ا  ٩ا
المث الأول :
ت'شبم ،واسيرضالإعراضض4

أا أمر اممه ه بتدبر القرآن والعمل به وحث عليه ورغب فيه ،قال تعال:

ؤ أهد" تثوبثو 0ألهمءاف ودرَكاف بن عند عم أذم زجدوأ فه ا<-نلئما حقبجأ 4
^اأساكأزوقبي،سانحآه [محمد،] ٢٤ :
لالن-اءتأم] ،وقال تعال؛ ؤ

ونال تعال؛ ؤ فأينا  ١^١٠،،^^١آثصترأ ِش ؤممزنول ^ ١دعآكأ ذامح_يأءكلمه
[الأقال:،إآا.

اق؛ كا أش ق عل عباده الموممح ،الناثرين بآياته؛ فقال بحانه؛ وثم رل

أحسن لليي٠ثكننتا متثثبها مثاؤ ،ثفّعرينه جلود أإذن ءئثو<حك نمم ثم تإ\ن
جلؤدهم وهلوبهمإك لراق دأللش هدى اثه بمدى ئدءمن لثناء ومنصلفيأش
إآ لدر بن هاد ه [الزمرت'آآا ،وقال تعال• ؤ إئثاالعوي-ورتا الإ-نإدا ذكت أثم

م مم ؤإدا قتن ■محم ءاي-تح'راد"بمم إبثنّاوؤ رقهم بلإ؛لوذا ه لالأمال؛أ] ،وقال
^وأيناعلثأ
؛* ^١ثاكاثملآٍن؛د،إدا

وؤمحاكمأءلج0؟؛[ ،النور.] ٥١ :
لقا وحدر حل وعلا من الإعراض عن أي كتابه ،ميتا تعال آثار ذلك

الاعراصن والصدود يجمح أشكاله وصوره ،فلا أحد أعظم ظل ،منه ،يقول
تعال• رؤ كين مريحن ذأمةاثي،

^^نضابىمامحمتد١ه  ٠٤لالكهف*تماه] ♦

اتأثرب1رقراز|واسلبع ١٧ I

تعد أن ذكر قوله تعال•  ۶للأ ثدبردف ألمءاذإ وفعا 0عراعثوع؛وأف -ؤ ،ووأخ4
آحنلث

ه لالن-اءتآخ] ،ونوله تعالت ؤ

أسالهآه [محمدتأآ]ت ®ألا ترون رحمكم الله إل مولاكم الكريم كيف محث خالقه
عل أن يتديروا كلامه ،ومن تدير كلامه عرف الرب هق وعرف عظيم م لطانه
وندرته ،وعرف عظيم تفضله عل افلومين ،وعرف ما عاليه من فرض عبادته،

فألرم نفسه الواجب ،،فحدر مما حل-رْ مولأْ الكريم ،ورغب فيإ رغبه فيه ،ومن
كانت ،هده صفته عند تلاوته للقرآن وعند امتإعه من غثره كان القرآن له شفاء،
فاستغنى تلا مال ،وعر يلأ عشرة ،وأنس بإ يستوحش منه غيره ،وكان همه عند

تلاوته السورة متى أتعقل بإ أتلوه؟ ول؛ يكن مراده متى أحتم السورة؟ وإن،ا مراده
مش أعقل من اممه الخطاب؟ مش أزدجر؟ متى أعتبمر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة،
والعبادة لا تكون دغفاةاار .٠

إن من حرم فهم القرآن وتدبر آياته فقد حرم لذته والانتفاع به ،قال الإمام
الزركثي؛ *ومن ل؛ يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر ل؛ يدرك من لدة القرآن
شئاءرآُ.

(ا)ا-محلأقخمالأنمأل(ها/ها/

(أ)الرئنوءلوم امآن(آآ</؛ها).

٦٥ I
وعن حديقة بن اليإن ه—ي ^ I(Jlررصلتت مع رمول اش ه ذات ليلة
فافتح البقرة ،فقلت يركع محي الماتة ،ثم مغى فقلت يعل -بما ق ركعة ،فمغى

فقلت؛ ير؛ ،ميا ثم افتتح النساء فقرأها ،مم افتتح آل عمران فقرأها ،قرأ
مترسلأ ،إذا مر بآية فتها نمنح مبح ،ؤإذا مر بسؤال سأل ،ؤإذا مر يتعوذ تعوذ،أ
وقد حدر صلفنا المالح رخمهم افه تعال من هد القرآن والامرنع ق
تلاوته طلبا لختمه عل عجلة؛ لأنه يفوت تدب ْر والوقوف عل معانيه ،ففي
الحححن أن رحلا قال لابن م عود ممحثض;  ،^ ١٠أقرأ القمل ق ركعة واحدة،

فقال ابن م عودت أهد كهد الشمر؟ إن قوما يقرؤون القرآن لا محاوز تراقيهم،
ولكن إذا ونع ق القلب فرسخ فيه نذعاار٢ا.
يف ترى ق قراءة القرآن ل سبع؟ قال :حن،
ومثل زيد بن ثابت
ولأن أقرأْ ل صف مهر أوعشر أحب إل ،ومالي ل؛ ذاك؟ قال :فإق أساللث،؟

قال زيد :لكي أتدبره وأقف ،عليهُ ا ،وقال الحسن المري® :يا ابن آدم كيف ،يرق
ر )١رواه م لم ل صحيحءت كتاب صلاة السافرين ونمرها ،ياب ،اسمحتاب تطويل القراءة ل صلاة الليل

( )٢روا 0البخاري ل صهحيأءهت كتاب الأذان ،باب ابمع يثن السررتقن ق الركعة ( )٢ ٥٥ /Yبرتم( ،) ٧٧٥
وملم  jصحيجه; كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب ترتيل القرآن واجتاب اخذ رآ- ١ ٠ ٤ /
ه-ا)والالفنلل.

( )٣الوًلآ(ا ،)٢ ٠ ١ /نماثل القرآن لأي محي(.) ٥٧

اهثريامانداسلو 4ا ٦٧
الط،اء،وقدقالرمولاش ه :ررلأبمقهمنماامشومْنثلأث))را؛))رأا.
وهكذا كان هدي سلفنا المالح وحالهم ،يقرؤون القرآن يتدبر وتمهل،
وترمل وتؤدة ،يقفون عند معانيه ؤيتفهمون آياته ،فقرنوا ق ذلك

القول

والعمل ،والصيحة والقدوة ،والإرشاد والتهلبيق ،والأمثلة عل هدا من ميرهم
العهلرة ممرة ،منها ما روي عن ابن أي مليكة قال؛ ررمافرت مع ابن عباس جمح؛نحل

من مكة إل الدينة ،فكان يقوم نصف الليل ،فيقرأ القرآن حرثا حرثا ،ثم يبكي
حتى صع له سحاا؛

وقال إمحاق ابن إبراهيم الشري؛ ءركانت قراءة الفضيل بن عياض حزينة
شهية بهليثة مترملة ،لكنه ءذاط_ ،إن ائا ،وكان إذا مر ياية فيها ذكر الحنة يردد فيها
ؤيسألءر ُ.

ولهدا لكن أحمد بن أي الحواري يقول• أرإف لأقرأ القرآن وأنظر ق آيه،
النوم ؤيعهم أن
فيحار عقل -بما ،وأعجيا من حفاظ القرآن يف

ينتعلوا بثيء من الدنيا وهم يتلون كلام الأة ،أما إمم لوفهموا ما يتلون وعرفوا
( )١رواْ احد ق ال ند (آآ/ها'ا،همل) ،وأبوداود ق سه؛ كتاب الصلاة ،باب نحزيب القرآن (آ) ٥٦ /

؛رنم(أ ،) ١٣٩رالترض  jته :نحابالقراءات ،باب  ،) ٢٩٤ ٩(^ ١٣وابن دجه  jته Uحاء

ق نيام شهررمان ،باب وكم تب محم القرآن(ا ،) ١٣٤٧ (^ ،) ٢٢ ٠ /وصححه .^ ٧١١١١
(-)٢دسإمر .) ١٧٥

( )٣خمر مامالاول(امل).

( )٤حلة الأوبء ( ،) ٨٦ /Aسر أملام ال؛لأء (.) ٤٢٧ /A

 ٧٤ Iإ ااتاثرباامأن^سلباه ^سسسدسس^^_سٍ
عليه ابن عمر وقاوت فلعلك أنت لا تعقل ،أتقول لرحل يقرأ القرآن لا يعقل؟ ظا

مغ الرجل من صلاته دعاْ ابن عمر ذقالت إن القراءة بالهار سر،ار  ،٢هكذا
يكون التعليم والتوجيه ،والاحترام والتقدير لقارئ القرآن ،فابن عمر أنكر عل
جلبه اتهام المحل بانه أحمق وهويقرأ القرآن ،ؤإن كان محتلئا فقد وجهه ابن عمر

وأرشده إل السنة ،وهو الإمرار بالقراءة ق صالة النهار ،كل هذا بأسلوب رفيع
وحكمة تامة وتعامل حن.

ومن صور هذا التعليم والتوجيه ما رواه عبد الرزاق عن عبد ازكريم

ابزري قال؛ ُربعثني أبوهميدة بن همد النه بن ممعودإل رجل محهر بالقراءة فقال

قل له :إن قراءة النهار ءجءاءاار  ،٠أي :لا يرفع الصوات- ،يا ،وعن لقإن ابن عامر
قال؛ راصل رجل إل جنب \لي م لم الخولاق ،فجهر بالقراءة ،فلعا فؤخ أبوم لم
من صالاته قال• يا اثن أجي أفدلت ،عل وعل نفك ا ،،هذأا إذا كان بجواره أحل!

يتأذى من رفعه الصوت بالتلاوة ،أما إذا إ يكن أح ،فالقارئ خر ،سئل إبراهيم
النخعي عن الخهر ق قراءة النهار ،فقال؛ ءإن ل؛ تؤذ أحدا فلا بأس ؛ذلك،أر
أما صلاة الليل والقراءة فيها ،فقد كان من هديه ه الخهر حينا والإمرار
حينا آحر ،روى أبو داود عن عبد الله بن أي قيس أنه محال؛ ارمالت عاسة
(  ) ١نضالل القرآن لأب مد (.)٣٨

( )٢فضائل القرآن م مد( ،)٣٨ممف مد الرزاق ،) ٤٩٣ /Y(،صف اين ش شة(،) ٣٢٠ ;١
صحح اش ب(آ.) ٣٣٧ /
(آ)ِطردا;كاتلالقرآنلأيمو(؛م).

ا1تاثربامأدواسلبم إ I ٧٧
وعن أي يكر ين محمود تال! ارأتتنا عمرة فباتت عندنا ،فقمت من الليل

أصل ،فجعلت ،أحاقن ،بقراءق ،فماك؛ يا ابن أخي ب لا نحهر بالقرآف؟ فواض ما
كان يوتفلنا بالليل إلا قراءة معاذ القاري ،أو قراءة أفلح مول أب أيوب مؤئي،
 ، ٠وروى عن أبيه محمد بن أي بكر أنه كان يرفع
وق رواية؛ اروتميم الداري
صوته؛ااقراءة؛الليل،ار ؛.
قال ،النووي؛ 'روق ،إنات الخهر أحاديث ،ممرة ،وأما الاثار عن الصحابة

والتابع؛ن من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر مى أن تذكر ،وهدا كله
فيمن لا نحافج ؤياء ولا إعجابا ،ولا نحوهما من القبائح ،ولا يؤذي حاعة بلبس
صلاتمم ومحليهلها عليهم.٠١

وند نقل عن حماعة من السلف اختيار الإحماء لخوفهم مما ذكرناه ،فعن

الأعمش قال؛ ٠؛؛■■؛'^؛؛ ،عل إبراهيم وهو يمرأ ق المصحف ،فاصتاذن عليه رحل
ينلاْ ،وتال :لا يرى هدا أف كنت أقرأكل ساءة)الآ؛ ٢١ ،؛.
ثم امتل.ل لأخيار هده الخإعة الإحماء بحدبن ،عقبة بن عامر ■محنحلأ قال!

سمعتا رسول الله ه يقول؛ ®الخاهر بالقرآن كالخاهر بالصدقة ،والمر بالقرآن

كالمر يالصدقة  ١رواه أبوداود والترمدي والن ابيُ ا.
( )١شاتل القرآن م _ ،) ٠٨( Jحلة الأولتا ،)٢ ١ /T( .محمر مام اللل (.) ١٢ ٤
خآالأوyء(،) ٢٢ •/٤سنsاينشب .) ٥٣٢/١0
(.) An)jLJi )٣

( )٤رو ١٠أبوداود :محاب الصلاة ،باب ل ونع الصوت باما،ة  jصلاة اللل را ) ٣٦٣ /برنم( ،) ١٣٣٣

■1

إ I ٩٢

لبى إبليس عل يعفى المصل؛ن ق مخالج الحروف ،فراه يقول الحمد الحمد،

فيخرج ياعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة ،وتارة يلبس عاليه ق تحقيق

التنديد ،وتارة ل إحراج المغضوب ،ولقد رأيت من يقول المغضوب فتخرج
بصاقه مع إحراج الفال لقوة تشديده ،وإنٍا الراد تحقيق الحرف فحب ،ؤإباليس
نحرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ؤيشغلمهم بالمبالغة ل الحروف عن فهم

التلاوة ،وكل هده الوصاوس من إ؛ليىاار ا ،ومحكي الإمام الدمى حال القراء
التنطع؛ن ق قراءتهم الذين حرموا أشهم بصنيعهم هذا تدبر القرآن والتأير و4
ذقولت ®فالقراء المجودة فتهم تنطع وتحرير زائد يودى إل أن الجود القارئ يبقى
مصروف الهمة إل مراعاة الحروف واكني ل نحوييها ،بحيث يشغله ذلك عن

تدبر معاق كتاب افه تعال ،ويصرفه عن الخشؤخ ق التلاوة ض ،ونحلته قوي
النفس مزدريا يحفاظ كتاب الله ،فبفلر إليهم ؛ع؛ن الممن ،وأن السلمين يلحنون،

ورأيت من إذا قرأ قى القلوب وأبرم النفوس ،وبدل كلام اف تعالءار .٠
وقد يكون تكلفهم ق القراءة وتتهلعهم ل النطق بالحروف مدعاة إل
العجب بالفى وطلب الثناء من السامعتن والإزراء بالاحرين والتتقص منهم،

قال الإمام الأحرى ل بيان أحلاق من قرأ القرآن لا يريد يه اض هذت ررلأ يتأدب
بأدب القرآن ،ولا يزجر نف ه عند الوعد والوعيد ،لاه غافل عإ يتلو أو بتل
علميه ،همته حففل الحروف ،إن أحهلآ ل حرف ّ اءه ذلك ،لئلا ينقص جاهه عند
(ا)دسإدس(آا7ا).

(آ)نغل الخلم(0أ-ا-آ).

ا  ٩٤ا التاثرىماز،راسلبم _____
الخالوقان فتنقمن رتبته عندهم ،فتراه محزونا مهموما ^^ ، ٠١وما قد صيعه فيإ
بينه وُين افه مما أمر به ل القرآن أو تس عنه غبمر مكترث به ••،ليس له حشؤع
فيظهر عل جوارحه ،إذا درس القرآن أو لرمه عليه غبمره ،همته متى ضير ،ليس
همته متى يفهم ،لا يتفكر عند التلاوة ُضرودا أمثال القرآن ،ولا يقم ،عند الوعد
والوعيد ،يأحد نف ه برصي الخلوقن ولا يبال بخط رب؛ jAIaJ؛ ،محب أن
يعرف يكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم ،قد فتنه حسن ثناء

الجهلة ،من جهله يفرح بمدح اياطل وأعاله أعال أهل الجهل ،يتح صاْ محا
نجب نق ه ،غثر متصفح لما زجره القران عنه ،إن كان ممن يمرئ غضت ،عل من

قرأ عل غثره ،إن يكر عنده رحل من أهل القرآن بالصلاح كره ذللث ،،ؤإن ذكر
عنده بمكروه مره ذللث ،،يخر بمن دونه ،بممز بمن فوقه ،يتتع عيوب أهل

القرآن ليضع منهم ؤيرغ من نف ه ،يتمتى أن عنطئ غثره ويكون هوالمصس_إاا ..
الثاني :الوقوع ث

والعاصي؛

فالمعاصي والأنام عل اختلافها وتتوعها من تزيتن الشيطان للعبد ،ؤإذا
استمر العبد عل ذلالث ،ألف ،تللث ،الخطايا والذنوب ،وكان مرتعا لالشيaلان ومحلا

نابلا لمؤامراته وحثاطه ،فأبعده عن القرآن وتدبره والعمل به ليضله كإ صل ،قال

تعال• ؛أؤآس»مد ءقهثّ آلستلث ثأتنهم إئ'هق أولإك حزم ،آلبلي ألا إة حنث
اصمُىهلاس;ها].
را)اخلأقخماةامآن(؛أ-هإ).

التاوردادقراز|واسوبم

وتما حير منه العل-إء النية ،النهي عنها ق الكتاب وال ته ،فهي مانعة من

 ٤٣٠^١بالقرآن وحرمان من العمل به ،قال الفضل ابن عياض ١ :يا يني لكل

ثيء ديباج ،ودياج القراءة ترك الغسة،،ر .٠
وبالخملمة فان الذنوب والمعاصي والغفالة عن اف تعال مانعة من ٤٣٠^١
بالقرآن والتأثر يه ،وّسبا ق عمى بصرة القلب وطمس نوره ومل طرق

مطنر أممه [ 4اوقرة:أ\/آ] ،تكان

^١؛ عنه ،قال ،تعال:

لزاما عل المؤمن أن يقلع عن ذنوبه ومعاصيه وأن ينيب إل ريه ويتوب توبة
نصوحا ،كي ينعم يكل خر وفضل ق الدنيا والأجرة ،ومن ذلك الأنتفاع
بالقرآن والعمل به,

قال الغزال :رامط اه ه الإuية ل الفهم والتذكر ،فقال تعال:

وأمح لعن ،ء محت" [ 4ق،:م] ،وقال نحك :وما ندحكن إلا ش تحب 4

[^ ،] ١٣ :وقال تعال:

بمثمحأآ'هم 4ي:آا ،الزم:ا>] ،فالذي آثر

غرور الدنيا عل نعيم الأجرة ليس من ذوى الألباب»رأا.
الثالث :اتباع اتهوى:

فالهوى بجعل صاحبه بمر عل ما هو عليه من الخطأ مهإ سن له الحق ،مما
يودى به إل ترك الحمل بالقرآن والسنة ،ولذلك فقد ءد 0حل وعلا إقا يعبد من
(\)اكنلكر(1امآ).

( )٢إحاءيلوم اللين(ا.) Y'r-I-TT'O /

—ء
I ١٠٨ I
إدآ يكرأثث ثحالغ ءوبتم يودا
لالأن ْدت'آح] ،وقال تعالت ؤ إقما آأمؤ؛ب-وث<

^تاوؤريمبتو؛إو 0؟؛[ ٠الأنفال ،]٢:فمن نعتهم الخوف
والخشية من الله مسحانه ،ورقة القلب وكثرة الكاء ،فلا هم يصعقون ولا يصيحون

ولا يمرحون ،ولا يغشى عليهم ولا تإوتون ولا يتتكلفون التأثر بالقرآن.

أزن محثزُىئم
ئال الحافظ ابن ممر؛ ءئوله تعال:
م ين جرئهم نهئر4هلمإك قوآاثمح 4أي :هدْ صفة الأبرار عند سإع كلام
الجبار ،ا،لهيمن العزيز الغفار ،لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف

والتهديد ،تقشعر منه جلمودهم من الخشية والحوف ،ؤرم فن  ^^^٠.و3أثئخب
إك درأش ه لما يرجون ويوملمون من رحمته ولهكه ،فهم نحالفون لغيرهم من
الفجار ،يلزمون الأدب ،محي سإعها ،كإ كان الصحابة بهته •محي م،إع كلام اممه
تعال مجن تلاوة رسول اممه ه ،تقشعر جلودهم ثم تفن مع فلموببمم إل ذكر اممه ،ل؛
يكونوا يتصارخون ولا يتكلفرن بإ ليس فيهم ،بل محدهم من الشات ،والآكون

والأدب ،والخشية ما لا يلحقهم أحد ل ذللث ،،ولهدا فازوا بالمدح من الرب ،الأعل
ل ا لدنيا والآحرة»را'.

وقد أبان ملفنا الصالح حال الصحابة وتابعيهم محي مملع القرآن وتلاوته
ق ا لتزامهم بإ ذكر افه تؤلف ،وعابوا من حالف ،هد-رم وابتنيع أحوالا ق التأثر
بالقرآن من الصعق والغثى والصراخ ورفع الأصواُتإ ونحو ذللثج ،فعن محل اض
(ا)ضر القرآن اّإر؛-0./ا.)0

اُتأئربارةرآدواسلبه ا ١١١
رسول ض ه وجوههم ولم حنتن• منق عليه ،ول رواية قال أنس؛ *فجعلت

أصساومالأفإذاكلرجل لأذثرأّهفيثوبهض»رأا.
قال الإمام القرطبي! ارقال علعاونا رحمة افه عليهم! فهدم أحوال العارقن
بالله ،الخاضن هن مقلوته وعموبته ،لا كإ تفعله الخهال المتدعة الهلغام هن الزعيق

والزئثر ،ومن النهاق الذي ينبه ماق الحمير ،فيقال ش تعاطي ذلك ،وزعم أن
ذلك وجد وحشؤع ،لر نلغ أن ن اوي حال الرمول ،ولا حال أصحابه ق المعرفة

بافص ،والخوف  ،منه ،والتعفليم لحلاله ،ومع ذلك> فكانت ،أحوالهم عند المواعغل المهم
عن الله ،والبكاء من الله غل ،وكدلك ٠وصف ،الله ه أحوال أهل المعرفة عد ساع
ص^لآيلرئصدمح
ذقال؛
 ■^١^١وذكرْ وس'
يزآَحآذنيه [الاندُ:0آخ] ،فهذا وصم ،حالهم ،وحكاية مقالهم ،ومن لر يكن
كذلك ،فلس عل هد<:بمم ،ولاعل طريقهم ،فمن كان متنا فليستن ،ومن تعاطي

أحوال المجان؛ن والحنون فهومن أسوتهم حالا ،والحنون فنون*ر .٠
ولهذا أنكر السلف ،بسده عل من حالف ،السنة ؤ ،هذا الباب ،وابتلخ أمورا ما
أنزل الله حا من سلطان ،كالصعق والغني والصياح ورفع الأصوامحتؤ ،فقد مثل أنس
ابن ماللئ ،عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون ،فقال! راذللئح فعل الخوارج،ٌ '،،
( )١دوام الخاوي :محاب الض ،باب المموذ من الض ) ir/\T ( ،برقم (هامح-ي) ،وم لم :كاب
الفضائل ،ياب توتيره جء.ن

— ,) ١١٢

(١)٢كذلكر( .) ٢١١

( )٣فقائل القرآن لأي مد( ،) ١ ١ ٢اكارخ الكم (آ.) ٢٣٤ /

إ  I ١١٢الناثريالهراذداسلبم_• ،
ومثل عن هذه الخال محمد بن جيا فقال ت أرميعاد ما يئنا وسه أن محلى عل حائط

ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إل آخره ،فإن وقع فهو ك،ا قال»لاُ ،وقال عمرو بن
ماللئ،؛ رربجنا نحن يوما عند ش الخوزاء  -أوس بن عبداض ِ محيتا إذ حز رجل
فاصطريا ،قومتا أبو الخوزاء فسعى قبله ،فقيل ت يا أبا الخوزاء إنه رحل به الموت،

 ^ ١٥إنإ كتت أرام مجن هؤلاء القفازين ،ولو كان منهم لأمجر١ت^ به وأحرجته من
المسجد ،إنإ ذكرهم اش فقال؛ ررتفيفى أءينهم،ا وراتقشعر حالودهمااا
لكن روى عن بعض السلف أتيم غثي عليهم وصعقوا عند تلاوة القرآن
أو مإعه ،والخوالتا عن هذ<ا أن يقال• لابد من التأكد من ثبوته عنهم وصحة
إٌ نادْ إليهم ،ثم إذا صح وثبتا فالقدوة نبينا ه وأصحابه ،وما روي من هده

الأحوال قليل نادر ولر كن هو الغالب عل حائم ،ؤإنإ حدث لبعضهم لضعف
ل ف له وعدم نحمله ،بلا كلفه ولا تمنع ،وافه أعالم براتر الأمور وخفيها ،ال
ينفى عليه ثيء ؤ ،الأرض ولا ؤ ،السإء وهوالسميع العليم.
قال بعض أهل  !٢^١اؤإن كان وقع ثيء من ذلك لأحد من اللف فهو
نادر ،ولآ يكن هو الغال— ١عل حالهم ،ؤإنإ يغ لهم بدون كلف ولا نصع ،وربإ

كان مبيه إذا جدث لحضهم لضعفا ق قلبه وعدم احتإلهاار {
( )١ضاتل الئرآن م مد ( ،) ١ ١ ٢حلمة الأوبء(آ ،)٢ ٦٥ /الذلكر (.)٢ ١ ٢
( )٣شاتل الهران لأب مد(  ،) ١ ١٠٢حلة الأونء( ،) ٢٦٥ /Yاكنكار(.)٢ ١ ٢

 0_oJIاسادس

هظاحراكأيرواوشر1ن

—

 ١١٥ I ^__UjjUJIإ

المث ،السائس :
»اظاهرارتأورباثقرآبي

إن للتاثر بالقرآن الكريم مظاهر وصفات ترى عل أهله ،من الخثؤع ورقة
القالب ودمع العن ،والانقياد والأت؛اع ،والمع والهلاءة ،وصلاح
والبامحلن ،وحن الخلق وغثر ذلك ،يقول حل وعلا ق وصف هؤلاء والثناء

عليهم؛ ^ ٩ألثمحبجزث أل;بمإدا يكن أممه وحيت متإ؛لم يإد ١يث ،عفي؛؛
رادنهم إبمثا وعل ويهم دلإقو 4 0تالأمال:،أ] ،وقال تعالث وه رل لتثن

آ ثلثيبامدسها مثان دقنعزكجلود !•^١؛ >-محثؤيى يثبم ~م هن <-اودهموهلوبهلمإإك درِآممي د'للث هدى أممه بمدى هء من ئقثآء وشةشلليه تالمحأمر،
^.[yT':^g4

يقول الزرقاف مبيتا مبلمر تاثثر القرآن ق الأمة! ءإن القرآن بالمر ق تأثثرْ
ونجاحه مبلعا حر3ا به العادة ل كل ما عرف من كب اممه والناس ،وحمج عن

المعهود ق سن اش من التأثير النافعر بالكلام وغر الكلام ..وذلك عن ؤلريق
أملويه العجز الذي هز النفوس والمشاعر وملك القلوب والمقول ،وكان له من

ال الهلان ما جعل أعداءه منذ نزوله إل اليوم ثنثون باسه وصولته ،ونحافون تاثيره
وعمله ،أكثر مما نحافون الخيوثى الفاتحة والحروب الخاثحة ،لأن سال3لان الخيوص

والحروب لا يعدو هياكل الأجسام والأشباح ،أما سل3لان هذا الكتاب فقد امتد إل
حرائر النفوس وكرائم الأرواح ،با لر يعهد ل نثلثر ل أى مضة من النهمات•

ارتاثري1همادداسلب١١٧ I 4

—

لالأمالت ،]٢ونال تعال؛ وش رل لحن -أ لىوثكسا نئشها ^ ،^١قضن ينض

جزد آؤئ عننؤى ثم م محث جرئهم

دوآدئب ده هدى آثو

يدي يهء من ئقثآأ وشضلليمح تا لمح< بن هاد ه لالزمرأمأ] ،قال قتادة؛  ١هذا
نعت أولياء اش ،نحتهم افه تعال ،تال؛ تقشعر جلودهم ونكي أع؛نهم ،وتطمئن
ئلوحمإل ذكر اش تعال ،ولر يتعتهم افهبذهاب عقولهم والغثيان عليهم ،إنا هذا

ل أهل الدع ،ؤإنا هو من الثيطازارا؛ ،فا ذكرهم اض  jمحايه ونئْ محهم إلا
للتاّي •،r

وقال تعال ق وصفهم؛ ؤنادم سيعوأ مآ ١نيلإل ألرسول رئ أبنهن سش
برنت<'؛لدى يماعثبموأمنآلحيه [  ،^١ ] ATleJijliiقال القرطى رحمه اض! ررهده
أحوال العناء يبكون ولا يصعقون ،ؤيسألون ولا يصيحون ،وتحازنون ولا
يتموتون؛ ١ا.

ومدح اش ايكائ؛ن الذين رقت ءلو7ءم وحشمت ،جوارحهم بقوله؛ ءؤإن

أؤشومأ  ٢٠٧١ينئنهء^١قل خزهي0

سجد١رونيقوزنشضرتآإن

َكا 0ؤعد يبما لمثعو_لأ أق^أُ وتحنونِللاددان يبمزنح ويندم -حنوعاه تالإمراءت— ١ '٧
 ،] ١٠٩قال عبد الأعل التيمير؛ لأمن أوق من العلم ما لا يبكيه فليس بخاليق أن

يكون أوق علتا ينفعه ،لأن افه تحال نمت ،العناء فقال؛ ؤإ(األن رنواألعلم ين ملئت
را)انمر الثور ( .) YT\/U

(آ)ابا.ع لأحلكم مآن(آ/ح0أ).

 ١١٨ Iا الناثرباماتاُاسلد
 ،وقال تعال ل بيان حال أنبياث 4ورمله
إدا قك عيم ه وتلا
ك١ؤنيلإإءل١
والصالخن من عياد 0الدين هداهم واجتباهم
ودمحاه لمريم؛لأه] ،وقد روى الأئمة عن عمر بن الختناب جمحثي أنه قرأ سورة
مريم مجد ،مم قال! ءهدا السجود فاين الكاء؛ار .٠
وحير الناثرين بالقرآن المنتفعان به نبينا وقدوتنا ه ،أعظم الخلق حشية ض
وأرقهم قلتا وأسرعهم دمعة ،يدل لدك ما رواه عثداض بن م عود ؤتثي قال!
قال ل رسول اف ءس« :اقرأعئ القرآن* ،فقلت :يا رسول اش أقرأ عليك وعلك

أنزل؟ قال! *إل أحس ،أن أسمعه من غيري® ،فقرأت ،عليه محورة النساء ،حتى إذا

حشت ،آق هده الأية :ؤ ثيت،إدا:بمئنا منَلإاأمؤسؤيد^^؛ ١يق ،عقهتدوء
ثإ-ثدا ه [النماء ،]٤ ١:قال :الحسكا الأن؛؛ ،فالتفت ،إليه فإذا عيناه تذرفان ،رواه

البخاري وم لمر ر
قال ابن بهنال* :إنا بكى ه عند تلاوته هذْ الأية لأنه مل لفه أهوال
يوم القيامة وسدة الحال الداعية له إل شهادته لأمتهبالتمديق ،وسؤاله الثفاعة
لأهل الوقف ، ،وهو أمر محق له محلول البكاء* ،وقال الحاففل ابن حجر :ااوالذى

يفلهر أنه بكى رحمة لأمته ،لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم ،وءمالهم
( )١الزمحد لأبن الارك(ا؛)،حالة الأول.)AA/،<( ،

( )٢شر الطثدى(٦ا ،)٣٧/مند ابن ش حاتم( ،) ٢٤١٢ /Uالغر الثور(ه.) ٥٢٥ /
( )٣رواه البخاري ل صمحه! كتاب ،صانل القرآو ،؛ام ،الكاء ■ SXتراءء القر^ن ره ،) ٩٨ /يرتم
( ٥ه •  ،)٥وم لم ل صحيح* :محاب صلاة ال— اقرين ونمرعا ،باب شل اس؛،اع القرآن را■.) ٨٧ /

إ  ١٢٠ا الأتامواهمادد|سلبم
الصالح؛ناار ا ،وق الوصية برنة القلب وطلب الخزن حال تراءة القرآن أوسإعه

يقول الإمام الآجرى رخمه اممه تعال؛ افنتحب لن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته
ؤيتياكى وينع قليه ؤيممكر ق الوعد ليستجيب بدلاث الخزن ،ألآ سمع إل ما

نمت ،اش %ك من هو بيده الصفة وأمحر بفضلهم ،فمال هق وش رل لحسن

سقيها مثال مثعزظنلإد ^٢؛؛؛،

يثم م محق جرئهم

الأية ،ثم ذم أقواما اسمعوا القرآن فلم نحشع له قلوبم،
وهرثهمإق
فقال هث؛ أؤآهمد> كدا ثلدث شبملأ و؟ وبمسكفيا ^! ٠وول  ٥٠همأنم شاوو0ه
[الجم-0،\:اا"]يض :لأمن»ام

وروي عن الحسن البصري أنه تلا هذه الايات يم قال؛  ١وافه إن أكيس
القوم ق هذا الأمر لمن بكى ،فأب^كوا هذه القلوب ،وابكوا هذه الأععال ،فان

الرجل لتكي عيناه ؤإنه لقامي القلبءر ؛ ،يقول القرطبي؛ ءهذه مبالغة ق
صفتهم لمدح لهم ،وحق لكل من توئم بالعلم وحصل منه شسا أن بجرى إل

هذه المرتبة ،فيخع عند امتٍاع القرآن ؤيتواصع ويذل،ار  ،٠وهذا بخلاف حال
أهل الغفالة القاسية قالو~أم ،نحيهم عند س،اع الايات لأمن وعنها متثساغلن،
ولذا يقول عبد العزيز بن أبا رواد؛ ءمن لر يتعظ بثلاث لر يتعظ ،بالإسلام
(ا)ادان( .) ٦٨

(آ)احلأقحاةامآنراخ).
( )٣الزسلأيناداركرا.)1

( )٤الخامع لأحكام ممح(-ا/ا.) ٤٣

ح

١٢١ I

والقرآن والشيب،ر ا.

ؤإذا كان أبو يكر الصديق وقض أفضل الأمة بعد رمول  ٥٤٠٥١ينعي حاله

وحال من لا يبكي عند تلاوة القرآن ،لما قدم أهل اليمن ل زمنه قمعوا القرآن

جعلوا سكون ،فقال ممحقنح■  :ءهكدا كنا ،ثم مت القلوب>>أأ؛ ،مف الحال بمن
بعدمْ ،ع ما عرفح عنه من رقة القالب ،وكثرة البكاء عند تلاوة القرآن وق صلاته،
دليل ذللتج ما ق الصحيحن من حديث ،عاتثة ختغل أن رسول النه ه قال ق
مرصه! ®مروا أيا يكر يمل ءالناس'ا ،قالت ،عائشة ت ثلمنتح إن أبا بكر إذا قام
مقامالئ ،ل؛ يسمع الماس من البكاء ،فمر عمر فليصل ...الحديث ،،وؤ ،رواية* *إن

أبا بكر رجل أّسيف ،إذا قام مقاملث ،لر يتطع أن يصل بالماس®.
والأسيم،ت سديد الحزن رقيق القلم ،،-وق رواية؛ *إن أبا بكر رجل رقيق

إذامرأالقرآن لايململتج دمعه ،فلوأمرت) غ،رأبي) بكرارى.
وجاء ق مثرته ■مح؛نح أنه ابتنى مجان .ا يفناء دارْ ،وكان يصل فيه ؤيقرأ

القرآن ،فيتقيف ،عليه ن اء المثرين وأبناؤهم وهم يعجبون منه ؤيتفلرون إليه،
(ا)حلةالأوبء(ه/؛ها،ساسمة(آ/هآآ).

( )٢حلة!لأوبء(\إ ,) ITنقاتل الترأن لأبيماو(؛ا ،>-ادمرالوجءز(ا/آا).

( )٣ينظر لاو» الرواJاات^ رمض الأمم ;،صحح اJخاري; كتاب الأذان ،باب حد الريص يثهد الخ،اعة
(آ/آها) ،برنم (  ،) ٦٦٤رباب إذا بش الإمام ق انملأة (  ،) Y'A/Yوصحح ملم :كتاب
الصلاة ،باب اتيلأن ،م إذا عرض ل

(إ.)١ ٤ • /

الت،ورواهمادواسوبم إ ١٢٢
سورة يوسف فقراما حتى إذا بلغ

9و{ضئن منا ،يث المن ئثو

َكذليأز ه !^ ١١؛  ،] ٨٤بكى حتى انقنير فري" ،ول رواية•  ٠^ ١٠لما انتهى إل قوله

تحال• ءؤياد٠آ أئآ؛وا بمؤ)يمرذ،إل أق ه لالآية;ا"خا ،بكى حش صمع نشيجه من
وراء الصفوف® ،وكال ل وجهه حطان أسودان من كثرة البكاءرأ؛ ،وعن ناقع
قال• ُكان ابن عمر رصي اف تمال عنه يصل بالليل فيمر؛الآية فيها ذكر الخة
فيقف  ،فبال الله ابنة ؤيدعو ،وربا بكى ،ويمر بالأية فيها ذكر النار فيقف

ؤيتعوذ باق من النار ويد-عو ،وربا بكى ،وكان إذا أتى عل هدْ الأية ^١٦۶؟^

لق:بما ءامرأ ق محثع ئزم لزد=بيممه [الخد؛د:آ"ا] ،بكى حض يغلبه اJكاء،
وقال :ل يا رُب ،ل يا رب»رُ

وكان إذا افتتح سورة الهلففين وبلغ قوله تعال؛

ثموم ألناش برث

آدمد\له تالآة؛ا"] بكى وأكثر البكاء حتى يمتع من قراءة ما يعدهال  ،٠وعن
الرياحي قال؛  ١٠شرب عبد الله بن عمر ماء م؛ردا فبكى فاشتد يكاوه ،فقيل له؛ ما

محكيك؟ فقادت ذكرت آية ل كتاب اش ٌ

ي

'ء تبمث1تءنمح

[l—،؛  ،] ٥٤فعرفت ،أن أهل النار لا يشتهون شيئا ،سهومم الماء ،وقد قال اضهق •

ؤ أق نيضوأ ئينايى ألثاء آومنا رريبمكم أس ه تالأءرافت * ْ]®  ،وقال ابن أيه
( )١يطر لآ سق نقاتل القران م مد( ،) ٥٦- ٦ ٤نم ،الإي،ان( ،) ٣٦٤ /Vالدر الثور(؛.) ٥٧٣ /
( )٢حلت الأول(،ا ،)٣ • ٥ /خمر قتام اللل(  ،)١ ٤٣التذلكر( .) ١٩٥

( )٣حلمة الأولٍاء(ا ،)٦ • 0 /الزى لأحد(  ،) ٢٨٤خمر نام اللل(  ،)١ ٤٣التدكار (.)٢ • ٢
( )٤نم ،الإيان(  ،) ١٤٩/٤صفت الصفوة(ا ،) ١٥^٨/التخؤف س النار( .) ١١٦

اممأئرىلقرازاوار0لبم ١٢٥ I
وكان هذا التاثر والبكاء ورقة القاو_ ،ق النساء كإ هو ق الرحال ،فعن

عروة ين الزلإر قاوت رادحلتا عل أماء وهي تمل ،قمعتها وهي تقرأ هذه
الأية

ئمث أس عكنأووئشاعذاب ألثعومِ ه لالطور:ماآ] ،فاصتعاذت ،وقت

وهي تستعيذ ،فلعا طال عل أنست ،السوق ،ثم رجعت ،وهي ق يكائها تستعيذءر ؛،

ول رواية أن أحنها عائثة أم المومن؛ن ■محءإ قرأتما فبكت ،وقالت I ،رراللهم س عل
وقي ■^ ،- ٠١٠٠السموم ،إك أنت ،الثر الرحيم٠؛ ،وكانت ،إذا قرأت ،قوله تعال!

ؤ ومذ ق بولآما[ 4الأحزاب:ما ،تبكي خى تبل خمارهالأى ،ونادت ،أم
نفرا اجتمعوا  ،3حجرتما ،ذكروا افه وتلوا القرآن
المؤمنين صفية بنت حيي
وسجدوا قادلةت  ١^٥٠المجود وتلاوة القرآن فاين الثكاء؟،ار ا.

وهكذا كان التايعون ومن يعدهم ثمن أنعم اممه عليهم برقة القلوب،
والخوف  ،والخشية عندما يتلون آيات ،القرآن أويمعونما من غرهم ،فن الرزايا
التي يصابا -بما العبد قسوة القيبإ ،فلا يل؛ن لموعغلة ولا يستجيس ،لداعي الفر ،ولا

يتأثر يا يرام أو يسمعه من آيات ،اض
بعقوبة أعفلم من قسوة القاو_،ا.٠ ُ،

قال ماك ين دينارت ءما بوب عيد

والمروي عن اكابعغ ،ومن يعدهم من سلفنا الصالح رحمهم اش تعال من
( )١حالين الأولياء ( ،) ٥٥ /Tالدر اكري (.) ٦٣٠ /U
(■ )٢ي الأونء (آ ،) ٤٩ /الزهد لأحد (.)٢ ٤ ١

( )٣حلة الأولياء (آُ ،) ٥٥ /صف اين ل نية (.) ٢٢٥ /U
(؛)نحصر قيام اال؛ل(بمآ).

 ١٢٦ Iا الناثرباهرازداسلبد
الأمثلة الدالة عل مرعة تأثرهم ورقة نلوحم ويكاتهم عند تلاوة القرآن أوسإعه

من عيرهم ممر ،حوئا من اش وحشية ،ورجاء فيإ عنده ،يجدون ق ذلك النعيم
والأنس والسرور ،فول ،الحز المري؛ ااتمقدوا الحلاوة ل ثلاث :ق الصلاة

وق القرآن وق الذكر ،فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا ،ؤإن لر يجدوها فاعلم أن

بائك ،مغلقا ُ،ا ،وقديمكن ،أحدهم قيامه بالليل يردد آية ما يجاوزها لكائه.
قس عبد الرحمن بن عجلان قالُ •،ت عند الربح بن حثيم ذات ليلة فقام

يصل ،فمر مده الأية ؤ آم -حسب ،أق؛و) آجئتمأ السءات أ 0ءثلهلح۴كينء١ثمإ
وعملؤإ المنيضته  ■٤٢٣ءماهلم ومماتمم ساء ما ءئئوُى ه [  ] ٢١ : LjIsLiفمكث
ليلته حتى أمح ،ما جاوز هده الأية إل غيرها ببكاء ثا<يد،ا
وعن همد افُ بن رباح قال :،ءكان صفوان بن محرز المازق إذا قرأ هده الأية:
ؤؤدببنلّ ألخ؛ن فلنؤأ أى مثف يثلؤن ه لالثعراء؛م^  ] ٢٢بكى حتى أقول ،اندق
قصمي زوره؛؛  ،وهكذا كانت ،محاله ْع أصحابه تعلقا ؤإرئاذا ووعظا
ونذيرا حش ترق القلوب وتدح العيون ،يقول ،غيلان بن جرض• اكانوا
يجتمعون فيتحدثون فلا يرون تلك الرقة ،فيقولون :يا صفوان حدث أصحابلثج،

قال ،فيقول :،الحمد فه ثم يتحدث ،قال :،فيرق القوم وتسيل الدمؤع من أعينهم،
(\)حلةالأوب(،ا"/الأا).
(أ)حاوتالأروا(،آ/آاا).

( )٣حلة الأوبء(آ ،)٢ ١ ٤ /خمر تام اللل( ،)١ ٤ ٠ونمص ازورُ :ا ارتفع س المدر ق الكمن
أو ماكس أ<اف طام انمدر ،؛لقامس(زور )(آ.)٤ ٢ /

ا  ١٢٨ا اتثر4مأدداسلبم

الحر• ءؤر1ن مدمحأ تمث أق ي غمويجمك ألإمثن

يتتقماره

تإبراممتإ'آا ،ظإ قيل له ق ذللث ،،قال؛ أرى فيها معبرا ،ما أرغ طريا ولا أرده إلا
وقد ومع عل نعمة ،وما لا يعلم من نعم اض أكنر®ر١ا ،وذكر رحمه اض تعال أحوال
التاس مع القرآن فيقول! *فرام هدا القرآن ثلاثة رجال؛ فرجل قرأه فانحده ضاعة

ونقله من بلد إل بلد ،ورحل ةرأْ فأقام حروفه وضيع حدوده ،يقول :إل واش ال
أمقعل من القرآن حرما ،ورجل قرأه فأسهر ليله وأفلمأ مارْ ومغ شهوته ،فجثوا
ق برائتهم وركدوا ل محاريبهم ،حم يتقي اش عنا العدو ،وتبمم يقينا اش الغيث،

وهدا الضرب من القراء أعز من اميت ،الأحرءرآُ ،و4كي رقة تلوحم ومرعة
بكائهم مع الإحلاص ل ذللث ،ؤإحفائه عن الآحرين فيقول! *إن كان الرجل

ليجلس المجلس فتجيئه العبرة فرددها ،فإذا حثي أن ت يقه قام؛؛  ،ومثل هده
الخال الماركة رواها محمد بن واسع عمن أدركهم من سالم ،هده الأمة  -رحم اض

الجمتع — بث يقولت القد أدركت ،رجالا ،كان الرجل رأسه ْع رأس امرأته عل
وسادة واحدة ،قد بل ما محتا حل*ْ ولا يشعر به النءى إل جانيهُر  ،٢ومن ذلك ما

جاء ق سيرة أي وائل شقيق بن سلمة ،يقول عاصم بن حيلة! اكان أبووائل إذا
صل ل بيته ينشج نشيجا لوجعالت ،له الدنيا عل أن يفعله وأحديراه ما فعاله٠ر ،٠
(ا)ءصرىماكل(اْا)،

(أ)أحلأقئةمآن(أأَ،)1ْ-بم اللل(آ.)1
( )٣الزسلأينتيئصم(آا-آ).
(أ)حاو؛ن الأرواء(آ/يأ"ا).
(ْ)حلةالأوبم(إ/ا-ا).

التاثرب1ما0راسلوه I ١٢٣ I
و1لهلاعة له وايحدرمن مخالفته:

الطلب الثاني:

الومن الصادق هوالذي يمع كلام افُ هك ليقاد له ويطح ،يأتمر بامر الله
ومحلءر ما مى عنه ،يشما له ويقفا عند حدوده ،يمول تعال• ؤإثاكاى مل

آلمحبجن ^ ١دءرأ إئ آثه مثممحك' تذؤ يم' أن مؤأوأ

ؤبلعأ دئؤثظ هأ؛

آلثقيمزه [ ْ ١^^١ا ،ويمول تعال ل وصفهم وبيان حالهم مع القرآن!
صنقالأئك^صو[ 4القة:هخأ] ١^ ،أمر اف4

هث عباده فمال• ءؤ يتأثأا ١ؤبنتاموأآمحييرأ ش وللزسوفيإدادعاثألتامحب=ج
وآع-لموأ أُكا آقه نجول .جنك آلعرء وهنهء

إلهمحشرؤرنتح ه [الأن٠الت ،] ٢٤

وحذا فر قوله تحال• ؤإئ٠آ١ل٠وطوثأكبمإدُ ١مموبممبملميلداممنتا
لآياإمانءمم؛هن :_[ 4؟] ،قال الدي« :إذا أراد
أن يظلم مثللمة نيل له؛ اتق افه ،كم ،ووحلاُ ا.
وحدر تعال من صد ذلائج وبين أنه انحراف  ،ومحلال وموجب AjjAftM

والحدامح ،ي ال-ذيا والأحرة ،فمال• ُ'ؤوماَ؛ان,لمحنةمحئي إداص أمحه صه

آمإ أن كؤد> ثم آي؛ره ثن أمرهمُ ؤش شن آثه وثمسوإئ» ءثدصئرصاقلاندتأ ه
لالأحزابتاُّآا ،والإعراض عن العمل بالقرآن ظلم عفليم ،يمول
( )١الحامع لأحكام القرآن(.) ٣٦٤ /U

ؤ نتن

 ١٣٤ Iإ ا1تاثوبالقرأذاواسلوع
والعصيان حال اليهود وطرفتهم ،الذين قال افه لهم!ؤحذوأ«آءائييتظم
و<وئؤ وأتعوأ نالؤإ سمننا ؤعصنتاه لاJقرةت .] ٩٣

إن العمل بالقرآن والامتجابة له والتمسك به هو اكمد الأعظم من
إنزاله ،وبتحميق ذلك تحصل الرحمة والهداية والفلاح ق الدنيا والأحرة ،يقول

تعال ت ؤوسا؛كثماأرلثه مبارك ءائ»وْوأقتوأيئكأ محموداه [الأنعام;هها]،
وآز^نآإوؤأ ورا مئيكا .
الناسهو -ءآءثأ مهنن نن
وقال تعا,لت

هأما

أ\تخ\' يآس

هء

إثيمخ٠لاشتتيم١ه [الن اء؛أيا-هيآ] ،وقال

منةودصفيوةدتي
وأقة بمستؤت أوف

ؤأءآموأ القاوء إثا لأ ضبمح أجر ألصلبم،؛ن ه [الأعراف;•  ،] ١٧والعمل بالقرآن
والوقوف عند حدوده والمع واإهلاعة له هي تلاوته حما ،وبا-دا فسر قوله

تعال•ُؤآئنءاتين؛همآلكسجا ثلوند<حق

لالقرةث  ] ١٢١الأية ،أي• يتبعونه

حق اتّاعه ويعملون به حق عمله ،روى هذا عن حماعة من الشارا؛ ،يقول عيد

افه بن مسعود جمحتث• •' ررواددي نمي؛يد"ْإنؤ-ءو)ؤلآضءه أن محل حلاله ومحرم
حرامه ،ويقرأه كا أنزله اممهءار ا.

يقول ابن القيم؛ ءاوهده المتابعة هي التلاوة التي أثنى افه عل أهلها ق قوله

تعال• ُؤ إف أين تلوي-نككشب ألم ه لناطر؛ا''ا] ،وق قوله ت ُؤأئما ءائينؤم
(ا)شراسرى(^سأ0-هئ).
(;أ)شراسرى(آ/وحأ).

التاهمب،مادواسلبم ا ١٤٧

—
الدنيا ،اذهي قانت حرة لوجه اممه هكار ا.

ومن أمثلة امتثالهم ما أمر به القرآن وحيرهم مما مى عنه ،ما روى من

أحوالهم بعد نزول قوله تعال؛ ؤ فآ;؛أااقون  ٢٣١٠لأمبموأأصوءم مد،صوت؛ش؛
شًظلمتي ،أن محث  ^٠^١وأسنلا قث،ون ٠١٤
ري ءنهثإ لا.
فقد روى البخاري عن ابن \لي مليكة قال! اكاد الحران أن هلكا

أبويكر وعمر وثثءل رفعا أصوامم عّد الّكا •.حتن قدم عليه ركب بني تميم،
فأثار أحدهما ؛الأقرع بن حابس أخي بتي محاشع ،وأثار الآخر برجل آخر،
فقال أبو بكر لعمر؛ مجا أردت إلا حلاق ،قال؛ ما أردت حلاقاك ،فارتفعت

أصواما ي ذلك ،فأرل اض؛ ؤ كأ;؛األ؛ث؛ ٢٣١

للأم  4الآية» ،وقال

ابن الزبير• ®فإ كان عمر سمع رسول الله بعد هده الأية حش ستفهمهاا ؛،
وأخرج ابن مردويه من ءربق محنارق بن شهاب ،عن ي زكر قال؛ الما نزلت

<لأرثثأ

 iالآية ،قين؛ يا رٌول افبم آيت ألأ أكلملخ ،إلأ كأحي

الرار»رم

وروى البخاري وم لم عن أنس بن ماللئ ،مقث؛نح أن الني ه افتقد ثابت
ابن قيس فقال رجل؛ يا رسول اش أنا أعلم  ، ٧١علمه ،فأتاْ فوحد 0حالنا ق بيته
( )١حلة الأولياءرا0/ا>أ)\ ،م ^ رمأ0/ا-ا"ا.

( )٢رواه الخاوي ق صحيحه؛ كتاب الشم ،باب (لا تولعوا أصواتكم نوق صوت الشي) (،) ٥٩ ■/a
•) ٤٨٤٠ (^/
ر*أ)كحاندى رح/ااه).

 I ١٥٢اثتاثرباهماذ|واسلبد
وكان أبو الدرداء حؤتقي يقول؛ ءأحرف ما أحاف أن يقال ل يوم القامة؛
يا عويمر أعلمت ،أم جهلت،؟ فإن قالتا 1علمت ،،لا تبقى آية آمره أو زاجره
إلا أحدمت ،مريضتها ،الأمرة هل ائتمريتؤ؟ والزاجرة هل ازدجرمتذ؟ وأعوذ باق

من علم لا يضر ومس لا تشع ودعاء لا سمعءر
وقال الخن البصري؛ ارحم اش عبدا عرض نم ه وعمله عل كتاب اممه،
فإن وافق كتاب اممه حمد اش وماله الزيادة ،ؤإن حالف ،كتاب اش أعتس ،تفه

ورجمر من قريجإءر آ ،وقال أيفا؛ امن أحسا أن يعلم ما هو فاليعرض مسه عل
القرآن»رم.

ومن صور محامتهم أشهم عل ،العمل بالقرآن نول صفيان؛ #ليس ق

كتاب القه آية أند عل من قوله تعالت ؤ
ألهوريثه

لم ملسكخميىوأ
لالاول0؛ماُا ،ؤإقامتها؛ فهمها والحمل؛

وقال رحل ،لأي جعفر يزيد ن القعقاع؛ #هتيتا للئ ،ما آتاك الله من القرآن،
قال؛ ذاك إذا أحلالت ١حلاله وحثمت ١حرامه ،وعملتؤ بإ فيه،ار  ،٠وقال سفيان
را)حلثالأون،را/أاآ).
رآ)أخلأقحملأامأنر-آ).

( )٣الزمد لأبن ص( ،) ١٣الة نمد  ٥١بن أحد( ١ ٤٨

(أ)اللعوالحوس(ا-اا.
(ْ) سرأءلأم اولأ« ( ,) yaa/o

سا1تاثربامادواس4لبم

ا

ا

وقال أيئا؛ امحر الكياتر الثرك باش والقنوط من رحة اش واليأس من

ووح اف والأمن من مم اض ،ثم تلاقوله تعال :ؤاسشهمكأشسعمآس
منر-نثؤكءلب
ءقوأثجثهدمآدفأفادهلالأتألة;آيأ ،وقوله:

ألقامحكهلاسم:أْا ،وتوله :ؤإثث لاإيمس ثن ينج أق الأ ألثوم
لمش:سأ،وةوله:

ويئن  -رحمه اض تعال  -فضل العلم عل العمل وتقدمه عليه ل مواضع من

القرآن لما مثل عن ذلك ،فقال :ءالي تسمع إل محوله حين بدأ به فقال؛ ؤ قوقث
مامفيأقةهلصاد:بماأ ،نم أمْ ؛الم٠لفقال :ؤنانتثفنؤهمج ومحال:
;ئاصأمحسه
لالخد؛د»:ماا ق

آم! بانمل؛

أئقمحهص:اآأ الآة،ومال :ؤثأغأتأ أئكم؛دًظلم ٣%

ؤت1عهلالأممال:خ\أ الأية ،ثم ق سورة التغابن فال تعال :ؤيتوتاامح< ؛١^١
إمحكت ين صلإ' {)وقي.ط' عدؤأ لءظم •ة ندرولإ ؤإن ثمزأ وصقحوأ
أق عفؤديبم<هلاكاينت؛اا ،وقال تحال :ؤرأءل»واأثمامنمنم

^لأيىمححمك<هُوؤوفيهلالأمال؛ ]٤ ١الأية ،ثم أمر بالعمل بهءر ا.
ومن ينز استتياطامح وحعن اصتدلألاته محوله■ ُلياّس ق الأرصن صاحب
را)حلةالأرواء ( .) yWU
( )yحلة الأوبء( ,)٣ • ٥ ، Y/Vo/U

إ  ١٦٦ا اثتاثربامادمسمب— 4
بدعة إلا رم بجد ذلة تغشاه ،قال ومي ي كاب اه ،قالوات وأين محي من كاب

اض؟ ،آما ممعتم قوله تعالت ؤ إل أكن  ^^١العجل ستاقم ءصب نن
لالأءراف؛؟هاا ،ئالوا؛ يا.أبا محمد هده لأصحاب
رنهم وذلآفيأ-تيء
العجل خاصة ،قال :كلأ ،اتازا ما بعدها:ؤققد;شيى^س  4نهي لكل
مفرومتيع إل يوم القيامهءآ ا.
ومن روي عنه ذلك الاستنباط والوعظ بالقران الربح بن خثيم ،قال رحه
اه تعال :ءإذا تكالمت فاذكر سمع اض إليك ،ؤإذا نثلرت فاذكر نظره إليك ،ؤإذا

تفكرت فاذم اطلاعه علياك ،آنه يقول تعال:ون الثخ
امحللب الرابع؛ قيام الليل بالقرآن ؤدعاءاطه بم:

إن من تونيق اه لعيده إعانته عل طاعته والقرب إليه بعيادته ،ومن أفضل

الأعإل بحال الفرائض قيام اليل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار،
فهوسحار الصالخ؛ن ومن سإت عيال  ٠٥١١ادتقين ،ومجن الأسباب العظيمة ا،لوجية

ليحول ابنة بمدرُُة أرحم الرامن ،قال تعال»ؤلذادبتإ0ءا"؛ُّئتيؤبمؤي؛

ءايتيث  ١٤ءانيم رمم إ^بك ١y١نل ثوث محس؛لروَكمأظلامفآيل ما؛يجمداأو
 ١٨ - ١٠ا.
رأ'لأ'ءافينمدتئفرية؟بم
را)حاوةالأووأءرب'/هي.

يجص0١/٨

ْ،)٣ساسةر .) ١٦٢/٤،٦٨/٣

الأتاورو1همادواك4لب١٦٧ I 4

وقال تعال؛ ؤلينوأ 1 ،٢^٢^^^٢٣ذه ةُ1ة ظنن

اش ^٠٦٤١

أكلوم مجدون ه [آل صران؛'آا  ،]١وأمر تعال به نبيه ه والأمر لأمته من بعده

فقال ه ؤ ويى  ،^١تهجن يهءناقلا لاث مئ أن يبعثك نك مماما كث ،ه
سمح©بمفتآأرآبمح
لالإسرا:،ا،لأأ ،وقال تعال:
ىآلأزيهلازءل:ا-؛ا.
وعن أبا هريرة ممحقي قال قال رسول اض خج! ®وأفضل الصلاة يعد

الفريضة صلاة الليل،ا رواه مسالمر
ونت ل الص€صحان عن عبد اف بن عمر مؤمحفتل أن رمول افر تئ قال!

رانعم الرحل مد اف لو كان يصل من الدل،ا ،قال مالم؛ يىك1ن عبد اف بعد ذلك

لأبمامسالولإلأبمى.
وعن تمد الله بن عمرو ءمحفقل أن رسول اف ه قال! أريا تمد اف لا تكن

مثل فلأن كان بقوم اللمل ثم ^^ ، ٠٢١٠ ،وقال

«يمل ربما تبارك وتعال كل

ليلة إل سإء الدنيا حن بمش ثلثه الليل الأحر ،مثول من ييرعول فأمتجب له؟
ر ) ١جزء من حدث رواء ل كتاب الصرمت باب شل صوم الحرم. )٠ ٥ /a( ،
( )٢جزء من حدينررواء الخارى  jصعحءت كتاب التهجد ،باب ثقل ثيام اللل ر"ا/آ) ،برثم
كتاب نقاتل المحابة خ؛زضبم ( .)٣٩/١٦
(  ،) ١١٢٢وم لم ق
( )٣رواء الخاوي ق صحٍحهت كتاب التهجد ،باب ُايكرءمن ملث تنام اللل لن كان ينومع(م/مام)،
برتم('آْاا) ،ومسلم ل صمحء؛ كتاب الصوم ،باب النهي عن صوم السر (.)٤ ٤ /a

 I ١٦٨ Iا;تاثريامادمحاسوود
من يسألمر فأءطي4؟ س يتغقرق فأغمر اه؟اا رواه البخاري ومساومر ا ،وروى
اكلراق وغ؛ره عن مهل بن سعد  <٠عن رسول اض ه غاوت اشرف الزمن

تنام الالل»رُ والآحادثوالآئروساممرة.
ولتلأوة القرآن ق جوف الليل هائنا يه يرتله ق صلاته فضل عظيم وشأن
ير ومزية لا تكون ق غيره ،فعن عد افه بن عمرو خمحممل عن الشي فق -تال؛

امن هام بعشر آيات ب يكتب من اكاهال؛ن ،ومن ئام بجاتة آية كتب من اكاه^ن،

ومن ئام بألف آية كتب من اكهلرين،ر ا.
و7أدا العمل تكون الغبهلة والفرح ،فعن مد افه بن عمر هلإ عن الشي

 .ق ال« :لأ حسد إلا ي انمن :رجل آتاْ اش القرآن ،فهو يقوم به يء اللل
والئهار ،ورجل محام اش مالأههويممقه ق اللتل والنهارأر ر
( )١ررا ،الخاوي ي صحءح :>،محابه الدعوات ،اب انمءأ« من ،اللل( ،)١ ٢٩/١ ١برتم(،) ٦٣٢ ١
ورواه ملم ي محٍحه؛ كتاب ،صلاة ال—اقرين وتصرما ،باي ،صلاة اللل رآ/آم) ،كلاهما عن ر

( )٢رواه؛اممرم  jص رأ/ي<م) ،والأوط رم/أ»ما ،واليبمي ق شم ،الإيان رم/ايل)،
ودمْ الهتثمي ق ايبمع ر  ٢٥٦/٢ا ،وناله ررواه اليراي ي الأوسط ،رب زافر ابن ّاليإن ،وثنه
أمد واين سن وايوداود وتكلم ب ابن عدي وابن  -صان يا لا بمر) وقال ،عد القادر الأرناووط ق
محرج التسان للتوي  ،)٥ ١١سد 0حن■
( )٣رواه أبوداودي ت :محاب الملأ ٠:باب نحريب ،القرأن رأ/ماْ) ،برُم( ،) ١٣٩٨ؤإساده ج؛دُ ،ال
الأبنيفياوالةاكبرتمرأ؛آ).
( )٤رواه الخاري ي صحيحه :محام ،الوحي ،ياب ،تول الني ئ روض آتاه اه القرآن) رآا/آ»ْ)،
يرتم (  ،)١^ ٠٢٩وملم ق صحيحي ت كتاب ،صلاة المسافرين وتمرما؛ بام ،تضل هن يقوم القرآن
ويعله رأ/ماآ).

ائمبامادداس4لبم  ١٦٩ Iا

قال الإمام النووي• ءؤإنإ رجحت صلاة الليل وقراءته لكوئيا أ-بما
للقالب ،وأيعد عن الثاغلأت واللهيات والتصرف ق الحاجات ،وأصون من
الرياء وغيره من الحطات ،مع ما جاء الث/ع به من إمحاد الخيرات ي الليل ،فإن

الإسراء برسول اف ه كان ليلا ،وحديث• أيثرل ريكم كل ليلة إل مإء الدسا

حنن يمخي شطر الليل ،فيهول! هل من دلع ذأستجسج ،له،ا اداJيث ،،وق
الصحيح أن رسول افه  ٥٤قال :ءق الليل ّاعة بمتم ،افه فيها الدعاء كل
ولة،ااا.رم.

ولا غرو أن التممح بالقرآن الناثر يه يغتنم ما نير له من الليل بالصلاة
وتلاوة القرآن ،بمللب بن»للث ،الأجر والتوبة ،ويتحري ساعة الإجابة ،وقت نزول
الرب تيارك وتعال إل سإءالدنيا.

ولهدا اجتهد ملفنا الصالح رحمهم افه تعال ق إحياء ليلهم بالصلاة وتلاوة

القرآن والدعاء والاستغفار ،وتواصوا ف؛ءا بيتهم عل ذلل— ،،فإن فاتمم ميء مته
قضوه بالنهار ،ح محاسبة النفس عل التفريهل ومحاهدتما عل الخير والدوام عليه،

محكي ذللثج عنهم عل بن أي ؤنالب ممحث؛ي فيقول :القدرأيت ،أصحاب رصول

اض

ف،ا أرى اليوم سيئا يشبههم ،لقدأ كانوا يصيحون سعئا صفرا غيرا ،بين

أعيتهم أمحتال ركب العرى ،قد باتوا فه ّحدأا وهياما ،يتلون كتان افه ،يراوحون
( )١روا 0ملم ل صء؛أحبم؛ محاب صلاة ايازين وضرعا ،باب صلاة الليل ،من حديث جابر محي
رأ/آم).
( )٢المحان رأْ-مه).

ا  ١٧٠إ اءتائريامادُاسليع
ب؛ن جباههم وأقدامهم ،فإذا أصبحوا غدكروا اض مالوا كإ تميد الشجرة ق يوم
الريح ،وهملت أعينهم حش نيل ثيامم ،واه لكأن القوم باتوا غافالنا>ر ا.
كإ حكام 'منهم أبو الأحوص عوف بن مالك الخثمي بقوله؛ ارإن كان
الرجل لهلر ،3الخباء ،فمع نه كدوى النحل ،ما لهرلأم يأمون ما كان أوس

نحافوزأرل ؛ ،وحذا كانت الوصية بينهم ،بمول إبرامم النخص• ُاءرؤوا من الليل
ولوحلب شاهءر ا.

وأمثلة ذللث ،ق سرهم انملرة كثيرة ،منها ما رواه م لم عن أي موصى

الأشعري حةقت؛؛ء* قال؛ قال ،رسول ،اض .لأي موس؛ الورأيتش وأناأمتع
اقراءتااث ،البارحة ،لقد أوتيت مزمارا من مراميرأل ،داودهر؛ا.

إذا همل ،من ،الليل حفم،
وعن ،الريح  ijiأض تال• *كان أبو بكر
صوته حدا ،وكان عمر هسي إذا صل رغ صوته حدا ،فقال عمر؛ يا أبا يكر لو
رفعت من صوتلث ،شيئا ،وتال أبو بكر• يا عمر لو حففست ،من صوتلث ،شيئا ،فأتيا
( )١حلةالأرىءرا/م).

( )٢محاثل ام■أنلأيص^Jر،) ١٦اشانر.)٢٥
( )٣البال(.)to

( )٤روا• مالم ق صأب0ث محاب صلاة ايازين وتمرما ،ياب اسصاب تحين المرن بالترآن
را" ،) ٠٨/ورواء الخارؤ ،خمزا ق صجحه؛ محاب فمائل الترآن ،باب حن الموت بالتراءأ

لأترأن را/،أبم) ،برتم( ،)o ٠ ٤٨تال الروي« :ثال الخل،ا :.ارادبازار محا المرن الحض ،واصل
الزمر الخاء ،وآل ،داود مو داود نمه ،وآل تلان ند بمللي عل نمه ،وكان داود ءاو 4السلام حن

اكوين ،جداءشرح التووي مل صحيح سالم را■.)٨ • /

ر ١٧١

رمول اه .ء-1محراْأصهما 4فأزل اشظل؛ ءؤوثُ قهر^ ١^٨٦رلأة\فتةا

محأيتغ؛ص يتلك سيلاه لالإ'-راءت ،^٢^١ ]١ ١ ٠فأرسل التتي .إلمهإ فقال! ءيا أيا
بكر ارفع من صوتك شس اا ،وقال لعمرت ((احفص من صوتاك شيئاءرا ،وق
رواية؛ *فقيل لأبى بكر؛ لر تصنع هذا؟ قال؛ أناجي ري وقد علم حاجتي ،ونيل
لعمر؛ لرنصع هزا؟ فقال؛ آمحرد ا1شيهلان وأوقفل الوسنان ،؛^ ١زك ءؤوث*ءدهن
ها ه فيل لأي بكر ■^؛؛٥٠؛ ارغ شيئا ،وقيل لعمر حمحقي؛
اصٌإئ وي
اح؛ضصا>ال ا.
وعن آبى عثإن النهدي قال؛ ءتصيمت ،أبا هريرة ممحقيلأ سسعا ،فكان هو

وامرأته وحادمه يعشون الليل أثلائا ،يصل هدا ثم يوقظ هدا ،ؤيصل هزا ثم
يوقظ هدا،ار ا.
وقال عقبة بن عامر الخهؤب رهث\ت اما تريث ،حزب سورة من الهران من

ليلتها متد قرأت القرآنءر ا ،وجاء ق سيرة الربيع بن حشم الكوق؛ ررأنه كان يقوم
من الليل ما كتب له ،فتتاديه أمه؛ يا ربيع ألا تنام ،فيقول؛ يا أمه من حن عليه

الليل وهومحاق الياتط حق له أن لايناماأرْا،

قوله تحال؛ ؤة؛تن هميء

( )١ذم ،الموطئ ي اكرالثوررم.)٣٥٠ /
ض،رْا/إآا)،وذ،/المونيفيانمداكوررْْ./م).
( )٣يقلو :سراعلأم الملأء (.)٦ ٠ '\/y
( )٤محاتل القرآن لأي صد
ض;<لم١لآوJ١ءر  ١١٤/٢ا،سدسسر .) ٢٦٠/٤

إ  ١٧٢ا اثتاموا|ةرادد|سلهس
أي حنيفة النعإن بن ثان ،فقد روى القاسم بن معن• *أنه قام ليلة يردد قوله
تعال؛ ؤ بوالث\ءع توعدهم تآلثاعئ أذص مأ؛ره لاكمتا"أا ،محكي ولآضرع إل
الفجرا ،يقول أبو عاصم الن؛يلت ،اكان أيو حتٍقة سمى الوتد لكثرة صلاته ا ،
وقال ابن حرج؛ اكان ءهلاء بعد ما كبر وصعق يقوم لل الصلاة فيقرأ مائتي آية

من سورة القرة ،وهو ئالم لا يزول منه ثيء ولا يتحركءا  ،٢وهال عبداف بن
الإمام أخمد؛ اكان أي يقرأ كل يوم سعا ،وكان ينام نومة حقيقة يعد العشاء ،ثم

يقول إل الصباح يصل ؤيدعوءا .٢
بل فد بلغوا — رحمهم افه تحال — ل هدا ميلعا ^؛ ،١،حئن أحيوا قيام الليل
للصلاة وتلاوة القرآن والدعاء| ،لا محيون ق ذلك من الأنس ولية التلاوة
و<لأوة االتاحاة ،واشتاتوا إل قدومه حيتا محيون فيه راحتهم وصعادمم،

ؤيسالون افه تعال ازيد من فضله ،وألا محرمهم هدا الخير الذي وفقوا له وأعينوا
عليه ،وتد حرمه أحرون.

لما حضرت معاذ بن جل الخزرص الأنصاري الوفاة قال؛ ءاللهم إن كنت
( )١يطر د،ا :تارخ بمداد ر"اا/هإم  ،)٣٥٧مذب الأب* واللغات رأ/ه •  ،)٥سر أيلام اولأ«
( )٢يطلر; حلة الأوبء رم ،)٣١ •/الزحد لأبن و عاصم راس) ،شب الإيان (t/u
انمموو رمآ/ما،)٢سر أعلاماكلأء(<؛.)ua/
()٣سر أعلامالملأ،راا/إا\).

 ،)١ت

التاثروامأدوامم4ليم ا ١٧٢

تعلم أق إ أكن أحب الدنيا وطول البقاء مها لكري الأمار ولا لغرس الشجر،
ولكن لفلمأ الهواجر ،ومكابدة الساعات ،ومزاحمه العياء يالركب عد حلق

الدكرارر  ،٢وقال أبو زيد معقد العجل ت ارلولأ ظمأ الهواجر وحلول ليل الشتاء
ولداذة التهجد ؛كتاب ،اش قآ؟اث ما باليت أن أكون يعسوبا®  ،وقال عمرو ابن

اثتتتن وأنا أنمملر الثالثة،
عتبة ين فرقد ال لمس الكول! ارسألت ،افه ثلائا
صالته أن يزهدق ل الدنيا ،فإ أبال ما أقل منها وما أدير ،ومالته أن يقويني عل

الصلاة فرزقي منها ،وسألته الشهادة فانا أرجوهاءُ ا ،وكان من دعاء أي الخلال
زرارة بن رييعة العتكي لما ير! ااالالهم لا تلبني القرآزارر ؛ ،وقد مبق قول ثاي»ن،
الماق« :ما ئيء أجيم ل قلبي ألد محيي من قيام الليل».
ومن صور حبهم قيام الليل بالقرآن وعدم الإخلال بجزء منه محافظتهم عل

ذللئ ،ق المر ،مع ما ينالهم فيه من التمس ،والشقة ،وبخاصة ق تلملمثج الأزمان،
قال همام بن نحيى العوذي! اما رأيت قتل أصر عل طول القيام وال هر من ثابنح
اليناق ،صحناه مرة إل مكة ،فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصل ،ؤإلأ فمتى ا؛ئتا
أن تراه أو نحس به متيقظا ونحن ن ثر إٌا باكيا ؤإما تاليا®  ،وقال أبو الطتب
را)الزْدلأحمدص(ْا-مأ).

( )٢فقائل .القرآن لأل مد ص(•  ،)٦الزهد دالرناس لأبن المارك
اكامسرا0/ا).
( )٣حلةالأولاءر؛ْْ/ا).
( )٤حلمة الأونء (• .) N'o/Y
( )٥مئة المنون (■ .) y-iy/t

والسرب :ذم النحل،

____________
ا  ١٧٤ا
موسى بن يسار؛ ®صحبت محمد بن واسع الأزلي البصري من مكة إل البصرة،
فكان يصل الليل  ،3الحمل جالتا ،يومئ برأسه إيإء ،وكان يأمر الحائي يكون

حلفه ؤيرفع صوته حتى لا يمهلن له ا؛ ر ا ،ولا س|اثج أن محال ة هؤلاء العلياء
وال فر معهم يريد الإييان ؤيع؛ن عل العلاعة ،يمول بشر الحال!

يمجال ة

القراء والتفقه ل الدين»رى.
وكانوا محافظون عل وردهم من الليل ويداومون عليه ،فإن فامم قضوه من
ممحتي
النهار ،امتثالا لستة الئي ه•  ،ففي صحح م لم عن عمر بن

تال؛ قال رسول  ٠٥١؛^■ ؛ ءامن نام عن حزبه أوعن ثيء منه فمرأْ ءي،ا ين صلاة
^سرنمككآتمامأْسسرآ/
ومن أمثلة ذلكا ما رواه همد الرحمن بن همد القارئ قال؛ استأذنت عل عمر

بالهاجرة ،قمتي طويلا ،ثم أذن ل وقال؛ ®إل كشتؤ ل ففاء وردىُ'رأا ،وعن
حيثمة قال• لحلنا عل همد افٌ بن عمرووهويمرأ ق المصحف ،،فقلت له ،فقال؛

®هذا جزر الذي أقرأ به الليلهءر ا ،وممن روى همه الحاففلة عل تلاوة حزبه من
القرآن لا نحل بذللئخ ،فإن ينير له أداوم أوبقي بعضه أممه بالنهار الإمام همد اض
را)حاوةالأون،رآ/آ-أ'آ).
رآ)حدثالأودا،ص'/ا-ا).

( )٣روا ،ملم ي صححه؛ محاب صلاة السارين ونمرمحا ،باب صلاة اللمل را"/؟.)٢
(.)٣٩
( )٤فضائل
( )٠فضائل القرآن لأم مد(.)٣٩

I ١٧٥ I
ابن عون الهلال ،يقول بكار بن محمد الري؛يت اكان له — أي لعبد الق بن عون —

نح يقروه كل ليلة ،فإذا ب يقرأْ أتمه بالهارا،ر ُ ،ومحكي إبراهيم الخعي حالهم ق
الحافهلة عل حز7ءم من القرآن وقضائه إن ل؛ يتيسر لهم أداؤء ق وقته فيمووت راكان
أحدهم إذا بقي عليه من حزبه ثيء فتثط قرأه بالنهار ،أو قرأه من ليلة أحرى،
قال! وربإ زاد أحدهما،ا
وكانوا محاففلون عل حزببمم منه حتى ل أيام الخيال لا يشغلهم عثء شاغل،

بمكي ذللث ،معد بن أي وناص عمن كان معه ق كتابه إل عمر بن الخهياب رصي
افه عنهم أحمعين يبشره فيه بنصرهم عل الفرس ق القادسية ،ومما جاء فيه• ءأما
بعد فان افه نصرنا عل أهل فارس ومنحناهم منن من كان قبلهم من أهل
دينهم•■) وأصي!؟ ،من السلمين صعد ين عبيد القارئ وفلان وفلان ،ورجال من
الملم؛ن لا يعلمههآ إلا اممه ،فإنه  ٢٠٦٢ءالم ،كانوا يلوون بالقران إذا جن عليهم

الليل كدوي النحل ،وهم آماد ل النهار لا تشههم الأموي ،ول؛ يقفل من مضى
منهم مجن بقي إلا بفضل الشهادة إذا لر تكتب دم»رآا.
وكان من هديه هز موال الله تعال من فضله ورحمته عند ايات الرحمة

والتعوذ يه عند ذكر الوعيد والعذاب ،وتنز-ره ون بيحه عند ذكره تعال ،فعن

حديقة بن الي،ان مقيض قال؛ "طت مع رسول الله ه ذامحت ،ليلة فافتتح البقرة،
را)سد أعلام النلأء (\".)UU '/
( )٢نقاتل امآنلأبياسرههل

 ١٧٦ Iا
فقلت ،يري عند المائة ،مم *مى فقلت يمل -يا ق ركعة ،فمني ،فقلت يركع حا،

ثم افتح النماء فقرأها ،يم اقتنع آل عمران فقرأها ،يقرأ مرملا ،إذا مر ياية فيها

تبيح مسح ،ؤإذامربسؤال مال ،وإذامريتعوذتعوذءر ا■
وقد اقتدى ثإ،ا ملفألأ الصالح ،مول ح،ن الكراسي• ؛أين ُع اي افمي
ليلة ،فكان يمل نحوثلث اللمتل ،مارأيته يزيدعل خمس؛ن آية ،فإذاأكثر فإئة آية،

وكان لا يمر ياية رحمة إلا سأل افه ،ولا يمر ياية عدابج إلا تعوذ ،وكآنعا م له
الرجاء والرمة جتاءرم.

ومن مفناهر التآُر بالقران واستحضاره ق نلج ،القارئ الداعي دعاؤه اف
به ،وهدا أقمل الدعاء ،أن كون بما ق القرآن الكريم ،إذ لا ١؛^ ولا أنجح ولا
أفضل محن أدعية القرآن الكريم أوها يدل علميه ،فمن امل الأدعية المأثورة الش
جاءمتؤ ل كتاب ،اش تحال وسنة رسوله ه وحد فيها الكإل والوفاء بتحقيق

اكنالب العالية والقاصد الرفيعة ،والخ؛رالكامل ق الدنياوالأحرة ،مع الذمة
والأمان ما من الومع ي الخهلمأ والزلل ،فهي معصومة من ذللمئج ،لأما وحي افه
وتنزيله ،يقول شيخ الإسلام ابن تيمية• اريشغي للخالق أن يدعوا بالأدعية
ال رعية الم ،جاء حا الكتاب ،والسنة ،فإن ذللئ ،لا ري•؟ ،ق فضله وحسنه ،وأنه

المراحل التقيم ،صراط• الدين أنعم افه عليهم محن النسثن والمديق؛ن والشهداء
( )١رواء سالم ق

محاب صلاة الم ارين وضرما ،باب استجاب تطويل القراءة ل صلاة اللل

ارتاورب،مادداسلبم ا I m
والصا-لض وحن أولظك رفياءر .٢

ومن أمثلة ^^ ٠ماثت ق الصحيمن عن أنس بن مالكا ■محنح' ،! ١٥؛ الكن

أم دعاء الني  •Mوثآمقايى\لأ'تاص نفي\لآمحْصئلإا
عدات،ألكار 4لاوةرة:ا • مآا»ر'آا.
وقد امتثل ذللنا الصحابة وحرصوا عليه اقتداء به ه ورغبة ق الخثر،

يقول قتادة الراوي عن أنس الحديث ،السابق؛ ق وكان أنس إذا أراد أن يدعو يدعام
دعا بيافيهء ،وعن حييج ،بن صهبان الكاهل قال؛ رركشته أطويا بالتت وعمر بن
الخهاااج ٠طوف ،ما له إلا؛^_—٧^٠ '،Jآ ءانثا ي - ١٥ ^١تكث؛ وؤ ،آٌئ{

•حث* واث١عد١ب \لو\ؤ يم*ام.

لص ابن أنج ،نجح قال' *كان أم كلام عمر وتمد الرحمن بن عوف ق
الaلواف ٠ؤوث؛خ  ١^١٠ي  ١٥ ^١ذكتث وي ا*لآؤّزآ

؛ ١^٥هياب

الئاي ه®  ،فهدا الدعاء العفلتم اشتمل الخر كله ق الدنيا و١لآحرة ،يقول
القاصي تماض• ®إنعاكان يكثر الدعاء ببمدْ الأية لحمعها معاق الدعاء كله من أمر
را)محمعاكارىرا/أ؛م.
ه،
( )٢روا ،الخاري ق ء>ءحٍحبمث كاب الدعوات ،بأب تولؤ الني نص؛ ؤرئثآ«اتثاق
( ١ا/اآا) ،بريم (  ،) ٦٣٨٩وملم ي محمس؛ كتاب الدم والدعاء رالتربت والاستغفار ،اب
محل الدئءياممآت١في١لدذ< ١ثأ...رلأا/اا).
( )xالصف لاين أي شيآ{•ا/مأاُأا،زواتدالزمدلمد اف بن أحد(  ،) ١١٧اليد الثور ر. )٤ ٠ ٠ / ٢
(؛)الير الثوررآْ-/إ).

إ  ١٧٨ا
الدنيا والآ-محرةهر ا ،وتد روى عن السالم ،ق الراد بالحمتة ق الدنيا والحنة ق
الآحرة أنوال ممرة ،حمعها الخاففل ابن ممرق  ١٠^٠؛ اجعت ،هذه الدعوة كل محر
ق ا لدنيا وصرئت ،كل شر ،فإن الحنة ق الدنيا تشمل كل مطلوب ،دنيوي من

عانة ودار رب وزوجة حنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركسإ
هنيء وثناء حميل ،إل غ؛ر ذللت ،مما اشتمالت ،عاليه ءيارامت> المرين ،ولا منافاة
ييئها فإنها كلها مندرجة ق الحسنة ق الدنيا ،وأما الحنة ق الآ■محرة فأعل ذللثج

دخول ابة وتوابمه من الأمن من المنع الأير ق ااعرصارت ٠وتيسبمر الحساب،،
وغثر ذلك ،من أمور الأحرة الصالحة ،وأما النجاة محن النار فهويقتفى سر

أسيابه ق الدنيا ،من اجتتاب ،الأنام وترك الشبهاتؤ والحراما>ر ا.
وعل مذا كان يربى السالف ،طلاثيم ومجن حولهم الارتياحل يادعية القرآنن

رجاء بركتها ونفعها ،فقد روى ابن أيى حاتم عن عبد الملام بن شداد قال!
^ ١٠؛^ ،جالثا عند أنس بن ماللثه هغي فقال له ثاست !،إن إحوانلث ،محبون أن

 ١^١٠ل ■ ١٠ ^١صثنه ول \لأووئأ-ئى؟ وث١عداث،
تدعولهم فقال؛
الناي ه ومحدتوا ساعة ،حش إذا أرادوا القيام فال أبوحزة! إن احوانكه يريدون
القيام فايع اطه لهم ،فقال؛ أتريدون أن أشقق لكم الأمور ،إذا آتاكم افه ل الدنيا

حسنة وق الأحرة حنة ووiلاكم عدابج النار فقد آتاكم الحر كالهاار آ.
را)دحابديراا/أااا).
رمت؛سرممحسرا/أإأ).
مجصلأينهمراْ/؛ه،اولراضرلأ/ا؛إ).

التائرباهمائ،راسلبم I ١٧٩ I
ومن الأدعية التي كان محافظ عليها الشي ء-

*يا مقلمج اكلوب بت

محلي عل دينك® ،تمول أم ملمة •^؛؛؛* ١وكان يقرأ ؤ يناثُ ئ ٠لوثابمدإذهد،ئا
وهب ك! ين لونك لأ«مه إئك آنت الوهاب ه [آل عمران! ]٨ا ،وق رواية أما قالت ت يا
رسول اض ما أكثر ما تدعو حدا الدعاء ،فقال؛ *ليس من محلب إلا وهو ب؛ن

أمحأب'ين من أصاح الرحمن إذا ثاء أن يقيمه أيامه ،ؤإذا ثاء أن يرينه أزاغه ،أما
تسممن ^ ،jتعال 1ءؤ ;؛^ ١ي ئ ^؛؛ ١بمداذ هدسا وهب يا ين ^^! ١رنمه إدك أتت
 ^١ه»راا.

ومن أدعية القرآن الني واقلب ،عليها ملفنا الصالح ما دل عليه قوله تعال؛

ؤون0غئسحمهء

ائلأئوث هلالخثر:ه،اكغاين;ا'ا].

فعن عبد الرحمن بن عوف ^§٢؛ ارأنه كان يتلوف بالبيت يقول؛ اللهم قي

شح نمي ،لا يزيد عل ذللث ،،فقيل له ،فقال• إذا وقيت ثح نمي لا أمرق ولا
أزن ،وئرأنمرشيئا*ر ا.
إن من أنولع التوسل المثرؤع الذي ذكره أهل الحلم أن يتوسل العبد بعمل
صالح يتقرب به إل ربهر  ، ٠٢ومن تلك الأعإل الفاصلة محايته بكتاب اف ه
( )١رواه احد ن مسنده( ١؛ ،)١ ٥ ١/برتم(أ'آ'أ  ،)٢وتال ابن ممر؛ •غريب من مدا الوجه ،ولكن
اماله ثابت ل الصمحتنوغيرهمامن طرقممرة يدون نيادة ذكرمف  ^١الكري٠ةارآ ،}١ •/وتال
محتتوالمني؛'صحح لخره•،

( )Yجا.ع  jjJl،(،>l*-/YY)jlJlاكود(؛ا'/اي'ا).
(" )yينغلرت ناعية جليلة ي التوسل والوميالة لشيخ الإسلام ابن يميت (.)٦٩■ ٩ ٤

ا  ١٨٠ا ااةامياماقسب4
تلاوة وحفظا وتديتا وعملا ،تال عمر ■مح؛ققُ ■ ءائرزوا القرآن ومالوا اض يه ،قل

أن يقرأْ قوم ي ألون الناس؛  ١٠٠ا.
الْللب الخامس :العلاج بالقرآن:

جاء ق وصف ،القرآن الكريم أنه شفاء للمؤمنين ،من الأمراض والأدواء
الحسية والمعنوية ،فهو شفاء س الكفر والشرك والنفاق ،وثناء ص الخهل

والبيع ،وصماء من فتن الشبهات والشهوات ،شفاء من الحيرة والشك ،والقلق
ألناس هد
والومحرصة ،شفاء من أمراض القلوب والأيدان ،قال تعال؛

يخههوإهأ. 0

مآث3محا مزؤفثأتن ^٤٢

أم ونحمحمحءبل"َك ءؤئثجوأم"همتحهناهتوه ه وونستماْ~خْأ ،ومحال تعال؛

ؤ ريرل من  ^١^^٢ما ضجئ\؟رووظ اتثنحإ ولاط أشنبين إلأ٠ثثارإ ه
لالإمراءت؟حا ،وقال تعال؛ ظ نرلني؛ث ءامتإ هدروؤمآٌه لكالتت؛؛أ،
محال الحافغل ابن كثير؛ ايقول تعال ممتنا عل حلقه بإ أنزله من القرآن العظيم عل

رسوله الكريم؛ وهأهأأص هن •ثآآ3ئاتنءذلأتنرذقآه ليرض".ل ْأ أي؛ زاجر
أي؛ مجن الشبه والشكوك ،وهوإزالة ما
تاؤ،
عن الفواحش،
مها من رجس ودنس ،بوسك،ورخمهه أي؛ محصل يه الهداية والرحة محن افه
َُّ-ء

تعال ،وإن،ا ذللته للمزمشن به والصدقين الموعنتن بإ قيه ،كقوله تعال؛  Yويمإد

يذ^CjCما

بمومحىولا؛زد

ر)١الصفلأينشسمر .) ١٢٤/٦

إلاحثارأ ه لالإمراء;^أ،

اهامامادداىو4لبم ر  ١٨١ا
الأية ،وقوله UIaj
وقوله• ؤءز ذو.لؤ؛اى ءامؤإ  ^JUbوئ!ثتمأه
لإحمءؤذةمحتمأ 4ليرتر؛ااهأ أي؛ مذا الذي حاءهم من ٥١
من الهدى ودين الخق فليفرحوا ،فإنه أول ما يفرحون به ،ؤئوح-؛رلأا

سزن  iأي :من

الدناومامهامن الزهرة الفانية ا3اوامة لامحالة»راأ.

وقال الإمام الثشهلي :ءيثمل كونه سقاء للقلب من أمراصه كالشك
والفاق وصر ذلك ،وكونه شفاء للأحام إذا رقي عليها به ،كإ تدل عليه قمة

الذي رش الرجل اللدخ بالفاتحهءلأ؛ ،ومحال الرازي ق ييان ذلك* :واعلم أن
القرآن شفاء صن الأمراض الروحانية ،وشفاء أيما مجن الأمراض الخسإنية ،أما
كونه شفاء من الأمراض الروحانية ففلاهر ،وذلل؛ ،لأن الأمراض الروحانية
نوعان :الاعتقادات البامحللة والأخلاق الدمومة ،أما الاعتقادايتؤ البامحللة محأشدها
ماذا الاعتقادات الفاسدة ق الإلهيات والموات والمعاد والقضاء والقدر،

والقرآن كتاب ،مشتمل عل دلائل الذهب ،الحق ى هذْ ااءلالب ،ؤاهنال المذاهب،
البامحللة فيها••• وأما الأخلاق المذمجومة فالقرآن مجثتمل عل تفصيلها وتعريف ،مجا
فيها من الفاسد ،والإرشاد إل الأخلاق الفاصلة الكاماة والأعال المحمودة،

فكان القرآن شفاء من ْذا النؤع من المرهمر ،فثستذ أن القرآن شفاء من حح
الأمراض الروحانية ،وأما كونه شفاء من الأمراض الخسإنية فلأن الت؛رك قراءته

يدغ ممرا من الأمرامحى ،ولما اعرفح الخمهور من الفلاسفة وأصحاب
را)تسدامآنس ( .)، y\/y
( .^)yابنر"ا/؛مآا"ا.

ا  I ١٨٢الناثربالمرادداسلب،
الطلمات بان لقراءة الرقى ايجهولة والعزائم التي لا يفهم منها ئيء آثاوا
عظيمة ق تحصيل النافر ودفع الفاسد ،فلأن تكون قراءة هدا القرآن العظيم
الشتمل عل ذكر جلال اض وكرياثه وتعفليم اللائكة القربين وتحفر الردة

والثياطتن ،سسا لحصول النفع ل الدين والدنيا كان أولء؛ ً ،أما مر وصم ،افه
تعال القران الكريم بأنه شفاء ولر يصفه بأنه دواء فلأن الشفاء هو ثمرة الدواء
والدف ،منه ،أمجا الدواء فقد يفيد وقد يضر ،فكان وصف ،القرآن بأنه شفاء تأكيدا،

وأي'اكيد لتمرة التداوي؛ه»رى.

وجاء ق الستة بيان أثر القرآن ل علاج الأمراض النقية والحضوية،
والعنوية والحسية ،من حيمثا دعاء الله تعال به والتومل ،به إليه ق ءلاو_ا الثناء،

فهدا رسول ادثه ه يصف  ،علاجا قرآنيا لإذهاب ،الحزن والهم حنث يقول ه؛

راما أصامح ،همدا هم ولا حزن فقال؛ اللهم إق هميك وابن عبدك وابن أمتالث،،
ناصينى بيدك ،ماض ق حكمك ،عدل ق محاوك ،أسأللثح بكل اسم هو
سمست ،به ملث ،،أوأنزلته ق كتابلثح ،أوعالمته أحدا من ،حلهالث ،،أواّتأثرُت ،به

ل ع لم الغيب هميك ،أن تحعل القرآن العفلم ربح ئيي ،ونور صدري ،وجلاء
حزل ،وذهاب ،غس■ إلا أذم ،الله حزنه وهمه ،وأبدله مكانه فرحاءر ا ،وعن
( )١الضر \ iS؛. iT\To/y\)j

( )٢حماض القرأن الكريم را.)١ ١
( )٣رواه أخمد ق م تيم ( ،)٤ ٥٢ ، ٣٩ ١ / ١وابن حبان ق صحيحه؛رنم (  ،) ٢٣٧٢من حديث عبد اف بن
م عود محه ،وصححه ابن القيم ل بيانع الغوائل را/ها،اا ،ول ثغاء العلل ( .) ٥٧٢

الناثرياهرأدواسلبع ا  ١٨٢ا
صعد بن أب وقاص ممحثي محال؛ محال ه! اادءو 0ذي النون إذدعا ربه وم ل بطن

الحوت ^٩^٢^ :ءنضإيىطوئ» ينآلسوى ؟ 4لالأنياءِ:اح] ،ل؛
ييع بما رجل منم ق ثيء محط إلااستجيب له. ١١،
فكم من م لم إذا ثكالست عليه الهموم توصأ وتطهر ثم انتححى زاوية فا
بيته ،وأحد المصحف يتلو ؤيتلو فتنزاح عنه الهموم وتنجل ،قتقوم كانإ نشط من
عقال ،وكم من م لم اصعلمع عل جنيه الأيمن عند نومه وقرأ عل نف ه آيات،
يتهم ١٦٢ ،رمحي ربه والالتجاء إليه ،فينام قرير الضآمنا بحففل الله ورعايته ،وكم
من م لم أصابته الوحشة وامتول عليه الخوف ،فآنس نف ه بآيات فرجيها نعم
الأنيس ،أزالت ،وحشته ،وأذهست ،خوفه ،وكم من م لم اصهلرب ،وارتعد فتلا
آيات فانزل اممه عليه مكينته ،وآمن روعته ،وكم من م لم التمس الشيت؛لان إل
قلبه سبيلا ،وألقى إليه؛الشبهات والشكوك ،فإ تكاد تنمدح شرارتها حش يدعوه
داعي الإيان إل ترتيل آيات من القرآن فتقخى عل كل ثبهة ،وتقهلع كل شلئ،
فيعود قلبه مهلمثنا ،وكم من م لم ناله الفقر ومسه الحؤع ،فوجد ق القرآن غناءه،
وق تلاوته غداءه ،وكم من م لم كاد أن يهلغيه غناه ،وتدم_ ،به -هجته ،فانقده
افه بالقرآن يتلوه ،فانكشف ،له المتار ،وتذكر نعمة ربه فابتض ما عند اممه بإ

عنده ،فإن جرب أحد سيئا من هذا فاّتعةهمإ عليه أو إ محي فلينظر ق حاله
را؛ رواه أحمد ق منيه راُ/ماا) ،والترمذي ل متنه ت كتاب الدعوات ،؛  AYw'Lره4/مله) ،برتم
( ،)٣٠ • ٥وصحح متيم الحاكم ق التدرك ( ،)٠ ' ٠/ ١ووانقه الذمي ،وصححه الألباف ق صحح
الحا،عيرئم ( .) ٣٣٨٣

ا  ١٨٤إ اهماهمأتداسلب4
ولفتس عن العلة ل شه ،فإنه من نله هوأقرُ

فمن مظاهر التأثر بالقرآن الاستشفاء والتداوي به من حيع الأمراض،
وهدا إنإ تم بالإيإن يافه والثقة ُه والتوكل عله وصدق اللجوء إليه ؤإحسان

الظن به ،والامحقاد الحازم بأنه هث هو اّفع الضار ،الدي يدْ الشفاء والعافية،
وقد جعل من الأسباب ما بمهؤ ،هذا الغرض قال ابن القيم؛ أولكن هاهنا أمر
يشغي التفهلن له وهوت أن الأذكار والايات والأدعية الش يتشفى -با ؤيرقى -بما،
هي ق نحسها ؤإن كانت ،نافعة شافية ،ولكن تستدعي قبول الحل ،وقوة همة

الفاعل وتاقره ،فمتى محلفح الشفاء كان لضعف تاثثر الفاعل ،أو لعدم قبول
المنمعل ،أو لمانع قوي فيه يمغ أن يتجع فه الداء ،كإ كون ذلك ،ق الأدوية
والأدواء الحسية ،فإن عدم تأثيرها قد يكون لعيم قبول الطيعة لدلك ،الدواء،

وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثرْاار ا ،وقال الزركثى عن الاستشفاء
بالقرآن* ألن ينتب به إلا من أحلمي فه قله وسه ،وتدبر الكتاب ،ق عمله
وسمعه ،وعمر به قليه ،وأعمل به جوارحه ،وجعله صميره ق ليله وتبماره،

وممسلثج به وتدبرْاار ا ،وهدا رسول اض  .جاءْ رجل فقال؛ إن أحي اسممللق
بطه ،فقال؛  ١٠اسقه صلأ ،>،فسقاه ،فقال :إق سقيته فلم يزده إلا اّتهللأما ،فقال؛

لأصدق افه وكذب يهلن أحيلت ،®،وق رواية أحرى ،فقال؛ ااسقه صلاه ،تم أتى
( )١يطر :خصاتص القرآن الكريم( .)١ ١٦ - ١ ١٠
رآ)الخوابالكافيرمآ).

سمالدءانفيءالومالةرآنرا/أمإ).

التاورب1هماىواسلبه

١٨٠

الثاJة فقال :ررامقه علا)) ،ثم أش الثالثة ،فقال :ررامقه علأ» ،ثم أ-اْ فقال:
فعلت ،فقال :ررصدق اممه وكذب ،بطن أخيالث ،،اسقه علا فسقاه فبمرأ»ر .٠

يقول صالح الري :رءأصاب أهل ريح الفالج ،فقرأت ،عليها القرآن ففافتا،
فحدثن ،به غالتا القطان ،فقال :وما تحجب ،من ذللث،؟ وافه لو أنلئج حدثتتى أن

متتا قرئ عله القرآن فحيي ما كان ذللث ،عندي عجتا))رآ؛.
ؤإذا قارن المؤمن  ،juالمحوص الش تصفح القرآن بأنه شفاء والموصى
الش تصف  ،العسل بانه شفاء وجد أن الأول مثروط لأهل الإيإن كإ مر ل

الاياتر السابقة ،أما الماف فيعم الماس كلهم مؤمنهم وكافرهم ،قال تعال؛ وبمج
ئ س ءق محقق أ9مم .مو ثفائ'ص  iلالحل:ا،أ] ،فالشفاء ل القرآن
للموسن خاصة ،والشفاء ق العسل للناس عامة آ.
قال الحاففل ابن ممر ق مسار قوله تعال :و وذ\زل من آلمزءان ما هوشماء
ورخمه ننئوبجف ولأِزئآفسبإلأ-خثار؛ ه

اريقول تعال محرا عن

كتابه الذي أنزله عل رسوله محمد تق■ ،وهو القرآن الذي لا ياتيه الباطل من بين

يديه ولا من حلقه ،تنزيل من حكيم حميد ،إنه شفاء ورحمة للمزمتثن ،أي؛ يدهسا
( )١رواه البخاري ق صحيحه؛ كتاب الطب ،باب الدواء يالعل( ،) ١٣٩ / ١ ٠برتم(  ٦٨٤ه)ن وم لم ل

صححه؛ محاب الملام ،باب لكل داء دواء واسماب الداوي( ٤ا/م•  ،)٢من حديث ابط نمد
الخيري ■محي.
ر')١حاJتالأوJاءر.)^٧•/٦

( )٣يفلر :خصائص القران الكريم( .) ١١٦

ا  ١٨٦ا
ما ق القلوب محن أمراض ،من شك ونفاق وشرك و3خ ومل ،فالقرآن يثني من
ذلككله ،وهوأيصا رحة محصل فيها الإيانوالحكة ومحللب الخ؛ر والرب فيه،
وليس هذا إلا لن آمن به وصدقه وابيه ،؛إنه يكون شفاء ق حقه ورخمة ،وأما

الكافر الفلالم لتفه بدللث ،فلا يزيده سإعه القرآن إلا بعدا وكئرا ،والأنة من

الكا؛ر لا من القرآن ،كقوله تعال؛ ؤءز هو.لؤءى

هدر ؤبجدثآي

دالإ؛آكث لأسى قآ ءادانهم وثروهوءثهن عص ؤيك• بمادنكث ين مكان
تجم
ضوه [نميت؛  ،] ٤٤وتال تعال؛ ؤوأة ءآ ^ محأ ننثر ثن
هزبهر مثر ودنتم بما إل -ي مهو رمامأ رهم «ًفتيثه
لالمة؛أ  ،] ١٢٠ - ١٢والايات ق ذلك كثيرة ،تال قتادة ق قوله؛ ؤ ؤغرل محن

آلت-رءاإ؛) ما هوشماء ثلاية لآسأوإنه إذا سمعه الزمحن ^١؛؛^ به وحففله ووعا،0
ؤولأ؛زد اثثاي؛ث إلامتائ ه أي؛ لا ينتفع يه ولا محفظه ولا يعيه ،فإن اف
جعل هذا القرآن شفاء ورحمة لال>٠و٠تين٠ر ا.

وتال ،ابن القيم؛ ءومن المعلوم أن بعض الكلام له حواص ومحنائع محربة ،فإ
الظن بكلام رب العالين ،الذي فضله عل كل كلام كفضل اض عل حلقه ،الذي

هو الشفاء التام ،واسة اذافعة ،والور ائدي ،والرحمة العامة ،الذي لو أنزل

عل جل لمميع من عفلمته وجلالته ،تال تعال؛ ؤ ون^زلين٢كز١تي ماهوثماء
(- )١ضر الترآن السلم (.)،« \/T

اوتاثرواماز،واسلبم ١٨٧ I

ه ،وين ه هاهنا لبيان الخنس لا للتسس ،هذا أصح القولن،

ورحمة

كقوله تعال؛

أس  ^١ءامؤأ وعياوأآلكلحب ثم ئثبمأ ولحإعظيعا با

لاكح؛؟'ا] ،وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات® ،وقال أيثا؛ 'لذالقرآن
هو الثناء التام ٌن جع الأدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا والآحرة ،وما كل
أحد يؤهل ولا يوفق للاستثناء به ،ؤاذا أحسن العليل التداوي ُه ،ووصعه
عل دائه يصدق ؤإيان ،وقثول ،تام ،واعتماد جازم ،واستيفاء شروطه ،لر يقاومه
الداء أبدا.

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسإء ،الذي لو نزل عل الخبال
لصدعها ،أوعل الأرض لقهلعها ،فإ من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا
وق القرآن سيل الدلالة عل دوائه وسببه ،والحمية منه ،لمن رزقه اممه فه ،ل
كتابه ...وأما الأدوية القلبية ،فإنه يذكرها مفصلة ،ؤيذكر أمثاب أدوائها

وءلأجها ،قالت ؤ أي ثتحؤذ أثآ أنزل1ا عثك آلتكثب ثئق عرهزه
لالعكرتت  ١ءأ ،فمن لر يشفه القرآن فلا سقام الله ،ومن لر يكفه فلا كفاه اممهءر .٠
هذا الفضل يعم القرآن كله ،وند جاء ق بعض سوره وآياته ما يدل عل

فضلها عل وجه الخصوص والرقية بيا ،وبيان أثر ذللثج ،ولذا أمثلة ووقائع ق
السيرة ،فمن ذللiإ سورة الفاتحة التي من أمإئها الشافية والواقية والكافية ،يدل
عل ذللثج ما رواه أبوسعيد الخيري ^٥٠؛' قال؛ ،؛انهللق نفر من أصحاب رسول
را)زاد (_l؛.} UoY،\UU /

ا  I ١٨٨اتثوو1هماتواسلبم ^—
اش ه■ ق محسفرة حم افروها حتى نزلوا عل حي من أحياء العرب ،هتضم م
فآبوا أن يضيفوهم ،فليغ محمد ذلك الحي ،قعوا له يكل ثيء ،لا ينفعه ثيءا
فقال ،بعضهم؛ لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ،لعلهم أن يكون عندهم بعض
ميء ،فأتوهم فقالوا؛ يا أيبما الرهط إن محميدنا ليخ ومعينا بكل قيء لا ينفحه ،فهل
عند أحدكم من ثيء؟ قال ،بعضهم؛ إق واش لأرقى ،ولكن واش لقد امتضفناكم

فلم تضيفونا ،قإ آنا براق لكم حش نحعلوا لنا جعلا ،فمالحوهم عل قطيع من
غنم ،فانطلق يتمل عليه ويقرأ؛ ؤآ-ثثد للأرث آكلميرى ه فآكآنإ نئعل
من عقال فانه1الق يمثى وما به محلبهر ا ،قال؛ فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم
عليه ،فقال بعضهم؛ اقتسموا ،فقال الذي رقى؛ لا تفعلوا حتى نأق الشي ه
فنئفلر الذي يأمرنا ،فقدموا عل الني ^فذكروا له ذلك ،،فقال؛ رروما
أتيا رقية؟ ه ثم قال؛ راأصبتم ،اقتموا واضربوا ل معكم سهها ،١،وضحك
الني . ١٠
قال ابن القيم؛ ®ما الفلن بفاتحة الكتاب الش إ ينزل ق القرآن ،ولا ق
التوراة ،ولا ل الإنجيل ،ولا ل الزبور مثلها ،التضمنة لحميع معال كتب اش،

المشتملة عل ذكر أصول أس،اء الرب تعال وجاٌعها ،وهي النه ،والرب ،والرحمن،
را)تاوة؛داءوتعب ،القاموس'قي •،را/آ.)١ ١

( )٢رواْ الخاري ل صأمحه؛ كتاب الإجارة ،باب محا يعش ل الرب عل أ-ماء المب ،يفاتحآ الكتاب،

رإ/آه؛-مآهأ) ،برتم (  ،) ٢٢٧٦والكفل له ،وسالم  jصححه :محاب اللام ،باب جواز اخذ
الأجرة يل الرب بالقرآن وتعلم الأذكار(.) ١٨٩ - ١٨٧/١ ٤

ارتاثوو،مأقوصبم ا  ١٨٩ا
ؤإثيات ا،لعاد ،وذكر التوحيدين؛ توحيد الربوبيه وتوحد الألوهة ،وذكر الافتقار
إل الربح بحانه ق طاو_ ،الإعانة وحللب الهداة ،ونحصيصه بحانه بدلك،

وذكر أفضل الدعاء عل الإءللأق وأنقعه وأفرصه ،وما العباد أحؤج ثيء إليه،
وهو الهيابة إل صرامحله المستقيم ،الضمن ك،الا معرفته وتوحيده وعبادته ،بفعل

ما أمر به ،واحتتاب ،ما مى عنه ،والاستقامة علميه إل المإلتج ،ؤيتضمن ذكر

أصناف الخلائق وانقسامهم إل منعم علميه بمعرفة الحق والحمل له ومحته ؤإيثارْ،
ومغضوب عليه يحدوله عن الحق بحد معرفته له ،وصال بعدم محرفته له ،وهؤلاء

أمسام الخليقة ،مع تضمنها لإثبات القدر والثرع والأسإء والصفات ،والمعاد
والنبوات ،وتزكية التقوس ؤإصلاح القلموبح ،وذكر عدل اه ؤإحعائه ،والرد
ءلهمعساكعواسم•

دحقتق برية هذا بض شابما ،أن يتثنى بما من الأدواء ،ييرش ب
اللمديغ ،ؤبالخملمة فا تضمنته الفاتحة من إحلاص العبودية واكاء عل افه،

وتفويض الأمركله إليه ،والاستعانة به ،واكوكل علميه ،ومواله ^ ^١العم كلمها،
در الهداية الش نجلب العم ،وتدفع الشم ،س أعئلم الأدؤية الشافية الكافية.

وتد قتل• إن مومحع الرقية منهات ؤإ؛كرمتهدء؛كدّنيش ه ،ولا ري»آح أن
هاتئن الكلممحن من أقوى أجزاء هدا الدواء ،فإن مها من عموم الممويص والتوكل،
والاكحاء والاستعانة ،والافتقار والطلبا ،وابمع يتن أعل الغايات ،وهي عبادة
الرب ،وحدْ ،وأسرف الومائل وهى الاستعانة به عل عبادته ما ليس ق صرها،

ا  ١٩٠ا ائتاثرب1اقوآدواسلبم
ولقد ص بى وقت بمكة سقست فيه ،وفقدت الطسب والدواء ،فكنت أتعالج حا،
آحل ثربة من ماء زمزم ،وأقرنها عليها مرارا ،ثم أشربه ،فوجدت بدلك البرء التام،

نم صرت أعتمد ذللث ،عند ممر من الأوجاع ،فأنفع -يا غاية الأنتفاع>>ر .٠
ومما جاء فيه الفضل عل وجه الخصوص قراءة المعوذلإن ،فعن عائشة

-محفل :ررأن

كان يممث عل ثه س ل المرض الذي مات فيه  -بالعوذات،

فلمإ ثقل كنت أنف-ثا عليه من ،وأمح ييدْ نف ه لبركتها أ؛ ٠
وعن أى سعيد حمحثيح قال؛ اركان رسول اش ه يتعوذ من الخان وعدن
الإن ان ،حش نزلت المعوذتان فأحد بيا وترك ما مواهاء؛

قال النووي• ررؤإنإ رقى بالمحوذات لأمن جامعات للامتعاذة من كل
المكروهات حملة وتفصيلا ،ففيها الاستعاذة من شر ما حلق ،فيدحل فيه كل

ثيء ،ومن شر الفائات ل العقل• ،ومن الواحر ومن شر الحاسدين ،ومن شر

الوسواس الخناس ،واش أءلم»ر؛؛.
را)زاد \ .)\ WWWU/i)i\A

( )٢رواه البخاري ق صحيحه؛ كتاب الطب ،باب الرش بالقرآن والعوذات "(،لْ/آ  ،)١برقم ( ،) ٥٧٣٥

وملم ل صحيحه! كتاب الملام ،باب اسماب رين الربض (.) ١٨٢/١ ٤
( )٣رواه ألن اي ق سنه ت كتاب الاستعاذة ،الاستعاذة من عان الحان ،) ٢٧١ /a( ،رالترمدي ق سه'
كتاب الهلب ،،باب ما جاء ل الرقية بالعوذتتن رأ/ها''آ) ،برقم ر  ،)٢• ٥٨ونال،؛ رحن غريب)،
وابن ماجه ق منته؛ كتاب الق ،باب من اّزنى من العانرأ/ا"ا"أ) ،برقم ( ،) ٣٥ ١ ١وصححه

الأسفيصححسنا؛ن uجه ر .) ٢٦٦/٢
رإ)ثرحسٍحسلمرأا/معا).

ادتاثروامازأواسلو١٩١ I 4

وقال الخافثل ابن حجرت اروهدا لا يدل عل الغ من التعوذ بغير هاتين

السورتين ،بل دل عل الأولوية ،ولا ميإ ْع ثبوت التعوذ بغيرهما ،ؤإنإ اجتزأ
ثبإ لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكرو 0حملة وتفصيلا))،

وقال ابن بطال؛ ررق المعوذات جوامع من الدعام ،نعم أكثر المكروهات من
المعحر والخد ومر اليطان ووسوممته وغير ذلائا ،فلهيا كان النمى

يكتفي بما>ار ؛.
وقد ذكر ابن القيم أن هد 0التعوذات لها بركتها عل أهلها ،إما أن تمنع
المرض ،قال
الشرور والأمراض عنهم ابتداء ،ؤإما أن تكون دواء ومزيلا
رحمه الله تعال• *واعلم أن الأدوية الطيتعية الإلهية تلهع من الداء بعد حصوله،
وممخ من وقوعه ،ؤإن وغ لر يقع وقوعا مضرا ؤإنكان مؤذيا ،والأدوية الهلبيعية
إنمما تثل بعل حصول الا»اء ،فالتحوذات والأذكارإما أن تمغ وقؤع هد 0الأسباب،
وإٌا أن تحول بينها وبتن كإل تأثيرها ،بحب كإل التعوذ وقوته وصعقه ،فالرقى
والعود تعستعمل لحفظ الصحة ،ولإزالة المرض ،أما الأول؛ فكإ ق الصحيحين
من حدبث عائشة ^ * :كان رسول اممه .إذا أوى إل فراشه شث ،ل كفيه:

ُؤهل هو آلله أحد ه والمعوذتين ،ثم يمح حإ وجهه وما ؛الغت ،يده من
جّد»0ر ا.
(ا)طرلما:نيابرىر-اْ/آا،؟بما).
( )٢رواه البخاري ق صحيحه؛ كتاب الدعوات ،باب التعوذ والقراءة عند النوم ( ١ا/هأا) ،يرتم
( ،) ٦٣١ ٩وملم ل صمحه! كتاب السلام ،باب رئية المريض بالعوذات ،برقم ( .) ٢١٩٢

اات1ثربامادواص بد ا  ١٩٢إ
ورمحي افّ عنهم والتابعون لهم بإحسان ،فوجدوا أثره وغايته ،كانت ،لهم الدنيا
عزا وسيادة وكانتا لهم الاحرْ فورا ومعادة ،ومما روى عن الصحابة ومن

بعدهم ل الخن ،عل التداوي بالقرآن والرقية به ،قول ،عبد الله بن م عود همح؛
راعليكم بالثفاءين القرآن والعل»ره.

وئاو أيصا؛ ارإن هدا القرآن مأدبة الل 4تعال ،فتعلموا من مأدبته ما استهلعتم،

إن هدا القرآن حبل اض ^؛ ٠وهو النور افن ،والشفاء  ،^ iJtعصمة لمن ciLc
به ،ونجاة لن اتبعه...ار ا ،وعن طلحة بن مصرف قال؛ أكان وةالا 1إذا قرئ
القرآن عند المرضى وجد لدللئج حفة ،قال؛ فدحلت ،عل حيئمة وهو مريقي،

فقلت،؛ إق أراك اليوم صالخا ،فقال؛ إنه قرئ عندي القرأن>ارآ؛.
ك،ا أن القرآن وقاية وحصن منيع لأهله من ش\ءم 1الإنس والخن ،فلا
تنلصون إليهم ولا محققون مارحم منهم ،ولا يتالوبم بأي أنوغ الأذى ،قال

تُال؛ ؤ ^ ١درأت١لثزء١ن جعلنا ينش وبس اقمث 1لاميمن ألاحرم حج١باستوإ^ بأ
لالإمراءتْ إآ ،وقد جاء ق سبسا نزول هذه الأية عدة روايا١ت ،،منها؛

 - ١عن أسإء بت أبير يكر ٤٠؛^ قالت؛ لما نزلت؛ أؤئثن> بدآ ب ،له،_-
ودب هأقبلتا العوراء أم جيل ،ولها ولولة ،ول يدها فهر وهي تقول؛
( )١فقاتل القران لأي مد(  ،) ٢٣٣اكف لأبنش ننيآ را/-ا-آ\).
( )٢كائل.اك آن لأي مد( ،)٢ ١اكف،لأينتيشةر  ١٢٦/٦ا.
 ١ا.
( )٣فضانل القرآن لأب مد(  ،) ٢٣٣الإتقان (y/u

ا  ١٩٦ا التائريااقراز|راسلبم
الأيمن أحد إلا ومعه شيطان موكل به ،أما الكافر فياكل معه من طعامه ؤيثرب

معه من شرابه وينام معه عل فراشه ،وأما الوْن فهو محائب له ،ينتظره حتى
يصيب منه غفالة أو غرة فيشءسا عليه ،وأحب الائمين إل الشيهلان الأكول

الؤوم»ااا.
وقال الإمام الطري ل ضر الأية؛ رريقول جل وعزت ومن يعرض عن ذكر
افه فلم نحفإ سهلوته ولر نحس عقابه ءاؤذثيصكُسءكاه يقول؛ نجعل له
يغويه ،ءأؤمهوله<همآن؛اٌ يقول؛ فهو للثسمهلان قرين ،أي؛ يصير ^؛ ،، Liوأصل

العثو! الفلر بغير ثبت لعلة ق العن ••.وقوله؛ ُؤ تإمم لصدوم شآلنبمز،ه
يقول جل وعز؛ ؤإن الثباطن ليصدون هؤلاء الدين يحثون عن ذكر الله عن

سبيل الحق ،فيزيتون لهم الضلالة ويكرهون إلتهم الإيان بافه والعمل ؛ْلاعته،

ءؤوبجسمون أمم مهتدؤن ه يقول .ويقلن المشركون بالنه بتحن الثياطن لهم ما
هم علميه من الضلالة أمم عل الحق والصواب))
أما ق الأحره فقد ذكر تعال أنم يتروون متهم ؤيلومون أنفسهم عل
اتباعهم واتخاذهم قرناء ،فيجمحهم افه ق العياب ولأمتا منيم ،قال تعال؛

ؤ حئ إدا تخاءعا  ١٥ئ يناقق ديغ_) ودنك بمد آلمئرنتن نئس  ،^٢و؟ وش
()١حدة١لأوuءر ١ ،)ْ ٩/٤نمراضر.)٢• ٩/١٣

( )٢حاْع|بنر/)).ه\-ْ،ا-ا،ه).

 ٢٠١ Iإ
الأنصاري حمحثي قال '.قال رسول الله ه <امن دل عل خثر فله ْثل أحر
فاعله؛ ، ،وحذر من التكاسل ل ذلك يكتم ما أوجب الله بيانه وتعليمه.

فعن أب هريرة ؤض■ قال؛ قال النبي.ت ررمن سئل عن علم فكتمه ألحم
يوم القيامة بلجام من نار،ار أ ،ول رواية لابن ماجه؛ ءما من رجل محفظ عل،
فيكتمه إلاأق به يوم القيامة ملجثابلجام من نارا '،ا
إن الإسلام لا يرصى من الملم أن يكون صالخا مهتديا ق نف ه ،بل يريد
منه أن يكون مصلحا هائيا لغيرْا فالضر المعدي أول وأفضل من الضر الخاص،
ؤإذا محل الملمون عن حل هده الرسالة وتكاسلوا ق أداء هذه الأمانة تفانمت

الشرور وفلهرت الفتن واستنرى الف ال بجميع أنواعه وتكالب الأعداء عل

الأمة ،واض تعال يقول؛ ؤ ؤأيفوأ فننه

آل؛و) ظيوأ ينكأ ح\صثه

وأعيوا أنل آس شديد ألماب ه لالأمالته'اأ ،ويقول؛ ؤ طهرالسأد ق آلؤ
االروم;ا؛].

إن الداعي إل القرآن المح رمحالته لأبد له م يودي واجبه عل الوجه
( )١رواه سلم ل صححه؛ كتاب الإمارة ،باب شل إعانة الغازي ل سميل الد ؛مركوب دعثرْ

( )٢رواه احمد ق مسنده ر ،)٢ ٣٦َ٢وأبوداود ق سننه؛ كتاب العلم ،باب كرامة مع المحلم ،رم،)٣٢ ١ /
بريم (  ،) ٣٦٥٨والارمدي ل متنه؛ كتاب العلم ،باب كراهية كتإن العلم؛ ره/حأ) ،برثم ( ) ٢٦٤٩
( )٣رواه ابن ماجه ي سنه ،أبواب القيمة ،باب من ستل عن علم فكتمه ،)٤ ٩/ ١( ،بريم (  ،) ٢٦١وحسنه
الألياق ق صحح منن ابن ماجه (.)٤ ٩/ ١

وقال السعلىت أفإن من لازم عل هذين الأمرين_أىت الأسيلع والإنصات-
حنن يتل كتاب اه فإنه ينال حثرا ممرا ،وعلكا غزيرا ،وإي،ادا مستمثا متجددا،
وهدى متزايدا ،وبصرة ق دينه ،ولهذا رتب اف حصول الرخمة عليه،ا ،فدل ذلك

عل أن من تل عليه الكتاب فلم ي تمع له ولر ينعت أنه محروم الحفل من الرحمة،
قد فاته محر ممرا ،ر .٠

وقد ذهب ممر من المقرين منهم ابن هماس والشافعي إل أن عسى ولعل
من اف واحة ،إيجاب تفضل ؤإحان ،لا إمحاب إلزام ،ولحم ل ذلك ،تفصيل
وبيان ،قال الزركثي! أعي ولعل من اممه واجبتان ،ؤإن كانتا رجاء ومحلمنا ق

كلام المخلوقين ،لأن الخلق هم الذين يحرض لهم الشكوك والظنون ،والبارئ
متز 0عن ذلك ،والوجه ق استمال هذْ الألفافل أن الأمور المكنة لما كان الخلق

يشكون فيها ولا يقطعون عل الكائن منها ،وكان الله يعلم الكائن منها عل
الصحة صارمحت ،لها ن بتان؛ ن بة إل الله تعال ،نمى ن ية قطع ويقين ،ون ية إل
المخلوق ،ون مى نسبة شك وظن ،فماريتح هذه الألفافل  ،^ JiJترد تارة بلففل

ا  ^٥٥١بحسب ما هي عليه عند الله ،كقوله! ^ ،^،__،أئه بتوم بمت؛موقموأم7
لالأئدةت؛ه] ،وتارة بلفثل الشلث ،بحسبج ما هى عليه محي المخلوقين ،كقوله!

آلدٌ آن ؟يا,؛أكج آو آمر تن عندءءه
تثاثاءننوكاهلالإما:،هلأارم.
رئ)سر الكريمالرصلأبآ4
( )٢يظر :شتر ابنل حاتم ر"ا/ه  ،) ٩٠الر،ران (.) yaa /،

 ،] ٥٢بمؤي آن

ربما

إ  ٢١٤إ ا1تاميااةراىراسلبم _____

وقال الرازي ي شر الأية« :قال أهل العاق :ءكثاب يارق أي :ممر
خثره ،دائم بركته وْننمه ،محشر بالثوابح والمغفرة ،ييزجر عن المح والمعصية..

ثم قد جرت منة افه تعال بأن الباحث عنه والمتمك به محصل له عز الدنيا
ومعادة الاحرة ،يقول مصنف هدا الكتاب محمد بن عمر الرازي :وأنا قد نملت

أنواعا من العلوم القلية والعقلية قلم محصل ل يسبب ثيء من العلوم من أنولع
ال عادات ي الدين والدنيا مثل ما حصل ب بب خدمة هذا العلمُر  ،٠وقال ابن
عاشور® :والقرآن مارك لأنه يل.ل عل الخير العظيم ،فالركة كائنة به ،فكان
اليركة جعلت ،ل ألفافله ،ولأن اض تعال قد أويع فيه بركة لقارئه المثتغل به ،بركة
ق ا لدنيا وق الأخرة ،ولأنه مشتمل عل ما ؤ ،العمل به كإل النفس وؤلهارما

بالمعارف الننلريةثم العملية ،فكانئ ،اليركة ملازمة لقراءته وفهمهءر ا.
وهل.ا مثروحل ياتباعه والحمل به والسثر عل مجه ،كإ قال تحال١^^٧^٠ :

؛كشث ،أرلثه؛يارك ظئعو،وأققوأ لتئكأ ن؛حوف ه لالأنعامأْه  ،]١فهو مبارك لمن
آمن به واتبعه وتم لث ،به ،وهدا من أساب نيل رحمة الله هت كإ ذكرت ذللثؤ آنثا،

يقول الشخ ال عيي ق تفسير الأية• ®أي• فيه الخير الكثير والعالم الغزير ،وهو
النءي تستمد منه سائر العلوم ،وستمج منه الثركات ،فإ من خثر إلا وقد دعا
إليه ورغبا فيه ،وذكر الحكم والصالح اش نحث عليه ،وما من شر إلا وقد مى

عنه وحدر منه ،وذكر الأسباب المنفرة عن فحله وعواقبها الوخيمة ،اؤ3أيمءبا
( )١الضرالكمرر"ااْ/ا.)/

(آ)-فراكحريرواضر (.)٧٣^٧

ا  ٢١٦إ ائثرب،ماتواسلبم __________
ق ت دبره وتفهمه والعمل به ،محال رحمه النه تعال! ®أمأ غالب م لمة اليوم ممد
اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونبا وأنعام يلمحنونيا ل ا،لاتم والقابر والدور،
وبمصاحف

أو يودعوما تركة ق البيوت ،ونوا أن بركة القرآن

العفلمى إنإ هي ق تدبره وتفهمه ،وق الخلوص إليه والاستفادة من هديه وآدابه،
ثم ق الوقوف عند أوامره ومراضيه ،والبعد عن م احهله ونواهيه ،وافه تعال
أرثث إثلث تتق ثدمة' س ،فزقإوآزأنأألأف ه ،ويقول
يقول؛

بحانه؛ ؤ  <١٥١ناورو\ 0لئزآازنت أمِ عق ي أئمالهاه ،ويمول جل ذكره؛
ؤ وكريثثئا^لمزcان إلدؤ_دهل من مدكي ه
فإ أشبه المسالمن اليوم بانملثان يموت من الظمأ والماء ُ؛ن يديه ،والحيوان

تيلملثه من الإعياء والنور من حوله مديه البيل لو قح عينيه ،٠^^^ ،هو ا"آئنم|لن
آلثبين ؟ا> ،ألا إن آحر هذه الأمة لا يصلح إلا بإ صلح به أولها ،وهوأن يعودوا إل
كتاُِ_ ،افه يستلهمونه الرشد ؤيستمنحونه الهدى ،ومحكمونه ق نفوسهم وق كل ما

يتمل حم ،كإ كان آباؤنا الأولون سلونه حق تلاوته بتدبر وتفكر ،ق محالهم
ومساحيهم وأنديتهم وبيوخم ،وق صلوامم المفروضة والنافلة ،وق مجدهم
بالليل والناس نيام ،حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة فيهم ،فرنع نفوسهم
وانتشلها من حضيض الوثنية ،وأعل هممهم وهدمب ،أحلاقهم ،وأرشدهم إل
الأنتفاع يقوى الكون ومناذعه ،وكان من وراء ذلك أن مهروا ق العلوم والفنون
والصناعات ،كإ مهروا ق الأخلاق والأداب والإصلاح والإرشاد ،ووصلوا إل

—

• التائرباهرأز،واسلبم ا  ٢١٩إ

نيئ الثهمِ 4
ومكتب بيث ?ج؟ يهدى  ٨ألم ش أقع
أي؛ طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ،ؤوبءج-رجهم ين آلْللمثت
إق■vآنور يإذبؤء ويهدبهم إق صكي من-ثسم-ه أي؛ ينجيهم من
المهالاكا ،ويوصح لهم أي؛ن الهاك ،فيمرفإ عنهم الحدور ومحصل لهم أحب
الأمور ،ؤينفي عنهم الضلالة ؤيرثدهم إل أقوم حالة ، ٠١ويقول الإمام
ال عيي؛ رريم ذكر من الذي ثاتدي ثبمدا القرأن؟ ومجا هو الممسي ،الذي من العبد

لحصول ذلك؟ فقال؛ ؤ يهدى غد ٥٢

أئح يبموآنهء م بل آلنثيِ ٠١٤

أي؛ تيدي من اجتهد وحرص عل بلوغ مرصاة الله وصار نصله حسنا سبل
اللام ،التي يسلم صاحبها من العذاب ،وتوصله إل دار اللام ،وهو العلم

بالحق والعمل به ،إخمالأ وتفصيلا؛ ^وجريهم من أكلدنت ه ظفات

الكفر والثدعة والعصية ،والحهل والغفلة ،ؤإل<<آلئور ه نور الإيإن والسنة
والهلاءة والعلوم والذكر.

وكل هذه من الهداية بإذن اممه ،الذي ما شاء كان وما لر يثأ لر يكن،
ُؤويهدبهن إق بزز مسفبمحّهاا •

إن هداية القرآن ازكائة لن انفع به دالة عل كل محر ل الدنيا والأحرة ،كإ
قال تعال؛ ؤ ِإد،ه-دلأمح؛اثبحيىإنيحكأمم ه الأية ،يقول الإمام الثنقيتلي؛
را)تفرامآناّارآ/أآ).
(- )٢سر الكريم الرص( .) ١٨٨

ا  ٢٢٠ا اثتأئرواهماز|واسلبم .س___ٍ^_
®ذكر حل وعلا ق هذه الأية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم
الكتب السارية وأجعها لجميع العلوم واحرها عهدا برب العاين جل وعلا
تبمدي للتي هي أقوم ،أي؛ الهلرقة التي هي أمد وأعدل وأصوب ،...وهذه الأية
الكريمة أخمل اف جل وعلا فيها حمح ما ق القرآن من الهدى إل محر الطرق

وأعدلها وأصو-أا ،خلو تبنا تفصيلها عل وجه الكال لأتينا عل خمح القرآن
العظيم ،لشمولها يمح ما فيه من الهدى إل محري الدنيا والآحرةاار ا ،ثم أطال
ق تفصيل ما تضمنه القرآن من الهدايايت ،ق حوال خمسين صفحة.
وقد ذكر الزرقاق أن هداية القرآن امتازت ،بأما تامة وعامة وواضحة حيث
قال! اروهداية القرآن تمتازبأنما عامة وتامة وواضحة.

أما عمومهات ذلأنم-ا تنتفلم الإض والجن ل كل عصر ومصر ،ول كل زمان

ومكان ،قال بحانه وتعال؛ ؤدبيَ)إو كداآلإ«اق ا,لأؤ' ولإ دء وثن بمأه ،وقال
جيت ،حكمته:

•حوتاه ،وقال عز اسمه :ؤ ئذيتآبهأ آلنارإؤ ،ر'ثولاآلثوإفي؛؛ظم خميما ه
وأما تمام هذ 0الهداية :فلاما احتوت ،أرقى ما ءرذت ٠البشرية وعرف التاؤيخ
من هدايات ،الله والناس ،وانتظمت ،كل ما بمتاج إليه الخلق ق العقائد والأخلاق

والعتادارؤ والمعاملات ،عل اختلاف  ،أنواعها ،وخمعت بين مصالح البئر ق
العاجلة والأحلة ،ونذلمتا علاقة الإنسان بربه وبالكون الذي يعيش فيه،
( )١انحوا ،ايان رمآ/ا•،؛).

__

الت1ميامآدواسلبم  ٢٢١ Iا

ووفقت بطريقة حكيمة يئن مطالب الرؤح والخسد ■

وأما وصؤح هذه الهداة؛ فلعرصها عرصا رائعا مورا ،توافرت فيه كل

وسائل الإيضاح وعوامل الإقناع ،أملوب فد معجز ق يلاغته وبيانه ،واستدلال
بسيهل عميق يتمي بساطته وعمقه من كتاب الكون الاءلق ،وأمثال خلابة محرج
أدق العمولات ق صورة أجل اللمومات ،وحكم بالغات تبهر الألباب
بمحاسن الإسلام وجلال التشريع ،ونمص حكيم محتار يقوي الإيان والتقتن
و٠رالب القوس والغرائز ،ويصقل الأفsكار والعواطف ...ويصور له م تقبل

الأبرار والفجار  ١^٠٣محعله كأنه حاصر تراه الأيمار ق رابعة الهاوءر ؛.
خاممتا :مضاممة اجرالتلأوة ثن تأتربه:

جاء الرغسس ،ق تلاوة القرآن والحث ،عل ذلك ،،وبيان أجر التلاوة ،قال

تعال :ؤ إر)آكن

ثآكشت،

الصلوْ ؤآنمفؤأ مثا

ممل

وعلامة لأورت> غنممأ ل نمثؤر .ؤريثهتَ حو<وم' وبنييدهم من
هصإهً ،إئه ,عمورفءظرئ 4لنأطر:؟  ،]٣• - ٢قال قتادة :اكان  ،٥^٥٠بن عبد
اش يقول :هده اية ااقراءاار ُ ،وأمر افه  ٦١-رسوله خج ،والخهلاب له ولأمته ،قال

تعالت ؤ وظنآلوأأبخ منً==كتانمريم ،]\U:_،^1[ 4وقال تحال :ؤ أئل
'ا أؤتى إثاى يى اود،-ب؛ لالشوتت  ٤٥أ ٠وقال تعال• ؤإنم٦مت أن أهمد
ر.)١ظ٠لالمغانر .) ١٣ ْ- ١٢٤/٢
( )٢رواء اممراو قشيْ( ،) au/y ١وانظر :انمي الثور ( .) yy'/u

ا  I ٢٢٢الناثرباما0واسلبم

آلي-منهارلدزلظلّىويئن

ريه

محثمحآمحيي؛!ث أ©؟ يأن

أيلنأ ألأل،ايى ه لالمل؛اآ-آ؟] ،وقد امتثل نسنا ه أمر به له بالتلاوة والترتيل
^ؤآبلللأسمهبمهُ ؤلئو*؛ٌ هللا ه أوزذ ءكي ورش
بقوله■
أو:انرةه>لانيل:ب؛].

قال علاء الدين عل بن محمد البغدادي الثه؛ر يالخازن؛ ءإن اش تعال ئا أمر

بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حتى يتمكن المصل من حضور القلب والتأمل
والفكر ق حقائق الايات ومعانيها ،فعند الوصول إل ذكر اض تعال يتثعر بقلبه

عظمة المذكور وجلاله ،وعند ذكر الوعد والوعيد محمل الرجاء والخوف ،وعند

ذكر القصمى والأمثال محصل الاعتبار ،فيتنبمر القلب عند ذلك بنور الحرفة،ا .
ومما جاء ق السنة من الأمر بتلاوة القرآن والحث ،علميه والترغيب فيه ما
رواه أبو أمامة \و\ض ص قال سمعت رسول اف  #يقول« :انرؤوا القرآن

فإنه ياي يوم القيامة سقيما لأصحابه^ الحديث رواْ م لم .
ررمن قرأ حرمحا من
وعن عيد اض بن محوي هثي قال؛ قال رسول اممه
كتابح افه تعال فله به حنة ،والحسنة بمنر أمثالها ،لا أفول؛  ^^٠ه حرفح،

ولكن ألف حرف ولأم حرف وميم حرفء رواْ

•٠

( )١تفرالخازن ريمْا"ا).

( )٢صحح ملم ت كتاب صلاة السامين وتصرها ،باب مل تراءة القرآن رصورة البقرة را".)٩ ٠ /
رّآ) رواه

ق سننه ت كتاب فقائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرقا من القرآن ما له من الأحر

ره/همأا) ،ثرتم (  ) ٢٩١٠وتال؛ ءحسن صححا وصححه الألباق ل صحح الخامع رآآ/أ ) ١١٠

رنم( .) ٦٤٦٩

م اتثرواهمادواو0لبم إ  ٢٢٢ا
وعن ابن هماس محقي نال؛ قال رسول اض ه؛ *إن الذي يس  jجديه

ثيء من القرآن كاليت ،الخرب" رواه أحمد والترمذي ،وعن همد اض بن عمروبن
العاص مهئتز عن الني .محال؛ ®يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كإ
كت ترتل  jالدنيا ،فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها® رواه أحمد وأبوداود
والترمذي"

من أجل هذ 0المحوص وغيرها اجتهد ال لف رحمهم اف تعال ل الإكثار

من تلاوة القرآن والعناية حفنله ،اغتناما للأجر ؤإحرارا لهذه الفضائل ،حق
لكلام اش هيذ وأنثا وتلذدا بتلاوته ،وكان هذا الأمر مشهورا بينهم ،يقومون به
ؤيودونه كإ طلبا منهم ،لا يتهاونون به ،محكي ذللتا همهم الإمام عبد الرحمن بن

عمرو الأوزاعي فتقول؛ أكان يقال؛ حمس كان عليها أصحاب محمد ه
والتابعون بإحسان ،لزوم الخإعة واتباع السنة وعارة المجد وتلاوة القرآن
والخهاد ل سيل اف"ر ؛ ،ويقول الحسن بن أيى الخن المرى؛ أتفقدوا الحلاوة
ق ث لايثإ ،الصلاة والقران والدعاء ،فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله عل

ذلك ،،ؤإن لم تحدوها فاعلموا أن أبراب الخيرعليكم مغالقة»رأا.
وقد عد ءالهاؤنا هده الخاصية للقرآن الكريم ،فدونوها ق مولفامم وعدوها
من وجوه إعجازه ،قال شهاب الدين أحمل بن عبد الوهاب الويري؛ ءالوجه

نمحفينمالإبجانرْ/؟؛؛)،متم ( .) ٧٢٢٦

ا  ٢٢٤إ التاثر  iUةراىواسلbه —

—<سس-^-ءس.ءسس ■■

الساع• — أي من وجوه إعجازه — أن قارئه لا يمل قراءته ،ومح امعه لا تمجه
م امعه ،بل الإكياب عل تلاوته وترديده يزيده حلاوة ومحبة ،لا يزال غضا طريا،

وغره من الكلام ولو بلغ ما عاه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة يمل من الارديد
ؤينأم إذا أعيد ،وكدللث ،غيرِْ مجن الكتب لا يوحد فيها ما فيه من ذلائ،،ار ا.
وقال جلال الدين عبد الرحمن بن أيى بكر السيوطي محددا وحوم اعجازه!
®أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه ،بل الإكثاب عل تلاوته يزيده حلاوة،

وترديده يوجب له محبة ،وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد ويمل مع الترديد،
ولهداوصف ئالةرآن؛أنهلأبمإقءلكثرة الردءرمءرآأ.

ومن أشهر من عرف عنه ذلك من الصحابة عثإن بن عفان جمح؛مح ،وكان

إذا قيل له  ،3ذلك قالت ألوطهرت قلوبكم ما شبعم منكلأم ض قلث»ا؛ا ،ومن
الصحابة المكثرين من تلاوة القرآن المحاقفلن عل حز-م منه عبد اممه بن عمرو
ابن العاص ءمحظ -ففي الصحيحين مجن حديثه ءص■ أنه كان يصوم الدهر ويقرأ
را)ماة الأرب(\\. iT'V-T '-\/
( )٢الأتقانرأ- \\'/ا).

( )٣انظرت حمانص  ^ ٠٢٥١١الكريم (  ،)١ ٦٤ - ١٦٣والحملة الأمحرة حزء من حديث رواْ الرُالي ين
عل بن اي طالب *_■ممءا ،أبواب ثواب القرآن ،باب ما حاء ل شل القرآن رم،)١ ١^٣ - ١ ٢٧/
برقم { ،)٢ ٩ ■ ٦ونال؛ اهدا حدث لا؛عريه إلا من هذا الوجه وأسادْ جهول ،وي الحارث  -يعنى

الأعور  -مقال• ،ونال الحافنل ابن حجر ز التقريب (  ) ١٤٦صه؛ •كذبه النعي ل رائع ،ورمحي
بالرنض ،وق حديثه صعق•.

( )٤رواه احمد ق كتاب الزهد( .) ١٨٨

I ٢٢٢ I
والعادة وانتفاء صدها ش آمن حا واتعها قوله تعال؛ ^ ٥٥آملوأين ،يثا

؛ما ذفتدغ مي ندى نمن بع نداي ثلاموف عنجم ولا هم محيمن ه راوقرة"/\:آأ،
يقول ال عيي ٠ؤمدى ^  ،أي• رسول وكتاب ثبمديكم ايا يقربكم مني ،ؤيدنيكم
بع هداى ه منكم ،بأن آمن برسل وكتي،
مي ،ليديكم س رصاش
واهتدى بم ،وذللت ،بتصديق جع أحبار الرسل والكتب ،والامتثال للأمر

ءئ،محبجلإمحهمنمج ،وف الأية الأحرىتؤدس
والاجتاب
اوذنائ،لأ.ئس.4
فريسج عل اتباع هدام رسة أشياء؛
نفي الخوف والحزن ،والفرق بينهإ ،أن ا،لكروْ إن كان قد ممى ،أ<دث

الحزن ،ؤإن كان متتظنا أحديث ،الخوف  ،،فتقاهما عمن انع الهدى ،ؤإذا انتفيتا سنا
صدهما ،وهو الهدى والسعادة ،فمن اتبع هدام ،حصل له الأمن والسعادة
الدنتوية والأحرؤية والهدى ،وانتقى عن كل مكروْ ،من الخوف والحزن
والضلال والشقاء ،فحصل له الرغوب ،واندغ عنه الرهوب ،وهدا عكس من لر

يتح هداه ،فكفر وكذب اوات4ار ا.
٠٠٠

را)سراميمهمءنرآم.

الناثربامآدواا<0لبع ا  ٢٢٥ا
اسث،اثسم: ،
ئورااجنوأثهرأن

حلق اش نارك وتعال الخن للغاية التي من أحلها حلق الإس ،قال تعال!

ؤ رما -ثلثق لإن وأ'لإمل إلا

لالخن;أهأ ،قهم مأمورون بتوحيد اممه

وعبادته ،ومكلفون بالقيام يهناعته والحذر والبعد عن نواهيه ،وطالبون بالإيإن

برمل اش وبإ حاووا به عن اف هك من الهدى والمان ،ولكن تككمهم بحبهم،

يقول شخ الإسلام ابن تيمية• ُُالخن مأمورون بالأصول والفرؤع بحبهم،
فإمم ليسوا مماثل الإنس ق الحد والحقيقة ،فلا كون ما أمروا يه وتبوا عنه
م اويا لما عل الإنس ق الحد ،لكنهم مشاركون الإنس ق حنس التكليف_ا بالأمر
والنهي ،والتحليل والتحريم ،وهدا ما إ أعلم فيه نزاعا يثن الالم\.ناا .
ومما يدل عل أنه بلغهم <نرع افه ورمحالته عل أيدي رسله عموم قوله تعال!

ؤي؛م*ثرآيا وألإني ،ألذأزم رنت ^ ٠٤٢بمنون عثءًظم ءاي؛ؤا وبمذ ُر
إئاءيو;مكم هتذأ ظ توأ سرنُا عق أيغستآ -وق؛فم للثوْ آلدعوثإدوأ عق أمسلإةإأ<هز
َكاءوأ ءكتمُ،ىيم لالأنعامت " 'آا] ،فمن آمن باض وأءلاءه لحل الحنة ،ومن جحد
وعاند وعصى وتمرد يحل النار ،والأدلة عل هذا ممرة ،منها قوله تعال! ؤ ؤلمن

■ءائ،ثامرمءجمنانه لارحنت  ٤٦أ ،والخطايب ،للجن والإنس ،لأن الحدين ،ل طاخ
السورة عنها ،وقال تعال؛ ؤ٠١د آد-ءأدأ ؤا أثموث نتن ين ثيآًقم بن التنك ،ثأءما
را)محموعاكارى(أصن.

٢٦٢

التائري،اقراز|راسلبه

 - ٧١شفاء العليل ق م ائل القضاء والقدر والخكمت والتعليل ،محمد بن أي يكر
بن القيم ،نحقيق! محمد بدر الدين العسازإ ،دار الفكر — ؛؛روت —
. ٢٠١٩٨٧ ^ ١٣٩٨

 - ٧٢صحيح الخاْع الصغثر وزيادته ،محمد ناصر الدين الألباق ،الكتج،
الإسلامي — بيروت ودمشق_الهلبعة الثانية ١ ٤ ٠ ٦ ،م ١ ٩٨٦ /م.
 — ٧٣صحيح ابن حريمه ،محمد ين إسحاق بن حزيمة ،محقتق' محمد مصحلفى

الأمي ،ام،الإسلأس.

 — ٧٤صحيح متن ابن ماجه ،محمد ناصر الدين الألماق ،اشرافج زهير
الثاويش ،مكتب الآريية العري لدول الخلج ،الهلعة الثالثة  ١٤٠٨ه/
. ٢٠١٩٨٨

 - ٧٥صفة الصفوة ،أبو الفرج تمد الرحن بن عل ابن الحوزي ،تحقيق :محمود
فاحورى ،دار المعرفة—بيروت_الهلعة الرابعة  ١٤٠٦ه ١ ٩٨٦ /م.
 — ٧٦ءلريمحا الهجرتتن وباب السعادت؛ن ،ابن قتم الخوزية ،عناية تمد التحم الحاف،
دار مكتبة الحياة  -بيروت —  ١ ٩٨ ٠م.

 — ٧٧العبودية ،شيخ الإسلام أحد بن تمد الحليم بن تيمية ،تحقيق :يثير محمل.
تموز ،مكتبة دار الوعي الإسلامي.

 - ٧٨غاية النهاية ق ءابقات القراءة ،محمد بن محمد بن الحزري ،يعنايةج برجمر

٢٦٤

الناثريالقراذواسل به

 " ٨٧ئأعدة حليلة ق التوسل والوسيلة ،شخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن
تيمية ،باشراف! رئامحة إدارة البحوث العلمية والإفناء — الرياض — الهلبعة

الأول، ،أةلم/ا،ا،ا،ام.
 - ٨٨القاموس المحيط ،محي الدين الفروزآبادى ،دار المكر_لإروت_  ١٣٩٨ه

٣١٩٧٨ /
 - ٨٩القواعد الحان لشر القرآن ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،دار ابن
الخوزى ،اسالأولماةاه.

*  ~ ٩الكشاف عن حقائل ،التتريل وعيون الأئاؤيل ووجوم التأويل ،جار اض
محمود ابن عمر الزخثرى ،دار المعرفة — بثرورت،

 - ٩ ١كثف الأستار عن زوائد م ند البرار ،عل بن أي بكر الهينمي ،تحقيق!
حبيب الرحمن الأعغلمى ،مؤسسة الرسالة — ؛ارورتا — الهلثعة الثانية،
 ١ ٤ ٠ ٤ه.

 " ٩٢لماب التقول ق أّباب النزول ،جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر
السيومحلي ،دار إحياء العلوم — بيروت — الهلعة الثانية ٣١٩٧٩

 - ٩٣المجروحين من المحدثمن واكعفاء والروك؛ن ،محمد بن حبان ين أب
حاتم ،تحقيق• محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي — حلب — العلتعة الثانية
.. ٠١٤٠٢

^^-سسسالتاماهممحواسلبم ا  ٢٦٧إ
 - ١ ٠ ٩معاق القرآن ؤإعرابه ،إبراهم بن الري الزجاج ،تحقيق! عبد الخليل

عدْ شلي ،عال؛ الكب ،اسة الأول \1 ٠٨ير ٩٨٨ /ام.
 — ١ ١ ٠العجم الأومهل ،مليإن بن أخمد اسرال ،تحقيق؛ محمود الطحان ،مكتبة
سرف_الراض_الأبعة الأول  ٤ ٠ ٥ام. ٢١ ٩٨٠ /
 " ١١١معجم الباليان ،ياقويت ،بن عبد افه الحموي ،دار إحياء الراث العربي —

 - ١ ١ ٢العجم الكيم ،مليإن بن أحمد اممراق ،تحقيق! حمدي عبد الجيد
السلفي ،مهلبعة الومحلن العررى_ العراق-الهلبعة الأول.- ٥١ ٤ ٠ ٠ ،
" - ١ ١١معرفة القراء الكبار عل الطبقات والأعصار ،شمس الل.ين محمد ابن أحمد

الذهبي ،تحقيق؛ سعيب الأرناووط وصالح عباس ،مؤسسة الرسالة —
بيروت -الفة الأول ١ ٤ ٠ ٤ه_ ١ ٩٨٤ /م.
 - ١ ١ ٤مفاتيح للتعامل <ع القرآن ،صلاح عيد الفتاح الخالدي ،دار القلم -
د٠شق-اسةاكانية  ١٤١٥م ١٩٩٤ /م.

 - ١ ١ ٥مفتاح دار العادة ومنثور ولاية العلم والإرادة ،محمد بن أي كر ابن
القيم الدمنقي ،دار الثاز -مكة المكرمة
 - ١ ١ ٦المقرئات ق غرم ،القرآن ،الحين بن محمد الشهير؛الراغب الأصفهازإ،
تحقيق؛ محمد سيد كيلأل ،مقلبعة مصهلفى اليابي) الحلبي  -القاهرة -

إ  ٢٦٨ا الناثرباما0واسلبه
. ٢١٩٦١ ^ ١٣٨١

^ ~ ١ ١١مناهل العرقان ق علوم القرآن ،محمد بن عبد العفلم الزرقاق ،دار الفكر

 - ١ ١ ٨اكظم ،أبوالفرج عد الرحمن بن عل ،ابن الخوزى ،دار صادر  -بثروت -
.- ٠١٣٥٨

 " ١١٩منهج السالم ،ل العناية بالقرآن الكريم ،بدر بن ناصر البدر ،دار الفضيلة
_الر;Lض_الهJعةالأول  ١٤٢٤م ٢٠ ٠٣ /م.
 - ١ ٢ ٠الوؤلآ ،مالك ،بن أنس ،بعناية محمد فواد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
الُربي — ب؛رويتؤ —  ١ ٤ ٠ ٦ه. ٢١٩٨٦ /
 " ١٢١يبماية الأرب ،ز فنون الأدي ،،شهاُبذ الدين أحمل .النريرى ،مصور عن دار
الكتب ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي.

 " ١٢٢الهدى والثيان ق أسإء القرآن ،صالح بن إبراهم البليهي ،دار الم لم -
الراض_الطبعة الثالثة .- ٠١ ٤ ١٨
٠٠٠

