََكثْـَرُ  الشَُّرطح

، ُموَن َأَحَدُهْم  واْستحْخَفاٌف بحالدَّمح ُةوَن اْلُقْرآَن َمزَامحرَي، يـَُقدِّ ، َوَنْشٌو يـَتَّخح مح َوَقطحيَعُة الرَّحح
والرجل يقرأ »: ويف رواية البن أيب عاصم بلفظ .». «لحيـَُغنـِّيَـُهْم َوإحْن َكاَن أَقـَلَُّهْم فحْقًها

  3.«القرآن مزامري يغين به القوم
 «مزامري»أي قراءته  «شوا يتخةون القرآنون»: قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل

آلة الزمر يتغنون به، ويتشدقون، ويأتون به بنغمات : مجع مزمار، وهو بكسر امليم
مطربة، وقد كثر ذلك يف هةا الزمان، وانتهى األمر إىل التباهي بإخراج ألفاظ 

                                                 
 16:مستفاد من كتاب بدع القراء للشيخ بكر أيب زيد رمحه اهلل، ص 1
 (106/ 3)تاريخ اإلسالم  لشمس الدين الةهيب 2
ري وأمحد وابن أيب شيبة وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثـاين واحلـاكم يف مسـتدركه وغـريهم وحسـنه رواه الطرباين يف الكب 3

 ( 414/  3)األلباين يف اجلامع الصغري 
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أحدهم »يعين الناس الةين هم أهل ذلك الزمان  «يقدمون»القرآن عن وضعها 
بالقرآن حبيث خيرجون احلروف عن أوضاعها ويزيدون وينقصون ألجل  «يهمليغن

إذ ليس  «أقلهم فقها»أي املقدم  «وإن كان»موافا  األحلان وتوفر النغمات 
 .1«غرضهم إال االلتةاذ واإلمساع، بتلك األحلان واألوضاع

 ! فكيف لو رأى اإلمام الشوكاين رمحه اهلل فتنة القراء يف عصرنا؟: قلت
علم ـ رمحك اهلل ـ أن فتنة القراء ليست حديثة العهد، وإمنا ظهرت منة قدمي وا

ئل عن القراء  باألحلان، هـ، س101الزمان، فهةا اإلمام مالك رمحه اهلل املتوىف سنة 
ما يعجبين، ألن ذلك يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، وُيسم ى، ويقال »: فقال

اجلواري قد علمن ذلك كما يعلمن  ولقد بلغين أن. فالن أحسن قراء  من فالن
وال أحب ذلك على حال من األحوال يف رمضان وال يف غريه، أين القراء  . الغناء

  2.«صلى اهلل عليه وسلم؟ -اليت يقرأ هؤالء من القراء  اليت كان يقرؤها رسول اهلل 
َجوِّ »: هـ يقول 043الةهيب رمحه اهلل املتوىف سنة وهةا احلافظ 

ُ
: د فالقرَّاء امل

فيهم تنطع وحترير زائد، يؤدِّي إىل أن اجملود القارئ يبقى مصروف اهلمة إىل مراعا  
احلروف، والتنطع يف جتويدها، حبيث يشغله ذلك عن تدبر معاين كتاب اهلل تعاىل، 
ويصرفه عن اخلشوع يف التالو ، وخيليه قوي النفس مزدريًا حبفاظ كتاب اهلل تعاىل، 

ت، وبأن املسلمني يلحنون، وبأن القراء ال حيفظون إال شواذ فينظر إليهم بعني املق

                                                 
نشـــو بالضـــم عطفـــا علـــى إمـــار ، ونشـــوا بالنصـــب بـــدل، ألن ســـياق : ، وردت(134ـ  135/  5)فـــيض القـــدير  1
 .إخل...ولكين أبادر ستا: احلديث
 (هـ430: املتوىف )أليب الوليد ابن رشد القرطيب ( 513/  13)لتحصيل البيان وا 2
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فأما عملك فغري صاحل، ! القراء ، فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا عملت؟
وأما تالوتك فثقيلة عرية من اخلشية واحلزن واخلوف، فاهلل تعاىل يوفقك ويبصرك 

 . رشدك ويوقظك من مرقد  اجلهل والرياء
طيط، وهؤالء من قرأ منهم بقلب وخوف قد يُنتفع به وضدهم قراء النغم والتم

يف اجلملة، فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحاً ويطرب ويبكي، ورأيت منهم من إذا 
 . 1قرأ قسَّى القلوب، وأبرم النفوس، وبد ل الكالم، وأسوأهم حاالً اجلنائزية

 وأما القراء  بالروايات وباجلمع فأبعد شيء عن اخلشوع، وأقدم شيء على
التالو  مبا خيرج من القصد، وشعارهم يف تكثري وجوه محز  وتغليظ تلك الالمات 

مالة واملدود . وترقيق الراءات  اقرأ يا رجل وأعفنا من التغليظ والرتقيق وفرط اإلح
وآخر منهم إن حضر يف ختم، أو تال يف حمراب، ! ووقوف محز ، فإىل كم هةا؟

والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت 
إيش نعمل . «أنا فالن، اعرفوين فإين عارف بالسبع»: خالف، ونادى على نفسه

انتهى  . «بك؟ ال صبحك اهلل خبري، إنك حجر منجنيق، ورصاص على األفئد 
 .2كالمه رمحه اهلل

أن فتنة القراء شيء معلوم ومشهور، ذاع صيته عرب العصور، فهل : والقصد
ء القراء أن اهلل تعاىل ال يقبل من األعمال إال ما كان خالصا غاب عن هؤال

 لوجهه، أم مل يغب؟ 

                                                 
 .لعلهم الةين يقرأون يف اجلنائز أي املآمت، فهةه الظاهر  مشهور  إىل يومنا هةا  1
 عن طبعة املقدسي 3، 4/ ص . بيان زغل العلم والطلب  2
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رجل تعلم وهل غاب عن هؤالء القراء أن أول من تسعر هبم النار  يوم القيامة 
هو قارئ، فيسحب على وجهه : العلم وعلمه، وقرأ القرآن، ليقال عامل، وليقال

 ؟ 1أم مل يغب. حىت يلقى يف النار
اتقوا هةه »: اب عن هؤالء القراء قوله صلى اهلل عليه وسلموهل غ

أي جتنبوا حتري صدور اجملالس يعين التنافس »: قال الشوكاين رمحه اهلل. 2؟«املةابح
 أم مل يغب؟. 3«فيها

وملا كان من حق املسلم على أخيه املسلم أن ينصح له، رأيت بُدا أن أقدم 
لقراء ، وذاع صيته على التلفاز، واملةياع، ألخويت ـ أئمة املساجد، وملن اشتهر با

التبيان يف شرح اآلداب  »واألقراص الضوئية ـ هةا املختصر الوجيز من كتايب 
املنان يف اختصار آداب قارئ القرآن  فتح »: وقد مسيته. »الباطنية لقارئ القرآن 

 4.هلللإلمام الغزايل رمحه ا «إحياء علوم الدين »: ومادته مستفاد  من كتاب. »
وال أظن إماما ملسجد، أو قارئا ما، يأنف من هةه النصيحة، فإنه إما أن 
يكون على علم هبةه اآلداب، فتكون حينئة ذكرى له ـ والةكرى تنفع املؤمنني ـ، 
وإما أن يكون غافال عنها، فتكون حينئة إيقاظا له من نوم غفلته، وإنقاذا له من 

 . الغرق يف حبر شهوته، وفتنة شهرته
                                                 

 .احلديث رواه مسلم وسيأيت ذكره يف الكتاب إن شاء اهلل 1
يف صـحيح اجلـامع الصـغري لطرباين والبيهقي من حديث ابن عمرو رضي اهلل عنه، صححه ناصر الـدين األلبـاين رواه ا 2

 .«املةابح يعين احملاريب»(. 110/  1)
 (130/  1)فيض القدير  3
 133إىل  130اجمللد األول من صفحة  4
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اهلل أسأل، أن يوفق أئمة املساجد وقُراءها ملا حيبه ويرضاه، وجيعل قراءهتم و 
خالصة لوجهه الكرمي، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 .حممد
بتوفيق الكرمي الودود، به يف كل شيء يستعان  ،وهةا أوان الشروع يف املقصود

 .إال باهللوعليه وحده التكالن، وال حول وال قو  
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 ترجمة موجزة عن اإلمام الغزالي رحمه اهلل

، أحببت أن »إحياء علوم الدين  »ملا كانت ماد  الكتاب مستفاد  من كتاب 
أذكر ترمجة موجز  عن املؤلف رمحه اهلل، حىت يكون القارئ على بينة منه، فأقول 

 :وباهلل التوفيق
ومؤلفه . بة العلمكتاب إحياء علوم الدين كتاب مشهور عند عامة طل»

الشيخ، اإلمام، البحر، حجة اإلسالم، أعجوبة الزمان، أبو حامد حممد بن حممد 
 - 1033( )هـ 303 - 430)بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي، الغزايل، 

، وكتاب (اإلحياء)ألف كتاب . ، صاحب التصانيف، والةكاء املفرط(م 1111
 (.  حمك النظر)، وكتاب (القسطاس)، وكتاب (األربعني)

يف أصول ( املستصفى)و( اخلالصة)و (الوجيز)و (الوسيط)و (البسيط:)وصنف
وغري (.. هتافت الفالسفة) و( املنتحل يف اجلدل)و( اللباب) و( املنخول )الفقه، و

 . ذلك
وأما كتابه اإلحياء، فقد تضاربت أقوال العلماء فيه، بني إفراط وتفريط، والقول 

ففيه من  (اإلحياء) أما:قلت » :الةهيب رمحه اهلل يف السري الوسط ما قاله اإلمام
األحاديث الباطلة مجلة، وفيه خري كثري لوال ما فيه من آداب ورسوم وزهد من 

 . إخل..طرائق احلكماء ومنحريف الصوفية، نسأل اهلل علما نافعا،
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فرحم اهلل اإلمام أبا حامد، فأين مثله يف علومه  »: وقال يف ختام ترمجته
 .1«وفضائله؟ ولكن ال ندعي عصمته من الغلط واخلطأ، وال تقليده يف األصول

وأما ما يف  »: وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عنه فكان من جوابه
مثل الكالم على الكرب والعجب والرياء  »املهلكات »من الكالم يف ( اإلحياء)

اسيب يف الرعاية، ومنه ما هو واحلسد وحنو ذلك فغالبه منقول من كالم احلارث احمل
فيه فوائد كثري   »اإلحياء «و. مقبول، ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو متنازع فيه 

؛ لكن فيه مواد مةمومة، فإنه فيه مواد فاسد  من كالم الفالسفة تتعلق بالتوحيد 
ه والنبو  واملعاد فإذا ذكر معارف الصوفية كان مبنزلة من أخة عدوا للمسلمني ألبس

: وقالوا. هةا يف كتبه  »أيب حامد  »وقد أنكر أئمة الدين على . ثياب املسلمني 
وفيه أحاديث وآثار ضعيفة ؛ . يعين شفاء ابن سينا يف الفلسفة  »الشفاء  »مرضه 

وفيه مع ذلك من  . وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاهتم . بل موضوعة كثري  
ستقيمني يف أعمال القلوب املوافق للكتاب كالم املشايخ الصوفية العارفني امل

والسنة، ومن غري ذلك من العبادات واألدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو 
 . 2» أكثر مما يرد منه فلهةا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه

وهةه اآلداب الباطنية لقارئ القرآن املنقولة من اإلحياء، هي ـ وهلل : قلت
 .توافق ما جاء يف الكتاب والسنة، فال بأس من االستفاد  منه يف ذلك احلمد ـ مما

                                                 
 (546/  11) إىل( 540ـ 551/  11)و ( 511/  11)انظر ما جاء يف سري أعالم النبالء  1
 (331ـ 331/  10)جمموع الفتاوى  2
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فهم أصل الكالم، والتعظيم، وحضور القلب، : وهةه اآلداب العشر  هي
والتدبر، والتفهم، والتخلي عن حجب الفهم، والتخصيص، والتأثر، والرتقي، 

 . والتربي
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 إليك أخي القارئ وأخي إمام المصلين

القرآن، قد وهبك اهلل تعاىل صوتا حسنا نديا، رخيما  يا من أجدت ترتيل
شجيا، فإن األصوات احلسنة هبة من اهلل تعاىل، واهلبة َعطحيَّة خاليُة عن اأَلْعواضح 

، فهي إذا نعمة من الوهاب جل يف عاله، وهبها ملن يشاء من عباده . واأَلْغراضح
 )1: فاطر((  اخْلَْلقح َما َيَشاءُ يَزحيُد يفح : )وقد جاء عن الزهري، وابن ُجَرْيج يف قوله

، وابن أيب حامت 1خلق أفعال العباد: رواه البخاري يف كتابه. الصوت احلسن: يعين
 .2يف تفسريه

ذكره اإلمام ابن  . ، باحلاء املهملة، واهلل أعلم«يَزحيُد يف احللق»: وقرئ يف الشاذ
  3.كثري رمحه اهلل

وأحسنته، سواء يف ذلك مظهر وقد أحسنَت املظهَر، حيث مج لَت ظاهرك 
اللباس، أو مظهر اجللسة، أو مظهر الوقار، أو مظهر التأثر الظاهر للناس، أو 
مظهر حسن الصوت واألداء، حيث أظهرت حتقيق احلروف، والتزمت مبعرفة 

 . االبتداء والوقوف، وظهَر ذلك من خالل فصاحتك وحسن منطقك
مما يدنسه : ك، وتطهريه أعين بهفهل طهرَت يا أخي خمربك؟ وأعين بةلك باطن

وهةا هو لب وقطب رحى هةه الكتاب، إذ . ويفسده، وهو نيتك أيها القارئ
النية اخلالصة بعد متابعة الكتاب والسنة، ففي احلديث : مدار قبول األعمال

                                                 
 (111: ص)خلق أفعال العباد  1
 (5100/ 10)تفسري ابن أيب حامت   2
 (351/ 6)تفسري ابن كثري  3
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يا أيها الناس، إمنا األعمال بالنية، وإمنا المرئ ما نوى، فمن كانت  »: الصحيح
رسوله، فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن هاجر إىل دنيا يصيبها أو هجرته إىل اهلل و 

 . 1»امرأ  يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر إليه 
إن أصل قبول القراء ، ونيل األجر والثواب، ليس هو حتقيق األلفاظ الظاهر ، 

ا وإمن. وااللتفات إىل حسن األداء والنرب  الباهر ، والبحة املزمارية، واحلنجر  الةهبية
 . إخالص النية لرب الربية: هو

فقبول القراء  عند اهلل تعاىل ليس متوقفا على جتويد احلروف، ومعرفة االبتداء 
 . والوقوف، أو على إعجاب الناس ومدحهم

فيقابل : كةلك ليست العرب  يف كون القارئ له صوت رخيم فُيشكر عليه، أي
أكثر  »: ه صلى اهلل عليه وسلموالدليل على ذلك قول. بشكر اهلل تعاىل له لقراءته

رواه اإلمام أمحد بسنده من طريق حُمَمَّد ْبن ُهَديََّة الصََّديفح  .  »منافقي أميت قراؤها 
مسَحْعُت َرُسوَل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيهح : قَاَل مسَحْعُت َعْبَد اهلل ْبَن َعْمرحو ْبنح اْلَعاصحي يـَُقولُ 

 .2«َر ُمَنافحقحي أُمَّيتح قـُرَّاُؤَهاإحنَّ َأْكثَـ »: َوَسلََّم يـَُقولُ 
من القحراء  مجع قارٍئ، وهو من اشتهر بقراء  القرآن، وحبفظه  : والُقرَّاءُ 

والتصدي لتعليمه، وهةا اللفظ ـ الُقراء ـ كان يف عرف السلف أيضا ملن تفقه يف 

                                                 
 .واللفظ للبخاري. متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  1
ورواه ابـــن أيب شـــيبة يف . ر رضـــي اهلل عنـــهوروي أيضـــا مـــن طريـــق عبـــد الـــرمحن بـــن جبـــري، ومـــن حـــديث عقبـــة بـــن عـــام 2

مصنفه، وابن بطة يف اإلبانة الكربى، والطرباين يف املعجم الكبري من حديث عصمة بن مالك، ومن حديث عقبة بن عـامر، 
/  1)وصـــححه الشـــيخ ناصـــر الـــدين األلبـــاين رمحـــه اهلل مبجمـــوع طرقـــه كمـــا يف السلســـلة الصـــحيحة  .ورواه البيهقـــي يف شـــعبه

 (.030م احلديثرق 141
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بعث »: كما يف صحيح البخاري من حديث أنس رضي اهلل عنه أنه قال. القرآن 
ويف رواية له . «..القراء: يب صلى اهلل عليه وسلم سبعني رجال حلاجة يقال هلمالن

، ويف رواية عند «كانوا حيتطبون بالنهار ويصلون بالليل»: من طريق قتاد  عن أنس
ويشرتون به »: البيهقي ومستخرج أيب عوانة من طريق ثابت بن قيس عن أنس

 . »ويتعلمون الطعام ألهل الصفة ويتدارسون القرآن بالليل 
مث إن الصحابة كلهم مل يكونوا أهل  »: يقول العالمة ابن خلدون رمحه اهلل

فتيا، وال كان الدين يؤخة عن مجيعهم، وإمنا كان ذلك خمتصًا باحلاملني للقرآن 
العارفني بناسخه ومنسوخه ومتشاهبه وحمكمه وسائر دالالته مبا تلقوه من النيب 

عه منهم من عليتهم، وكانوا يسمون لةلك القراء، صلى اهلل عليه وسلم أو ممن مس
أي الةين يقرأون الكتاب ألن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من كان منهم قارئاً 

مث عظمت . وبقي األمر كةلك صدر امللة. للكتاب هبةا االسم لغرابته يومئة
أمصار اإلسالم وذهبت األمية من العرب مبمارسة الكتاب، ومتكن االستنباط 

. «وكمل الفقه وأصبح صناعًة وعلمًا فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء
 . 1انتهى

لكن الغالب أن لفظ الُقراء إذا أطلق، فإمنا يراد به أصحاب القرآن، : قلت
فقد صح التفريق بني القارئ والفقيه، كما يف أثر ابن . احلفظُة له، أو أئمُة املساجد

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري   »: مسعود رضي اهلل عنه أنه قال
! تركت السنة؟: ويربو فيها الصغري ويتخةها الناس سنة فإذا ترك منها شيء قيل

                                                 
 .مؤسسة الكتب الثقافية (111ـ113 \1)مقدمة ابن خلدون  1
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إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقل ت فقهاؤكم وكثرت »: ومىت ذاك؟ قال: قالوا
 1.»دين أمراؤكم وقل ت أمناؤكم والُتمست الدنيا بعمل اآلخر ، وتُفقه لغري ال

قال  »: وأيضا هةا املعىن هو املصطلح عليه عند األئمة، فقد جاء يف املنتقى
وال تقبل شهاد  أحد من أهل األهواء، وإن كان ال يدعو »: الشيخ أبو إسحاق

إىل بدعته وتقبل شهاد  القراء يف مجيع األشياء إال شهاد  بعضهم على بعض 
هاد  القراء باألحلان، وأحب إيل أن فإهنم يتحاسدون كالضرائر، وقد اختلف يف ش

 .2«ال جتوز
 .واهلل أعلم. إذا أطلق لفظ القراء انصرف املعىن لقارئي القرآن: وعليه

وعلى ضوء هةا احلديث نعلم أن يف أمة النيب صلى اهلل عليه وسلم منافقني 
يقرؤون القرآن، بدليل ما جاء يف الصحيحني عن أيب موسى األشعري عن النيب 

املؤمن الةي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجة طعمها »:  عليه وسلم قالصلى اهلل
طيب ورحيها طيب، واملؤمن الةي ال يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر  طعمها طيب 
وال ريح هلا، ومثل املنافق الةي يقرأ القرآن كالرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل 

 .«ها مر أو خبيث ورحيها مراملنافق الةي ال يقرأ القرآن كاحلنظلة طعم

                                                 
وهــةا األثــر وإن (. وغريحــا( 314/  4)بإســنادين أحــدحا صــحيح واآلخــر حســن واحلــاكم ( 64/  1)رواه الــدارمي  1

ه حتــرمي آالت الطــرب ، وكتابــ(5: ص)انظــر كتابــه قيــام رمضــان . قالــه الشــيخ األلبــاين رمحــه اهلل. كــان موقوفــا فحكمــه الرفــع
 (.16: ص)

 .(1103حديث رقم )شرح املوطأ املنتقى  2
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فقد يكون الرجل حافظا حلروف »: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
فاملؤمن الةي ال حيفظ حروفه . القرآن وسوره وال يكون مؤمنا بل يكون منافقا 

 .1»وإن كان ذلك املنافق ينتفع به الغري كما ينتفع بالرحيان . وسوره خري منه 
 ُمبهرا    األداء عند  ُمَحسِّنا     راـــــُمظه ُقَران بال جهرَت  من  يا 

 أم أنت ممن في خفائه جفا؟      هل يا أخي جال عليك في الخفا
 وا َندَي الصوَت دوما ُيشكرُ       رُ ـــــــــــسيؤج  قارئو   َل  فليس 

 

                                                 
 (513/  11)جمموع الفتاوى  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 نفاق القراء

 
 ق الفضَل األبَرعن النبي الصاد  رـــــــــــــاألث  في  صح   مما  فإن 
 والُعجَب َشُقوا الرياء   1فُهم َبدا  نافقوا   القّراء ممن   أَثر  ما
 

 : وأما نوع نفاق هؤالء القراء
. فإما أهنم حيفظون القرآن نفيا للتهمة عن أنفسهم، وهم معتقدون تضييعه

 2.وكان املنافقون يف عصر النيب، صلى اهلل عليه وسلم، هبةه الصفة
كما قال اإلمام الشوكاين رمحه . راءون به الناس، وهةا أقرب عنديوإما أهنم ي

أراد بالنفاق الرياء ألن كال منهما إراد  ما : قال الزخمشري»: اهلل يف فيض القدير
 . يف الظاهر خالف ما يف الباطن

واملرائي أظهر بعمله اآلخر  وأضمر ثناء الناس وعرض الدنيا، والقارئ أظهر أنه 
ويرى نفسه أهال له وينظر إىل . ه وأضمر حظ نفسه، وهو الثوابيريد اهلل وحد

  3انتهى. «عمله بعني اإلجالل، فأشبه املنافق واستويا يف خمالفة الباطن والظاهر

                                                 
1

 .وإنما حذفت الهمزة للضرورة. أي بسبب داء الرياء« بداء»واألصل . أي بمرض: بدا  

 (111/ 1)قاله ابن منظور يف لسان العرب  2
 (105ـ 101/  1)فيض القدير  3
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قال »: »أكثر منافقي أميت قراؤها  »: وقال ابن بطة رمحه اهلل بعد ذكر حديث
مل خص : ديث، وقالفإن سأل سائل عن معىن هةا احل: الشيخ عبيد اهلل بن حممد

إن الرياء ال يكاد يوجد إال يف من : القراء بالنفاق دون غريهم؟ فاجلواب عن ذلك
نسب إىل التقوى، وألن العامة والسوقة قد جهلوه، واملتحلني حبلية القراء قد 
حةقوه، والرياء هو النفاق، ألن املنافق هو الةي يسر خالف ما يظهر، ويسر 

سن بلسانه، وخيالفها بفعله، ويقول ما يعرف، ويأيت ما ضد ما يبطن، ويصف احملا
هم : وقال عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل. ينكر، ويرتصد الغفالت النتهاز اهلفوات 

الزنادقة، ألن النفاق على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي الزندقة من 
 1هـ.ا.«بعده

احةر من خصال القراء : رمحه اهلل قال الغزايل»: قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل
وهي علل تعرتي سائر الناس عموما : األمل والعجلة والكرب واحلسد، قال: أربعة

ترى القارئ يطول األمل فيوقعه يف الكسل وتراه يستعجل على . والقراء خصوصا
اخلري فيقطع عنه، وتراه حيسد نظراءه على ما أتاهم اهلل من فضله، فرمبا يبلغ به 

: وهلةا قال النووي. حيمله على فضائح وقبائح ال يقدم عليها فاسق وال فاجرمبلغا 
ما أخاف على دمي إال القراء والعلماء، فاستنكروا منه ذلك، فقال ما أنا قلته وإمنا 

 .قاله إبراهيم النخعي
احةروا القراء واحةروين معهم، فلو خالفت أودهم يل يف رمانة : وقال عطاء

 .ول إهنا حامضة، ما أمنته أن يسعى بدمي إىل سلطان جائرأقول إهنا حلو  ويق

                                                 
 (460/  1)البن بطة اإلبانة الكربى  1
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اشرتوا دارا بعيد  عن القراء، مايل والقوم، إن ظهرت مين : وقال الفضيل البنه
زلة قتلوين، وإن ظهرت علي حسنة حسدوين؟ ولةلك ترى الواحد منهم يتكرب 

د  على الناس ويستخف هبم معبسا وجهه كأمنا مين على الناس مبا يصلي زيا
ركعتني، أو كأمنا جاءه من اهلل منشور باجلنة والرباء  من النار، أو كأنه استيقن 
السعاد  لنفسه والشقاو  لسائر الناس مث مع ذلك يلبس لباس املتواضعني 
ويتماوت، وهةا ال يليق بالتكرب والرتفع وال يالئمه بل ينافيه لكن األعمى ال 

 . 1انتهى. «يبصر
أقرأ الناس »: وقال حةيفة رضي اهلل عنه»:  يف شرحهقال ابن بطال رمحه اهلل

: وعن زادان قال. «بالقرآن منافق يقرؤه، ال يرتك منه ألًفا وال واًوا، ال جياوز ترقوته
. «من قرأ القرآن ليستأكل به الناس، جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه حلم»

 2.انتهى
ليعمل به فاختةمت دراسته  أنزل القرآن »: وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه

يقيمونه »: ، ويف لفظ آخر«وسيأيت قوم يثقفونه تثقيف الغناء ليسوا خبياركمعماًل، 
 3.«إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه

                                                 
 (105ـ 101/  1)انظر فيض القدير  1
: ص)، وأثــر زادان ذكــره القاســم بــن ســالم يف فضــائل القــرآن (134/  10)شــرح صــحيح البخــارى ـ البــن بطــال  2
103) 

 (130/ 1)قوت القلوب أليب طالب املكي  3
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وروى أبو عبيد بسنده من حديث أىب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن النىب  
ا اهلل به قبل أن يتعلمه قوم تعلموا القرآن واسألو »: قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -

رجل يباهي به، ورجل يستأكل به : يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثالثة نفر
 . 1«الناس، ورجل يقرأه هلل

إنكم اختةمت قراء  القرآن مراحل  »: وكان احلسن البصري رمحه اهلل يقول
كان قبلكم رأوه وجعلتم الليل مجاًل فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن من  

م فكانوا يتدبروهنا بالليل وينفةوهنا بالنهار   2.«رسائل أتتهم من رهب 
أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاختةوا »: وكان ابن مسعود رضي اهلل عنه يقول

دراسته عمالً، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاحتته إىل خامتته ما يسقط منه حرفاً 
 .3«وقد أسقط العمل به

إمر  السفهاء و كثر  الشرط : بادروا باألعمال خصاال ستا »: ديثويف احل
وقطيعة الرحم وبيع احلكم واستخفافا بالدم و نشوا يتخةون القرآن مزامري يقدمون 

 . 4»الرجل ليس بأفقههم و ال أعلمهم ما يقدمونه إال ليغنيهم 

                                                 
قيام الليـل وقيـام رمضـان وكتـاب الـوتر للمـروزي وخمتصر (. 16/ 1)الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد  1

رقـم (130/  1)وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصـحيحة (.  113/ 4)والبيهقس يف شعب اإلميان (. 130: ص)
 133:احلديث
 (100/ 1)قوت القلوب  2
 (64/ 1)إحياء علوم الدين  3
 .حديث صحيح سبق خترجيه يف املقدمة 4
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 آفة القراء العجب والرياء

لرياء، وهةه هي العلة يف ذمهم، إذ إن أقبح داء أفسد القراَء هو العجب وا
قال .الفساد نقيض الصالح، وأصله اْختحاَلُل النِّظَامح َواْنتحَفاُء النـَّْفعح محَن اأْلَْشَياءح 

رََفيَن : )تعاىل َر الوُمسو َروَض َوَا ( 858)َوَا ُتَطيُعوا َأمو ال َذيَن يـُفوَسُدوَن َفي األو
َلُحونَ   [. 131، 131: الشعراء( ] ُيصو

وهو أيضا عبار  عن . 1إحنكاُر ما يَرحُد عليك لقحلَّةح اْعتحيادحه: والُعْجُب أوالَعَجبُ 
وتغري النفس مبا خفي سببه . تصور استحقاق الشخص رتبة ال يكون مستحقًا هلا

 .2قاله اجلرجاين يف التعريفات. وخرج عن العاد  مثله
عني ورحياء الناس، قال اجلرجاين مصدر راءيُته ُمراءاً  ورحياًء، من رَْأي ال: والرياء

  3.«ترك اإلخالص يف العمل مبالحظة غري اهلل فيه»: رمحه اهلل هو
 . العجب والرياء: وهةان آفتان مهلكتان للعبد، ومبطلتان للعمل

قال . أما العجب فهو االلتفات إىل الطاعة بعني الرضى، وهو يف معىن الكرب
العجب فهو رؤية النفس وإسناد العمل إليها وأما »: 4العالمة ابن عجيبة رمحه اهلل

( َفاَل تـَُزََوا أَنـوُفَسُكمو ُهَو َأعوَلُم َبَمَن اتـ َقى): ورؤية املزية هلا على الناس، قال تعاىل

                                                 
 (330/  1)انظر لسان العرب  1
 (140: ص)التعريفات  2
 (115: ص)املصدرنفسه  3
 100: إيقاظ اهلمم شرح منت احلكم ص 4
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إذا عملت عماًل فال تقل عملُت، وال تظهره عند من : قيل معناه[ 51: النجم]
ثالث  »: يه وسلم يقوليعظمك ألجل علمه بةلك، ألن رسول اهلل صلى اهلل عل

 . 1«شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه: مهلكات
ُفَسُكمو ُهَو َأعوَلُم َبَمَن اتـ َقى)وقال زيد بن أسلم معىن  : النجم]( َفاَل تـَُزََوا أَنـو

لو مل تةنبوا  »: ال تعتقدوا أهنا بار ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم [51
 .2«العجب: كرب منهخلشيت عليكم ما هو أ
َعلم اهلل أن الةنب خري للمؤمن من الُعجب، ولوال ذلك : قال جعفر بن حممد

  . ملا ابتلي مؤمن بةنب
 : وقال الشاعر

 3 .أحاطت به اآلفات من حيث يجهل ومن أمن اآلفات عجبا برأيه    
أَلَن أبيت نائمًا وأصبح نادما أحب إيل من أن أبيت »: 4قال بعض السلف

  5.»وأصبح معجباً  قائماً 

                                                 
 (1301) »رواه البزار والعقيلي، صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  1
 (633)رواه العقيلي وابن عدي والقضاعي وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 2
وكل  امرئ ما بني فك يه ... لسان الفىت حتف الفىت حني جيهل : يف مطلع شعرهنصر اخلبزأرزي، قال : الشاعر هو 3

 (105/ 0)انظر نشوار احملاضر  وأخبار املةاكر  أليب علي البصري. ) مقتل
وهـــو مطـــرف بـــن عبـــد اهلل بـــن الشـــخري احلرشـــي العـــامري اإلمـــام، القـــدو ، احلجـــة، أبـــو عبـــد اهلل احلرشـــي، العـــامري،  4

 (130/  4:سري أعالم النبالء . )بن عبد اهلل البصري، أخو يزيد
 .100/  1، واحللية (433: ص)، تنبيه الغافلني للسمرقندي (113: ص)الزهد ألمحد بن حنبل  5
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إذا ظن أنه : مىت يكون الرجل مسيئاً؟ قالت »: وقيل لعائشة رضي اهلل عنها
  1.«حمسن

احفظوا مين : مسعت وهبا خيطب الناس على املنرب فقال: وقال عبد الصمد
  2.إياكم وهوى متبعاً، وقرين سوء، وإعجاب املرء بنفسه: ثالثا

: يلي الفاسي رمحه اهلل يف عالمة املراءيقال أبو عبد اهلل حممد العبدري القب
اإلعجاب برأيه، واإلزراء على من ال يعمل مثل عمله، ويكون نظره : وعالمته»

احةروا : وقد روي يف العلم. للناس باالحتقار هلم، ويتغضب عليهم يف التقصري به
  3.«فتنة العابد اجلاهل، والعامل الفاسق، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون

فهو أن يعمل العبد عمال لرياه الناس ويثنون عليه خريا، فتكون نيته : لرياءوأما ا
وقد وردت يف ذلك أخبار كثري  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، . مبطلة لعمله

َمْن مَسََّع مَسََّع اهلل بحهح، »: منها ما جاء يف الصحيحني من حديث جندب مرفوعا
 .«َوَمْن يـُرَائحى يـُرَائحى اهلل بحهح 

معناه من مسع بعمله الناس   «من مسع»:  قوله «:قال ابن بطال رمحه اهلل
وقصد به اختاذ اجلاه واملنزلة عندهم، ومل يرد به وجه اهلل، فإن اهلل تعاىل يسمع به 
خلقه، أى جيعله حديثًا عند الناس الةى أراد نيل املنزلة عندهم بعمله، وال ثواب 

                                                 
 (500/ 5)، إحياء علوم الدين (436: ص)تنبيه الغافلني للسمرقندي  1
 430/  10: ، وابن عساكر504: والزهد ألمحد( 341/  4)سري أعالم النبالء  2
رواه . فهو من قول عمر بن عبـد العزيـز رمحـه اهلل. «..اتقوا فتنة العابد »: وأما األثر(.  45/ 5)املدخل البن احلاج  3

 (41: ص)معجم ابن املقرئ .) ابن املقرئ بسنده
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أطلعهم على : بعمله الناس راءى اهلل به، أيله ىف اآلخر  عليه، وكةلك من راءى 
أنه فعل ذلك هلم ومل يفعله لوجهه، فاستحق على ذلك سخط اهلل وأليم عقابه، 

يقال للعبد »:  أنه قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد جاء ىف احلديث عن النىب  
 . 1«»فعلت كةا وكةا ليقال، فقد قيل، اذهبوا به إىل النار: يوم القيامة

مسعت رسول اهلل صلى : صحيح مسلم عن أيب هرير  رضي اهلل عنه قال ويف
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت »: اهلل عليه وسلم يقول

قال قاتلت فيك حىت استشهدت،  «فما عملت فيها: به فعرفه نعمه فعرفها، قال
ه فسحب على كةبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل، مث أمر ب: قال

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه . وجهه حىت ألقي يف النار
فما عملت فيها؟  قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، : فعرفها، قال

كةبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، : قال
ورجل وسع اهلل عليه . هه حىت ألقي يف النارفقد قيل، مث أمر به فسحب على وج

فما عملت فيها؟ : وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال
كةبت : قال ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال

ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف 
  .«النار

                                                 
 (103/  10)شرح صحيح البخارى ـ البن بطال  1
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: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال اهلل تبارك وتعاىل: وعنه أيضا قال
أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته »

 .1«وشركه
. 1:سور  امللك( ليبلوكم أيكم أحسن عمال:)وجاء عن الفضيل يف قوله تعاىل

إن العمل : ؟ فقال«أخلصه وأصوبهما »: قيل يا أبا علي. «أخلصه وأصوبه»: قال
وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل . إذا كان خالصا ومل يكن صوابا، مل يقبل

 2.«يقبل، حىت يكون خالصا صوابا

                                                 
 صحيح مسلم 1
 (114/ 3)انظر تفسري البغوي  2
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 آداب قارئ القرآن

 :تعريف األدب
أن األََدب معناه الةي يـََتَأدَُّب به اأَلديُب من الناس، مسَِّي : اعلم رمحك اهلل

حامحد ويـَْنهاهم عن املَقابحح وَأصل األدب الدعاءأََدبًا ألَنه يَ 
َ
قاله . ْأدحُب الناَس إحىل امل

 1.أبو منصور رمحه اهلل
عبار  عن معرفة ما حيرتز به عن : األدب: قال اجلرجاين رمحه اهلل يف التعريفات

 2.مجيع أنواع اخلطأ
ومنه  اجتماع خصال اخلري يف العبد،: األدب»: وقال اإلمام ابن القيم رمحه

 3.«املأدبة وهي الطعام الةي جيتمع عليه الناس
أن القارئ عليه أن يتخلق بآداب وأخالق باطنية، حيث ال يطلع : والقصد

عليها إال خالقه، فهي مدار القبول والرد، وهي اليت إن ختلق هبا كان جزاؤه نيل 
َي اهلل ) :رضى ربه عند لقائه، إذ رضى اهلل تعاىل قد ُعلق باخلشية، كما يف قوله َرضح

َي َربَّهُ  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلحَك لحَمْن َخشح أما اآلداب الظاهر ، . 3:سور  البينة( َعنـْ
 .واألخالق اجللية، فحظها يف الدنيا

                                                 
 (140/ 14)هتةيب اللغة  1
 (13: ص)التعريفات  2
 (516/  1)مدارج السالكني  3
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ومقام اخلشية جامع ملقام املعرفة باهلل، »: يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل
، وعرف حقه، اشتدت خشيته له،  واملعرفة حبق عبوديته، فمىت عرف ـ العبد ـ اهلل

، فالعلماء به 13:سور  فاطر(إمنا خيشى اهلل من  عباده العلماءُ : )كما قال تعاىل
أنا أعلمكم باهلل  »: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم. وبأمره هم أهل خشيته

  1.انتهى من املدارج. «وأشدكم له خشية
ه جل وعال، فأينما كان مث إن العبد عليه أن ينظر يف كل عمل إىل رضى رب

من أرضى اهلل بسخط »: وقد جاء يف احلديث. رضى اهلل فثم مكان العبودية
 .2«الناس، كفاه اهلل الناس، ومن أسخط اهلل برضى الناس، وكله اهلل إىل الناس

فإياك ـ أيها القارئ ـ أن تقرأ القرآن ليثين عليك الناس، أو لتنال إعجاهبم 
 . نعوذ باهلل من اخلةالن. وكلك اهلل إليهمبصوتك وأدائك، فإن فعلت 

                                                 
 .«إن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا..  »: أما احلديث فلفظ البخاري(. 150/  1)مدارج السالكني   1
 (510/  3)السلسلة الصحيحة  1511رواه ابن حبان يف صحيحه، وصححه األلباين رقم 2
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  األدب األول
 فهم أصل الكالم

 

الم اهلل بالتدبَرَ  ُمَ   فيقشعَر الجلُد مما يعتري  فـَهو
 .فهم أصل الكالم: هةا أول أدب

. مع علمه ومعرفته بالقلب. 1هو تصور املعىن من لفظ املخاطب: والفهم
الكالم وعلوَّه وفضَل اهلل سبحانه وتعاىل واملقصود به هنا، أن يفهم القارئ عظمة 

َر : )ولطفه خبلقه حيث يسر هلم النطق بكالمه فقال َو َوَلَقدو َيس رونَا الوُقروآَن لَلذِّ
ََرو  سهلنا : أي »: قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه. 11:سور  القمر (فـََهلو َمنو ُمد 

َتاب أنزلناه إليك : )الكما ق. لفظه، ويسرنا معناه ملن أراده، ليتةكر الناس
ر أولو  : ، وقال تعاىل[ 11: صسور  ( ]األلباب امبارك ليدبروا آياته وليتَذ

 [ .10: مرمي( ]فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا)
ر: )قال جماهد  .هونا قراءته: يعين( ولقد يسرنا القرآن للَذ

 .يسرنا تالوته على األلسن: وقال السدي
لوال أن اهلل يسره على لسان اآلدميني، ما : وقال الضحاك عن ابن عباس

 .استطاع أحد من اخللق أن يتكلم بكالم اهلل، عز وجل

                                                 
 (414: ص)معجم الفروق اللغوية  1
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ومن تيسريه، تعاىل، على الناس تالو  القرآن ما تقدم : قلت ـ القائل ابن كثري ـ
. «حرفإن هةا القرآن أنزل على سبعة أ»: عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

 .1انتهى
سهلناه للتالو ، َوَلْواَل َذلحك َما أطَاق : أي: وقال اإلمام السجستاين رمحه اهلل

 . 2«اْلعباد َأن يلفظوا بحهح، َواَل َأن يسمعوه
ومن رمحة اهلل تعاىل خبلقه، أن جعل فهم القرآن ميسَّرا لعامتهم وخاصتهم، ويف 

 . هةا من اإلعجاز ما اهلل به عليم
 : رمحه اهلل( هـ1500: املتوىف)اذ حممد بن عبد اهلل دراز يقول األست

وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند : «خطاب اخلاصة«و «خطاب العامة»
الناس، فلو أنك خاطبت األذكياء بالواضح املكشوف الةي ختاطب به األغبياء 

امة لنزلت هبم إىل مستًوى ال يرضونه ألنفسهم يف اخلطاب، ولو أنك خاطبت الع
باللمحة واإلشار  اليت ختاطب هبا األذكياء جلئتهم من ذلك مبا ال تطيقه عقوهلم، 

أن  -إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتني حظها كاماًل من بيانك-فال غىن لك 
ختاطب كل واحد  منها بغري ما ختاطب به األخرى؛ كما ختاطب األطفال بغري ما 

لقى إىل العلماء واجلهالء، وإىل األذكياء ختاطب به الرجال، فأما أن مجلة واحد  ت

                                                 
، ومسـلم 4111رقم احلديث :وأما احلديث فمتفق عليه،أخرجه البخاري يف صحيحه(. 403/ 0)سري ابن كثري تف 1

 313: رقم احلديث
 (451: ص)غريب القرآن البن قتيبة  (. 313: ص)غريب القرآن للسجستاين  2

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





واألغبياء، وإىل السوقة وامللوك فرياها كل منهم مقدر  على مقياس عقله وعلى وفق 
فهو قرآن واحد يراه . حاجته، فةلك ما ال جتده على أمته إال يف القرآن الكرمي

عقوهلم ال  البلغاء أوىف كالم بلطائف التعبري، ويراه العامة أحسن كالم وأقربه إىل
يلتوي على أفهامهم، وال حيتاجون فيه إىل ترمجان وراء وضع اللغة، فهو متعة 

َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لحلةِّْكرح فـََهْل )العامة واخلاصة على السواء، ميسر لكل من أراد 
 1انتهى. «11:سور  القمر(محْن ُمدَّكحرٍ 

 كالمه الةي هو صفة له فانظر كيف لطف بك احلق سبحانه يف إيصال معاين
وكيف جتلت لك تلك الصفة يف طي حروف  !قائمة بةاته إىل أفهام خلقه؟

وأصوات هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إىل فهم صفات اهلل عز 
 . وجل إال بوسيلة صفات نفسه

 منه بدَأ وإليه يعود، ُمَنزٌل غري خملوق، -حروفه ومعانيه -والقرآن هو كالم اهلل
على حممد  -عليه السالم -َتَكل م اهلل به حقا، وَأوحاه إحىل جربيل؛ فنزل به جربيل

 .صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 
أَنزله احلكيم اخلبري بلسان عريب مبني، ونُقل إحلينا بالتواتر الةي ال يرقى إحليه 

نـََزَل َبَه الَروُح ( 891) َوَإن ُه لَتَـنوزَيُل َربِّ الوَعاَلَمينَ )شك، وال ريب، قال اهلل تعاىل
ََميُن  ( بََلَسانو َعَرَبيٍّ ُمَبينو ( 897)َعَلى قـَلوَبَك لََتُكوَن َمَن الوُمنوَذرَيَن ( 890)األو

 [.113 - 111: الشعراء]

                                                 
 (143ـ 140: ص)النبأ العظيم  1
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: ويف الصحيح عن أيب هرير  رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
الئكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه إذا قضى اهلل األمر يف السماء ضربت امل»

َحىتَّ إحَذا فـُزَِّع َعْن قـُُلوهبححْم قَاُلوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم )سلسلة على صفوان ينفةهم ذلك، 
 .1احلديث «[..15: سبأ( ]قَاُلوا احلَْقَّ َوُهَو اْلَعلحيُّ اْلَكبحريُ 

عظمة املتكلم به، فإذا تفكرت أيها القارئ وتدبرت أصل الكالم الةي تتلوه، و 
: كما وصف اهلل عباده بقوله. يقشعر جلُدك:  واستحضرت جالل ربك، حينها

َََتاب ا ُمَتَشاَبه ا َمثَاَنَي تـَقوَشَعَر َمنوُه ُجُلوُد ال َذيَن ) َسَن الوَحَديَث  الل ُه نـَز َل َأحو
َن رَبـ ُهمو ثُم  تََليُن ُجُلوُدُهمو َوقـُُلوبـُُهمو َإَلى  َشوو َدي َيخو َر الل َه َذَلَك ُهَدى الل َه يـَهو َو َذ
َلَل الل ُه َفَما َلُه َمنو َهادو   [.15: الزمر( ]َبَه َمنو َيَشاُء َوَمنو ُيضو

تقشعر من مساعه : معىن تقشعر منه»: قال العالمة ابن عاشور رمحه اهلل
: يقال. وفهمه، فإن السماع والفهم يومئة متقارنان ألن السامعني أهل اللسان

اقشعر اجللد، إذا تقبض تقبضا شديدا كالةي حيصل عند شد  برد اجلسد 
اقشعر جلده، إذا مسع أو رأى ما يثري انزعاجه وروعه، فاقشعرار : ويقال. ورعدته

 .اجللود كناية عن وجل القلوب الةي تلزمه قشعرير  يف اجللد غالبا
يت تلحق قلوب الروعة ال: من وجوه إعجاز القرآن «الشفاء»وقد عد عياض يف 

سامعيه عند مساعه واهليبة اليت تعرتيهم عند تالوته لعلو مرتبته على كل كالم من 

                                                 
 .أخرجه البخاري يف صحيحه 1
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َتُه َخاَشع ا )، قال تعاىل1شأنه أن يهابه سامعه َزلوَنا َهَذا الوُقروآَن َعَلى َجَبلو َلَرأَيـو َلوو أَنـو
رَبـُهَ  ثَاُل َنضو َمو َيَة الل َه َوتَلوَك األو ( ا لَلن اَس َلَعل ُهمو يـَتَـَفك ُرونَ ُمَتَصدِّع ا َمنو َخشو

 [.11: احلشر]
كان أصحاب النيب صلى اهلل »: وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عهنا قالت

عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن، كما نعتهم اهلل، تدمع أعينهم وتقشعر 
) لهوخص القشعرير  بالةين خيشون رهبم باعتبار ما سريدف به من قو . 2«جلودهم

وهي ـ أي الروعة اليت تلحق قلوب  »: كما يأيت، قال عياض(  مث تلني جلودهم
سامعيه عند مساعه ـ على املكةبني به أعظم، حىت كانوا يستثقلون مساعه كما قال 

بَارََهمو نـُُفور ا: )تعاىل ا َعَلى َأدو َدُه َول وو ََروَت رَب َك َفي الوُقروآَن َوحو : اإلسراء( ] َوَإَذا َذ
46]».3 

. وهةه الروعة قد اعرتت مجاعة قبل اإلسالم، فمنهم من أسلم هلا ألول وهلة
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه : ففي احلديث الصحيح عن جبري بن مطعم قال
ءو َأمو ُهُم : )وسلم يقرأ يف املغرب بالطور فلما بلغ قوله تعاىل َأمو ُخَلُقوا َمنو َغيوَر َشيو

َروَض َبلو َا يُوَقُنوَن أَ ( 05)الوَخاَلُقوَن  َأمو َعنوَدُهمو ( 02)مو َخَلُقوا الس َماَواَت َواألو

                                                 
ومنهـــا الروعـــة الـــيت  »: مـــن معجـــزات القـــرآن( 105/ 1)فا بتعريـــف حقـــوق املصـــطفى قـــال القاضـــي عيـــاض يف الشـــ 1

 .«..تلحق قلوب سامعيه وأمساعهم عند مساعه واهليبة اليت تعرتيهم عند تالوته لقو  حاله وإنامة خطره
 (5141/ 10)تفسري ابن أيب حامت  2
 (104ـ105/ 1)الشفا  3
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، كاد قليب أن يطري، [50 - 53: الطور( ]َخَزاَئُن رَبَِّك َأمو ُهُم الوُمَصيوَطُرونَ 
 . 1«وذلك أول ما وقر اإلسالم يف قليب

عتبة أخربت أن »: ومنهم من مل يسلم، روي عن حممد بن كعب القرظي قال
بن ربيعة كلم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كفه عن سب أصنامهم وتضليلهم، 
وعرض عليه أمورا والنيب صلى اهلل عليه وسلم يسمع، فلما فرغ قال له النيب صلى 

لتامسع ما أقول، وقرأ عليه : اهلل عليه وسلم ص فََإنو : )حىت بلغ قوله «»حم ف
[. 15: فصلت( ]َعَقة  َمثوَل َصاَعَقَة َعادو َوَثُمودَ َأعوَرُضوا فـَُقلو أَنوَذروُتُكمو َصا

أي . «فأمسك عتبة على فم النيب صلى اهلل عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف
 .2عن القراء 

وأما املؤمن فال تزال روعته وهيبته إياه مع تالوته توليه اجنةابا وتكسبه هشاشة 
َن رَبـ ُهمو ثُم  تََليُن  تـَقوَشَعَر َمنوهُ : )مليل قلبه إليه، قال تعاىل َشوو ُجُلوُد ال َذيَن َيخو

َر الل هَ  َو   3.انتهى. «[15: الزمر]) ُجُلوُدُهمو َوقـُُلوبـُُهمو َإَلى َذ
أخربينا »: وعن عبيد بن عمري رضي اهلل عنه أنه قال لعائشة رضي اهلل عنها

:  قالتفسكتت، مث: قال. بأعجب شيء رأيته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . يا عائشة ذريين أتعبد الليلة لريب: ملا كان ليلة من الليايل قال

                                                 
 (4334)صحيح البخاري برقم  1
وابـــن عســـاكر مـــن حيـــث جـــابر بـــن عبـــداهلل رضـــي اهلل عنـــه، وصـــححه األلبـــاين يف  »الـــدالئل  »هقـــي يف أخرجـــه البي 2

 161\1:صحيح السري  النبوية
 (531ـ 533/  15)التحرير والتنوير  3
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 . واهلل إين أحب قربك وأحب ما يسرك: قلت 
 . فقام فتطهر مث قام يصلي: قالت 
 . فلم يزل يبكي حىت بل حجره: قالت 
 . وكان جالسا فلم يزل يبكي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ حىت بل حليته: قالت 
. فجاء بالل يؤذنه بالصال ، فلما رآه يبكي. بكى حىت بل األرض مث: قالت 
: يا رسول اهلل، تبكي وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: قال

 :أفال أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها
تَ ) َروَض َواخو : آل عمران( ]..اَلَف الل يوَل َوالنـ َهارَ َإن  َفي َخلوَق الس َماَواَت َواألو

  1.«اآلية كلها[ 100ـ110
قرأ عمر بن : وروى اإلمام الطربي رمحه اهلل يف جامعه بسنده عن إبراهيم، قال

فأين : يريد. «هةا السجود، فأين البكي ؟»: اخلطاب سور  مرمي فسجد وقال
 .2البكاء

ين يسجدون مع املسلمني يف وحيكي سيد قطب رمحه اهلل عن سر كون املشكر 
لقد بقيت فرت  أحبث عن السبب املمكن هلةا  »: آخر سور  النجم، فيقول

                                                 
 (.33/  1)صححه األلباين صحيح الرتغيب والرتهيب . رواه ابن حبان يف صحيحه وغريه 1
 (113/ 13)جامع البيان للطربي   2
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وخيطر يل احتمال أنه مل يقع وإمنا هي رواية ذكرت لتعليل عود  . السجود
 1.وهو أمر حيتاج إىل التعليل. املهاجرين من احلبشة بعد حنو شهرين أو ثالثة

التجربة الشعورية اخلاصة اليت أشرت إليها من  وبينما أنا كةلك وقعت يل تلك
 ..قبل

كنت بني رفقة نسمر حينما طرق أمساعنا صوت قارئ للقرآن من قريب، يتلو 
وكان صوت . فانقطع بيننا احلديث، لنستمع وننصت للقرآن الكرمي. سور  النجم

 .القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيال حسنا
صلى اهلل عليه  -عشت مع قلب حممد. وهوشيئا فشيئا عشت معه فيما يتل

 .يف رحلته إىل املأل األعلى -وسلم
يف صورته املالئكية اليت خلقه  -عليه السالم -عشت معه وهو يشهد جربيل

! ذلك احلادث العجيب املدهش حني يتدبره اإلنسان وحياول ختيله. اهلل عليها
 .تهىعند سدر  املن. وعشت معه وهو يف رحلته العلوية الطليقة

                                                 
باب سجود : يف سجود القرآن( 1001)سجود املشركني لسماع سور  النجم ثابت صحيح، أخرجه البخاري  1

يف ( 303)، من سور  النجم، والرتمةي ( فَاْسُجُدوا لحلَّهح َواْعُبُدوا)باب : يف التفسري( 4361)املسلمني مع املشركني، و 
(: 461/ 6)، و صحيح ابن حبان  1/401، والدارقطين ( 065)باب ما جاء يف السجد  يف النجم، والبغوي : الصال 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه املسلمون واملشركون واجلن »: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
ا هبة»(: 5411/ 6)فسجود املشركني ثابت، وسيد قطب رمحه اهلل يعرف ذلك، فإنه قال عنها يف ظالل القرآن . «واإلنس

وإمنا الةي . فهو وقف يبحث عن علة السجود ال عن صحته. «مث افرتقت يف تعليل هةا احلادث الغريب. تواترت الروايات
ألقى ( أفرأيتم الالت والعزى ومنا  الثالثة األخرى)فلما بلغ ( النجم)ال يصح هو كون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ 

 . ى وشفاعتهم ترجتى فلما بلغ آخرها سجد وسجد املسلمون واملشركونالشيطان على لسانه تلك الغرانيق العل
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عشت معه بقدر ما يسعفين خيايل، وحتلق يب رؤاي، وبقدر ما . وجنة املأوى
تطيق مشاعري وأحاسيسي، وتابعته يف اإلحساس بتهافت أساطري املشركني حول 

إىل آخر هةه األوهام اخلرفة املضحكة، اليت .. املالئكة وعبادهتا وبنوهتا وأنوثتها
كائن البشري ينشأ من األرض، وأمام تتهاوى عند اللمسة األوىل ووقفت أمام ال

 .وعلم اهلل يتابعها وحييط هبا. األجنة يف بطون األمهات
.. وارجتف كياين حتت وقع اللمسات املتتابعة يف املقطع األخري من السور 

 .الغيب احملجوب ال يراه إال اهلل
 واملنتهى إىل اهلل يف. والعمل املكتوب ال يند وال يغيب عن احلساب واجلزاء

 .هناية كل طريق يسلكه العبيد
والنطفة . وحشود األحياء. وحشود املوتى. واحلشود الضاحكة واحلشود الباكية

هتتدي يف الظلمات إىل طريقها، وختطو خطواهتا وتربز أسرارها فإذا هي ذكر أو 
! واملؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ومصارع الغابرين. والنشأ  األخرى. أنثى

َهَذا َنَذيٌر َمَن الَنُذَر : )النةير األخري قبل الكارثة الداحةواستمعت إىل صوت 
ُوَلى  زََفُة ( 52)األو اَشَفةٌ ( 57)َأزََفَت اآلو  36: النجم( ] لَيوَس َلَها َمنو ُدوَن الل َه ََ

- 33..] 
َأَفَمنو : )واهتز كياين كله أمام التبكيت الرعيب. مث جاءت الصيحة األخري 

ُتمو َساَمُدونَ ( 23)َوَتضوَحُكوَن َوَا تـَبوُكوَن ( 59)تـَعوَجُبوَن َهَذا الوَحَديَث  ( َوأَنـو
 [61 - 31: النجم]
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ُجُدوا لَل َه َواعوُبُدوا: )فلما مسعت كانت الرجفة قد [.. 61: النجم( ]فَاسو
واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر . سرت من قليب حقا إىل أوصايل

جسمي كله خيتلج، وال أمتالك أن أثبته، وال أن فظل . مادي، مل أملك مقاومته
وأدركت يف هةه ! أكفكف دموعا هاتنة، ال أملك احتباسها مع اجلهد واحملاولة

إنه كامن يف ذلك . اللحظة أن حادث السجود صحيح، وأن تعليله قريب
ومل . السلطان العجيب هلةا القرآن، وهلةه اإليقاعات املزلزلة يف سياق هةه السور 

ولكنها يف هةه املر  كان هلا . هةه أول مر  أقرأ فيها سور  النجم أو أمسعهاتكن 
 .1«..وذلك سر القرآن.. هةا الوقع، وكانت مين هةه االستجابة

فأين أنا وأنت أيها القارئ من هةا الشعور، وحنن نتلوا كتاب اهلل تعاىل؟ أسأل 
الران، حىت صرنا ال نتأثر اهلل يل ولك بلوغ هةه املرتبة، فواهلل لقد غشي قلوبَنا 

 .بسماع القرآن، فإنا هلل وإنا إليه راجعون

                                                 
 (5411ـ  5410/  6)يف ظالل القرآن  1
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  األدب الثاني
 التعظيم 

الَمه رفيعا في العال   جّل وعال الكريموَعظَِّم   واجعلَ 
 .وهو تعظيم كالم اهلل تعاىل: هةا األدب الثاين

فاتح اهلل عزَّ وجلَّ، فهو العلحيُّ الَعظحيُم، و  ُيسبِّح العبُد رَبَّه والعظمة صفة محْن صح
والعظيم هو الةي جاَوَز قْدرُُه وجلَّ عن حدودح . «سبحان َريبِّ العظيم»: فيقول

كما أنه سبحانه ذو اجَلالل . 1الُعقول حىت ال تـَُتَصوَّر اإلحاطُة بحُكْنهحه وَحقحيقتهح 
، واجلَلحيُل من واإلحكرام، َجلَّ َجالل اهلل، وَجالُل اهلل عظمُته، وال يقال اجَلالل إحال هلل

 .2صفات اهلل تقدس وتعاىل
فعليك أيها القارئ عند البدء بتالو  القرآن أن تستحضر يف قلبك عظمة 
املتكلم، وتستحضر أن ما تقرأه ليس من كالم البشر، وأن يف تالو  كالم اهلل عز 

[. 01: قعةالوا( ]َا َيَمَسُه َإا  الوُمَطه ُرونَ : )وجل غاية اخلطر، فإنه تعاىل قال
فكما أن ظاهر جلد املصحف وورقه حمروس عن ظاهر بشر  الالمس إال إذا كان 

، فباطن معناه أيضًا حبكم عزه وجالله حمجوب عن باطن القلب إال إذا  3متطهراً 
وكما ال يصلح ملس . كان متطهرًا عن كل رجس، ومستنريًا بنور التعظيم والتوقري

                                                 
 (104: ص)املقصد األسىن شرح األمساء احلسىن لإلمام الغزايل 1
 (116/ 11)لسان العرب  2
ؤيــد بــاهلل واهلادويــة وقاضــي ذهــب ابــن عبــاس والشــعيب والضــحاك وزيــد بــن علــي وامل: قــال اإلمــام الشــوكاين رمحــه اهلل 3

 (53/  1)انظر نيل األوطار . القضا  وداود إىل أنه جيوز له مس املصحف
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حروفه كل لسان، وال لنيل معانيه كل جلد املصحف كل يد فال يصلح لتالو  
أنه كان يفتح املصحف : 1وملثل هةا التعظيم روي عن عكرمة بن أيب جهل. قلب

 . 2»كالم ريب . كالم ريب   »: ويضع وجهه عليه ويقول
فتعظيم الكالم تعظيم للمتكلم، ولن حتضرك عظمة املتكلم ما مل تتفكر يف 

العرش والكرسي والسموات واألرض وما فإذا حضر ببالك . صفاته وجالله وأفعاله
بينهما من اجلن واإلنس والدواب واألشجار، وعلمت أن املتكلم هو اخلالق 
جلميعها والقادر عليها والرازق هلا واحد، وأن الكل يف قبضة قدرته مرتددون بني 
فضله ورمحته وبني نقمته وسطوته، إن أنعم فبفضله، وإن عاقب فبعدله، وأنه الةي 

وصرَت كأنك . 3«هؤالء إىل اجلنة وال أبايل وهؤالء إىل النار وال أبايل»: يقول
تشاهده سبحانه وتنظر إليه فوق مساواته على عرشه يكلم مالئكته ويدبر أمر 
مملكته، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعاهلم وحركاهتم، ويشاهد بواطنهم كما 

ويضحك من  يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، وحيب ويسخط،
، وجييب دعو  مضطرهم ويغيث ملهوفهم، ويعني حمتاجهم 4قنوطهم َوقـُْربح غحرَيحهح 

وجيرب كسريهم، ويغين فقريهم ومييت وحييي، ومينع ويعطي، يؤيت احلكمة من يشاء، 

                                                 
أسـلم عكرمـة عــام الفـتح وخــرج إىل املدينـة مث إىل قتــال أهـل الـرد  ووجهــه أبـو بكــر الصـديق إىل جــيش نعمـان فظهــر   1

 .عليهم مث إىل اليمن مث رجع فخرج إىل اجلهاد عام وفاته فاستشهد
 (510/ 10)تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية  2
: وصــححه الشــيخ األلبــاين يف السلســلة الصــحيحة. رواه أمحــد  واحلــاكم مــن حــديث عبــد الــرمحن بــن قتــاد  الســلمي 3

1\115. 
 فقري احلال: مبعىن 4
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مالك امللك يؤيت امللك من يشاء، وينزع امللك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويةل 
ى كل شيء قدير، كل يوم هو يف شأن، يغفر ذنبا، من يشاء، بيده اخلري وهو عل

ويفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر مظلوما، ويقصم ظاملا، ويرحم مسكينا، ويغيث 
ملهوفا، ويسوق األقدار إىل مواقيتها، وجيريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقدميه، 

لك كلها ويؤخر ما يشاء تأخريه، فأزمة األمور كلها بيده، ومدار تدبري املما
 . إخل...1عليه

 .فبمثل هةا التفكر حيضر لك تعظيم املتكلم مث تعظيم الكالم
َا َيَمَسُه : )فمن مسع قول اهلل تعاىل »: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

كما : إنه اللوح احملفوظ أو املصحف فقال: ، وقال[01: الواقعة( ]َإا  الوُمَطه ُرونَ 
الةي كتب فيه حروف القرآن ال ميسه إال بدن طاهر فمعاين  أن اللوح احملفوظ

القرآن ال يةوقها إال القلوب الطاهر ، وهي قلوب املتقني كان هةا معىن صحيحا 
( 8)الم ) :وهلةا يروى هةا عن طائفة من السلف ؛ قال تعاىل. واعتبارا صحيحا

َهَذا بـََياٌن : )وقال[. 1، 1: البقر ](  َذَلَك الوَكَتاُب َا رَيوَب َفيَه ُهد ى لَلوُمت َقينَ 
َعظٌَة لَلوُمت َقينَ  َدي َبَه الل ُه َمَن : )وقال[. 153: آل عمران( ]لَلن اَس َوُهد ى َوَموو يـَهو

َديَهمو  رَُجُهمو َمَن الظَُلَماَت َإَلى الَنوَر بََإذونََه َويـَهو َوانَُه ُسُبَل الس اَلَم َوُيخو اتـ َبَع َرضو
َتَقيمو َإَلى َصرَ  ال تدخل »: وكةلك من قال. وأمثال ذلك  .[16: املائد ( ]اطو ُمسو

فاعترب بةلك أن القلب ال يدخله حقائق  2.«املالئكة بيتا فيه كلب وال جنب
                                                 

 533ـ534\5ونقال عن كالم ابن القيم رمحه اهلل مدراج السالكني . 131\1نقال عن اإلحياء بتصرف  1
املالئكــة ال تــدخل بيتــا فيــه  «:روى النســائي يف ســننه عــن علــي بــن أيب طالــب عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم قــال 2

 535\1: صححه األلباين يف صحيح النسائي. «صور  وال كلب وال جنب
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أُولَئحَك : )قال تعاىل. اإلميان إذا كان فيه ما ينجسه من الكرب واحلسد، فقد أصاب
َر ح َعَةاٌب الَّةحيَن ملَْ يُرحدح اللَُّه َأْن يَُطهِّ  ْزٌي َوهَلُْم يفح اآْلخح نـَْيا خح َر قـُُلوبـَُهْم هَلُْم يفح الدُّ

َرُف َعنو آيَاَتَي ال َذيَن يـََتَكبـ ُروَن َفي : )، وقال تعاىل[41: املائد ( ]َعظحيمٌ  َسَأصو
َمُنوا َبَها َوَإنو يـََروو  َروَض َبَغيوَر الوَحقِّ َوَإنو يـََرووا َُل  آيَةو َا يـُؤو َد َا األو ا َسَبيَل الَرشو

بُوا َبآيَاتََنا  يـََرووا َوَإنو  َسَبيال   يـَت َخُذوهُ  َسَبيَل الوَغيِّ يـَت َخُذوُه َسَبيال  َذَلَك بَأَنـ ُهمو ََذ 
َها َغاَفَلينَ  انُوا َعنـو  .1انتهى. «، وأمثال ذلك[146: األعراف( ]َوََ

ا أنك تتلو كالم ربك فإذا استحضرت أيها القارئ هةا الشعور، وتةكرت جيد
َزلوَنا : )كما قال تعاىل. العظيم، ازددت له مهابة وتعظيما، وإجالال وتوقريا َلوو أَنـو

َيَة الل هَ  َتُه َخاَشع ا ُمَتَصدِّع ا َمنو َخشو [. 11: احلشر( ]َهَذا الوُقروآَن َعَلى َجَبلو َلَرأَيـو
وجود  ألفاظه، وقو   من شأنه، وعظمته، : أي»: قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل

مبانيه، وبالغته، واشتماله على املواعظ اليت تلني هلا القلوب، أنه لو أنزل على 
جبل من اجلبال الكائنة يف األرض لرأيته مع كونه يف غاية القسو ، وشد   الصالبة، 

متشققًا من خشية اهلل سبحانه، حةرًا من : وضخامة اجلرم خاشعًا متصدعاً، أي
من أن ال يؤدي ما جيب عليه من تعظيم كالم اهلل، وهةا متثيل  عقابه، وخوفاً 

: وختييل يقتضي علو  شأن القرآن وقو   تأثريه يف القلوب، ويدل  على هةا قوله
رَبـَُها لَلن اَس َلَعل ُهمو يـَتَـَفك ُرونَ ) ثَاُل َنضو َمو فيما جيب [. 11: احلشر( ]َوتَلوَك األو

                                                 
 (331ـ 331/  3)وأيضا ( 141/  15)جمموع الفتاوى  1
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وفيه توبيخ، وتقريع للكفار . واعظ، وينزجروا بالزواجرعليهم التفكر فيه؛ ليتعظوا بامل
 . 1«حيث مل خيشعوا للقرآن، وال اتعظوا مبواعظه، وال انزجروا بزواجره

وانظر ـ يا رعاك اهلل ـ كيف يتعامل أحدنا مع رسائل اإلخوان، أو األقارب، أو 
اال، أصحاب الشركات، أو املؤسسات، أو ما شابه ذلك، فإننا نُقبل عليها إقب

فكيف . ونلتزم الصمت لفهم ما يف الرسالة، ونتفاعل معها بقدر قيمة املرسل
واملتكلم بالقرآن هو اخلالق البارئ، الكبري املتعال، امللك القهار، العزيز الغفار، 
املتفرد بتصريف األحوال على التفصيل واإلمجال، تقديرا وتدبريا، املتعايل بعظمته 

 ؟ !وجمده
يأتيك كتاب  !يا عبدي، أما تستحي مين؟ »: ب يف التورا وقد روي أنه مكتو 

من بعض إخوانك وأنت يف الطريق متشي، فتعدل عن الطريق وتقعد ألجله، 
وهةا كتايب أنزلته إليك، انظر  . وتقرؤه وتتدبره حرفاً حرفاً، حىت ال يفوتك شيء منه

، مث كم وصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه، فتأملت طوله وعرضه
أي عبدي، يقعد  !أنت معرض عنه، أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟

إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك، وتصغي إىل حديثه بكل قلبك، 
وها أنا . كف: فإن تكلم متكلم، أو شغلك شاغل عن حديثه، أومأت إليه، أن

من  ذا مقبل عليك وحمدث لك، وأنت معرض بقلبك عين، فجعلتين أهون عندك
 .2أو كما قال. «بعض إخوانك

                                                 
 (146/ 3)فتح القدير 1
األخبـار اإلسـرائيلية فإهنـا ال تصـدق وال تكـةب، ولكـن يسـتأنس وأما (. 101/ 1)كي قوت القلوب أليب طالب امل 2

 .هبا يف بعض األمور اليت ال ختالف أحكام اإلسالم
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  األدب الثالث
 حضور القلب

ا  وحضَِّر القلَب يكن شهيدا  َذا الوعيدا  مدَّرا وعد 
 

 1.نقيض املغيب والغيبة: احلضور لغة
أن حتضر قلبك أيها القارئ حال القراء ، وأنت شهيد غري : واملراد به هنا

 . غائب، تارك حلديث نفسك، غري شارد الةهن
وإال فلن . أن ال يكون غائبا عند التالو  أو االستماع: القلب معناهفحضور 

َإن  َفي َذَلَك ): كما يف قوله تعاىل. حيصل لك نفع وال أجر وال هدى وال ذكرى
َع َوُهَو َشَهيدٌ  اَن َلُه قـَلوٌب َأوو أَلوَقى الس مو َرى َلَمنو ََ قال . (50)سور  ق ( َلَذَو

أي : وقال سفيان. أي قلبه حاضر فيما يسمع: الزجاج قال »: القرطيب يف تفسريه
 2.هـ.ا.«ال يكون حاضرا وقلبه غائب

العقل وإدراك األشياء على ما هي  »: واعلم ـ رمحين اهلل وإياك ـ أن القلب هو
 .عليه

مستعار لشد  اإلصغاء للقرآن ومواعظ الرسول صلى اهلل عليه : وإلقاء السمع
 .لك فال يشغلها شيء آخر تسمعهوسلم، كأن أمساعهم طرحت يف ذ

                                                 
 (116/ 4)لسان العرب  1
 (15/ 10)اجلامع ألحكام القرآن  2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





املشاهد، وصيغة املبالغة فيه للداللة على قو  املشاهد  للمةكر، أي : والشهيد
، 1حتديق العني إليه للحرص على فهم مراده مما يقارن كالمه، من إشار  أو سحنة

وقد جيء هبةه اجلملة احلالية لإلشار  إىل اقرتان . فإن النظر يعني على الفهم
وهةه . مبضمون عاملها، حبيث يكون صاحب احلال ملقيا مسعه مشاهدامضموهنا 

حالة املؤمن، ففي الكالم تنويه بشأن املؤمنني وتعريض باملشركني بأهنم بعداء عن 
وإلقاء السمع مع املشاهد  يوقظ العقل للةكرى . االنتفاع بالةكريات والعرب

 2.هـ.ا.«واالعتبار إن كان للعقل غفلة
َيى ُخَذ الوَكَتاَب َبُقو ةو : )تعاىل قولهولةلك جند  قال قتاد  [ 11: مرمي( ]يَا َيحو

القو   أن يعمل ما أمره اهلل به، وجيانب فيه ما هناه : وقال ابن زيد. أي جبد: وجماهد
 3.ذكره اإلمام الطربي يف جامعه. اهلل عنه

د قراءته وأخةه باجلد أن يكون متجرداً له عن»: قال أبو حامد الغزايل رمحه اهلل
إذا قرأت القرآن حتدث نفسك  »: منصرف اهلمة إليه عن غريه، وقيل لبعضهم

وكان  4.«!بشيء؟ فقال أو شيء أحب إيل من القرآن حىت أحدث به نفسي
بعض السلف إذا قرأ آية مل يكن قلبه فيها أعادها ثانية، وهةه الصفة تتولد عما 

وه يستبشر به ويستأنس وال يغفل قبلها من التعظيم، فإن املعظم للكالم الةي يتل

                                                 
 .اهليئة: السحنة 1
 (514/ 16)التحرير والتنوير  2
 (133 /13)جامع البيان يف تأويل القرآن  3
 (36/ 1)قوت القلوب أليب طالب املكي 4
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ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التايل أهالً له فكيف يطلب األنس . عنه
بالفكر يف غريه وهو يف متنزه ومتفرج، والةي يتفرج يف املتنزهات ال يتفكر يف 

 . 1هـ.ا. «غريها؟
بالقرآن، فامجع  إذا أردت االنتفاع»: وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف الفوائد

قلبك عند تالوته ومساعه وألق مسعك، واحضر حضور من خياطبه به من تكلم به 
َإن  َفي ): قال تعاىل. سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله
َع َوُهَو َشَهيدٌ  اَن َلُه قـَلوٌب َأوو أَلوَقى الس مو َرى َلَمنو ََ . (50)سور  ق ( َذَلَك َلَذَو

لةي يعقل عن فهةا هو احملل القابل واملراد به القلب احلي ا. له ملن كان له قلبوقو 
ٌر َوقـُروآٌن )كما قال تعاىل. اهلل َو َناُه الشِّعوَر َوَما يَنَبَغي َلُه َإنو ُهَو َإا  َذ َوَما َعل مو

ُل َعَلى الوَكاَفرَين اَن َحيًّا َوَيَحق  الوَقوو وألقى السمع أي : وقوله. 2(َمَبيٌن لَتُنَذَر َمن ََ
: وقوله. وجه مسعه وأصغى حاسة مسعه إىل ما يقال له، وهةا شرط التأثر بالكالم

استمع كتاب »: قال ابن قتيبة. أي شاهد القلب حاضر غري غائب( وهو شهيد)
وهو إشار  إىل املانع من . «اهلل وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل وال ساه

. القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأملهحصول التأثري، وهو سهو 
فإذا حصل املؤثر ـ وهو القرآن ـ واحملل القابل ـ وهو القلب احلي ـ ووجد الشرط ـ 

                                                 
 (131/  1)ين إحياء علوم الد 1
 (61،00:يس) 2
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وهو اإلصغاء ـ وانتفى املانع ـ وهو اشتغال القلب وذهوله عن معىن اخلطاب 
 .1انتهى. «وانصرافه عنه إىل شيء آخر ـ حصل األثر، وهو االنتفاع والتةكر

. إن حضور القلب عند التالو ، إمنا هو من أجل وعي وفهم الوعد والوعيد
ْفظ القلبح الشيَء، يقال وَعى الشيء واحلديث، يَعحيه َوْعياً، وَأْوعاه، : فإن الَوْعَي حح

  2.َأْحَفُظ وأَفـَْهمُ : وفالن َأْوَعى من فالن َأي. َحفحظَه وَفهحَمه وقَبحَله فهو واعٍ : أي
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه : حلديث الصحيح عن ابن مسعود قالويف ا

نضر اهلل امرءا مسع منا شيئا فبلغه كما مسعه، فرب مبلغ أوعى له  »: وسلم يقول
 . 3«من سامع

: الفر اءللشر، قال  «الوعيد»للخري، يف حني يستعمل  «الوعد»ويستعمل 
وعدته ـ : وا اخلري والشر، قالوافإذا أسقط. وعدته خريا، ووعدته شرا: تقول العرب

  4.«يف اخلري ـ و أوعدته ـ يف الشرـ
كنت عند أيب عمرو بن العالء، فجاء عمرو بن : وقال األصمعي رمحه اهلل

فةكر آية وعيد، . ال: يا أبا عمرو، وهل خيلف اهلل امليعاد؟ فقال: عبيد، فقال
عد لؤما، وعن اإليعاد  أمن العجم أنت؟ إن العرب َتعُد الرجوع عن الو : فقال له

 : كرما، أوَما مسعَت قول الشاعر ـ هو عامر بن الطفيل ـ

                                                 
 (5: ص)الفوائد  1
 (516/ 13)لسان العرب  2
 (41/  1)صححه األلباين يف مشكا  املصابيح . رواه الرتمةي وابن ماجه 3
 .1/103التبصر    4
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 يــــال يـُْرهحُب ابَن العم مىن َسْطَوت
 فإين  َوإن أْوَعْدتُه أْو َوَعْدتُـــــــــه

 

تَـَهــ 
ُ
 د دــــوال أْخَتيتح من َسْطو  امل

 1.َلُمْخلحُف إيَعادي وُمْنجُز َمْوعدي
 

 2.«ن أحسن الناس قراء  الةي إذا قرأ رأيت أنه خيشى اهللإ »: ويف احلديث
 .جعلين اهلل وإياكم منهم. وما ذلك ـ واهلل أعلم ـ إال لتأثره بآيات الوعد والوعيد

. ومما يساعد على ذلك، أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد واملواثيق والعهود
فإن مل حيضره حزن . ويبكيمث يتأمل تقصريه يف أوامره وزواجره فيحزن ال حمالة 

وبكاء كما حيضر أرباب القلوب الصافية، فليبك على فقد احلزن والبكاء، فإن 
 .3ذلك أعظم املصائب

وروينا عن هبز بن حكيم أن زرار  بن أوىف »: قال اإلمام النووي رمحه اهلل
َر َفي فََإَذا نُقَ : )التابعي اجلليل رضي اهلل عنه أمهم يف صال  الفجر فقرأ حىت بلغ

ٌم َعَسيرٌ ( 1)الن اُقوَر  َمَئذو يـَوو قال هبز . خر ميتا[. 1، 3: املدثر( ] َفَذَلَك يـَوو
 .4«وكنت فيمن محله

كان الفضيل بن عياض »: وروى ابن قدامة بسنده عن يعقوب بن يوسف قال
مر ومل يقف ومل خيوف، وإذا علم  -يعين يف الصال   -إذا علم أن ابنه علياً خلفه 

                                                 
 104\1ربيع األبرار للزخمشري  1
 (130/  4)وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة . رواه أبو نعيم 2
 (100/  1)مستفاد من إحياء علوم الدين  3
 (35: ص)التبيان  4
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يف القرآن وحزن وخوف، فظن يومًا أنه ليس خلفه، فأتى  1س خلفه تنوقأنه لي
نا قوما  ضالين): على ذكر هةه اآلية ( ربنا غلبت علينا شقوتنا َو

فخر علي مغشيًا عليه، فلما علم أنه خلفه وأنه قد سقط : قال. 106:املؤمنون
ه ماء فأفاق، أدركيه، فجاءت فرشت علي: جتوز يف القراء ، فةهبوا إىل أمه فقالوا

أنت قاتل هةا الغالم علي، فمكث ما شاء اهلل، فظن أنه ليس : لفضيل: فقالت
فخر ميتاً، . 40:الزمر( وبدا لهم من اهلل ما لم يكونوا يحتسبون(خلفه فقرأ 

أدركيه، فجاءت فرشت عليه ماء فإذا : وجتوز أبوه يف القراء ، وأتت أمه فقيل هلا
 2.«هو ميت رمحه اهلل

                                                 
لسان العرب . )«تنوق فالن يف مطعمه وملبسه وأموره إذا جتود وبالغ »: قال ابن منظور. تأنق وجتمل وتزين: تنوق 1

(10 /564) 
 (113: ص)التوابون البن قدامة  2

. 
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  لرابعاألدب ا
 التدبر

  ا تشتغلو ا تلتفتو لغيرهَ    تفَكٌر في آيَهَ  رٌ تدبَـ 
 .التدبر: وهةا األدب الرابع

عبار  عن النظر يف عواقب األمور، وهو : التدبر»: قال اجلرجاين يف التعريفات
قريب من التفكر، إال أن التفكر تصرف القلب بالنظر يف الدليل، والتدبر تصرفه 

 .1«قببالنظر يف العوا
وتدبُّر «:واملقصود منه هنا، ما أشار إليه العالمة ابن القيم رمحه اهلل بقوله

أن ينظر يف أوله وآخره مث يعيد نظره مر  بعد مر ، وهلةا جاء على بناء : الكالم
ومسي استبصارا وهو استفعال من التبصر، وهو . التفعل كالتجرع، والتفهم والتبني

وكل من التةكر والتفكر، له فائد  غري فائد  . للبصري تبني األمر وانكشافه وجتليه 
 . اآلخر

فالتةكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه لريسخ فيه ويثبت وال ينمحي 
 . فيةهب أثره من القلب مجلة

والتفكر يفيد تكثري العلم واستجالب ما ليس حاصال عند القلب، فالتفكر 
  2.«حُيصله، والتةكر حيفظه

                                                 
 (34: ص)التعريفات  1
 (135/  1)مفتاح دار السعاد    2
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وهو وراء حضور القلب، فإنه قد ال : التدبر »: ام الغزايل رمحه اهللوقال اإلم
. يتفكر يف غري القرآن، ولكنه يقتصر على مساع القرآن من نفسه وهو ال يتدبره

ولةلك ُسن لنا الرتتيل يف الظاهر ليتمكن من التدبر . واملقصود من القراء  التدبر
باد  ليس فيها تفقه، وال خري يف ال خري يف ع»: قال علي رضي اهلل عنه. بالباطن

 . 1«تفقه ليس فيه تفهم، وال خري يف قراء  ليس فيها تدبر
إذا مل يتمكن ـ القارئ ـ من التدبر إال  »: لةا، قال أبو حامد الغزايل رمحه اهلل

برتديد اآلية فلريدد، إال أن يكون خلف إمام، فإنه لو بقي يف تدبر آية وقد اشتغل 
مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحد  مما . كان مسيئاً اإلمام بآية أخرى  

 . يناجيه عن فهم بقية كالمه
. وكةلك إن كان يف تسبيح الركوع وهو متفكر يف آية قرأها إمامه فهةا وسواس

يف : الوسواس يعرتيين يف الصال ، فقيل«:فقد روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال
ة أحب إيل من ذلك، ولكن يشتغل قليب ألن ختتلف يف األسن: أمر الدنيا؟ فقال

وهو  . فعد ذلك وسواساً . «وأين كيف أنصرف. مبوقفي بني يدي ريب عز وجل
كةلك، فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه، والشيطان ال يقدر على مثله إال بأن 

إن  »: وملا ذكر ذلك للحسن، قال. يشغله مبهم ديين، ولكن مينعه به عن األفضل
 . «ما اصطنع اهلل ذلك عندناكنتم صادقني عنه ف

                                                 
 (05: ص)أخالق العلماء لآلجري  1
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قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية  »: وعن أيب ذر قال
بـوُهمو فََإنـ ُهمو َعَباُدَك َوَإنو تـَغوَفرو َلُهمو فََإن َك أَنوَت الوَعزَيُز : )يرددها وهي َإنو تـَُعذِّ

 . 1«[113: املائد ( ]الوَحَكيمُ 
تَـَرُحوا ) : عنه ليلة هبةه اآليةوقام متيم الداري رضي اهلل َأمو َحَسَب ال َذيَن اجو

َياُهمو َوَمَماتـُُهمو  ال َذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الص اَلَحاَت َسَواء  َمحو َعَلُهمو ََ الس يَِّئاَت َأنو َنجو
ُكُمونَ   [.11: اجلاثية( ]َساَء َما َيحو

َتا: )وقام سعيد بن جبري ليلة يردد هةه اآلية رَُمونَ َوامو َم أَيـََها الوُمجو ( ُزوا الويَـوو
 [.31: يس]

إين ألفتتح السور  فيوقفين بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها »: وقال بعضهم
 . «حىت يطلع الفجر

 .«آية ال أتفهمها وال يكون قليب فيها، ال أعد هلا ثواباً  «:وكان بعضهم يقول
تلو اآلية فأقيم فيها أربع إين أل»: وحكي عن أيب سليمان الداراين أنه قال

 .«ولوال أين أقطع الفكر فيها ما جاوزهتا إىل غريها. ليال، أو مخس ليال
وعن بعض السلف أنه بقي يف سور  هود ستة أشهر، يكررها وال يفرغ من  

 . التدبر فيها
يل يف كل مجعة ختمة، ويف كل شهر ختمة، ويف كل »: وقال بعض العارفني

وذلك حبسب . «نة ثالثني سنة ما فرغت منها بعدسنة ختمة، ويل ختمه م

                                                 
 .حديث صحيح رواه أمحد والنسائي وابن ماجه والبيهقي 1
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أقمت نفسي مقام األجراء، فأنا  »: وكان هةا أيضًا يقول. درجات تدبره وتفتيشه
 .1انتهى. «أعمل مياومة وجمامعة ومشاهر  ومساهنة

وأما تدبر آيات الكتاب العزيز فله »: «النصيحة الكافية»وقال رمحه اهلل يف 
. م بغريبه، وما ال بد له من أحكامه، من غري إفراطالعل: أحدها: شروط ثالثة

والنظر يف كل مقام . وعدُم التقيد باحملفوظ من التفاسري، بعد إثبات أحكامها
، وَحد  2حبسبه، فللقرآن ظاهر وهو للنحا  والقراء، وباطن وهو ألصحاب املعاين

 3.«وهو للفقهاء، ومطلع وهو للعلماء، أهل الةوق والشهود
التَّثَبُّت، : ين التأمل، وهو البد منه لقارئ القرآن، إال أن التأمل معناهوالتدبر قر 

 .وتَأمَّلُت الشيَء َأي نظرت إحليه ُمستْثبحتاً له، وتََأم ل الرجُل تـَثَبَّت يف اأَلمر والنظر
فهو حتديق : وأما التأمل يف القرآن: فصل »: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل

ه ومجع الفكر على تدبره وتعقله وهو املقصود بإنزاله ال جمرد ناظر القلب إىل معاني
بَـُّروا آيَاتحهح :)تالوته بال فهم وال تدبر قال اهلل تعاىل كحَتاٌب أَنـْزَْلَناُه إحلَْيَك ُمَباَرٌك لحَيدَّ

مو َعَلى َأَفاَل يـََتَدبـ ُروَن الوُقروآَن أَ :)وقال تعاىل[. 11: ص( ]َولحَيَتةَكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابح 
َفاُلَها َل َأمو َجاَءُهمو َما : )وقال تعاىل. [14: حممد( ]قـُُلوبو َأقـو بـ ُروا الوَقوو َأفـََلمو َيد 

                                                 
: مســاهنة. مــن الشـهر: مشـاهر . مــن اجلمعـة : جمامعـة. مــن اليـوم: مياومـة. (131/  1)إحيـاء علـوم الــدين بتصـرف  1

 .من السنة
ن القرآن هنا ما ذهبت إليه القرامطة الباطنيـة الـةين حرفـوا معانيـه، وإمنـا يـراد بـه الفـتح الربـاين الـةي يفـتح ال يراد بباط 2

 .وما سوى ذلك فإمنا هو ضالل واحنراف. سبحانه على من يريد من عباده، كالفهم الةي فهمه ابن عباس من سور  النصر
 13\1النصيحة الكافية اإلمام الغزايل  3
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َو لَينَ  َزلوَناُه قـُروآن ا َعَربَيًّا : )وقال تعاىل[. 63: املؤمنون( ]َلمو يَأوَت آبَاَءُهُم األو َإن ا أَنـو
 [. 1: يوسف( ]َلَعل ُكمو تـَعوَقُلونَ 

فليس . «نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاختةوا تالوته عمال»: ال احلسنوق
شيء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده وأقرب إىل جناته، من تدبر القرآن وإطالة التأمل 
ومجع الفكر على معاين آياته، فإهنا تطلع العبد على معامل اخلري والشر حبةافريحا 

تعرفه : وباجلملة...راهتما ومآل أهلهما،وعلى طرقاهتما وأسباهبما وغاياهتما ومث
الرب املدعو إليه، وطريق الوصول اليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه يف 

ما يدعو إليه الشيطان والطريق املوصلة إليه وما : مقابل ذلك ثالثة أخرى
للمستجيب لدعوته من اإلهانة والعةاب بعد الوصول إليه، فهةه ستة أمور 

 1.انتهى.«..ية للعبد معرفتها ومشاهدهتا ومطالعتهاضرور 
ويف هةا . وال حيصل التدبر والتأمل إال ملن كان له حظ وفري من اللغة العربية

: يقول العالمة ابن عاشور رمحه اهلل عن قيمة اللغة العربية وضرورهتا لفهم القرآن
لغتهم، سواء  أما العربية فاملراد منها معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب»

حصلت تلك املعرفة بالسجية والسليقة، كاملعرفة احلاصلة للعرب الةين نزل القرآن 
بني ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم، كاملعرفة احلاصلة للمولدين الةين 

 . شافهوا بقية العرب ومارسوهم، واملولدين الةين درسوا علوم اللسان ودونوها
ت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك إن القرآن كالم عريب، فكان

يقع الغلط وسوء الفهم ملن ليس بعريب بالسليقة، ونعين بقواعد العربية جمموع علوم 

                                                 
 (446ـ 443/  1)الكني  مدارج الس 1
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ومن وراء . منت اللغة، والتصريف، والنحو، واملعاين، والبيان: اللسان العريب، وهي
راكيب بلغائهم، ذلك استعمال العرب املتبع من أساليبهم يف خطبهم وأشعارهم وت

ويدخل يف ذلك ما جيري جمرى التمثيل واالستئناس للتفسري من أفهام أهل اللسان 
: «الكشاف»أنفسهم ملعاين آيات غري واضحة الداللة عند املولدين، قال يف 

ومن حق مفسر كتاب اهلل الباهر، وكالمه املعجز أن يتعاهد يف مةاهبه بقاء »
اهلا، وما وقع به التحدي سليما من القادح، النظم على حسنه والبالغة على كم

 .1«فإذا مل يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبالغة على مراحل
ولعلَمي البيان واملعاين مزيد اختصاص بعلم التفسري، ألهنما وسيلة إلظهار 
خصائص البالغة القرآنية، وما تشتمل عليه اآليات من تفاصيل املعاين، وإظهار 

. ولةلك كان هةان العلمان يسميان يف القدمي علم دالئل اإلعجاز. إلعجازوجه ا
علم التفسري الةي ال يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل »: «الكشاف»قال يف 

ذي علم، فالفقيه وإن برز على األقران يف علم الفتاوى واألحكام، واملتكلم وإن 
صص واألخبار وإن كان من برز على أهل الدنيا يف صناعة الكالم، وحافظ الق

ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من احلسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان 
أحنى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقو  حلييه، ال يتصدى منهم أحد 
لسلوك تلك الطرائق، وال يغوص على شيء من تلك احلقائق، إال رجل قد برع يف 

 3.انتهى من التحرير.2«..ا علما البيان واملعاينعلمني خمتصني بالقرآن وح

                                                 
 (63/ 1)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخمشري 1
 (1/ املقدمة: )املصدر نفسه 2
 (11ـ 13/  1)انظر التحرير والتنوير  3
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  األدب الخامس
 التفهم

 ن مستفصحاما خفا والشيَخ َُ لَ   مستفهما آلَيَه مستوضحا
 .التفهم: هةا األدب اخلامس، وهو

حلصوله  »التفهُّم  »واختيار بناء التفعُّل يف . معناه طلب فهمه: وتفهُُّم الشيء
 .1والتعلُّمبعد مهلة وتدرج، كالتبصُّر 

أن يستوضح  »: فالتفهم ـ إذا ـ هو كما قال اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه اهلل
وذكر . من كل آية ما يليق هبا، إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات اهلل عز وجل

وذكر أحوال املكةبني هلم، وأهنم  . وذكر أحوال األنبياء عليهم السالم. أفعاله
 . اجره، وذكر اجلنة والناركيف أهلكوا، وذكر أوامره وزو 

ٌء َوُهَو الس َميُع :)أما صفات اهلل عز وجل فكقوله تعاىل َمثوَلَه َشيو لَيوَس ََ
َمُن :)وكقوله تعاىل[. 11: الشورى( ]الوَبَصيرُ  الوَمَلُك الوُقَدوُس الس اَلُم الوُمؤو

َرَُونَ الوُمَهيوَمُن الوَعزَيُز الوَجب اُر الوُمَتَكبـُِّر ُسبوَحاَن الل   [. 15: احلشر( ]َه َعم ا ُيشو
فليتأمل معاين هةه األمساء والصفات لينكشف له أسرارها، فتحتها معان مدفونة 

وإليه أشار علي رضي اهلل عنه ملا سأله أبو جحيفة . ال تنكشف إال للموفقني
: هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب اهلل؟ فأجابه بقوله: رضي اهلل عنه

                                                 
 (440/ 1)مدارج السالكني البن القيم 1
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ةي فلق احلبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إال فهما يعطيه اهلل رجال يف القرآن ال وال»
 . 1احلديث «..

 .فكن ـ أيها القارئ ـ حريصاً على طلب ذلك الفهم
من أراد علم األولني واآلخرين فليثور »: قال ابن مسعود رضي اهلل عنه

مل يدرك أكثر وأعظم علوم القرآن حتت أمساء اهلل عز وجل وصفاته، إذ . 2«القرآن
 .اخللق منها إال أموراً الئقة بأفهامهم، ومل يعثروا على أغوارها

فافهم منها صفات . فكةكره خلق السموات واألرض وغريها: وأما أفعاله تعاىل
فينبغي لك . اهلل عز وجل، إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته

أي  ـاحلق رآه يف كل شيء عل، فمن عرف أن تشهد يف العقل الفاعل دون الف
ورأى املخلوقات كلها أدلة على بارئها وفاطرها،   ـ رأى أثر اخلالق سبحانه وتعاىل

وعلى وحدانيته، وأنه ال تنبغي الربوبية واإلهلية هلا بوجه ما، بل ال تنبغي إال ملن 
 : فطرها وبرأها كما قال القائل

 تأمل سطور الكائنات فإهنـــــا
 تأملت خطهاوقد خط فيها لو 

 

 إىل امللك األعلى إليك رسائل 
 أال كل شيء ما خال اهلل باطل

 

                                                 
 .املسلم بالكافر باب فكاك األسري، وباب العاقلة، وباب ال يقتل: أخرجه البخاري يف صحيحه يف ثالثة أبواب  1
قراءتُه : تـَْثوحيُر القرآن: قال مشر( 400/  4) -شعب اإلميان للبيهقي ( 45/  3) -املعجم الكبري للطرباين  2

انظر )وثورُت األمر حبثُت فيه، وثور القرآن حبث عن معانيه وعن علمه . انتهى. «ومفاتشة العلماء به يف تفسريه ومعانيه
 (103/  4) -لسان العرب 
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 : وقال آخر 
 فوا عجبا كيف يعصى اإلله
 هلل  يف  كل  حتريكــــــــــــــة
 ويف كل شيء له آيــــــــــــــــة

 

 أم كيف جيحده جاحد 
 وتسكينة أبدا شاهـــــد

 .1!تدل على أنه واحــــد 
 

ومن . هو منه ـ سبحانه ـ وإليه وبه وله، فهو الكل على التحقيقإذ كل شيء ف
ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خال اهلل . 2ال يراه يف كل ما يراه فكأنه ما عرفه

باطل، وأن كل شيء هالك إال وجهه؛ ال أنه سيبطل يف ثاين احلال؛ بل هو اآلن 
يث إنه موجود باهلل باطل إن اعترب ذاته من حيث هو، إال أن يعترب وجوده من ح

. عز وجل وبقدرته فيكون له بطريق التبعية ثبات، وبطريق االستقالل بطالن حمض
وهلةا ينبغي إذا قرأ التايل قوله عز : 3وهةا مبدأ من مبادئ علم املكاشفة

ُرثُونَ :)وجل ُتمو َما َتحو َربُونَ ( ... )َأفـََرأَيـو ُتُم الوَماَء ال َذي َتشو ُتُم الن اَر َأفـَرَ (... )َأفـََرأَيـو أَيـو
فال يقصر نظره على املاء والنار واحلرث [. 01 - 65: الواقعة( ]ال َتي ُتوُرونَ 

                                                 
 111\1: مستفاد من مفتاح السعاد  لإلمام ابن القيم رمحه اهلل عارضتنيما بني  1
حتتـاج إىل شـرح، إذ ال يـراد هبـا أن وجـود املخلـوق هـو عـني  «من ال يراه يف كل مـا يـراه فكأنـه مـا عرفـه»: هةه العبار  2

القـــائلني بوحـــد  الوجـــود، وإمنـــا  وجــود اخلـــالق فهـــةا تعطيـــل للصـــانع وجحـــود لــه وهـــو جـــامع لكـــل شـــرك، وهـــو قــول االحتاديـــة
من مل ير ويشهد هلل تعاىل بالربوبية والقيومية فيما يـراه مـن حسـن التـدبري واخللـق والـرزق والعطـاء واملنـع والضـر والنفـع : معناها

 .إخل..ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خال اهلل باطل: ولةلك قال. فكأنه ما عرف ربه جل وعال. إخل..
ح صــويف، وال مشـاحا  يف االصــطالحات إذا مل ختــالف أصـول الــدين، ولــةلك قـال ابــن القــيم رمحــه املكاشـفة اصــطال 3

مـــدارج . «..املكاشـــفة واملشـــاهد  قـــو  اليقـــني ومزيـــد العلـــم وارتفـــاع احلجـــب املانعـــة مـــن ذلـــك ال نفـــس معاينـــة احلقيقـــة»: اهلل
 (160ـ5/163)الساكني 
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واملين، بل يتأمل يف املين وهو نطفة متشاهبة األجزاء، مث ينظر يف كيفية انقسامها 
إىل اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها باألشكال املختلفة 

د والرجل والكبد والقلب وغريها، مث إىل ما ظهر فيها من الصفات من الرأس والي
الشريفة من السمع والبصر والعقل وغريها، مث إىل ما ظهر فيها من الصفات 

: املةمومة من الغضب والشهو  والكرب واجلهل والتكةيب واجملادلة كما قال تعاىل
َناُه َمنو نُ ) نوَساُن أَن ا َخَلقو [. 00: يس( ]طوَفةو فََإَذا ُهَو َخَصيٌم ُمَبينٌ َأَوَلمو يـََر اإلوَ

فيتأمل هةه العجائب ليرتقى منها إىل عجب العجائب، وهو الصفة اليت منها 
صدرت هةه األعاجيب فال يزال ينظر إىل الصنعة فريى الصانع ـ تبارك اهلل أحسن 

 اخلالقني ـ
وا وُضربوا وقُتل فإذا مسعت منها كيف ُكةب: وأما أحوال األنبياء عليهم السالم

فافهم منه صفة االستغناء هلل عز وجل عن الرسل واملرسل إليهم، وأنه لو . بعضهم
وإذا مسعت نصرهتم يف آخر األمر فافهم . أهلك مجيعهم مل يؤثر يف ملكه شيئاً 
 .قدر  اهلل عز وجل وإرادته لنصر  احلق

منه  وأما أحوال املكةبني؛ كعاد ومثود وما جرى عليهم، فليكن فهمك
استشعار اخلوف من سطوته ونقمته، وليكن حظك منه االعتبار يف نفسك، وأنك 
إن غفلت وأسأت األدب واغرترت مبا أُمهلت فرمبا تدركك النقمة وتنفة فيك 

 . القضية
وكةلك إذا مسعت وصف اجلنة والنار وسائر ما يف القرآن، فال ميكنك 

إمنا لكل عبد بقدر رزقه، فال رطب استقصاء ما يُفهم منه، ألن ذلك ال هناية له، و 
ُر ) .وال يابس إال يف كتاب مبني ُر َمَداد ا َلَكَلَماَت رَبِّي لََنَفَد الوَبحو اَن الوَبحو ُقلو َلوو ََ
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َنا َبَمثوَلَه َمَدد ا َلَماُت رَبِّي َوَلوو َجئـو َفَد ََ ولةلك [. 101: الكهف( ]قـَبوَل َأنو تـَنـو
ألوقرت سبعني بعريًا من تفسري فاحتة لو شئت »: قال علي رضي اهلل عنه

 . 1«الكتاب
فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح »: يقول الغزايل متمما

ومن مل يكن له فهم ما يف القرآن ـ ولو يف . بابه، فأما االستقصاء فال مطمع فيه
َتَمُع َإلَ :)أدىن الدرجات ـ دخل يف قوله تعاىل ُهمو َمنو َيسو يوَك َحت ى َإَذا َخَرُجوا َوَمنـو

َمنو َعنوَدَك قَاُلوا لَل َذيَن ُأوتُوا الوَعلوَم َماَذا قَاَل آنَف ا ُأولََئَك ال َذيَن طََبَع الل ُه َعَلى 
َواَءُهمو  والطابع هي املوانع اليت سنةكرها يف [. 16: حممد( ]قـُُلوَبَهمو َواتـ بَـُعوا َأهو

  2.بتصرفهـ من اإلحياء .ا.«موانع الفهم
ال يكون املريد مريدًا حىت جيد يف القرآن كل ما يريد »: قال بعض العارفني

  3.«ويعرف منه النقصان واملزيد ويستغين باملوىل عن العبيد
أن هةا األدب، الةي هو التفهم ـ طلب الفهم ـ مطلوب من القارئ، : والقصد

الطربي بسنده عن ابن فقد روى اإلمام . ألن فهم القرآن ينقسم إىل أربعة أقسام

                                                 
 (11/ 1)قوت القلوب  1
 .بتصرف( 134ـ135  /1)إحياء علوم الدين  2
 (103/ 1)قوت القلوب  3
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وجٌه تعرفه العرُب من كالمها، وتفسري : التفسرُي على أربعةح أوجهٍ »: عباس أنه قال
 . 1«الَ يُعةر أحٌد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء، وتفسري الَ يعلمه إال اهلل تعاىل

وهةا تقسيم صحيح، فأما الةي تعرفه العرب  »: قال اإلمام الزركشي رمحه اهلل
 .لةي يرجع فيه إىل لساهنم وذلك شأن اللغة واإلعرابفهو ا

فعلى املفسر معرفة معانيها ومسميات أمسائها، وال يلزم ذلك : فأما اللغة
مث إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خرب . القارئ

يكف الواحد واالثنني واالستشهاد بالبيت والبيتني، وإن كان مما يوجب العلم مل 
، وأما اإلعراب 2ذلك، بل البد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر

فما كان اختالفه حميال للمعىن وجب على املفسر والقارئ تعلمه، ليتوصل املفسر 
وإن مل يكن حميال للمعىن وجب . إىل معرفة احلكم، وليسلم القارئ من اللحن

على املفسر ليتوصل إىل املقصود  تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن، وال جيب
 . دونه، على أن جهله نقص يف حق اجلميع

إذا تقرر ذلك، فما كان من التفسري راجعا إىل هةا القسم فسبيل املفسر 
التوقف فيه على ما ورد يف لسان العرب، وليس لغري العامل حبقائق اللغة ومفهوماهتا 

                                                 
/ 1)والطـــــرباين يف مســـــند الشـــــاميني (. 164: ص)والفريـــــايب يف القـــــدر (. 03/ 1)رواه الطـــــربي يف جـــــامع البيـــــان  1
501.) 

مسألة خرب اآلحاد وهل يوجب العلم أم ال، والفرق بينه وبني املتواتر، فيه مباحث طويلة يف أصول الفقه، ليس هنا  2
 (304/ 1)العد  يف أصول الفقه البن الفراء : راجع إن شئت. كرهحمل ذ 
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فقد يكون . علم اليسري منهاتفسري شئ من الكتاب العزيز، وال يكفي يف حقه ت
 . اللفظ مشرتكا وهو يعلم أحد املعنيني

ما ال يعةر أحد جبهله وهو ما تتبادر األفهام إىل معرفة معناه من : الثاين
النصوص املتضمنة شرائع األحكام ودالئل التوحيد، وكل لفظ أفاد معىن واحدا 

خيتلف حكمه وال يلتبس جليا ال سواه يعلم أنه مراد اهلل تعاىل، فهةا القسم ال 
 (فاعلم أنه ا إله إا اهلل):درك معىن التوحيد من قوله تعاىلتأويله، إذ كل أحد ي

موضوعة يف اللغة للنفي، وإال ( ال)وإن مل يعلم أن . ال شريك له يف إهليته: وأنه
ويعلم كل أحد بالضرور  أن مقتضى . وأن مقتضى هةه الكلمة احلصر. لإلثبات

َََعينَ ) :قوله تعاىل ُعوا َمَع الر ا اَة َواروََ [. 45: البقر ( ]َوَأَقيُموا الص اَلَة َوآُتوا الز ََ
وحنوها من األوامر، طلب إدخال ماهية املأمور به يف الوجود، وإن مل يعلم أن 

فما كان من هةا القسم ال يقدر . مقتضاها الرتجيح وجوبا أو ندبا «افعل»صيغة 
 .فاظه، ألهنا معلومة لكل أحد بالضرور أحد يدعي اجلهل مبعاين أل

ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل، فهو ما جيري جمرى الغيوب حنو اآلي : الثالث
املتضمنة قيام الساعة، ونزول الغيث، وما يف األرحام، وتفسري الروح، واحلروف 
املقطعة، وكل متشابه يف القرآن عند أهل احلق، فال مساغ لالجتهاد يف تفسريهن 

إما نص من التنزيل، أو بيان : طريق إىل ذلك إال بالتوقيف من أحد ثالثة أوجهوال 
فإذا مل يرد فيه توقيف . من النيب صلى اهلل عليه وسلم، أو إمجاع األمة على تأويله

 . من هةه اجلهات، علمنا أنه مما استأثر اهلل تعاىل بعلمه
عليه إطالق التأويل، ما يرجع إىل اجتهاد العلماء، وهو الةي يغلب : والرابع

وذلك . وهو صرف اللفظ إىل ما يؤول إليه، فاملفسر ناقل، واملؤول مستنبط
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وكل لفظ احتمل معنيني . استنباط األحكام، وبيان اجململ، وختصيص العموم
فصاعدا فهو الةي ال جيوز لغري العلماء االجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد 

عتمدوا جمرد رأيهم فيه على ما تقدم بيانه، وكل الشواهد والدالئل، وليس هلم أن ي
 .1«إخل.....لفظ احتمل معنيني فهو قسمان

                                                 
 (163ـ 164/  1)راجع ما جاء يف الربهان  1
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  األدب السادس
 موانع الفهم 

يما تحيَد وَتَخل      وسلو  وحاذرن ما يحجب الفهم  عن َُنههاَ 
 

 . هةا األدب السادس، وهو التخلي عن حجب الفهم
َوَإَذا َسأَلوُتُموُهن  َمَتاع ا :)لتنزيلويف ا. مجع حجاب، وهو كل ما يسرت: واحُلجب

أَُلوُهن  َمنو َورَاَء َحَجابو  اَن لََبَشرو َأنو ) :، وقوله تعاىل[35: األحزاب( ]فَاسو َوَما ََ
ي ا َأوو َمنو َورَاَء َحَجابو َأوو يـُروَسَل َرُسوا  فـَُيوَحَي بََإذونََه َما َيَشاُء  ُيَكلَِّمُه الل ُه َإا  َوحو

ََن ةو َمم ا : )وقوله تعاىل[. 31: الشورى( ]ُه َعَلي  َحَكيمٌ َإن   َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا َفي َأ
ٌر َوَمنو بـَيوَنَنا َوبـَيوَنَك َحَجاٌب فَاعوَملو َإنـ َنا َعاَمُلونَ  ُعونَا َإلَيوَه َوَفي آَذانََنا َوقـو ( َتدو

 [.3: فصلت]
 . مما حيول بني القارئ وبني الفه: واملراد به هنا

أن عجائب القرآن وعلومه، وغرائبه وفنونه، قد : واعلم ـ أرشدين اهلل وإياك ـ 
حال بيننا وبني فهمها وتةوق حالوهتا، حجاب الةنوب، وكثر  العيوب، وإال 

 . ألطلعنا ربنا على ما حيري القلوب
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 : فقد روى أبو نعيم بسنده يف حلية األولياء، عن سفيان بن عيينة قال
لو طُهرت قلوبكم ما شبعت من كالم اهلل، »: عفان رضي اهلل عنه قال عثمان بن

 .  1«يعين يف املصحف -وما أحب أن يأيت علي يوم وال ليلة إال أنظر يف كالم اهلل 
من أراد العلم فـَْلُيثـَوِّرح القرآن؛ فإن فيه علم «:وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه

 . 2«األولني واآلخرين
لقيت عابداً من العباد «:عت إبراهيم بن أدهم يقولوقال أبو يوسف الفويل مس

منعتين عجائب القرآن أن : مل ال تنام؟ فقال يل: قيل أنه ال ينام الليل، فقلت له
 . 3«أنام

إن : وأخرج ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال
تبلغ غايته، فمن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، ال تنقضي عجائبه، وال 

أوغل فيه برفق جنا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحالل وحرام، 
وناسخ ومنسوخ، وحمكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التالو ، وبطنه التأويل، 

 . »4فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء 

                                                 
 (500/  0)حلية األولياء   1
 .سبق خترجيه 2
 (560/  5) -حلية األولياء  3
 (1/430)ذكره السيوطي يف اإلتقان  4
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بليل وال  صحبت رجاًل شهرين، وما رأيته نائماً : وقال أسلم بن عبد امللك
إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من »: ما لك ال تنام؟ قال: هنار، فقلت

  1. «أُعجوبة إال وقعت يف أخرى
وروى ابن نصر بسنده من طريق أيب األحوص عن عبد اهلل بن مسعود رضي 

إن هةا القرآن مأدبة اهلل، »: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اهلل عنه قال
ا مأدبته ما استطعتم، وإن هةا القرآن هو حبل اهلل و هو النور املبني و فتعلمو 

الشفاء النافع، عصمة من متسك به، و جنا  من تبعه، ال يعوج فيقوم، و ال يزيغ 
فيستعتب، و ال تنقضي عجائبه، وال خيلق عن كثر  الرد، اتلوه فإن اهلل يأجركم 

و لكن بألف ( امل)قول بـ على تالوته بكل حرف عشر حسنات، أما إين ال أ
 . 2«عشرا و بالالم عشرا و بامليم عشرا

ال تنثروه نثر »: بسنده عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال 3وأخرج اآلجري
الدقل، وال هتةوه هة  الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، وال يكن هم  

 . 4«أحدكم آخر السور 

                                                 
وهـةه مبالغـة يف كـون الرجـل ال ينـام بليـل وال هنـار، : ، قلـت(5/  1)مواعظ ابن اجلوزي  ( 54/  1)صفة الصفو    1

 .اللهم أن يكون أسلم بن عبد اهلل مل يره حال نومه
حيتمـل، واهلل أعلـم، أن يكـون وهـم يف  »: قـال ابـن كثـري رمحـه اهلل. البـن نصـر املـروزي( 00) »قيام الليـل  »كتاب . 2

/  1)تفســري ابــن كثــري  . »شــاهد مــن وجــه آخــر، واهلل أعلــم رفــع هــةا احلــديث، وإمنــا هــو مــن كــالم ابــن مســعود، ولكــن لــه 
و هـةا إسـناد ال بـأس بـه يف املتابعـات، رجالـه كلهـم ثقـات رجـال مسـلم غـري اهلجـري و :وقال الشيخ األلباين رمحـه اهلل(. 11

 .امسه إبراهيم بن مسلم و هو لني احلديث
 .هـ560تويف سنة . فعي حمدثفقيه شا: هو حممد بن احلسني بن عبد اهلل، أبو بكر اآلجري 3
   3أخالق أهل القرآن ص 4
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  الحجاب األول
 تكلف مخارج الحروف 

  أّوُلها تكَلٌف إذا قـََرا
إن أول هةه احلجب، اليت حتجب القارئ عن فهم القرآن وتدبره واالهتداء به، 

وذلك ألنه أول ما يتعلمه قارئ القرآن يف علم . تكلُّف النطق مبخارج احلروف
 .التجويد

هو العلم الةي يعرف منه خمرج كل : واعلم ـ رمحك اهلل ـ أن علم التجويد
ن الصفات الالزمة كاجلهر واالستعالء، ومستحقه من الصفات حرف، وحقه م

 .العارضة كالتفخيم واإلخفاء، مث أقسام الوقف واالبتداء، إىل غري ذلك
وطريق حتصيله رياضة اللسان وكثر  التكرار بعد العرض والسماع بالنطق 

 .الصحيح على يد شيخ متقن لقراء  القرآن الكرمي
وأما . على كل مكلف يقرأ شيئا من القرآن فالوجوب: وأما حكم العمل به

 . 1فعلى الوجوب الكفائي: حكم تعليم هةا العلم
 .خمارج احلروف وصفاهتا وأحكامها: وأشهر مباحثه

                                                 
فهو ما توجه فيه الطلب إىل كل مكلف، أي طلـب : أما الواجب العيين. الواجب ينقسم إىل قسمني،  عيين وكفائي 1

 .الشارع فعله من كل واحد من املكلفني، فال يكفي فيه قيام البعض دون البعض اآلخر

لب الشارع حصـوله مـن مجاعـة املكلفـني مـن غـري نظـر إىل فاعلـه، ألن مقصـود الشـارع هو ما ط: وأما الواجب الكفائي
روضـة . )حصول الفعل فقط، فإذا فعله البعض سقط اإلمث عن الباقني، وإذا مل يفعـل هنائيًّـا أمث اجلميـع، لتعلـق الطلـب بالكـل

 .بتصرف( 115/ 1( )111/ 1)الناظر وجنة املناظر 
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، والرعاية (هـ513ت )اخلاقانية ملوسى بن عبيد اهلل : وأشهر كتبه قدميا وحديثا
حا حملمد بن حممد والتمهيد، وكةا اجلزرية كال(. هـ450ت )ملكي بن أىب طالب 

وهناية القول املفيد للعالمة حممد مكي (. هـ355ت )بن اجلزرى 
ت )وهداية القارئ لعبد الفتاح عجمى املرصفى (. هـ 1513:ت)نصر،

 (. هـ1401
: وقد كثرت األدلة والفتاوى ونصوص العلماء على وجوبه، منها قوله تعاىل

 .مر يفيد الوجوبفهةا أمر، واأل. 4:املزمل( ورتل القرآن ترتيال)
الرتتيل هو جتويد احلروف، ومعرفة االبتداء »: ويروى أن علي رضي اهلل عنه قال

 . 1»والوقوف 
فمن أخل بتصحيح . 13:الزمر( قرآنا عربيا غير ذي عوج): وقال تعاىل

 :ولةا قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل. قراءته له، فقد ارتكب حمظورا
 واألخذ بالتجويد حتم ازم

 
  .من لم يجود القرآن آثـــم 

 
، واملبالغة يف تكلف النطق باحلرف خمل هبةا وعلم التجويد وسيلة وليس غاية

الفن، وقد أشار إىل هةا املعىن اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف منظومته، إذ قال يف 
 :تعريف التجويد

 َمنو َصَفةو َلَها َوُمسَتَحق َهــا  َوُهَو َإعطواُء الوُحُروَف َحق َها

                                                 
 .بغري سند( 131/  1)اإلتقان يف علوم القرآن ذكره اإلمام السيوطي يف  1
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 صَلــهَ َوَرَد َُلِّ َواَحدو ألَ 
 ُمَكمِّال  َمنو َغيوَر َما َتَكلُـــفَ 

 

َمثلـــهَ  ُظ َفي َنَظيرََه ََ  َوالل فو
 .بَالُلطوَف َفي الَنطوَق َباَل تـََعَسـف

 
 

التجويد حلية القراء ، وهو إعطاء : قال القراء »: قال اإلمام السيوطي رمحه اهلل
قها وترتيبها، ورد احلرف إىل خمرجه وأصله، وتلطيف النطق به على  احلروف حقو 

كمال هيئته من غري إسراف وال تعسف، وال إفراط وال تكلف، وإىل ذلك أشار 
من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه  »: صلى اهلل عليه وسلم بقوله

نه قد أعطي حظاً وكان رضي اهلل ع. يعين ابن مسعود. 1«على قراء  ابن أم عبد
 .2هـ.ا.«عظيماً يف جتويد القرآن

وفرقة أخرى غلب عليها الوسوسة : الفرقة الثالثة»: وقال اإلمام الغزايل رمحه اهلل
فال تزال حتتاط يف .. وسائر األذكار من خمارجها.. ىف إخراج حروف الفاحتة

ر ىف أسرار ال يهمه غري ذلك، وال يتفك.. والفرق بني الضاد والظاء.. التشديدات
ومل يعلم أنه مل يكلف اخللق يف تالو  القرآن من حتقيق .. الفاحتة وال يف معانيها

 ..خمارج احلروف إال ما جرت به عادهتم ىف الكالم
ومثاهلم مثال من محل رسالة إىل جملس السلطان، وأُمر أن .. وهةا غرور عظيم
احلروف ويكررها  فأخة يؤدي الرسالة ويتأنق ىف خمارج.. يؤديها على وجهها

                                                 
 (501/ 3)أخرجه ابن ماجة، وأمحد ، صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة  1
 (546/  1)اإلتقان يف علوم القرآن  2
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ومراعا  حرمة .. ويعيدها مر  بعد أخرى، وهو مع ذلك غافل عن مقصود الرسالة
 1.انتهى.«وهبةا يرد إىل دار اجملانني، وحيكم عليه بفقد العقل.. اجمللس

شد  رفع الصوت، مما يضطر معه القارئ لوضع إصبعيه : ومن صور التكلف
: ص: بدع القراء القدمية واملعاصر ) يف قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل. يف أذنيه

، ومنه يف وصف 2بالقراء ، وهو رفع الصوت( التَّقلحيس)ومما يُنهى عنه »(: 0
مام الشافعي رمحه اهلل تعاىل أليب يوسف قوله أي ( قالساً : كان أبو يوسف: )اإلح

يرفع صوته بالقراء ، وهةا جر إىل إحداث وضع اليدين على األذنني عند 
 هـ .ا.« القراء

انصراف حه إىل إتقان خمارج : فأول حجاب مينع القارئ من فهم القرآن، هو
فهو  «باب فهم القرآن»وأما يف »: قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللولةلك . احلروف

دائم التفكر يف معانيه، والتدبر أللفاظه، واستغنائه مبعاين القرآن وحكمه عن غريه 
يئا من كالم الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن وإذا مسع ش. من كالم الناس

وإن مل يشهد له بقبول وال رد وقفه، وحته عاكفة . شهد له بالتزكية قبله، وإال رده
 .على مراد ربه من كالمه

وال جيعل حته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما 
وإمالتها، والنطق باملد الطويل  بالوسوسة يف خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها

فإن هةا حائل للقلوب قاطع هلا عن فهم مراد الرب . والقصري واملتوسط وغري ذلك

                                                 
 (33ـ34: ص.)كتاب أصناف املغرورين  1
 .لصَّْوتح بالدُّعاءح والقحرَاء ح والغحناءح َرفُع ا: التـَّْقلحيس : قال أمحد بن احلريش(  516\16)انظر تاج العروس  2
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ووصلها ( عليهم )وضم امليم من ( أأنةرهتم)وكةلك شغل النطق بـ . من كالمه
 . بالواو، وكسر اهلاء أو ضمها وحنو ذلك

جوه اإلعراب واستخراج وكةلك تتبع و . وكةلك مراعا  النغم وحتسني الصوت
 .  1انتهى «لغاز واألحاجي أشبه منها بالبيانالتأويالت املستكرهة اليت هي باأل

الوسوسة يف خمارج احلروف : ومن ذلك»: وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل
 :وحنن نةكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. والتنطع فيها

بعض املصلني ىف خمارج قد لبس إبليس على »: قال أبو الفرج بن اجلوزي
فيخرج بإعاد  الكلمة عن قانون أدب . احلمد، احلمد: احلروف، فرتاه يقول

: قال. «املغضوب»وتار  يلبس عليه ىف حتقيق التشديد يف إخراج ضاد . الصال 
واملراد حتقيق احلرف . ولقد رأيت من خيرج بصاقه مع إخراج الضاد لقو  تشديده»

الزياد  عن حد التحقيق، ويشغلهم باملبالغة يف وإبليس خيرج هؤالء ب. فحسب
: إىل أن قال. 2«وكل هةه الوساوس من إبليس. احلروف عن فهم التالو 

 .أن األئمة كرهوا التنطع والغلو يف النطق باحلرف. واملقصود»
ومن تأمل هدى رسول اهلل صلى اهلل تعاىل وآله وسلم، وإقراره أهل كل لسان 

التنطع والتشدق والوسوسة يف إخراج احلروف ليس من  على قراءهتم تبني له أن
 .3«سنته

                                                 
 (30/  16)جمموع الفتاوى   1
 (116: ص)تلبيس إبليس البن اجلوزي  2
 (161ـ  160/ 1)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  3
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إن أكثر الناس منعوا عن فهم معاين القرآن »: وقال اإلمام الغزايل رمحه اهلل
ألسباب وحجب أسدهلا الشيطان على قلوهبم فعميت عليهم عجائب أسرار 

يق احلروف أن يكون اهلم منصرفًا إىل حتق: وُحجب الفهم أربعة؛ أوهلا. . . القرآن
بإخراجها من خمارجها، وهةا يتوىل حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم 
معاين كالم اهلل عز وجل فال يزال حيملهم على ترديد احلرف خييل إليهم أنه مل 

فهةا يكون تأمله مقصورًا على خمارج احلروف فأىن تنكشف له . خيرج من خمرجه
 .1«ن مطيعاً ملثل هةا التلبيساملعاين؟ وأعظم ضحكة للشيطان من كا

واعلم رمحك اهلل، أن آفة التكلف هي اليت أحدثت بدعة التطريب والتلحني 
والتحزين والرتعيد والرتقيص، وقد اشتد نكري العلماء عمن يقرأ بلحون أهل 

: رسالة باسم -هـ 111والبن الكيال الدمشقي املتويف سنة . الفسق، والفجور
 (.رمي القراء  بلحون أهل الفسق والكبائراألجنم الزواهر، يف حت)

. التلحني يف القراء ، تلحني الغناء والش عر»: قال العالمة بكر أبو زيد رمحه اهلل
وكان أول حدوث هةه . وهو مسقط للعدالة، ومن أسباب رد الشهاد ، َقَضاءً 

دعو  ومن أغلظ البدع يف هةا، تلكم ال. البدعة يف القرن الرابع على أيدي املوايل
 2.اإلححلادية إىل قراء  القرآن، على إيقاعات األغاين، مصحوبة باآلالت واملزامري

َنا َأَفَمنو يـُلوَقى َفي ):قال اهلل تعاىل َن َعَليـو َفوو َإن  ال َذيَن يـُلوَحُدوَن َفي آيَاتََنا ا َيخو
َم الوَقَياَمَة اعوَمُلوا  ٌر َأمو َمنو يَأوَتي آَمن ا يـَوو * َما َشئوُتمو َإن ُه َبَما تـَعوَمُلوَن َبَصيٌر الن اَر َخيـو

                                                 
 134\1إحياء علوم الدين   1
 114ـ  115: تلبيس إبليس ص 2
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َر َلم ا َجاَءُهمو َوَإن ُه َلَكَتاٌب َعزَيٌز  َو َفُروا بَالذِّ ا يَأوتَيَه الوَباَطُل َمنو بـَيوَن * َإن  ال َذيَن ََ
  41ـ40: فصلت( َيَديوَه َوا َمنو َخلوَفَه تَنزَيٌل َمنو َحَكيمو َحَميدو 

فقد حبث ابن القيم . ريب برتديد األصوات، وكثر  الرتجيعاتوأما قراء  التط
رمحه اهلل تعاىل هةه املسألة حبثًا مستفيضاً، وبعد أن ذكر أدلة الفريقني املانعني 

التطريُب والتغينَّ على : وفصل النزاع، أن يقال:)واجمليزين، قال رمحه اهلل تعاىل
غري تكلُّف وال مترين وال  ما اقتضته الطبيعة، ومسحت به من: وجهني، أحدحا

تعليم، بل إذا ُخل ي وطبعه، واسرتسلت طبيعُته، جاءت بةلك التطريب والتلحني، 
وإن أعان طبيعَته بفضلح تزيني وحتسني، كما قال أبو موسى األشعري . فةلك جائز

تُه لَك حَتبحرياً »: للنيب صلى اهلل عليه وسلم ين واحلز . 1«لو علمُت أنَّك َتْسَمُع حَلربَّ
من هاجه الطرُب، واحلبُّ والشوُق، ال ميلك من نفسه دفَع الَتحزين والتطريب : هو

يف القراء ، ولكن النفوَس تقبُله وتستحليه ملوافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع 
فيه، فهو مطبوع ال متطبَّع، وَكلٌف ال متكلَّف، فهةا هو الةي يتأثر به التايل 

 . حُتمل أدلة أرباب هةا القول كلها والسامُع، وعلى هةا الوجه 
ما كان محن ذلك صناعًة من الصنائع، وليس يف الطبع السماحُة : الوجه الثاين

به، بل ال حيُصل إال بتكلُّف وتصنُّع ومترُّن، كما يتعلم أصوات الغحناء بأنواع األحلان 
بالتعلُّم البسيطة، واملركبة على إيقاعات خمصوصة، وأوزاٍن خمرتعة، ال حتصل إال 

والتكلف، فهةه هي اليت كرهها السلُف، وعابوها، وذمُّوها، ومنعوا القراَء  هبا، 
وأدلة أرباب هةا القول إمنا تتناول هةا الوجه، وهبةا . وأنكروا على من قرأ هبا

                                                 
 (1435/ 0)سلسلة األحاديث الصحيحة رواه النسائي يف السنن الكربى، وصححه األلباين يف  1
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التفصيل يزول االشتباُه، ويتبني الصواُب من غريه وكلُّ من له علم بأحوال السلف، 
رآء من القراء  بأحلان املوسيقى املتكلفة، اليت هي إيقاعات يعلم قطعًا أهنم بُ 

وحركات موزونة معدود  حمدود ، وأهنم أتقى هلل من أن يقرؤوا هبا، وُيسوِّغوها، 
ويعلم قطعًا أهنم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، وحيسِّنون أصواهتم بالقرآن، 

، وهةا أمر مركوز يف الطباع ويقرؤونه بحشجًى تار ، وبحطَرٍب تار ، وبحشوق تار 
تقاضيه، ومل ينه عنه الشارع مع شد  تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، 

نَّا َمن ملَْ يـََتغنَّ بحالقرآنح »: وأخرب عن استماع اهلل ملن قرأ به، وقال وفيه . 1«لَيَس مح
نفي هلدي من مل أنه : أنه إخبار بالواقع الةي كلُّنا نفعله، والثاين: أحدحا: وجهان

 .2انتهى. «يفعله عن هديـه وطريقته صلى اهلل عليه وسلم
فإنه فقه عظيم له دالالته، . «من غري تكلف وال مترين وال تعليم»: وتأمل قوله

انتهى كالم الشيخ بكر أبو زيد رمحه .  «فرحم اهلل ابن القيم ما أدق نظره وفقهه
 . 3اهلل

كالم عن التلحني يف القرآن، قال رمحه وللعالمة ابن خلدون كالم قيم يف ال
وكثري من القراء هبةه املثابة، يقرأون القرآن، فيجيدون يف تالحني أصواهتم  »: اهلل

ومن هةا التناسب ما . كأهنا املزامري فيطربون حبسن مساقهم وتناسب نغماهتم

                                                 
 (134/ 1)صحيح البخاري  1
 406إىل  403\1زاد املعاد  2
 0: بدع القراء القدمية واملعاصر  ص: الشيخ بكر أبو زيد كتاب 3
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حيدث بالرتكيب، وليس كل الناس يستوي يف معرفته وال كل الطبائع توافق 
 .يف العمل به إذا علم صاحبها

وهةا هو التلحني الةي يتكفل به علم املوسيقى، كما نشرحه بعد عند ذكر 
وقد أنكر مالك رمحه اهلل تعاىل القراء  بالتلحني، وأجازها الشافعي رضي . العلوم

وليس املراد تلحني املوسيقى الصناعي، فإنه ال ينبغي أن خيتلف يف . اهلل تعاىل عنه
الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، ألن القراء  واألداء حتتاج إىل  حظره، إذ صناعة

مقدار من الصوت لتعيني أداء احلروف من حيث اتباع احلركات يف مواضعها، 
والتلحني أيضًا يتعني له . ومقدار املد عند من يطلقة أو يقصره، وأمثال ذلك

. حقيقة التلحني مقدار من الصوت ال يتم إال به من أجل التناسب الةي قلناه يف
وتقدمي التالو  متعني فرارًا من تغيري . فاعتبار أحدحا قد خيل باآلخر إذا تعارضا

. الرواية املنقولة يف القرآن، فال ميكن اجتماع التلحني واألداء املعترب يف القرآن بوجه
الةي يهتدي إليه صاحب املضمار  1وإمنا املراد عن اختالفهم التلحني البسيط

ا قدمناه، فريدد أصواته ترديداً على نسب يدركها العامل بالغناء وغريه، وال بطبعه كم
 .هةا هو حمل اخلالف. ينبغي ذلك بوجه كما قاله مالك

والظاهر تنزيه القرآن عن هةا كله كما ذهب إليه اإلمام رمحه اهلل تعاىل، ألن 
راك احلسن من القرآن هو حمل خشوع بةكر املوت وما بعده، وليس مقام اْلتحةاذ بإد

وأما . وهكةا كانت قراء  الصحابة رضي اهلل عنهم كما يف أخبارهم. األصوات

                                                 
ألن بسـيط مـن البسـط، . وهةا اللفظ يستعمله الكثري ملعىن اليسري والسـهل اهلـني، وهـو غلـط. معناه الواسع: البسيط 1

 .اليسري أو السهل: والصواب أن يقال. وهو نقيض القبض. عةوهو الس
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، فليس املراد 1«لقد أويت مزمارًا من مزامري آل داود »: قوله صلى اهلل عليه وسلم
به الرتديد والتلحني، إمنا معناه حسن الصوت وأداء القراء  واإلبانة يف خمارج 

 2.«احلروف والنطق هبا
التكلف، ومعلوم أننا هنينا عنه يف كل : أصل هةه البلوى هو: ل مقيدهقا

رو َوَما أَنَا َمَن الوُمَتَكلَِّفينَ :)شيء، كما قال تعاىل لنبيه أَُلُكمو َعَليوَه َمنو َأجو ( ُقلو َما َأسو
هنينا عن »: ويف صحيح البخاري عن أنس قال كنا عند عمر فقال[. 36: ص]

من كان  »: ود رضي اهلل عنه واحلسن البصري رمحه اهللو قال ابن مسع. «التكلف
منكم متأسيا فليتأس بأصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم، فإهنم كانوا أبر هةه 
األمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حاال، قوما 

فوا هلم فضلهم، اختارهم اهلل لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم و إقامة دينه، فاعر 
 .3«فإهنم كانوا على اهلدي املستقيم واتبعوهم يف آثارهم،

                                                 
 (111/ 1)رواه أمحد وابن حبان وغريحا، انظر صحيح اجلامع الصغري وزيادته للشيخ األلباين 1
 11\1ومقدمة ابن خلدون  416ـ 413 \1: تاريخ ابن خلدون  2
لإلمــام ( 101/  4)عنــه ، وعــزاه ابــن القــيم بإســنادين ( 10/  1) »جــامع بيــان العلــم  »أخرجــه ابــن عبــد الــرب يف  3
 (115) »املشكا   »و انظر . عن ابن مسعود  - »الزهد »و لعله يعين يف  -أمحد 
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  الحجاب الثاني
 تقليد مشاهير القراء

 1ثانيَه تقليُد الذي  قد أبهرا                             
 .وهةا احلجاب الثاين، وهو تقليد مشاهري القراء

 . قالد وضع الشيء يف العنق حميطاً به كال: والتقليد لغة
عبار  عن اتباع اإلنسان غريه فيما يقول أو : التقليد»: وعرفه اجلرجاين بقوله

يفعل، معتقًدا للحقيقة فيه، من غري نظر وتأمل يف الدليل، كأن هةا املتبع جعل 
 .قول الغري أو فعله قالدً  يف عنقه

  2.«عبارٌ  عن قبول قول الغري بال حجة وال دليل: التقليد
 .3الرجوع إىل قول ال حجة لقائله عليه: شرعومعناه يف ال

حماكا  قراء  قارئ مشهور، قد اشتهر عند الناس، فصار معروفا : واملراد به هنا
 . سواء كانت شهرته عاملية، أو إقليمية، أو ما شابه ذلك. بامسه، وأدائه

فتقليد مشاهري القراء، حجاب ثاين لفهم القرآن، وهةه طامة ظهرت يف هةا 
الةي تيسرت فيه وسائل اإلشهار، خاصة يف صال  الرتاويح، وبعض العصر، 
ولئن كان بعض املستمعني هلؤالء املقلد ، قد يتأثر بتلك القراء ، ويزداد . املناسبات

                                                 
 .برع بصوته يف القراء  والتجويد فأعجب املستمعون به: أهبر 1
 (64: ص)التعريفات  2
 (501/  1)إعالم املوقعني عن رب العاملني : قاله أبو عبد اهلل بن خويز منداد البصري املالكي رمحه اهلل، انظر 3
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ما تريد هبةا التقليد؟ أو : خشوعا، فاإلشفاق على املقلد، والتحةير له، إذ لو سئل
أحب »، أو «تأثر الناس بكالم اهلل تعاىلأريد أن ي»: ملحَ تقلد فالنا؟ فإما أن يقول

أحب أن »: أو يضمر يف نفسه. «طريقة أداء هةا القارئ املقلَّد، ألهنا مؤثر 
 .«يعجب الناس بصويت، فيقدموين إماما هلم

أما . فإن كان اجلواب األول أو الثاين، فقد يوجد له خمرج يرجع إىل حسن نيته
بادروا  »: فقد ورد يف احلديث. عليه منهإن كان اجلواب األخري، فةاك ما خُيشى 

نشوا يتخةون القرآن مزامري يقدمون و »: وذكر منها »باألعمال خصاال ستا 
 . سبق ذكره. « أعلمهم ما يقدمونه إال ليغنيهمالرجل ليس بأفقههم وال

اقرؤوا القرآن و ابتغوا به اهلل تعاىل من قبل أن »: وقال صلى اهلل عليه وسلم
 . 1«ونه إقامة القدح يتعجلونه و ال يتأجلونهيأيت قوم يقيم

أي اقرؤوه على الكيفية اليت يسهل على : قال الُعزيزي السجستاين رمحه اهلل
من غري تكلف وال  2ألسنتكم النطق هبا مع اختالف ألسنتكم فصاحة ولثغة وُلْكنةً 

قد كانت مشقة يف خمارج احلروف، وال مبالغة وال إفراط يف املد واهلمز واإلشباع، ف
 .  قراء  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعني له سهلة

أي . «من قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه»
يطلبون بقراءته العاجلة أي عرض الدنيا والرفعة فيها وال يلتفتون إىل األجر يف 

                                                 
انظـر السلسـلة ( 133/ 1)وحسـنه األلبـاين  صـحيح اجلـامع الصـغري وزيادتـه . رواه أمحد وأبو داود من حـديث جـابر 1

 .131الصحيحة 
 أي عي  : رجل ألكن، وقوم لكٌن، ويف لسانه لكنة: يقال 2
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إنه إخبار عن غيب قبل الدار اآلخر ، وهةا من معجزاته صلى اهلل عليه وسلم ف
 1.«جميئه

وحنن ال ننكر تقليد الطالب املبتدئ لشيخه، فهةا أمر بديهي، إذ كل مبتدئ 
لكنه بعد ذلك البد أن يُبدع . يف علم التجويد إال ويبدأ بالتعتعة، مث التقليد

 . ويستقل بآدائه الشخصي على قدر املستطاع
ال يُنَكر تالقي األصوات »: ولهوقد أوضح الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل هةا بق

حىت لو مل يلق أحد املتشاهبني اآلخر أو مل يسمعه، وال يُنَكر أن التلمية لشد  
َعافح  حمبته لشيخه قد يتأثر به يف األداء بال تكلف، وإن كان هةا إمنا يكون يف ضح

 . فاحنصر البحث يف القارئ يتكلف تقليد صوت قارئ آخر. التالمية
يف طبقات القراء، وغريهم من العلماء، يرى يف حلية بعضهم أنه  الناظر : فأقول

عاصم بن أيب النُّجود، كان : ومنهم. كان حسن الصوت يف قراء  القرآن الكرمي
ل وأعلى من ذلك يف حلية الصحابة رضي اهلل . 2إذا قرأ كأمنا يف حنجرته َجاَلجح

صلى اهلل عليه وسلم عنهم، فهةا أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه قال له النيب 
واستمع . متفق عليه  «لقد أُعطيت مزمارًا من مزامري آل داود»: ملا مسع قراءته

النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل قراء  سامل موىل أيب حةيفة ـ وكان حسن الصوت ـ 

                                                 
 (111/ 0) اركفوريح أبو احلسن املبمرعا  املفاتيح شرح مشكا  املصابي 1
 (130/  3)سري أعالم النبالء  2
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ه بسند َجيِّد قاله رواه ابن ماج «احلمد هلل الةي جعل يف أميت مثل هةا»: فقال
  113.1: ص:ابن كثري يف فضائل القرآن

وأعلى من ذلك وَأجلُّ، قراء  نبينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، فقد  
اً، وكان صلى اهلل عليه وسلم يـَُرجُِّع  كانت قراءته مفسر ، حرفا حرفاً، وكانت َمد 

ت، بل من مسات أحياناً، وكان صلى اهلل عليه وسلم حسن الوجه، حسن الصو 
أن : ومنها. ُحسن الصوت لكمال َخْلقحهم، ومتام خشيتهم لرهبم: أنبياء اهلل ورسله

أمري املؤمنني أبا بكر رضي اهلل عنه وصفته ابنته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 
إن أبا بكر »: ملا اختاره النيب صلى اهلل عليه وسلم إلحمامة الناس يف الصال  قالت

يف يتمالكه اخلشوع فيجهش بالبكاء، رضي : أي «مىت يقم مقامك َرقَّ  2رجل أسح
ومع هةا فإن الناظر يف أخبار التحلي هبةه النعمة، اليت أنعم اهلل . اهلل عنه وأرضاه

ال يرى حرفًا واحدًا يف  «ُحْسن الصوت بالقراء »هبا على من شاء من عباده 
َحَسن الصوت يف صوته تسنن الصحابة رضي اهلل عنهم فمن بعدهم مبحاكا  

بالقرآن، ولو كان ذلك واقعًا لُنقل، ولو كان لصار أَْوىَل من حُياكى يف صوته، هو 
ولتواطأ على ذلك . أفضل من قرأ القرآن، نبينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 . قراء األمة، من الصحابة فمن بعدهم، وتوارثوه كافة عن كافة

                                                 
أبطـأت علـى : قلت احلديث رواه ابن ماجه وصححه األلباين، وفيه أن عائشة زوج النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قالـت 1

كنــت أســتمع قــراء  رجــل مــن : أيــن كنــت؟ قلــت: عهــد رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ليلــة بعــد العشــاء، مث جئــت فقــال
هـةا سـامل مـوىل : فقام وقمت معه حـىت اسـتمع لـه مث التفـت إيل فقـال: قالت. مل أمسع مثل قراءته وصوته من أحدأصحابك 

 .أيب حةيفة احلمد هلل الةي جعل يف أميت مثل هةا 
 (110/ 1)شرح صحيح البخاري البن بطال . ) أي سريع احلزن والبكاء: أسيف 2
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 عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، مع شد  وهةا العبد القانت الصحايب
تتبعه، وقوفه األثر، وآثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال حياكيه يف قراءته، أو 

وهؤالء القراء من الصحابة رضي . يف شيء من أموره اجلبلِّية صلى اهلل عليه وسلم
 . اهلل عنهم وهم ُكثر ال نرى عنهم حرفاً واحداً يف ذلك

قرأ النيب »: ية بن قر ، عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنهم قالوعن معاو 
لو »: قال معاوية. «صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة، سور  الفتح، فـََرجَّع فيها

ويف رواية  1.«شئت أن أحكي لكم قراء  النيب صلى اهلل عليه وسلم لفعلت
ألخةت لكم يف ذلك لوال أن جيتمع الناس علي : وقال معاوية بن قر : الرتمةي

ويدل على أن املراد . الرتجيع: هو( اللحن)و. انتهى «اللَّحن»: الصوت، أو قال
: من صحيحه بلفظ( املغازي)الرتجيع، وروده مصرحًا به يف رواية البخاري يف 

، (خصوص الرتجيع)فاحملاكا  يف  «لوال أن جيتمع الناس حويل لرجَّعت كما يرجَّع»
األداء )فرق بني حكاية الصوت فهةا مل يقع، وبني حكاية ، و (األداء)فهةا يعين 

وهةا أمر مطلوب بأن يقرأ العبد القرآن مؤديًا له على وفق قواعد القراء ، ( والقراء 
وضوابطها الشرعية، ومن غري إخالل بغلو أو تفريط وهلةا قال النيب صلي اهلل عليه 

دل أيضا على أن املراد وي. 2احلديث «من أراد أن يقرأ القرآن رطباً »: وسلم

                                                 
( 4131/ املغـازي بـرقم )، ويف مواضـع أخـر منـه، يف 4353/ بـرقم ( صـحيحه)مـن ( التفسري)أخرجه البخاري يف   1

مســــلم، وأبــــو داود، : احلــــديث أخرجــــه مجاعــــة مــــنهم( 0340/ التوحيــــد بــــرقم )ويف ( 3040/ فضــــائل القــــرآن بــــرقم )ويف 
 (.مستخرجه) واإلحمساعيلي يف( الشمائل)والرتمةي يف ( فضائل القرآن)، وابن اجلعد، وأبو عبيد  يف (اإلحكليل)واحلاكم يف 

 (501/ 1)، مسند أمحد (151/ 6)مصنف ابن أيب شيبة  2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نزلت عليه هةه اآليات، وهو ( خصوص الرتجيع)
 . ى اهلل عليه وسلم آآآ، ثالث مراتوكان ترجيعه صل( غزو  الفتح)على راحلته يف 

حيتمل أن يكون حكاية صوته عند  »: قال القرطيب»: قال احلافظ ابن حجر
صوته إذا كان راكباً، من انضغاط صوته، وتقطيعه  هز الراحلة كما يعرتي رافع

 . فهةه واقعة عني ال عموم هلا: أي. 1انتهى. «ألجل هز املركوب، وباهلل التوفيق
على أن معاوية بن قر  رضي اهلل عنه أراد أن يفعل لكنه مل يفعل، خشية أن 

ة للنيب وهةا واضح الداللة على أن حماكا  الصحاب. 2جيتمع عليه الناس لالستماع
صلى اهلل عليه وسلم يف صوته غري معهود  بني الصحابة رضي اهلل عنهم، إذ لو  
كانت معهود  ملا خشي ذلك، وهو رضي اهلل عنه مل يفعل، فبقي األمر على عدم 

وفيمن بعدهم تتبعُت  . التقليد، وأنه مل يكن من هدي الصحابة رضي اهلل عنهم
قليد الصوت لدى القراء، عماًل موروثاً، كتب السري، والرتاجم، ما أمكن فلم أر ت

يستعةب القارئ صوت قارئ آخر، فيقلده وهو واقف بني يدي ربه يف احملراب، 
انتهى من بدع . ». ليحرك النفوس بصوت غريه، ويتلةذ السامعون حبسن أدائه فيه

  3.القراء

                                                 
 (313/ 15)فتح الباري البن حجر  1
ووازن بــني هــةا وبــني مــا يفعلــه ، والشــهر ، انظــر إىل دقيــق ورع الصــحابة رضــي اهلل عــنهم يف البعــد عــن مــواطن الريــاء 2

 .وازدحام الناس على مساعه ، عصرنا من تكلف التقليد( جموِّد )
 13إىل  15: بدع القراء القدمية واملعاصر  ص 3
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فاعلم أنه يف عصرنا بدت : إذا كان احلال كةلك »: وقال أيضا رمحه اهلل
هر  عجيبة، لدى بعض القراء إذ أخةوا يف التقليد واحملاكا  على سبيل ظا

اإلعجاب والتلةذ، وتلقنه الطالب وهم يف َدْور التلقي، مث سرت هةه العاد  
كل حبسب من ( ظاهر  احملاكا  والتقليد يف الصوت)فـََتَكوَّن منها هةه الظاهر  

بني يدي اهلل تعاىل، يؤمون أعجبه صوته، فعمروا احملاريب بالتقليد، وهم وقوف 
ُسن أدائه  املصلني، ليحرك اإلمام نفوس املأمومني بصوت غريه، ويتلةذ السامعون حبح
فيه، بل وصل احلال إىل أن اإلمام يف الرتاويح، قد يقلد صوتني، أو ثالثة، وهكةا، 

 :وصدق أبو الطيب املتنيب. وقد مسعت يف هةا عجباً 
ُعولو  فـََعلوَت    تـََغَيرا  وأسرُع  َمفو

 
 تكلف شيء  في  َطَباَعَك  َضده 

 
وحيث إن هةا أمر إضايف يف عباد ، والعبادات سبيلها الوقوف على النص 

، ويف أفضل العبادات العملية (القرآن الكرمي)ومورده، بل هنا يف أفضل الكالم 
  :واملسلم مطالب بأن ال يعبد اهلل إال مبا شرع، فالسؤال الوارد إذاً ( الصال )

ما حكم التعبد بتقليد صوت القارئ، هل هو مطلوب شرعًا أو غري مطلوب؟ 
الوجوب والندب؟ وإن : وإذا كان مطلوبًا فما دليله؟ وما منزلته من قسمي الطلب

التحرمي والكراهية؟ : مل يكن مطلوبًا فما حكمه؟ وما موقعه من قسمي النهي
باحة، وهي القسم اخلامس من أقسام ا لتكليف، ال دخل هلا يف أمور ومعلوم أن اإلح

 . التعبد 
 : واجلواب على هةا يتحقق بأمور
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لقة)نعمة أنعم اهلل هبا على عباده، و: الصوت: األول نعمة ( ُحسن الصوت خح
نعمة اجلمال، ونعمة القو ، : أخرى، يتفضل اهلل هبا على من يشاء من عباده، مثل

 . اجلاه، واملال، والسلطان، وهكةا: ونعمة
شكر العبد ألي من هةه النعم، استعماهلا فيما هو طاعة هلل،  ويقتضي

 . قراء  القرآن : ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم كاستعمال نعمة الصوت يف
تطريبه، وحتزينه، والتخشع به، َحَواَلة على : واملراد من حتسني الصوت بالقرآن

ات ما كان عن الوازع الباعث اجلاري على وفق الفطر ، وهلةا كان أحسن القراء
رواه  «أخشاهم هلل: أحسن الناس صوتًا بالقرآن: قال طاووس. خشوع من القلب

 .1«وهو يف معىن حديث مرفوع حنوه»: قال ابن كثري . أبو عبيد 
والغرض، أن املطلوب شرعًا إمنا هو التحسني بالصوت الباعث على تدبُّر 

 . القرآن وتفهمه واخلشوع واخلضوع واالنقياد للطاعة 
فأما األصوات بالنغمات احملدثة املركبة على األوزان واألوضاع امللهية والقانون 

. املوسيقائي، فالقرآن ينزه عن هةا وجيل ويعظم أن يسلك يف أدائه هةا املةهب
مام العلم أبو عبيد القاسم بن  وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال اإلح

بقية بن الوليد عن حصني بن مالك حدثنا نعيم بن محاد عن : سالم رمحه اهلل
: مسعت شيخًا يكىن أبا حممد حيدث عن حةيفة بن اليمان، قال: الفزاري، قال

اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا، وإياكم »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 
صــفة صــال  النــيب صــلى : ، وأمــا احلــديث فصــححه األلبــاين يف كتــاب116، 113/ ص : فضــائل القــرآن البــن كثــري 1

 . 15/ اهلل عليه وسلم ص 
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وحلون أهل الفسق وأهل الكتابني، وسيجيء قوم من بعدي يرجِّعون بالقرآن ترجيع 
والرهبانية والنوح، ال جياوز حناجرهم، مفتونة قلوهبم وقلوب الةين يعجبهم  الغناء
وحدثنا يزيد عن شريك عن أيب اليقظان عثمان بن عمري عن زاذان أيب . 1«شأهنم

كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النيب صلى : عمر عن ُعليم الكندي قال
الغفاري ـ فرأى الناس خيرجون  يزيد ال أعلمه إال قال عابس: اهلل عليه وسلم ـ قال

يا طاعون خةين، : يفرون من الطاعون فقال: ما هؤالء؟ قال: يف الطاعون قال
ال يتمنني »: فقالوا أتتمىن املوت وقد مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

؟ فقال إين أبادر خصااًل مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «أحدكم املوت
بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخةون  2...  بيع احلكم واال: متهيتخوفهن على أ

القرآن مزامري، يقدمون أحدهم ليس بأفقههم وال أفضلهم إال ليغنيهم به غناء، 
 .وذكر خلتني آخرتني

وعن إبراهيم عن األعمش عن رجل عن أنس أنه مسع رجال يقرأ القرآن هبةه 
وهةه طرق حسنة يف باب . األحلان اليت أحدث الناس فأنكر ذلك وهنى عنه

 .الرتهيب

                                                 
راو مل يســـم،  رواه الطـــرباين يف األوســط وفيـــه: احلـــديث ضــعيف، قـــال اهليثمـــي يف جممــع الزوائـــد ومنبــع الفوائـــد: قلــت 1

 .يف ضعيف اجلامع  1060: وضعفه الشيخ األلباين، انظر حديث رقم . وبقية بن الوليد
أو  «واســتخفاف»: البيــاض املقطــوع هــو: قلــت. «موضــع البيــاض مقطــوع مــن األصــل»: قــال الشــيخ بكــر أبــو زيــد 2

ي يف الشعب، وأيب نعيم يف معرفة الصحابة، استخفافا، كما هو مثبت يف مسند اإلمام أمحد وعند الطرباين يف الكبري والبيهق
 . والطحاوي يف مشكل اآلثار
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وهةا يدل على أنه حمةور كبري، وهو قراء  القرآن باألحلان اليت يسلك هبا 
مةاهب الغناء، وقد نص األئمة رمحهم اهلل على النهي عنه، فأما إن خرج به إىل 
التمطيط الفاحش الةي يزيد بسببه حرفًا أو ينقص حرفًا فقد اتفق العلماء على 

 .هلل اعلمحترميه، وا
ثنا حممد بن معمر، ثنا روح، ثنا عبيد اهلل بن : وقال احلافظ أبو بكر البزار

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : األخنس عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس قال
ولنا ما ذكرناه، ألهنم اختلفوا : مث قال. «ليس منا من مل يتغن بالقرآن»: وسلم

اجلبار بن الورد عنه، عن ابن أيب مليكة عن أيب  على ابن أيب مليكة فيه فرواه عبد
لبابة، ورواه عمرو بن دينار، والليث عنه عن ابن أيب هنيك عن سعد، ورواه عسل 

 .  انتهى. «بن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع موىل ابن عمر عن ابن الزبري
رير  وقد رغب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هةا السماع املبارك، فعن أيب ه

ما أذن اهلل لشيء ما أذن للنيب »: رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 . متفق عليه. «أن يتغىن بالقرآن

 . واألحاديث مبعناه كثري  يف مشاهري السنن وغريها
فالصوت نعمة، وُحْسُنه خلقة فضيلة ال جيوز استعماهلا يف منهي عنه، : وعليه

 . طاعة اهلل ومن ُشكرها استعماهلا يف 
ْلقة مل يعلق اهلل عليه مدحًا وال : الثاني أن الصوت حسنًا كان أو فظيعًا خح

ذماً، ألنه ليس فعاًل للعبد وإمنا يةم العبد وميدح بأفعاله االختيارية، فمن كان 
فإنه ال يةم على ذلك، ويةم مبا يكون باختياره كرفع  -مثال  -صوته غري حسن 
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ادحْيَن  الصوت الرفع املنكر، كما يوجد ذلك يف أهل الغلظ واجلفاء من الَفدَّ
ليس بفظ، وال »: ويف صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم. والصخَّابني يف األسواق

وقال تعاىل عن لقمان يف وصيته . 1«غليظ، وال صخَّاب يف األسواق
َتَك َإن  أَنَكَر اأَلصووَ ):البنه َيَك َواغوُضضو َمنو َصوو ُت َواقوَصدو َفي َمشو اَت َلَصوو

فأمره أن يغض من صوته، وأن يقصد يف مشيه، كما أمر  [.11:لقمان] (الوَحَميرَ 
  2.املؤمنني أن يغضوا من أبصارهم

ْلقة: الثالث حسنًا لةيةاً، مطربًا أمر يدرك : أن يكون الصوت الطبيعي خح
نسان جمبول على حمبة احلسن وبغض  باإلححساس، ويشرتك فيه مجيع الناس، واإلح

معلقة على استعماله فيما هو طاعة هلل ( حسن الصوت)فالفضيلة يف : إذاً . السيء
كما يف حديث . تعاىل، فإذا استعني هبةه الفضيلة على ما أمر اهلل به كان طاعة
ليس منا من مل »: أيب هرير  رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

فهةا الصوت احلسن الطبيعي إذا جعل يف . رواه البخاري وغريه «يتغن بالقرآن
طاعة اهلل، وأجلها قراء  القرآن الكرمي، كان طاعة هلل تعاىل، وعونًا على عبادته 

. 3واستماع كتابه فيثاب املسلم على هةا االلتةاذ، وحالو  ذلك أعظم احلالوات
أما أن يكون جمرد استحسان اإلنسان للصوت، دليل على استحبابه يف الدين 

عبد به جمرداً، فهةا ضالل، إذ حقيقته تدين بعشق الصوت كالتدين بعشق والت

                                                 
 (1605/ 5)، ومشكا  املصابيح للتربيزي(110: ص)صحيح األدب املفرد البخاري 1
 . 553، 554/  1واالستقامة البن تيمية ،  534/ السماع البن القيم ص : انظر 2
 . 545/  1االستقامة : انظر 3
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الصور احلسنة، وقد تنكبهما أهل العلم واإلحميان، وردوا على منحرفة املتصوفة يف 
وبعشق األصوات اجلميلة، وما تثريه من الوجد  1التعبد بعشق الصور اجلميلة

ا ملا حيمله من آيات التنزيل، وقوارع فالصوت ال يستلة به لةاته تعبداً، وإمن. واحلركة
 . القرآن الكرمي

مساع كتاب : فالسماع الشرعي الديين»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
زينوا القرآن »: اهلل، وتزيني الصوت به، وحتبريه، كما قال صلى اهلل عليه وسلم

والصور . 3«لو علمت أنك تستمع حلربته حتبرياً »: وقال أبو موسى. 2«بأصواتكم
 . واألزواج، والسراري اليت أباحها اهلل تعاىل

َر )عباد  اهلل وحده ال شريك له : والعباد  ََ َفي بـُُيوتو َأَذَن الل ُه َأنو تـُروَفَع َويُذو
َصالَ  ُمُه ُيَسبُِّح َلُه َفيَها بَالوُغُدوِّ َواآلو وهةا املعىن يقرر . [56: النور( ]َفيَها اسو

وينهى أن يشبه األمر . راط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيماقتضاء الص: قاعد 
الديين الشرعي بالطبيعي البدعي ملا بينهما من القدر املشرتك كالصوت احلسن، 
ليس هو وحده مشروعاً، حىت ينضم إليه القدر املميز، كحروف القرآن، فيصري 

 . 4انتهى. «الدين النافع: اجملموع من املشرتك، واملميز هو

                                                 
/  1االســتقامة البــن تيميــة : ابــن تيميــة وابــن القــيم بــالرد علــى املتصــوفة يف ذلــك يف كتبهمــا انظــر قــام شــيخا اإلســالم 1
 . 41/  1وانظر الفتاوى ، وعلى هةين الكتابني بنيت الوجوه يف هةه الرسالة. والسماع البن القيم ،  505، 551

 (401/ 1)األحاديث الصحيحة رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والدارمي، صححه األلباين يف سلسلة  2
 .حديث صحيح، سبق خترجيه 3
 (00، 06/  1)جمموع الفتاوى 4
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لَّة لصاحب الصوت : فال يعلق الصوت احلسن: وعليه ببةل اإلكرام والتَّجح
احلسن على ما يبةله من صوت حسن، كما ال يعلق اإلحكرام على حسن الصور ، 

وال تغرت . ملن كان مجيالً، فعشق الصوت اجملرد كعشق الصور  يف النهي سواء
صاحبها، والتعبد  بفعالت املتصوفة من التعبد بعشق الصور  بدون فاحشة، وإكرام

بعشق الصوت احلسن بدون قول زور أو منكر، وجعل ذلك من سبل التعبد 
  1.واإلحكرام، فهةا ضالل وفساد

الصور  : فإن حمبة النفوس»: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
والصوت، قد تكون عظيمة جداً، فإذا جعل ذلك ديناً، ومسِّي هلل، صار كاألنداد، 

َل ): واغيت احملبوبة تديناً، وعباد  كما قال تعاىلوالط رَبُوا َفي قـُُلوَبَهُم الوَعجو َوُأشو
رََهمو   [.15: البقر ( ]َبُكفو

وليس يف دين اهلل حمبة أحد حلسنه قط، فإن جمرد »: وقال أيضًا رمحه اهلل تعاىل
 احلسن ال يثيب اهلل عليه وال يعاقب، ولو كان كةلك كان يوسف عليه السالم،

وإذا استوى شخصان يف األعمال . جملرد حسنه، أفضل من غريه من األنبياء حلسنه
الصاحلة، وكان أحدحا أحسن صور  وأحسن صوتاً، كانا عند اهلل سواء، فإن أكرم 
اخللق عند اهلل أتقاهم، يعم صاحب الصوت والصور  احلسنة، إذا استعمل ذلك 

الوجه، كصاحب املال والسلطان يف طاعة اهلل دون معصيته، كان أفضل من هةا 
إذا استعمل ذلك يف طاعة اهلل دون معصيته، فإنه بةلك الوجه أفضل ممن مل 

                                                 
األناشيد )وهو املعروض اليوم على شباب املسلمني باسم ، للتغبري( املغرب )ومن هةا عمل : قال العالمة بكر أبو زيد 1

 .  وقد بينت هةا يف رسالة مستقلة ( اإلسالمية
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يشركه يف تلك الطاعة، ومل مُيتحن مبا اُمتحن به، حىت خاف مقام ربه وهنى النفس 
مث ذلك الغري إن كان له عمل صاحل آخر يساويه به، وإال كان األول . عن اهلوى

 . 1انتهى. »أفضـل مطلقـا 
وهةا الةي ذكرناه من أن احَلَسن الصور  والصوت، »: وقال رمحه اهلل تعاىل

وسائر من أنعم اهلل عليه بقو  أو جبمال أو حنو ذلك، إذا اتقى اهلل فيه كان أفضل 
فإن أهل الشهوات من النساء  -فإن النعم حمن  -ممن مل يؤت ما مل ميتحن فيه 

  احلسنة، وحيبونه ويعشقونه، ويرغِّبونه بأنواع والرجال مييلون إىل ذي الصور 
الكرامات، ويرهِّبونه عند االمتناع بأنواع املخوِّفات، كما جرى ليوسف عليه السالم 

وكةلك مجاله يدعوه إىل أن يطلب ما يهواه، ألن مجاله قد يكون أعظم من . وغريه
 . املال املبةول يف ذلك 

ال يف املكروهات، كما أن املال وكةلك َحَسن الصوت قد يُدعى إىل أعم
كحَنة

َ
ما يُدعى مع ذلك إىل أنواع الفواحش واملظامل،  2والسلطان حيصل هبما من امل

فإن اإلنسان ال تأمره نفسه بالفعل إال مع نوع من القدر ، وال يفعل بقدرته إال ما 
ما يريده، وشهوات الغي  مستكن ة يف النفوس، فإذا حصلت القدر  قامت احملنة، فإ

فأهل االمتحان إما أن يرتفعوا وإما . شقي وإما سعيد، ويتوب اهلل على من تاب
وأما حتريك النفوس عن جمرد الصوت، فهةا أيضا حمسوس، فإنه . أن ينخفضوا

حيركها حتريكًا عظيمًا جدًا بالتفريح والتحزين، واإلغضاب والتخويف، وحنو ذلك 
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 (161/ 10هتةيب اللغة . )التمكن، تقول العرب إن بين فالن لةو َمكحنٍة من السلطان أي ذو مَتكُّنٍ : املكنة 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ك أيضا عن الصور باحملبة تار  من احلركات النفسانية، كما أن النفوس تتحر 
وبالبغض أخرى، وتتحرك عن األطعمة بالبغض تار  والنفر  أخرى، فتحرك الصبيان 
والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كل ما كان أضعف كانت احلركة به 
أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة 

أشد من حركة اآلدميني، فهةا يدل على أن قو   1[البهائم]البالغني، وحركة 
التحرك عن جمرد الصوت لقو  ضعف العقل، فال يكون يف ذلك محد إال وفيه من 
الةم أكثر من ذلك، وإمنا حركة العقالء عن الصوت املشتمل على احلروف املؤلَّفة 

التحرك وأما . املتضمنة للمعاين احملبوبة، وهةا أكمل ما يكون يف استماع القرآن
مبجرد الصوت، فهةا أمر مل يأت الشرع بالندب إليه، وال عقالء الناس يأمرون 
بةلك، بل يعدُّون ذلك من قلة العقل، وضعف الرأي، كالةي يفزع من جمرد 

انتهى من كالم شيخ . »وعن جمرد األصوات املغضبة . األصوات املفزعة املرعبة
 .2اإلسالم

غري حسن، مل يعلق اهلل عليه حكماً، ال  أن جمرد الصوت حسنًا أو: واحلاصل
مدحاً، وال ذماً، بل ال جيوز فيه ذمه إذا كان غري حسن، ألنه خْلق اهلل، ال اختيار 

فإن ( النعم حمن)للعبد فيه، وأن الصوت الطبيعي احلسن، نعمة على العبد، و 
شرعاً، استعمله يف الطاعة يف قراء  كتاب اهلل تعاىل كان ذلك أمرًا مرغوبًا فيه 

واستماعه مرغوب شرعًا ال لةات الصوت، لكن ألنه حيمل كالم اهلل، وحيببه إىل 

                                                 
حممــد : قالـه حمقـق كتـاب االسـتقامة. )وأرجـوا أن يكـون إثباهتـا هـو الصـواب، بيـاض يف األصـل( البهـائم)مكـان كلمـة  1

 (. راشد سامل
 . 501،504/  1االستقامة  2
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النفوس ويوصل معانيه إىل القلوب، وأن من كان كةلك مل مينحه الشرع حكماً 
وأن حتريك الصوت لإلحنسان أمر طبعي، كما . مستقال لةات الصوت دون غريه

لتعبد أن يتحرك العبد إىل كالم اهلل يتحرك كل إىل ما يناسبه من األصوات وإمنا ا
وما فيه من العظة والعرب ، والتةكري باملصري، وباجلنة والنار، وعظيم احلكم 
واألحكام، أما لو حترك عند قراء  القرآن طربًا جملرد حسن الصوت، دون ما حيمله 

يف من آيات القرآن الكرمي، فهةا عشق جمرد من التعبد، لعدم ورود أمر التعبد عليه 
وإذا استقر عندك هةا احملصول اجلامع ألحكام الصوت احلسن، . الشرع املطهر

االفتتان بتقليد أصوات القراء، : )بقي الوقوف على حكم هةه الظاهر  احلادثة
إضايف إىل )هةا أمر : عندئة نقول( والقراء  هبا يف احملاريب بني يدي اهلل تعاىل

ومعلوم أنه قد وجد املقتضى هلةا يف (. اد عب( )التقليد)فهةا ( التعبد يف القراء 
عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وعصر صحابته رضي اهلل عنهم، فلم يُعمل 

أن ترك العمل (: األصول)العمل به عن أحد منهم رضي اهلل عنهم وقد ُعلم يف 
بالشيء يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم مع وجود املقتضي له يدل على عدم 

 . ةاملشروعي
فالصوت احلسن يف القراء  موجود يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ورأس 
األمة يف هةا نبينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ، فهةا املقتضي موجود، ومل 
يُعلم أن أحداً تقرب إىل اهلل تعاىل بتقليد صوت النيب صلى اهلل عليه وسلم أو أحد 

فدل هةا على عدم مشروعية هةا التقليد، . ةامن صحابته، وال من بعدهم، وهك
أمر ( التقليد واحملاكا  ألصوات القراء)وعلم به أن التقرب إىل اهلل تعاىل بةلك 

وقاعد  الشرع . مهجور، فالتعبد به أمر حمدث، وقد هنينا عن اإلححداث يف الدين
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بدعة وكل بدعة ضاللة، وأن الشغف والتدين : أن كل أمر تعبدي حمدث فهو
سن الصوت فحسب، والتلةذ به، كالتدين بعشق الصور، فهما يف االبتداع حب

بل يضاف إىل احملاكا  للصوت احلسن، أن فيها نوع تبعية ُمةلة، . والتحرمي سواء
العز ، والكرامة، وترقية العقول، واستقالهلا، ومتحض : والشرع يبين يف النفوس

 . متابعتها هلدي النبو  ال غري
ل دت صوته كان مقلداً آلخر، أم حبكم ما وهبه اهلل له؟ وتأمل وتأمل هل من قَـ 

أيضًا هل رأيت عظيمًا يشار إليه بالعلم، والفضل، واملكانة يقلد صوت آخر يف 
والشرع !. القراء ، أو يف اخلطابة، أو يف األذان، أو يف الكالم املعتاد واألداء فيه؟

حق من ميلكه، وال يكلف  يدعو إىل حتسني القارئ صوته، وهةا أمر مشروع يف
اهلل نفسًا إال وسعها، وتطلُّبه بالتقليد واحملاكا ، تكليف مبا ال يسع العبد يف طبعه، 

َر البسيطة وهةا هو ما . فهو غري مطلوب وتكلف العبد ما ال يطيقه كمن يريد َشبـْ
فَأََقمو )اليت فطر اهلل عليها عباده، ودين اإلسالم هو الفطر  ( الفطر )تقتضيه 

َها ا تـَبوَديَل َلَخلوَق اهلل  يَن َحَنيف ا َفطوَرَة الل َه ال َتي َفَطَر الن اَس َعَليـو َهَك لَلدِّ َوجو
يُن الوَقيِّمُ   . [50:الروم]( َذَلَك الدِّ

ما ُفطحَر وُخلحَق : وحقيقة الفطر . فدين اإلسالم ينفجر من ينبوع معىن الفطر 
ًا وعقاًل، فسري اإلنسان على قدميه كما عليه اإلنسان ظاهرًا وباطناً، أي جسد

يسر اهلل له فطر ، وحماولة تقليد غريه يف املشي ممن يراه أحسن منه مشية معاكسة 
للفطر ، وهكةا نطقه مبا يسر اهلل له، وركب فيه من حباله الصوتية، واستعداد 

 . حنجرته، وجماري نـََفسه هةا هو الفطر 
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ث حسب اجلبلَّة واخللقة، وحماولة العدول عن وقد أحاله الشرع إىل الوازع الباع
هةا إىل صوت غريه هةا خالف الفطر  حساً، ويعاكسها عقاًل فالفطر  حس اً 
وعقاًل، واإلسالم دين الفطر  أن جتري حواسه يف قانوهنا اليت ركبت عليه من لدن 
حكيم خبري، ويف قالب اإلسالم وهةا هو حمض العقل، والعاقل ال يعاكس الفطر  

نوَساُن َما َغر َك َبَربَِّك الوَكرَيَم ):معىن وال حساً  ال َذي َخَلَقَك ( 2)يَا أَيـََها اإلوَ
وقال [. 3 - 6: االنفطار(]َفي َأيِّ ُصورَةو َما َشاَء َرَ َبكَ ( 7)َفَسو اَك فـََعَدَلَك 

ْنَساَن يفح َأْحَسنح تـَْقوحميٍ ): تعاىل فاملقلد يعدل عن خلق  .[4: التني( ]َلَقْد َخَلْقَنا اإْلح
 ! !اهلل له يف ذلك التقومي، مث يفعل بنفسه األفاعيل ليتحول إىل صور  ركيكة

نعم، ال ينكر توافق بعض األصوات ـ حسنًا كان الصوت أو غري حسن ـ لكن 
 . السامع مييز بني هةا وذلك

ْحدث يتولد منه أمور حمدثة، وهكةا تبدو : إذا استقر ذلك
ُ
فاعلم أن امل

 . دثات صغاراً، مث تنمو، وتزداد، حىت تتقطع السبيل إىل السبل، وتغاب السنناحمل
التعبد بعشق . )إحياء البدعة املهجور  لدى املتصوفة: وقد تولد عن فتنة التقليد

بدعية ( عشق الصور، وعشق الصوت)وقد كشف أهل السنة يف مبحثي ( الصوت
االزدحام يف : وتولد منها يف عصرنا .التعبد هبةا العشق، وأنه فتنة للتابع واملتبوع

املساجد اليت سبيل إمامها كةلك يف احملاكا ، وقد بينت النهي عن تتبع املساجد 
، بل بلغنا خبرب الثقات عن (ختم القرآن)طلبًا حلسن الصوت فيما كتبت عن 

مشاهد  منهم أن بعضهم يسافر من بلد إىل بلد آخر يف أيام رمضان ليصلي 
 ( . حسن الصوت)جٍد إَماُمه الرتاويح يف مس
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كيف خرق سياج السنة يف النهي عن شد الرحال إال   -رمحكم اهلل  -فانظروا 
ومن والئد . املسجد احلرام، واملسجد النبوي، واملسجد األقصى: إىل ثالثة مساجد

انصراف من : ومنها. َتَكرُّه النفوس للصال  خلف إمام ال ُيستحسن صوته: ذلك
إىل التعلق مبتابعة . . . ه عن اخلشوع يف الصال ، وحضور القلب شاء اهلل من عباد

 .الصوت احلسن لةات الصوت
وأنصح كل مسلم قارئ لكتاب اهلل تعاىل وخباصة أئمة املساجد، أن يكفوا  

عن احملاكا  والتقليد يف قراء  كالم رب العاملني، فكالم اهلل أجل، وأعظم من أن 
شرعاً زائداً على حتسني الصوت حسب وسعه ال  جيلب له القارئ ما مل يطلب منه

حسب قدرته على التقليد واحملاكا ، وقد قال اهلل عن نبيه حممد صلى اهلل عليه 
وليجتهد العبد يف حضور القلب، [. 36: ص( ]ا أَنَا َمَن الوُمَتَكلَِّفينَ َومَ ): وسلم

ب التكلف من وإصالح النية فيقرأ القرآن حمسنًا به صوته من غري تكلف، وليجتن
وينبغي ملن بسط اهلل يده أن . األنغام، والتقعر يف القراء ، واملمنوع من حرمة األداء

األعلم واألتقى األورع، السامل يف اعتقاده  -يف الصال   -جيتهد يف اختيار اإلمام 
من مرض الشبهة ويف سلوكه من مرض الشهو ، وتقدمي حسن الصوت الطبعي 

أما حتسني الصوت، وتقدمي »: بن حجر رمحه اهلل تعاىلقال احلافظ ا. على غريه
 . 1انتهى. «حسن الصوت على غريه فال نزاع يف ذلك

                                                 
 . 01/  1اري فتح الب 1
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ما تقدم من النهي عن التقليد واحملاكا  يف األصوات هو عام يف حق : تنبيه
الرجال، والنساء، وإذا قلدت املرأ  يف صوهتا صوت رجل، كان النهي ُمَعلالً 

 .بالتشبه أيضاً 
ال جيوز للرجال التشبه : قال الطربي»: حلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىلقال ا

ـ القائل ابن : قلت. بالنساء يف اللباس والزينة اليت ختتص بالنساء، وال العكس
وأمَّا َذمُّ التشبه بالكالم (: إىل أن قال... )وكةا يف الكالم واملشي: حجر ـ 

لك من أصل خلقته، فإمنا يؤمر واملشي، فمختص مبن تعمد ذلك، وأما من كان ذ
بتكلف تركه، واإلحدمان على ذلك بالتدريج، فإن مل يفعل ومتادى دخله الةمَّ 

 . واهلل أعلم . 1انتهى. «...
بدع )هةا ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل يف رسالته : قال مقيده

اإلمام أحد  ، وكةا ملا سئل الشيخ ابن العثيمني رمحه اهلل عن حكم تقليد(القراء
 القراء يف قراءته؟
ما دام أداء القارئ الةي ، جيوز أن يقلد أحد القراء يف قراءته: أجاب بقوله

 .2«.أما الصوت فال يقلده فيه. قلده جيدا
 :وقال رمحه اهلل يف موطن آخر

                                                 
 . 551/  10املصدر نفسه  1
 (131/ 13)هـ 14/4/1411جمموع فتاوى ورسائل العثيمني حرر يف  2
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إذا قلد إمام املسجد شخصًا حسن الصوت والقراء  من أجل أن حيسن ..  »
عز وجل، فإن هةا أمر مشروع لةاته ومشروع لغريه  صوته وقراءته لكتاب اهلل

ألن فيه تنشيطاً للمصلني خلفه، وسبباً حلضور قلوهبم واستماعهم وإنصاهتم ً. أيضا
  1. «للقراء ، وفضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم

من تدبر دليل الشيخني، رمحهما اهلل ـ جيد أن أن كال من الشيخني بكر : قلت
زيد وابن عثيمني يريان عدم جواز تقليد األصوات، لكن الشيخ ابن عثيمني ال أيب 

 . يرى بأسا بتقليد قراء  قارئ ما، حسن الصوت
والةي أراه أنه إذا كان هةا التقليد سيمكن املقلد من اخلشوع والتدبر والتأمل 

ال فرتكه والتأثر، وليس فيه مسعة وال رياء، وال حماكة لصوت املقلَّد، فال بأس، وإ
 .واهلل أعلم. أحوط لنفسه

اعلم رمحك اهلل، أن التقليد عموما مانع من الفهم، ويدخل فيه تقليد : تنبيه
مةهب ما، والتعصب إليه من غري دليل، ولةلك قال اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه 

أن يكون مقلدًا ملةهب مسعه بالتقليد ومجد : ثانيها ـ أي من موانع الفهم ـ»: اهلل
ليه، وثبت يف نفسه التعصب له مبجرد االتباع للمسموع، من غري وصول إليه ع

ببصري  ومشاهد ، فهةا شخص قيده معتقده عن أن جياوزه، فال ميكنه أن خيطر 
بباله غري معتقده، فصار نظره موقوفاً على مسموعه، فإن ملع برق على بُعد وبدا له 

كيف : ه شيطان التقليد محلة وقالمعىن من املعاين اليت تباين مسموعه، محل علي

                                                 
 ابن عثيمني  3كتاب الدعو    1
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خيطر هةا ببالك، وهو خالف معتقد آبائك؟ فريى أن ذلك غرور من الشيطان 
 . 1«..فيتباعد منه وحيرتز عن مثله

                                                 
ومن أراد التوسع يف ذم التقليد فلرياجـع مـا جـاء يف إعـالم املـوقعني لإلمـام ابـن القـيم ( 134/  1)إحياء علوم الدين  1
 .رمحه اهلل
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  الحجاب الثالث
 اإلصرار على الذنوب

 
 النوَر في القلوبَ  عنهيطفُئ   إصراُر قارئو على الذنوبَ 

 .اإلصرار على الةنوب: وهو. آنهةا احلجاب الثالث، املانع من فهم القر 
ونفيه هو معىن . 1معناه اإلقامة على الةنب والعزم على فعل مثله: واإلصرار

والةين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل : )قال تعاىل. اإلقالع
فاستغفروا لةنوهبم ومن يغفر الةنوب إال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وهم 

ما من رجل يُةنب ذنباً، »:: قال صلى اهلل عليه وسلم. 153:آل عمران(.يعلمون
: مث قرأ هةه اآلية. مث يقوم فيتطهر، مث يصلي، مث يستغفر اهلل، إال غفر اهلل له

تَـغوَفُروا َلُذنُوَبَهمو ) ُروا الل َه فَاسو ََ ُفَسُهمو َذ َوال َذيَن َإَذا فـََعُلوا فَاَحَشة  َأوو ظََلُموا أَنـو
آل ( ]ُر الَذنُوَب َإا  الل ُه َوَلمو ُيَصَروا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهمو يـَعوَلُمونَ َوَمنو يـَغوفَ 

 153».2: عمران

                                                 
 (13: ص) التعريفات 1
 (.3053صحيح اجلامع برقم )رواه الرتمةي وحسنه، وأبو داود، وصححه األلباين يف  2
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العمل باحلسنة قو  يف »: وروى أبو نعيم يف احللية عن احلسن بن صاحل قال
البدن، ونور يف القلب، وضوء يف البصر، والعمل بالسيئة وهن يف البدن، وظلمة 

 1.«مي يف البصريف القلب، وع
مسعت رسول : وروى مسلم يف صحيحه من حديث حةيفة رضي اهلل عنه قال

تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا،  »: اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
فأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 

صفا فال يضره فتنة ما دامت بيضاء، حىت تصري على قلبني، على أبيض مثل ال
السموات واألرض، واآلخر أسود مربادا كالكوز جُمخيا، ال يعرف معروفا، وال ينكر 

 . 2«منكرا، إال ما أشرب من هواه
أي إن القلب إذا افتنت وخرجت منه : أي مائال أو منكوسا: ومعىن جمخيا

 .ا مال أو انتكسحرمة املعاصي خرج منه نور اإلميان كما خيرج املاء من الكوز إذ
معىن احلديث أن : 3وقال صاحب التحرير »: قال اإلمام النووي رمحه اهلل

الرجل إذا تبع هواه وارتكب املعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا 
صب والقلب مثل الكوز فإذا انكب ان. صار كةلك افتنت وزال عنه نور اإلسالم 

 4.«ما فيه ومل يدخله شيء بعد ذلك

                                                 
 (550/ 0)حلية األولياء وطبقات األصفياء  1
 (15130)، و مسند أمحد (144)رواه مسلم يف صحيحه 2
: وكتابـــه. رمحـــه اهلل هـــو اإلمـــام أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن حممـــد بـــن الفضـــل التميمـــي األصـــبهاين الشـــافعي 3

 (التحرير يف شرح صحيح مسلم)
 (163/  1)شرح النووي على مسلم  4
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أن من احلجب املانعة من الفهم، أن تكون مصرًا على ذنب، أو : واملعىن
فإن ذلك سبب ظلمة . متصفًا بكرب، أو مبتلى يف اجلملة هبوى يف الدنيا مطاع

وهو . القلب وصدئه، وهو كاخلبث على املرآ ، فيمنع جلية احلق من أن يتجلى فيه
 . أعظم حجاب للقلب، وبه ُحجب األكثرون

وكلما . الشهوات أشد تراكماً، كانت معاين الكالم أشد احتجاباً  وكلما كانت
فالقلب مثل املرآ ، والشهوات . خف عن القلب أثقال الدنيا، قرب جتلي املعىن فيه

والرياضة للقلب . ومعاين القرآن مثل الصور اليت ترتاءى يف املرآ . مثل الصدإ
 .بإماطة الشهوات مثل تصقيل اجلالء للمرآ 

َرى :)اهلل عز وجل اإلنابة يف الفهم والتةكري فقال تعاىلوقد شرط  َو تـَبوَصَرة  َوَذ
ُر َإا  َمنو يَُنيبُ :)وقال عز وجل[. 3: ق( ]َلُكلِّ َعبودو ُمَنيبو  : غافر( ]َوَما يـََتَذَ 

َلوَبابَ : )وقال تعاىل[15 ُر ُأوُلو األو فالةي آثر غرور الدنيا [. 1 :الزمر( ]َإن َما يـََتَذَ 
. ى نعيم اآلخر  فليس من ذوي األلباب، ولةلك ال تنكشف له أسرار الكتابعل
 1(.مستفاد من اإلحياء)

                                                 
 (133ـ 134/  1)إحياء علوم الدين  1
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  الحجاب الرابع
 التعصب لتفسير واحد

 فليس عنه أبدا بحائدَ    ُلزوم تفسيرو ورأيو واحدَ 
 

 . التعصب لتفسري واحد: هةا احلجاب الرابع، وهو
  1.يلههو عدم قبول احلق عند ظهور دل: والتعصب

فإن من موانع الفهم، أن تتخة لك تفسريا واحدا، وجتعله املرجع الوحيد 
عندك، والشاهد األوحد يف معرفة آيات اهلل تعاىل، فال تلتفت إىل ما جاء يف 

 .التفاسري األخرى، وهةا من سلبيات التعصب والتقليد اجلامد
أن يكون : لفهم ـرابعها ـ أي حجب ا »: قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف هةا

قد قرأ تفسرياً ظاهراً واعتقد أنه ال معىن لكلمات القرآن إال ما تناوله النقل عن ابن 
عباس وجماهد وغريحا، وأن ما وراء ذلك تفسري بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه 

  2.«فقد تبوأ مقعده من النار، فهةا أيضا من احلجب العظيمة
وقال فخر الدين يف تفسري  »: اهلل يف هةا الباب وقال العالمة ابن عاشور رمحه

ُروُهنَّ بحاْلَمْعُروفح : )قوله تعاىل وقد ثبت يف أصول الفقه »[. 11: النساء( ]َوَعاشح
أن املتقدمني إذا ذكروا وجها يف تفسري اآلية فةلك ال مينع املتأخرين من استخراج 

                                                 
 (113/ 1)دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون  1
 (133/  1)إحياء علوم الدين  2
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ا املتأخرون يف التفسري وجه آخر يف تفسريها وإال لصارت الدقائق اليت يستنبطه
  1.«مردود ، وذلك ال يقوله إال مقلد خلف

َسَبن  الل َه َغاَفال  َعم ا يـَعوَمُل ) :وقال سفيان بن عيينة يف قوله تعاىل َوَا َتحو
َبوَصارُ  َخُص َفيَه األو مو َتشو هي تسلية [. 41: إبراهيم( ]الظ اَلُموَن َإن َما يـَُؤخُِّرُهمو لَيَـوو

إمنا قاله من »: من قال هةا؟ فغضب وقال: وهتديد للظامل، فقيل لهللمظلوم 
 . يريد نفسه 2.«علمه

إنه أملى على سور  نوح مخسمائة : «العواصم»وقال أبو بكر ابن العريب يف 
 .3مسألة، وعلى قصة موسى مثامنائة مسألة

من  وهل استنباط األحكام التشريعية من القرآن يف خالل القرون الثالثة األوىل
قرون اإلسالم إال من قبيل التفسري آليات القرآن مبا مل يسبق تفسريها به قبل 

 ذلك؟ 
تطلبت دليال على حجية اإلمجاع فظفرت به يف  »: وهةا اإلمام الشافعي يقول

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل :)قوله تعاىل
 .4[113 :النساء]( ءت مصيراالمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسا

                                                 
 (410/ 1( )مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري)تفسري الرازي  1
 (365/ 1)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخمشري 2
 .مل أجده يف العواصم 3
قرأت القرآن يف كل يوم وليلة  »: قال الشافعي(. 40/ 1)الرواية اليت ذكرها البيهقي يف أحكام القرآن للشافعي  4

 .أي على اآلية الدال على اإلمجاع. «ثالث مرات، حىت وقفت عليه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





شرط »: يف سور  الشعراء «شرح الكشاف»قال شرف الدين الطييب يف 
التفسري الصحيح أن يكون مطابقا للفظ من حيث االستعمال، سليما من 

يسمي ما كان على خالف  «الكشاف»وصاحب . «التكلف عريا من التعسف
ح يف الدين، والتنبيه إىل هةا وإن واجب النص(: إىل أن قال. )ذلك بدع التفاسري

ما يغفل عنه املسلمون مما حيسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم، قضى علي أن أنبه 
إىل خطر أمر تفسري الكتاب والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن أساطني 
املفسرين، أو إبداء تفسري أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه شروط 

استمداد علم : ـ يريد اليت سبق ذكرها يف املقدمة الثانية الضالعة يف العلوم
 ..التفسري

فقد رأينا هتافت كثري من الناس على اخلوض يف تفسري آيات من القرآن، 
فمنهم من يتصدى لبيان معىن اآليات على طريقة كتب التفسري، ومنهم من يضع 

جالبا من معاين  اآلية مث يركض يف أساليب املقاالت، تاركا معىن اآلية جانبا،
 . الدعو  واملوعظة ما كان جالبا

وقد دلت شواهد احلال على ضعف كفاية البعض هلةا العمل العلمي اجلليل، 
فيجب على العاقل أن يعرف قدره، وأن ال يتعدى طوره، وأن يرد األشياء إىل 

وإن سكوت . ، وال يكون يف حالك سواد1أرباهبا، كي ال خيتلط اخلاثر بالزباد
ماء على ذلك زياد  يف الورطة، وإفحاش ألهل هةه الغلطة، فمن يركب منت العل

                                                 
ُُ الرقيـقُ : وقيل. وذلك إذا اْرجتن أي َفسد عند املخض. الزبد: الزباد خثار  الشيء بقيته، و  1 بالزبـ اد ح : ويـروى. هو اللـ

وهـةا مـن األمثـال الـيت ُتْضـَرُب يف اْسـتحبـَْهامح األمـرح واْرتحباكحـهح، . وهو ْعشُب إذا وقَع يف الرَائب تعسَر خَتليصْه منـه -بالتشديد  -
 و يف اختالطح احلُق بالباطلح 
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عمياء، وخيبط خبط عشواء، فحق على أساطني العلم تقومي اعوجاجه، ومتييز 
 .1انتهى من التحرير. «حلوه من أجاجه، حتةيرا للمطالع، وتنزيال يف الربج والطالع

، وعلى فهم شامل املسلمني يف العهد األول كانوا على خري إن: 2قلت
لإلسالم، فاكتفى كل مفسر فيما برع فيه، واستخرج ما اهتم به، حسب مشاربه 
العلمية، وثقافته العصرية، فصنفوا فيه تصانيف خمتلفة األوصاف، متباينة 
األصناف، منهم من احتج باألثر، ومنهم من استعمل الرأي والنظر، ومنهم من 

األسفار، ومنهم من تكلم يف بعض  آثر االختصار، ومنهم من طول حىت كثر
فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول 
على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريقا حناه، وذهب مةهبا ارتضاه، 

 .3وكال وعد اهلل احلسىن
طلع ـ اآلن ـ على كتب التفسري املوجود  بأيدينا، يعلم جيدا

ُ
أنه لن يغين  وامل

تفسري عن تفسري، مهما أويت املفسر من علم وتقدير، إذ قد يفتح اهلل تعاىل على 
عبد من عباده فهما مل ُيسبق إليه، ويُلَهم إىل لطائف مل تُفتح إال عليه، كما جاء 

مسعت أبا : مسعت الشعيب قال: يف صحيح البخاري من حديث ُمطَرٌِّف قال
هل عندكم شيء مما ليس يف القرآن ـ  »: هلل عنهسألت عليا رضي ا: جحيفة قال

والةي فلق احلبة وبرأ النسمة، ما عندنا إال : ما ليس عند الناس ـ فقال: وقال مر 

                                                 
 (50إىل  11/  1)تحرير والتنوير ال 1
 .مقدمة الكتاب. «مكامن الدرر يف حماور السور»: ن كتايبمنقال  2

 [ 5/ 1]انظر التسهيل لعلوم التنزيل البن جزى   33
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وقال اإلمام البغوي . 1احلديث «..ما يف القرآن إال فهما يُعطى رجل يف كتابه،
التأويل واملعاين ما ال  وقد يفتح اهلل على املتدبِّر واملتفكر يف »: رمحه اهلل يف تفسريه

 2.»يفتح على غريه، وفوق كل ذي علم عليم 
فال حجر على أحد من املسلمني ـ له من العلوم الضرورية ـ يف تفسري القرآن، 
واستنباط ما مل يستنبطه األولون، اللهم أن يكون من أهل البدع، فيجب حينئة 

اب فيُنبَّه عليه التحةير من تفسريه، أو  أن يكون له فهم جانب فيه الصو 
 . ويصحح

وقد أحصيُت عدد من ألف يف التفسري من عصر الصحابة إىل عصرنا هةا، 
 .3فوجدهتم قد جتاوزوا األلفني، وال يزالون يف ازدياد

تكلف االهتمام مبخارج احلروف، وتقليد : وهي: فهذه إذا حجب  أربعـة
لو ختليت عنها ـ  .دمشاهري القراء، واإلصرار على الةنوب، والتعصب لتفسري واح

فعليك  أيها القارئ ـ لتمكنت من فهم كالم اهلل تعاىل، والزددت إميانا وخشوعا،
 .بتمزيقها

                                                 
العقــل وفكــاك : ومــا يف الصــحيفة؟ قــال: ومــا يف هــةه الصــحيفة، قلــت..  »أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، وتتمتــه  1

 .«سلم بكافراألسري وأن ال يقتل م
 40/ 1تفسري البغوي  2
فسِّـرحين»: مجع أحد الطلبة أئمة التفسري، ومن اشـتهر بـه أو ألـف فيـه، يف كتـاب مسـاه 3

ُ
ارحسـني يف َوفـيَــات امل . «بــُغيُة الدَّ

هـــ، وقــد أُلفــت بعــد هــةه الســنة كتــب أخــرى يف 1400وقــد بلغــوا مثــان وعشــرين وألفــني مفســرا ،مــن عهــد الصــحابة إىل عــام 
 .واهلل أعلم. لتفسري، تزيد عن عشر ا
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فإن وفقك اهلل تعاىل ووقاك من هةه احلجب اليت حتول بينك وبني الفهم، 
أما إن مل تتمكن من التخلص منها، ومل تستطع  .فانتقل إىل األدب السابع

 .االنتقالخرَقها، فال جدوى من 
 فدونها أيضا تُحّل سابعا        فإن علمَت هذه الموانعا
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  األدب السابع
 التخصيص 

 وأنك المقصوُد والمطاَلبُ   أنك المخاَطُب  َبأن ترى  
 

أن تقدر ـ أيها القارئ ـ أنك أنت : التخصيص نقيض التعميم، وأعين به هنا
هنياً، قد ر أنك املنهي املقصود بكل خطاب يف القرآن، فإن مسعت أمرًا أو 

واملأمور، وإن مسعت وعدًا أو وعيدًا فكمثل ذلك، وإن مسعت قصص األولني 
واألنبياء علمَت أن السمر غري مقصود، وإمنا املقصود لتعترب به أنت، ولتأخة من 

فما من قصة يف القرآن إال وسياقها لفائد  يف حق . تضاعيفه ما حتتاج إليه أنت
َباَء :)ولةلك قال تعاىل. ه وسلم وأمتهالنيب صلى اهلل علي َوَُالًّ نـَُقَص َعَليوَك َمنو أَنـو

عَ  َمَنينَ الَرُسَل َما نـُثَبُِّت َبَه فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك َفي َهَذَه الوَحَق َوَموو َرى لَلوُمؤو َو ( ظٌَة َوَذ
، فقد ر أن اهلل ثبت فؤادك مبا يقصه عليك من أحوال األنبياء [110: هود]

وكيف ال تقدر . على اإليةاء وثباهتم يف الدين النتظار نصر اهلل تعاىلوصربهم 
هةا، والقرآن ما أنزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة، بل هو شفاء 
وهدى ورمحة ونور للعاملني؟ ولةلك أمر اهلل تعاىل الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال 

َُُروا نَعوَمَت الل َه َعَليوكُ :)تعاىل َمَة َواذو َزَل َعَليوُكمو َمَن الوَكَتاَب َوالوَحكو مو َوَما أَنـو
َََتاب ا َفيهَ : )، وقال عز وجل[151: البقر ( ]يََعُظُكمو َبهَ  َزلوَنا َإلَيوُكمو  ُرَُمو  َلَقدو أَنـو َو َذ

َر لَتُبَـيَِّن لَلن اَس مَ ) ،[10: األنبياء( ]َأَفاَل تـَعوَقُلونَ  َو َزلوَنا َإلَيوَك الذِّ ا نـُزَِّل َإلَيوَهمو َوأَنـو
َذَلَك َيضوَرُب ) [.44: النحل( ]َوَلَعل ُهمو يـَتَـَفك ُرونَ  ثَاَلُهمو ََ : حممد( ]الل ُه لَلن اَس َأمو
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َسَن َما أُنوَزَل َإلَيوُكمو َمنو رَبُِّكمو َمنو قـَبوَل َأنو يَأوتََيُكُم الوَعَذاُب بـَغوَتة  [. )5 َوات َبُعوا َأحو
ُتمو َا تَ  ُعُرونَ َوأَنـو مو  َهَذا َبَصائَُر لَلن اَس َوُهد ى[. )33: الزمر( ]شو َمٌة َلَقوو َورَحو

َعظٌَة لَلوُمت َقينَ [. )10: اجلاثية( ]يُوَقُنونَ   آل( ]َهَذا بـََياٌن لَلن اَس َوُهد ى َوَموو
 [.153: عمران

وإذا قصد باخلطاب مجيع الناس فقد قصد اآلحاد، فأنت أيها القارئ مقصود، 
َوُأوَحَي َإَلي  َهَذا ) :قال اهلل تعاىل. فما لك ولسائر الناس، فلُتقدر أنك املقصود »

من »: ، قال حممد بن كعب القرظي[11: األنعام( ]نوَذَرَُمو َبَه َوَمنو بـََل َ الوُقروآُن أَلُ 
وإذا قدر ذلك مل تتخة دراسة القرآن عملك، بل . 1«بلغه القرآن فكأمنا كلمه اهلل

ولةلك . يقرأ العبد كتاب مواله الةي كتبه إليه ليتأمله ويعمل مبقتضاه تقرؤه كما
هةا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده، نتدبرها »: قال بعض العلماء

. «يف الصلوات، ونقف عليها يف اخللوات، وننفةها يف الطاعات والسنن املتبعات
 قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ما زرع القرآن يف»: وكان مالك بن دينار يقول

مل جيالس أحد هةا القرآن «:وقال قتاد . «ربيع املؤمن، كما أن الغيث ربيع األرض
َمٌة ) :إال قام بزياد  أو نقصان، قال تعاىل َونـُنَـزُِّل َمَن الوُقروآَن َما ُهَو َشَفاٌء َورَحو
َمَنيَن َوَا َيزَيُد الظ اَلَميَن َإا  َخسَ    2.انتهى بتصرف. «[31: اإلسراء( ]ار الَلوُمؤو
إن هةا القرآن ال يتفتح عن أسراره إال »: يقول صاحب الظالل رمحه اهلل

ال ملن يقرؤونه جملرد . للعصبة املسلمة اليت تتحرك به، لتحقيق مدلوله يف عامل الواقع

                                                 
 (431/ 1)تفسري الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  1
 133\1مستفاد من اإلحياء بتصرف حيث جعلت صيغة اخلطاب من الغائب إىل املخاَطب  2
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ه جملرد تتبع وال ملن يقرؤونه جملرد الدراسة الفنية أو العلمية، وال ملن يدرسون! التربك
فإن . إن هؤالء مجيعا لن يدركوا من هةا القرآن شيئا يُةكر ! األداء البياين فيه

هةا القرآن مل يتنزل ليكون ماد  دراسة على هةا النحو، إمنا تنزل ليكون ماد  
 .1«حركة وتوجيه

أدب التخصيص، أن ختصص نفسك ـ أيها القارئ ـ بأن تنظر إىل : فهةا معىن
فالتخلق هبةا األدب . أنك أنت املقصود باآليات اليت متر هبانفسك وحالك، و 

سيحملك إىل حماسبة نفسك، وإصالح حالك، على ما مر من أمثلة لكيفية 
 .واهلل املوفق. التعامل مع اآليات

                                                 
 (1143/  4)ىف ظالل القرآن   1
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 األدب الثامن 
 التأثر

 وموقنا بأنه عيُن الّردى والثامُن اجتناب ما قد أوعدا   
 

ولغة هو إبقاُء األثَرح يف الشَّْيءح، وأَثَـَّر يف : أو التَّْأثحريُ  .التأثر: األدب الثامن، هو
 2.والتأثر هو االنفعال، والعكس صحيح 1.ترك فيه أَثراً : الشيء

. أن يبقى يف قلبك أثر اآلية، سواء آية الوعد أو آية الوعيد: واملراد به هنا
ى استقامة وإمنا خصصُت التأثر بالوعيد ألنه الغالب عل. خاصة آي الوعيد

النفس، وإال فالواجب أن يأخة القلب حظه من الوعد والوعيد، ويتوسط يف سريه 
من عبد اهلل باحلب وحده »: إىل اهلل تعاىل بني اخلوف والرجاء واحلب، كما قيل

فهو زنديق، ومن عبد اهلل باخلوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده 
 .3«الرجاء فهو مؤمن موحدفهو مرجئ، ومن عبده باحلب واخلوف و 

هو أن يتأثر قلبك ـ أيها القارئ ـ بآثار خمتلفة حبسب اختالف : فأدب التأثر
اآليات، فيكون لك حبسب كل فهم حال، ووجد يتصف به قلبك، من احلزن 

ومهما متت معرفتك كانت اخلشية أغلب األحوال على . واخلوف والرجاء وغريه

                                                 
 (3/ 4)، لسان العرب (306/ 1)الصحاح أليب نصر الفارايب  1
 (01: ص)جم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم للسيوطي مع 2
 100\10جمموع فتاوى ابن تيمية  3
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القرآن، فال ترى ذكر املغفر  والرمحة إال  قلبك، فإن التضييق غالب على آيات
: طه( ]َوَإنِّي َلَغف ارٌ )عز وجل يف  مقرونًا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله

َتَدى)مث أتبع ذلك بأربعة شروط [31 : طه(]َلَمنو تَاَب َوآَمَن َوَعَمَل َصاَلح ا ثُم  اهو
لذين آمنوا وعملوا والعصر إن اإلنسان لفي خسر إا ا: )وقوله تعاىل[. 31

ذكر أربعة شروط، . سور  العصر( الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
َمَت الل َه َقرَيٌب َمَن :)وحيث اقتصر، ذكر شرطًا جامعًا فقال تعاىل َإن  رَحو

َسَنينَ  وهكةا من يتصفح القرآن . فاإلحسان جيمع الكل[. 36: األعراف( ]الوُمحو
 . من أوله إىل آخره

ومن فهم ذلك، فجدير بأن يكون حاله  »: ول أبو حامد الغزايل رمحه اهلليق
واهلل ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به »: ولةلك قال احلسن. اخلشية واحلزن

إال كثر حزنه، وقل فرحه، وكثر بكاؤه، وقل ضحكه، وكثر نصبه وشغله، وقلت 
 . «راحته وبطالته

نظرنا يف هةه األحاديث واملواعظ فلم جند »: 1وقال وهيب بن الورد رمحه اهلل
 . «شيئاً أرق للقلوب، وال أشد استجالباً للحزن، من قراء  القرآن وتفهمه وتدبره

فتأثر العبد بالتالو  أن يصري بصفة اآلية املتلو ، فعند الوعيد وتقييد املغفر  
غفر  وعند التوسع ووعد امل. بالشروط، يتضاءل من خيفته، كأنه يكاد ميوت

وعند ذكر اهلل وصفاته وأمسائه يتطأطأ خضوعاً . يستبشر كأنه يطري من الفرح

                                                 
 135تويف رمحـه اهلل  . من أهل مكة. من العباد احلكماء: وهيب بن الورد بن أيب الورد املخزومي، بالوالء، أبو أمية  1

 (م 000هـ  موافق
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وعند ذكر الكفار ما يستحيل على اهلل عز وجل،  . جلالله واستشعارًا لعظمته
وعند . ينكسر يف باطنه حياء قبح مقالتهم 1كةكرهم هلل عز وجل ولدًا وصاحبة
وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها، وعند . وصف اجلنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها

اقرأ علي، قلت أقرأ عليك »: وملا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البن مسعود
فقرأت النساء، حىت إذا : إين أشتهي أن أمسعه من غريي، قال: وعليك أنزل؟ قال

َنا َبَك عَ )بلغت  َنا َمنو َُلِّ أُم ةو َبَشَهيدو َوَجئـو اَفَكيوَف َإَذا َجئـو ( َلى َهُؤَاَء َشَهيد 
وهةا، ألن . «كف ـ أو  أمسك ـ فرأيت عينيه تةرفان: قال يل[. 41: النساء]

 . مشاهد  تلك احلالة استغرقت قلبه بالكلية
ومنهم من مات . ولقد كان محن اخلائفني َمن خر مغشياً عليه عند آيات الوعيد

 . حاكياً يف كالمهفمثل هةه األحوال خيرجه عن أن يكون . يف مساع اآليات
مو َعَظيمو ) :فإذا قال [. 13: األنعام( ]َإنِّي َأَخاُف َإنو َعَصيوُت رَبِّي َعَذاَب يـَوو

 . ومل يكن خائفاً كان حاكياً 
َنا َوَإلَيوَك الوَمَصيرُ :)وإذا قال لوَنا َوَإلَيوَك أَنـَبـو ومل يكن [4: املمتحنة( ]َعَليوَك تـََوَ 

 . كياً حاله التوكل واإلنابة كان حا 
َبَرن  َعَلى َما : )وإذا قال َلَنا َولََنصو َل َعَلى الل َه َوَقدو َهَدانَا ُسبـُ َوَما لََنا َأا  نـَتَـَوَ 
ُتُمونَا فليكن حاله الصرب أو العزمية عليه حىت جيد حالو  [. 11: إبراهيم( ]آَذيـو

ان حظه من فإن مل يكن هبةه الصفات ومل يرتدد قلبه بني هةه احلاالت ك. التالو 

                                                 
واهلل . وإمنـا يستشـعر القـارئ بشـاعة كلمـة الكفـر وينكرهـا فقـط .إذ ال دليـل علـى ذلـك «يغـض صـوته»: حةفُت هنـا كلمـة 1

 .أعلم
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َأَا َلعوَنُة الل َه َعَلى :)التالو  حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه يف قوله تعاىل
ت ا َعنوَد الل َه َأنو تـَُقوُلوا َما َا :)ويف قوله تعاىل[. 13: هود( ]الظ اَلَمينَ  بـَُر َمقو ََ
َعُلونَ  تَـَرَب لَلن اَس حَ : )، ويف قوله عز وجل[5: الصف( ]تـَفو َسابـُُهمو َوُهمو َفي اقـو

َلةو ُمعوَرُضونَ  رَنَا َوَلمو : )ويف قوله[. 1: األنبياء( ]َغفو َو فََأعوَرضو َعنو َمنو تـََول ى َعنو َذ
َيا َوَمنو َلمو يـَُتبو فَُأولََئَك : )، ويف قوله تعاىل[11: النجم( ]يَُردو َإا  الوَحَياَة الَدنـو

 .  غري ذلك من اآليات، إىل[11: احلجرات( ]ُهُم الظ اَلُمونَ 
ُهمو أُمَِّيوَن َا يـَعوَلُموَن الوَكَتاَب َإا  : )وكان داخاًل يف معىن قوله عز وجل َوَمنـو

: يعين التالو  اجملرد ، وقوله عز وجل[. 03: البقر ( ]َأَماَني  َوَإنو ُهمو َإا  َيظَُنونَ 
َرو ) أَيِّنو َمنو آيَةو َفي الس َماَواَت َواألو َها ُمعوَرُضونَ َوََ َها َوُهمو َعنـو ( َض َيُمَروَن َعَليـو
، ألن القرآن هو املبني لتلك اآليات يف السموات واألرض، [103: يوسف]

ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره،  .ومل يتأثر هبا كان معرضًا عنها ومهما جتاوزها
ر  مملكته، مثال من يكرر كتاب امللك يف كل يوم مرات، وقد كتب إليه يف عما

وهو مشغول بتخريبها، ومقتصر على دراسة كتابه؛ فلعله لو ترك الدراسة عند 
ولةلك قال يوسف ابن . املخالفة لكان أبعد عن االستهزاء واستحقاق املقت

إين ألهم بقراء  القرآن، فإذا ذكرت ما فيه خشيت املقت، فأعدل إىل »: أسباط
 . 1«التسبيح واالستغفار

تَـَرووا : )ل به أريد بقوله عز وجلن العمواملعرض ع َنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورََهمو َواشو فـَ
تَـُرونَ  ولةلك قال رسول اهلل [. 130: آل عمران( ]َبَه َثَمن ا َقَليال  فََبئوَس َما َيشو

                                                 
 (103/ 1)قوت القلوب  1
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اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا »: صلى اهلل عليه وسلم
َََر الل ُه َوَجَلتو قـُُلوبـُُهمو َوَإَذا ) :وقال اهلل تعاىل. 1«عنه َمُنوَن ال َذيَن َإَذا ُذ َإن َما الوُمؤو

وقال [ . 1: األنفال( ]َعَلى رَبَِّهمو يـَتَـَوَ ُلونَ تَُلَيتو َعَليوَهمو آيَاتُُه زَاَدتـوُهمو َإيَمان ا وَ 
قرأ رأيت إن أحسن الناس صوتًا بالقرآن الةي إذا مسعته ي»: صلى اهلل عليه وسلم
 ...2«أنه خيشى اهلل تعاىل

قرأت القرآن على شيخ يل، مث رجعت »: أن بعض القراء قال «اإلحياء»ويف 
جعلت القرآن علي عماًل؟ اذهب فاقرأ على اهلل عز : ألقرأ ثانيًا فانتهرين، وقال

 . 3انتهى «وجل، فانظر مباذا يأمرك، ومباذا ينهاك
م يف األحوال واألعمال، وكان الةي فهكةا كان شغل الصحابة رضي اهلل عنه

وملا جاء رجل ليتعلم القرآن فانتهى إىل قوله . حيفظ البقر  وآل عمران من علمائهم
ر ا يـََرُه )عز وجل  َقاَل َذر ةو َخيـو َقاَل َذر ةو َشرًّا يـََرهُ ( 7)َفَمنو يـَعوَملو َمثـو ( َوَمنو يـَعوَملو َمثـو

: فقال صلى اهلل عليه وسلم. فيكفي هةا وانصر : قال[. 3، 0: الزلزلة]
 . 4«انصرف الرجل وهو فقيه»

وإمنا العزيز مثل تلك احلالة اليت من اهلل عز وجل هبا على قلب املؤمن عقيب 
بل التايل باللسان املعرض عن . فأما جمرد حركة اللسان فقليل اجلدوى. فهم اآلية

                                                 
 متفق عليه 1
 (130/  4)وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة . رواه أبو نعيم 2
 (136ـ133/ 1)إحياء علوم الدين  3
 من حديث عبد اهلل بن عمروأخرجه أبو داود والنسائي يف الكربى وابن حبان واحلاكم وصححه  4
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َري فََإن  لَُه َوَمنو َأعو ) :العمل جدير بأن يكون هو املراد بقوله تعاىل َو َرَض َعنو َذ
َم الوَقَياَمَة َأعوَمى ُشُرُه يـَوو : وبقوله عز وجل[ . 114: طه( ]َمَعيَشة  َضنوك ا َوَنحو

َم تـُنوَسى) َذَلَك الويَـوو َنَسيتَـَها َوََ َذَلَك أَتـَتوَك آيَاتـَُنا فـَ أي [. 116: طه( ]قَاَل ََ
. إنه نسي األمر: يف األمر يقال فإن املقصر. تركتها ومل تنظر إليها ومل تعبأ هبا

وتالو  القرآن حق تالوته هو أن يشرتك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان 
تصحيح احلروف بالرتتيل، وحظ العقل تفسري املعاين، وحظ القلب االتعاظ والتأثر 

 .1انتهى. فاللسان يرتل، والعقل يرتجم، والقلب يتعظ. باالنزجار واالئتمار
هةا األدب ـ وهو تأثرك بآيات الوعيد خاصة، وبكل آية عامة عند  فإن وفقت

 . املزيد ك الةي وفقك، وسلهُ ـ فامحد ربَّ 
 .اللهم اجعلين منهم

 

                                                 
والصـواب مـن : وأمـا تـالو  القـرآن حـق تالوتـه، فقـد قـال أبـو جعفـر(. 130ـ 133/  1)إحياء علوم الدين بتصرف  1

ما زلت أتلو أثره، إذا اتبـع أثـره، إلمجـاع احلجـة مـن أهـل : يتبعونه حق اتباعه، من قول القائل: القول يف تأويل ذلك أنه مبعىن
 (361/ 1تفسري الطربي . )ذلك تأويلهالتأويل على أن 
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  األدب التاسع
 الترقي 

 
 منه قد سما السماعَأنما   والتاسع استحضاُر َمن تكّلما   

 
َل يتَـَرقَّى به احلاُل حىت بَلَغ ما زا: التـَّنَـقُّل محن حاٍل إىل حاٍل يقالُ : الرتقي لغة

غايـََته
واملراد به هنا، أن ترتقى أيها القارئ حال القراء  حىت لكأنك تسمع . 1

 . الكالم من ربك عز وجل، ال من نفسك
والسر يف ذلك، أن درجات القراء  ـ كما قسمها أبو حامد الغزايل ـ ثالث، 

جل واقفًا بني يديه وهو ناظر إليه أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على اهلل عز و : أدناها
 .السؤال والتملق والتضرع واالبتهال: ومستمع منه، فيكون حاله عند هةا التقدير

أن يشهد بقلبه كأن اهلل عز وجل يراه وخياطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه : الثانية
 . وإحسانه، فمقامه احلياء والتعظيم واإلصغاء والفهم

م املتكلم، ويف الكلمات الصفات، فال ينظر إىل نفسه أن يرى يف الكال: الثالثة
وال إىل قراءته وال إىل تعلق اإلنعام به من حيث إنه منعم عليه، بل يكون مقصور 

. اهلم على املتكلم، موقوف الفكر عليه، كأنه مستغرق مبشاهد  املتكلم عن غريه

                                                 
 (100/  53)تاج العروس 1
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هةا فهو  وهةه درجة املقربني، وما قبله درجة أصحاب اليمني، وما خرج عن
 .درجات الغافلني

وعن الدرجة العليا ذكر أبو طالب املكي أن جعفر بن حممد الصادق رضي اهلل 
. «واهلل لقد جتلى اهلل عز وجل خللقه يف كالمه ولكنهم ال يبصرون»: عنه قال

وقال أيضاً، وقد سألوه عن حالة حلقته يف الصال  حىت خر مغشيًا عليه، فلما 
مازلت أردد اآلية على قليب حىت مسعتها من »: ك، فقالسري عنه قيل له يف ذل

 . 1«املتكلم هبا، فلم يثبت جسمي ملعاينة قدرته
ومن ذلك ما ذكره أبو . ففي مثل هةه الدرجة تعظم احلالو  ولة  املناجا 
مسعت سلمًا بن ميمون : الفرج بن اجلوزي رمحه اهلل عن أمحد بن ثعلبة قال

اقرئيه  : فقلت لنفسي. قرآن فال أجد له حالو كنت أقرأ ال»: يقول 2اخلواص
فجاءت حالو  قليلة، مث : قال. كأنك مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

اقرئيه كأنك مسعته من جربيل خيرب النيب صلى اهلل عليه وسلم، : قلت لنفسي
فجاءت . مث قلت هلا اقرئيه كأنك مسعته منه حني يتكلم به: قال. فازددت احلالو 

 . 3«احلالو  كلها

                                                 
 (33/ 1)قوت القلوب  1
. مالك، والقاسم بن معن، وسفيان بن عيينة: حدث عن. سلم بن ميمون اخلواص هو أصغر من سليمان اخلواص 2

 (150/ 0)أعالم النبالء سري ) انظر. ورمي باإلرجاء. أمحد بن ثعلبة، وعمرو بن أسلم الطرسوسي، وغريحا: روى عنه
 (413/ 1)صفة الصفو   3
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لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كالم اهلل عز »: وقال عثمان رضي اهلل عنه
. وإمنا قالوا ذلك ألهنا بالطهار  ترتقى إىل مشاهد  املتكلم يف الكالم 1.«وجل

كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين »: ولةلك قال ثابت البناين
َفَفَروا : )كون العبد ممتثاًل لقوله عز وجلومبشاهد  املتكلم دون ما سواه ي. «سنة

َعُلوا َمَع الل َه َإَله ا آَخَر َإنِّي َلُكمو ( 53)َإَلى الل َه َإنِّي َلُكمو َمنوُه َنَذيٌر ُمَبيٌن  َوَا َتجو
 (.31ـ30)سور  الةاريات ( َمنوُه َنَذيٌر ُمَبينٌ 

العبد سوى اهلل  فمن مل يره يف كل شيء فقد رأى غريه، وكل ما التفت إليه
بل التوحيد اخلالص أن ال يرى يف كل . تعاىل تضمن التفاته شيئاً من الشرك اخلفي

 2.انتهى.«شيء إال اهلل عز وجل

                                                 
 (401/ 1)فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل  1
. «التوحيد اخلالص أن ال يرى يف كـل شـيء إال اهلل عـز وجـل »: ومعىن. 133ـ130\1إحياء علوم الدين بتصرف  2

 .فقد أوضحت معناها يف األدب اخلامس
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 األدب العاشر 
 التبرؤ ـ أو التبري ـ

 فليس يبغي غيَره عّز وجل   وعاشُر اآلداب إخالص العمل
 زوالَ ــــــــلل األجوَر   ُمصيّـُر       الَ ـــــــــــــــاألعم  طلُ ـمب ات ــفااتف  
 

  1.بَرحَئ إحذا ختَلََّص، وإذا تـَنَـزََّه وتباَعدَ :  يقال. التربؤ لغة، أو التربي
إذ ال . أن تتربأ ـ أيها القارئ ـ من حولك، فال تلتفت لنفسك: واملراد به هنا

يك ما حول للعبد وال قو  له، فأنت ضعيف، جاهل، ظامل، لوال أن َمن  اهلل عل
أي ال حتويل للعبد : حترك لسانك بالقراء ، ولتحرك باملعصية، فإن معىن ال حول

وقيل  2عن معصية اهلل إال بعصمة اهلل، وال قو  له على طاعة اهلل إال بتوفيق اهلل،
قال العلماء سبب ذلك ـ أي كوهنا كنز  »: وقال النووي. ال حيلة: معىن ال حول

ستسالم وتفويض إىل اهلل تعاىل واعرتاف باإلذعان له من كنوز اجلنة ـ أهنا كلمة ا
 3.«وأنه ال صانع غريه وال راد ألمره وأن العبد ال ميلك شيئا من األمر

                                                 
 (55/ 1)لسان العرب  1
 (301ـ300/ 11)جر فتح الباري البن ح 2
 (16/ 10)شرح النووي على مسلم  3
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يا عبد اهلل بن قيس أال أعلمك كلمة هي من كنوز اجلنة ال  »: ويف احلديث
 إذا قال العبد ال حول وال قو  إال»: ، ويف حديث آخر1«حول وال قو  إال باهلل

أخرجه احلاكم »: قال احلافظ يف الفتح.  2«اهلل قال اهلل أسلم عبدي واستسلمب
قال يل يا أبا هرير  أال أدلك على   »من حديث أيب هرير  بسند قوي، ويف رواية له 

تقول ال حول وال قو  إال باهلل : قال. بلى يا رسول اهلل: كنز من كنوز اجلنة؟ قلت
منجا وال ملجأ من اهلل  وال»وزاد يف رواية له » فيقول اهلل أسلم عبدي واستسلم. 

تقدم القول فيه، وحاصله أن املراد أهنا من ذخائر ( من كنوز اجلنة)قوله . «إال إليه
املعىن أن قوهلا حيصل ثوابا نفيسا : اجلنة أو حمصالت نفائس اجلنة، قال النووي

عن أيب أيوب  وأخرج أمحد والرتمةي وصححه ابن حبان. يدخر لصاحبه يف اجلنة 
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ـ ليلة أسري به ـ مر  على إبراهيم على نبينا وعليه 

وما : يا حممد ُمر أمتك أن يكثروا من غراس اجلنة، قال: الصال  والسالم فقال
 .3انتهى من الفتح. «ال حول وال قو  إال باهلل: ؟ قالغراس اجلنة

من فعلك وقولك، فال تلتفت إىل كةلك جيب عليك أيها القارئ التربؤ 
فإن أفسد شيء للعبد أن يرضى عن نفسه، أو أن يظن . أفعالك، وال إىل أقوالك

 .أنه بقوته وفكره استطاع أن يقوم بطاعة ربه

                                                 
 متفق عليه 1
هــةا حــديث صــحيح وال حيفــظ لــه علــة، ومل خيرجــاه : رواه أمحــد والنســائي والطــرباين يف الكبــري واألوســط وقــال احلــاكم 2

 .وقد احتج مسلم بيحىي بن أيب سليم
 (301/  11)فتح الباري البن حجر  3
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أن تتربأ من حولك وقوتك وااللتفات إىل نفسك بني الرضا : فمعىن التربي إذا
. ، فال تشهد نفسك عند ذلكفإذا تلوت آيات الوعد واملدح للصاحلني. والتزكية

وإذا . بل تشهد املوقنني والصديقني فيها وتتشوف إىل أن يلحقك اهلل عز وجل هبم
تلوت آيات املقت وذم العصا  واملقصرين شهدت على نفسك هناك، وقد رت 

 . أنك املخاطب خوفاً وإشفاقاً 
مي اللهم إين أستغفرك لظل»: ولةلك ورد أن عمر رضي اهلل عنها كان يقول

إن اإلنسان :)هةا الظلم فما بال الكفر؟ فتال قوله عز وجل: ، فقيل له«وكفري
فار  1.[54:سور  إبراهيم]( لظلومَ 

مباذا أدعو؟ »: إذا قرأت القرآن مباذا تدعو؟ فقال»: 2وقيل ليوسف بن أسباط
  3.«أستغفر اهلل عز وجل من تقصريي سبعني مر 

فإن من شهد . يتك سبب قربكفإذا رأيت نفسك بصور  التقصري، كانت رؤ 
البعد يف القرب لطف به يف اخلوف، حىت يسوقه اخلوف إىل درجة أخرى يف 

ومن شهد القرب يف البعد مكر به باألمن الةي يفضيه إىل درجة . القرب وراءها
ومهما كنَت مشاهداً نفسك بعني الرضا صرت . أخرى يف البعد أسفل مما هو فيه

حد  االلتفات إىل نفسك ومل تشاهد إال اهلل تعاىل  حمجوبًا بنفسك، فإذا جاوزت
 . يف قراءتك كشف لك سر امللكوت

                                                 
 (11/ 1)قوت القلوب  1
 .رمحه اهلل. يوسف بن أسباط الشيباين الزاهد الواعظ، كان من خيار أهل زمانه مات سنة مخس وتسعني ومائة هو  2
 (133/ 1)إحياء علوم الدين  3
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وعد ابن ثوبان أخاً له أن يفطر عنده »: قال أبو سليمان الداراين رضي اهلل عنه
وعدتين أنك تفطر : فأبطأ عليه حىت طلع الفجر، فلقيه أخوه من الغد فقال له

إين ملا . ما أخربتك الةي حبسين عنك لوال ميعادي معك: فقال! عندي فأخلفت
أوتر قبل أن أجيئك، ألين ال آمن ما حيدث من املوت، فلما  : صليت العتمة قلت

، فما كنت يف الدعاء من الوتر رُفعت إيل روضة خضراء، فيها أنواع الزهر من اجلنة
  1.«!زلت أنظر إليها حىت أصبحت

ون إال بعد التربي من النفس وهةه املكاشفات ال تك»: قال الغزايل رمحه اهلل
وعدم االلتفات إليها وإىل هواها، مث ختصص هةه املكاشفات حبسب أحوال 
املكاشف، فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب على حاله االستبشار تنكشف له 
صور  اجلنة، فيشاهدها كأنه يراها عياناً، وإن غلب عليه اخلوف كوشف بالنار 

ن كالم اهلل عز وجل يشتمل على السهل وذلك أل. حىت يرى أنواع عةاهبا
اللطيف، والشديد العسوف، واملرجو واملخوف، وذلك حبسب أوصافه، إذ منها 

فبحسب مشاهد  الكلمات والصفات يتقلب . الرمحة واللطف واالنتقام والبطش
يف اختالف احلاالت، وحبسب كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمر يناسب تلك 

إذ . ذ يستحيل أن يكون حالة املستمع واحداً، واملسموع خمتلفاً احلالة ويقارهبا؛ إ
فيه كالم راض، وكالم غضبان، وكالم منعم، وكالم منتقم، وكالم جبار متكرب ال 

 .2انتهى. «يبايل، وكالم حنان متعطف ال يهمل

                                                 
 (36/ 1)قوت القلوب  1
 133\1إحياء علوم الدين بتصرف  2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وال غرابة يف بلوغ القارئ حال الرتقي، كما وقع البن : قال مقيده لطف هلل به
فهةه ! اهلل، حيث صار يف حالة يتنزه يف رياض اجلنة وهو يف األرضثوبان رمحه 

وإياك أن تظن أن الرؤية هنا . حالة كانت تعرتي بعض الصحابة رضي اهلل عنهم
 .رؤية العني اجملرد ، وإمنا هي رؤية بعني القلب

منها أن الصحابة ملا كانوا قافلني من غزو  ذات الرقاع، سبوا امرأ  من 
ةر زوجها أال يرجع حىت يهريق دما يف أصحاب حممد صلى اهلل عليه املشركني، فن

وسلم، فجاء ليال، وقد أرصد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجلني ربيئة ـ طليعة ـ 
عب اد بن بشر،  وعمار بن ياسر، فرمى عبادا، وهو : للمسلمني من العدو، وحا

رف منها حىت سلم، قائم يصلي بسهم، فنزعه، ورشقه بثالثة أسهم فلم ينص
أفال أنبهتىن أول ما : أفال أهببتىن؟ ـ ويف رواية! سبحان اهلل: فأيقظ صاحبه فقال

فلما تابع ! كنت ىف سور  أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حىت أنفةها: ـ قال! رماك
صلى اهلل -علي الرمي ركعت فآذنتك، وأمي اهلل، لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهلل 

 .1احلديث!. فظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفةهاحب -عليه وسلم
، مل يرد أن 2فهةا عباد بن بشر رضي اهلل عنه كان مستغرقا يف سور  الكهف

يقطعها، ومل يبال بالنبل يرشقه ثالث مرات، فال شك أهنا حالة من حاالت 
 !. الرتقي، غاب فيها عن نفسه

                                                 
 .بن خزمية يف صحيحيهمارواه أمحد وأبو داود والبيهقي يف سننه الكربى والدارقطين يف سننه وابن حبان وا  1
 (131/  1)فتح الباري . «السور  الكهف»: قال احلافظ 2
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َسيِّدحيِّ رضي اهلل عنه أنه ومنها ما جاء يف صحيح مسلم من حديث حنظلة اأْلُ 
: نافق حنظلة، قال: لقيين أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت: قال

نكون عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يةكرنا : قال قلت! سبحان اهلل ما تقول
بالنار واجلنة حىت كأنا رأي عني، فإذا خرجنا من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فواهلل إنا : نا األزواج واألوالد والضيعات فنسينا كثريا، قال أبو بكروسلم عافس
فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا على رسول اهلل صلى اهلل عليه . لنلقى مثل هةا

وما : نافق حنظلة يا رسول اهلل، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وسلم قلت
بالنار واجلنة حىت كأنا رأي عني، يا رسول اهلل، نكون عندك تةكرنا : ذاك؟ قلت

فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثريا، فقال رسول 
والةي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، »: اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ويف الةكر، لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة، 
 1.«ثالث مرات ،«وساعة

رأيت عبد اهلل بن الزبري يُرمى »: وروى البغوي بسنده عن هشام بن عرو  قال
 2.«باملنجنيق عن ميينه وعن يساره ال يلتفت، وكان يشبه أبا بكر

فاإلخالص ـ عموما ـ هو روح العمل، والروح هو السر املودع يف اإلنسان، 
يه، فكةلك أعمال العبد ال فكما أن جسد اإلنسان ال حيىي إال بوجود الروح ف

                                                 
 .أخرجه مسلم يف صحيحه والرتمةي وابن ماجة وأمحد 1
 (310/  5)معجم الصحابة للبغوي  2
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يقبلها اهلل تعاىل إال باإلخالص فيها، فإذا انتفى اإلخالص حبط العمل، وُرد على 
 .صاحبه

واحلق أن هةا األدب ـ . وهةه هي العلة يف وجوب تربؤ القارئ من قراءته
التربي ـ يعم كل مسلم يف كل طاعة يقوم هبا، أو معصية يرتكها، ألن له عالقة 

 .باإلخالص
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 تعريف اإلخالص

 
 . واحد تنوعت عبارات العلماء يف معىن اإلخالص، والقصدُ 

 منهم قول: السلف يف معىن اإلخالصأقوال بعض الثعليب يف تفسريه  ذكر
يف  اإلخالص أن خُيلص العبد دينه وعمله هلل، وال يشرك به»: سعيد بن جبري

 .«دينه، وال يرائي بعمله أحداً 
ترك العمل من أجل الن اس »: مسعت الفضيل يقول: وقال حمم د بن عبد رب ه

 . «رياًء، والعمل من أجل الن اس شرك، واإلخالص أن يعافيك اهلل منهما
ي ز اللُ من بني اإلخالص متي ز العمل من العيوب، كتم»: وقال حيىي بن معاذ

 . «الفرث والدم
شيطان، هو ما ال يكتبه امللكان، وال يفسده ال»: وقال أبو احلسن البوشجي

 .«وال يط لع عليه اإلنسان
 .  «هو ارتفاع رؤيتك من الظ ل»: وقال رؤمي

 .ما ال يشوبه اآلفات وال تتبعه رخص التأويالت : وقيل
 .ما استرت من اخلالئق، واستصفى من العالئق : وقيل

 .هو أن تستوي أفعال العبد يف الظاهر والباطن: وقال حةيفة
 .سيئاتك  أن تكتم حسناتك كما تكتم: وقيل
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للُمرائي ثالث  »: مسعت أبا سليمان يقول: وعن أمحد بن أيب اجلماري قال
يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان يف الن اس، ويزيد يف العمل إذا : عالمات
 1.انتهى من الكشف. «أُثين عليه

الةي : ما اإلخالص هلل؟ فقال»: ويروى أن احلواريني قالوا لعيسى عليه السالم
 .«لعمل ال حيب أن حيمده عليه أحد من الناسيعمل ا

األعمال صور قائمة، »: وقال ابن عطاء اهلل السكندري رمحه اهلل يف حكمه
فاإلخالص إفراد القلب لعباد  الرب، وسره . «وأرواحها وجود سر اإلخالص فيها

 . لُبه، وهو الصدق املعرب عنه بالتربي من احلول والقو ، إذ ال يتم إال به
األعمال كلها أشباح وأجساد، وأرواحها وجود »: 2ن عجيبة رمحه اهللقال اب

. اإلخالص فيها، فكما ال قيام لألشباح إال باألرواح، وإال كانت ميتة ساقطة
كةلك ال قيام لألعمال البدنية والقلبية إال بوجود اإلخالص فيها، وإال كانت 

َوَما أَُمُروا َإا  لَيَـعوُبُدوا الل َه ): قال تعاىل. صورًا قائمة وأشباحًا خاوية ال عرب  هبا
يَن ُحنَـَفاءَ  َلَصيَن َلُه الدِّ يُن الوَخاَلصُ : )وقال تعاىل[. 3: البينة( ]ُمخو ( َأَا لَل َه الدِّ

أنا أغىن »: ، وقال صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعاىل يقول[5: الزمر]
وقال . 3«معي غريي تركته وشركه الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه

الرياء، يقول : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر»: صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
 (0ـ6/ 1)الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب 1
 13\1إيقاظ اهلمم شرح منت احلكم  2
 .وكةلك ابن ماجه والطرباين. حه من حديث أيب هرير  رضي اهلل عنهرواه مسلم يف صحي 3
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اذهبوا إىل الةين كنتم تراءون يف الدنيا، : اهلل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهلم
 1.«فانظروا هل جتدون عندهم جزاء؟
ُقلو َإن  َصاَلَتي :)ها قوله تعاىلإلخالص كثري ، منواآليات واألحاديث اآلمر  با

َياَي َوَمَماَتي لَل َه َربِّ الوَعاَلَميَن  َا َشرَيَك َلُه َوَبَذَلَك أَُمروُت ( 821)َوُنُسَكي َوَمحو
َلَمينَ  َت :)وقوله تعاىل[. 165، 161: األنعام( ]َوأَنَا َأو ُل الوُمسو ال َذي َخَلَق الوَموو
ُلَوَُمو  َسُن َعَمال  َوُهَو الوَعزَيُز الوَغُفورُ  َوالوَحَياَة لََيبـو قال [. 1: امللك( ]أََيُكمو َأحو

: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه فقال: هو أخلصه وأصوبه قالوا: الفضيل بن عياض
: إن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا

أن يكون هلل والصواب أن يكون : الصواخل. مل يقبل حىت يكون خالصا صوابا
اَن يـَروُجو َلَقاَء رَبَِّه فـَلويَـعوَملو َعَمال  َصاَلح ا : )على السنة مث قرأ قوله تعاىل َفَمنو ََ
َركو َبَعَباَدَة رَبَِّه َأَحد ا  . 2[110: الكهف( ]َوَا ُيشو

َنا َإَلى َما َعَمُلوا َمنو َعَملو َفَجَعلوَنا:)وقال تعاىل : الفرقان( ]ُه َهَباء  َمنوثُور اَوَقَدمو
. وهي األعمال اليت كانت على غري السنة، أو أريد هبا غري وجه اهلل تعاىل[. 15

قال رسول : ويف احلديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال
إخالص العمل هلل، : ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم»: اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أي . 3«فإن دعوهتم حتيط من ورائهم. األمر، ولزوم مجاعة املسلمنيومناصحة وال  
                                                 

 601/  1 «السلسلة الصحيحة»و ( 531/  6)صحيح اجلامع الصغري  1
 (115/ 1)قاعد  جليلة يف التوسل والوسيلة ابن تيمية 2
 »الصــغري صـحيح اجلــامع  «، و404رقــم  »رواه ابـن ماجــه يف ســننه، صـحيح، انظــر سلســلة االحاديـث الصــحيحة  3

 .األلباين( 113 »مشكا  املصابيح «، و6066رقم 
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ال يبقى فيه غل وال حيمل الغل مع هةه الثالثة بل تنفي عنه غله وتنقيه منه 
 .. وخترجه عنه

أي ذلك : وسئل رسول اهلل عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل محية
. « هي العليا فهو يف سبيل اهللمن قاتل لتكون كلمة اهلل»: يف سبيل اهلل؟ فقال

 .متفق عليه
قارئ القرآن، واجملاهد، واملتصدق مباله، : وأخرب عن أول ثالثة تسعر هبم النار

فالن قارئ، فالن شجاع، فالن متصدق، ومل تكن : الةين فعلوا ذلك ليقال
 . أعماهلم خالصة هلل

شركاء عن الشرك من أنا أغىن ال»: ويف احلديث الصحيح اإلهلى يقول اهلل تعاىل
 .  1«فأنا منه بريء، وهو للةي أشرك بهعمل عمال أشرك فيه غريي 

ويف صحيح مسلم عن أيب هرير  رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل صلى اهلل 
، ولكن ينظر إىل إن اهلل ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم»: عليه وسلم

 .  «قلوبكم وأعمالكم
ويف الصحيحني عن عائشة . ـ ومنها القراء  ـ حيبط أجرهافااللتفات إىل الطاعة 

سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن االلتفات يف »: رضي اهلل عنها قالت
وااللتفات يف . »هو اختالس خيتلسه الشيطان من صال  العبد »: الصال  فقال

                                                 
 . من حديث أيب هرير  »الزهد  »صحيح رواه ابن ماجه يف 1
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أن  وسبب كراهة االلتفات حيتمل»: الصال  على ظاهره، قال احلافظ يف الفتح
 1.«يكون لنقص اخلشوع، أو لرتك استقبال القبلة ببعض البدن

َذَلَك : )والدليل على حبوط العمل عند االلتفات إليه، ما جاء يف التنزيل
َبَط َأعوَماَلُهمو  َوانَُه فََأحو رَُهوا َرضو َخَط الل َه َوََ ، [ 13: حممد( ]بَأَنـ ُهُم اتـ بَـُعوا َما َأسو

َفُروا َوَصَدوا َعنو َسَبيَل الل َه َوَشاَقوا الر ُسوَل ) :وقوله يف السور  نفسها َإن  ال َذيَن ََ
َبُط َأعوَماَلُهمو َمنو بـَعوَد َما تـَبَـي َن َلُهُم الوُهَدى َلنو َيُضَروا الل َه َشيوئ ا  : حممد( ]َوَسُيحو

 حبط من باب مسع، ويتعدى: وفعل»: قال العالمة ابن عاشور رمحه اهلل[ . 51
أصله من احلَبط بفتح الباء، وهو انتفاخ يف بطون اإلبل من : باهلمز ، قال اللغويون

كثر  األكل فتموت من ذلك، فإطالقه على إبطال األعمال متثيل، ألن اإلبل 
تأكل اخلضر شهو  للشبع فيئول عليها باملوت، فشبه حال من عمل األعمال 

باملاشية اليت أكلت حىت أصاهبا احلبط، الصاحلة لنفعها يف اآلخر ، فلم جيد هلا أثرا 
 .ولةلك مل تقيد األعمال بالصاحلات لظهور ذلك التمثيل

زوال آثارها اجملعولة مرتبة عليها شرعا، فيشمل آثارها يف : وحبط األعمال
َوَمنو يـَروَتَددو َمنوُكمو َعنو َديَنَه فـََيُمتو َوُهَو  ) :الدنيا والثواب يف اآلخر  وهو سر قوله

افَ  َخَرَة َوُأولََئَك َأصوَحاُب الن اَر ُهمو ََ َيا َواآلو ٌر فَُأولََئَك َحَبَطتو َأعوَماُلُهمو َفي الَدنـو
 2«[110: البقر ( ]َفيَها َخاَلُدونَ 

                                                 
 (154/  1)فتح الباري البن حجر  1
 ( 551/  1)التحرير والتنوير  2
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فاحرص أيها القارئ على تصفية قراءتك من كل شوب يشوهبا، كأن تطلب ـ 
ذمهم، أو طلب  مثال ـ التزين يف قلوب اخللق، أو طلب مدحهم، أو اهلرب من

تعظيمهم لك، أو طلب أمواهلم، أو خدمتهم لك، أو قضائهم حوائجك، أو 
طلب حمبتهم لك، أو غري ذلك من العلل والشوائب القادحة يف إراد  ما سوى اهلل 

 . بعملك كائنا من كان
واعلم ـ وفقين اهلل وإياك ـ أنه ال ميكنك التخلص منها ـ أي الشوائب القادحة ـ 

لم أن الصوت الةي أكرمك اهلل تعاىل به، واألداء احملكم الةي خرج من إال بأن تع
إمنا هو من اهلل تعاىل وبه، وليس منك وال بك، كما قال : حنجرتك ولسانك

ا َوَلَكن  الل َه : )تعاىل َمُتُه َما َزََى َمنوُكمو َمنو َأَحدو أََبد  ُل الل َه َعَليوُكمو َورَحو َوَلووَا َفضو
 :، ويقول أهل اجلنة يف اجلنة[11: النور( ]نو َيَشاُء َوالل ُه َسَميٌع َعَليمٌ يـَُزَِّي مَ 

َتَدَي َلوو ) ن ا لَنَـهو ُد لَل َه ال َذي َهَدانَا َلَهَذا َوَما َُ : األعراف( ]َا َأنو َهَدانَا الل هُ الوَحمو
َناَك لََقدو  َوَلووَا َأنو ثَـ )وقال تبارك وتعاىل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم [. 45 ب تـو

ُن َإلَيوَهمو َشيوئ ا قََليال   ََ َت تـَرو َوَلَكن  الل َه َحب َب : )، وقال تعاىل[04: اإلسراء( ]ََدو
يَماَن َوزَيـ َنُه َفي قـُُلوَبُكمو  فكل خري على اإلطالق ـ مبا [. 0: احلجرات( ]َإلَيوُكُم اإلوَ

وإحسانه ونعمته، وهو احملمود فيه حسن الرتتيل ـ فإمنا هو جمرد فضل اهلل ومنته 
من مسعه وبصره : عليه، فرؤية العبد ألعماله ـ يف احلقيقة ـ كرؤيته لصفاته اخلَلقية

فالكل جمرد عطاء اهلل . وإدراكه وقوته، بل من صحته وسالمة أعضائه، وحنو ذلك
 . تعاىل ونعمته وفضله

ة معرفة ربك ومعرف: فالةي خيلصك أيها القارئ من حظوظ نفسك هو
علمك بأنك عبد حمض، : والةي خيلصك من طلب العوض على قراءتك. نفسك
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والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوضا وال أجر ، إذ هو خيدمه مبقتضى 
عبوديته، فما يناله من سيده من األجر والثواب، تفضل منه وإحسان إليه وإنعام 

. لغري، فأما عبد نفسه فالإذ األجر  إمنا يستحقها احلر أو عبد ا. عليه، ال معاوضة
 : والةي خيلصك من رضاك بعملك وسكونك إليه، أمران

مطالعة عيوبك وآفاتك وتقصريك فيه، وما فيك من حظ النفس : أحدحا
فَقل عمل من األعمال إال وللشيطان فيه نصيب وإن قل، . ونصيب الشيطان
الرجل يف وقد سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن التفات . وللنفس فيه حظ

فإذا كان هةا . «هو اختالس خيتلسه الشيطان من صال  العبد»: صالته فقال
التفات طرفه أو حلظه فكيف التفات قلبه إىل ما سوى اهلل؟ هةا أعظم نصيب 

 .الشيطان من العبودية
ال جيعل أحدكم للشيطان شيئا من صالته،  »: وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه

نصرف إال عن ميينه، لقد رأيت النيب صلى اهلل عليه يرى أن حقا عليه أن ال ي
فجعل هةا القدر اليسري النزر حظا ونصيبا . 1«وسلم كثريا ينصرف عن يساره

للشيطان من صال  العبد، فما الظن مبا فوقه، وما الظن مبن يتغىن بالقرآن ليلفت 
 مسامع املصلني خلفه؟ 

 .بصائر الصادقونوأما حظ النفس من العمل، فال يعرفه إال أهل ال
أن تعلم أنك أضعف وأعجز وأقل من أن تويف حق القراء  كما ينبغي، : ثانيها

فالعارف باهلل ال يرضى بشيء من عمله لربه ـ مبا يف  !فكيف ترضى هبا لربك؟

                                                 
 (باب االنفتال واالنصراف عن اليمني) متفق عليه واللفظ للبخاري  1
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ذلك ترتيله للقرآن ـ وال يرضى عن نفسه هلل طرفة عني، ويستحيي من مقابلة اهلل 
وبغضك هلا وكراهتك ألنفاسك وصعودها  فسوء ظنك بنفسك وعملك. بعمله

إىل اهلل، حيول بينك وبني الرضا بعملك، والرضا عن نفسك، وذلك عني 
 . اإلخالص، والنجا  من حبوط العمل

آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إىل نفسه باستحسان شيء : ولةلك قيل
 . 1رمنها، فقد أهلكها، ومن مل يتهم نفسه على دوام األوقات فهو مغرو 

وحكى اإلمام ابن القيم رمحه اهلل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أنه كان  
وكان كثريا ما يتمثل . «ما يل شيء، وال مين شيء، وال يف شيء »: كثريا ما يقول

 : هبةا البيت
ان أبي وجــــدي  أنا المكدي وابن المكدي  .وهكذاَ 

َكد ي هو العبد واخلادم، ويقصد رمحه ا
ُ
هلل أنه هو وأبوه وجده عبيد هلل خد ام وامل
 .لدينه

واهلل، إين إىل اآلن أجدد إسالمي كل »: وكان إذا أثىن عليه يف وجهه يقول
 2.«وقت، وما أسلمت بعد إسالما جيدا

                                                 
 113ـ114\1دارج السالكني بتصرف كالم منقول ومستفاد من م  1
 (310/ 1)مدارج السالكني  2
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ولقد اشتد خوف السلف من الرياء أشد ختوف، فقد روى ابن أيب الدنيا عن 
ليسألنك اهلل يوم  »: ل احلسنوعظ احلسن يوما فانتحب رجل، فقا: الربيع، قال

 1.«القيامة ما أردت هبةا؟
قد كان : بكى رجل إىل جنب احلسن فقال»: وروى أيضا عن معمر قال

 2.«أحدهم يبكي إىل جنب صاحبه فما يعلم به
لقد أدركت رجاال كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته  »: وقال حممد بن واسع

دموعه، ال تشعر به امرأته، واهلل لقد على وساد واحد، قد بل ما حتت خده من 
أدركت رجاال كان أحدهم يقوم يف الصف فتسيل دموعه على خده ال يشعر 

 .3«الةي إىل جنبه
كيف لو رأى حممد بن واسع حال بعض األئمة والقراء يتصنع : قال مقيده

  !أحدهم يف البكاء ليكتظ املسجد ويصرف وجوه الناس إليه؟
الظهور، واجعلنا من عبادك األتقياء األخفياء  إلينا حبَّ  ضْ اللهم بغِّ ف

 .5بالنهار، البكائني بالليل البس امني. 4األنقياء

                                                 
 (33: ص)اإلخالص والنية البن أيب الدنيا  1
 (60: ص)املصدر نفسه  2
 (61: ص)املصدر نفسه  3
كتاب الزهد   1163أخرجه مسلم حديث رقم . «إن اهلل حيب العبد التقي الغين اخلفي»: وقد صح يف احلديث 4
 .«شرح السنة«د وأبو نعيم يف احللية ، والبغوي يف، ورواه أمح( والرقائق
(. 154: ص)الزهد ألمحد بن حنبل ) «من يدلين على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار»: عن معاوية بن قر  قال 5

 (505/ 3)سري أعالم النبالء . )«اما بالنهاربالليل بس   اءً أعلى املقامات من كان بكَّ »: قال اإلمام الةهيب
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التبيان يف شرح منظومة »: ن قد انتهينا من اختصار كتابناوهبةا القدر، نكو 
أسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعا للتأدب هبا، . «اآلداب الباطنية لقارئ القرآن

 . والعمل هبا
هم يا رب أصلح لنا ما أخفيناه وأسررناه وأضمرناه، ومل يطلع عليه سواك،  فالل

أصلح لنا ما بطن، كما أصلحت . كما أصلحت لنا ظاهرنا وعالنيتنا أمام الناس
 .لنا ما علن

 وما بدا وما َخفى وما َعلن       يا ربنا أصلح لنا ما قد بطن
وأعوذ بك . الف العلنأعوذ بك من قول بال عمل، ومن عمل يف السر خي ربِّ 
 .الناس باخلري وأنسى نفسي رَ أن أذكِّ 

رب أعين وال تعن علي، وانصرين وال تنصر علي، وامكر يل وال متكر علي، 
اراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك وانصرين على من بغى علي، رب اجعلين لك شكَّ 

عويت، وثبت خمبتاً، إليك أواهًا منيباً، رب تقبل توبيت، واغسل حوبيت، وأجب د
 .حجيت، واهد قليب، وسدد لساين، واسلل سخيمة قليب

هةا، وما كان يف هةا الكتيب من توفيق وسداد فهو من اهلل تعاىل، وما كان 
فيه من نقص أو زلل أو خطإ فمن نفسي وغفليت وذنويب والشيطان، واهلل ورسوله 

 .من كل ذلك بريئان
لقبول، وأن ينفع به القراء ـ أئمة وأرجو منه تعاىل هلةا االختصار اإلخالص وا

املساجد على اخلصوص ـ، وأن يتجاوز عين ما كان فيه من زيغ أو سبق قلم، إنه  
 .كان حليما غفورا
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 تمت بهذا جملة اآلداب
 ختمتها والفضل هلل األحد 
 مصليا على النبي المختار

 

 الباطنية بُغَي الثواب 
 ُمجري العطايا ليس ُتحصى أو تُعد

 األبرار محمد وآله
 

       1لي  فاقرأو  وادُع    «بَلغوتَ »ها  تأريخ     َبَعدِّ  الُجمـلَ       «َـــي  »أبياتــــُها   
 

 .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك
 

تبه المعترف بتقصيره  َو
 محمد بن أحمد رفيق

                                                 
. 10: وفق رموز احلروف األجبدية املعروفة؛ فالكاف «كي  »د أبيات املنظومة تساوي جمموع رمز حروف كلمة أي عد  1

. «بلغت»: وأما تارخيها فمجموع يف كلمة. إحراق اجللد حبديد  وحنوها: والكيُّ معروف. بيتا 50جمموعها = 10: والياء
. هـ، وهو تاريخ نظمها واالنتهاء من تسويدها 1451جمموعها =  400: والتاء. 1000: والغني. 50: والالم. 1: فالباء

 .االحتالم: واملراد بالبلوغ هنا
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 مراجع الكتاب
 القرآن العظيم

 أ
 أبو حامد الغزايل/ الدين  علومإحياء 

 أبو بكر اآلجري /أخالق أهل القرآن 
 أبو حامد الغزايل/ أصناف املغرورين 

 ابن قيم اجلوزية/ إغاثة اللهفان 
 اإلمام ابن القيم / إعالم املوقعني عن رب العاملني 

 حميي الدين درويش / إعراب القرآن وبيانه 
 األلباينالشيخ ناصر الدين / إرواء الغليل 

 السيوطياإلمام / اإلتقان يف علوم القرآن 
 البن بطة / اإلبانة الكربى 

 ب
 لشيخ بكر أيب زيد ا/  القدمية واملعاصر بدع القراء 

 أليب الوليد ابن رشد القرطيب / البيان والتحصيل 
 للحافظ الةهيب / بيان زغل العلم والطلب
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 اإلمام الزركشي/ الربهان يف علوم القرآن 
 احلافظ ابن كثري/ لنهاية البداية وا

 .لإلمام النووي/ بستان العارفني 
 ت

 لبيب السعيد / التغين بالقرآن ملؤلفه 
 العالمة ابن عاشور/ التحرير والتنوير  

 الشيخ األلباين/ حترمي آالت الطرب 
  البن عساكر/ التاريخ 

 مشس الدين الةهيباإلمام / تاريخ اإلسالم 
 فظ ابن كثري احلا/ تفسري القرآن العظيم 

 العالمة الشوكاين/ تفسري فتح القدير 
 اإلمام النووي/ التبيان يف آداب محلة القرآن 

 ابن اجلوزياإلمام / التبصر  
 الزبيدي / تاج العروس 

 العالمة ابن القيم/ تلبيس إبليس 
 ابن جزي اإلمام / التسهيل لعلوم التنزيل 

 األزهري / هتةيب اللغة
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  تاريخ ابن خلدون
 للسمرقندي/ بيه الغافلني تن

 ج
 احلافظ ابن عبد الرب/ جامع بيان العلم وفضله 

 الشيخ األلباين / اجلامع الصغري
 ص

 األلباين /صحيح اجلامع الصغري
 األلباين/ صحيح النسائي 

 ابن اجلوزي /صفة الصفو  
 للشيخ األلباين / صفة صال  النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 صحيح ابن حبان
 األلباين/ م الطيب صحيح الكل

 أليب نصر الفارايب/ الصحاح 
 ض

 الشيخ األلباين/ ضعيف اجلامع 
 م

 أبو عبد اهلل حممد الفاسي /إىل تنمية األعمال بتحسني النياتاملدخل 
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 املعجم الكبري للطرباين 
 مقدمة ابن خلدون 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 
 ةابن القيم اجلوزي/ مدارج السالكني 

 ابن الصالح/  مقدمة يف علوم احلديث
 .يعقوب يوسف السكاكي وأب/ مفتاح العلوم للعالمة 

 ابن القيم اجلوزية / مفتاح دار السعاد 
 مواعظ ابن اجلوزي  

 لتربيوي ا /مشكا  املصابيح
 حممد بن أمحد رفيق/ مكامن الدرر يف حماور السور 

 للبغوي  / معجم الصحابة
 مسند اإلمام أمحد

 ل اآلثار الطحاوي مشك
 أبو عبد اهلل عليش املالكي/ منح اجلليل شرح خمتصر خليل الفقه املالكي

ُّ اخلطيب /مغين احملتاج   حممد الشِّْربحيينح
 للسيوطي  /معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم

 معجم ابن املقرئ
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 د
 ابن عثيمني/ الدعو  إىل اهلل 

 حملمد السعدين / دولة املقرئني 
 ش

 رح النووي على مسلم ش
 شعب اإلميان للبيهقي

 البن بطال  /ارى شرح صحيح البخ
 الشيخ حممد بن خليل حسن هر اس  /شرح العقيد  الواسطية

 ح
 ابن أيب نعيم / حلية األولياء 

 ل
 ابن منظور / لسان العرب

 غ
 للسجستاين/ غريب القرآن 

 ر
  الزخمشري/ ربيع األبرار 

 البن قدامة املقدسي/  روضة الناظر وجنة املناظر
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 ز
 الزهد لإلمام أمحد

 اإلمام ابن القيم/ زاد املعاد 
 ق

 ابن نصر املروزي / قيام الليل 
 ابن تيمية /قاعد  جليلة يف التوسل والوسيلة

 الشيخ األلباين /قيام رمضان 
 س

 السنن الكربى البيهقي
 سنن الدارقطين

 الةهيب/ سري أعالم النبالء 
 األلباينالشيخ  /السلسلة الصحيحة  

 شيخ اإلسالم ابن تيمية/  االستقامة
 ف

 سيد قطب / ىف ظالل القرآن 
 اإلمام الشوكاين/ فيض القدير 

 ن
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 حممد درازالعالمة / النبأ العظيم 
 اإلمام الشوكاين/ نيل األوطار 
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