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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله اآلمين وآله وصحب

 أجمعين. 

برنامج هام لمن أراد حفظ القرآن في عام وبعد : فهذه عجالة سنية سميتها ) 

لخصتها من كتاب أبي الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني  1(

جمال القراء » (، المسمى  -ه٦٤٣المصري الشافعي الشهير بالسخاوي )المتوفى:

لعلوم اعا من اول فيه مؤلفه أنوإذ تنا، وهو كتاب مهم ومفيد« وكمال اإلقراء 

لقرآن اعلى إعجاز م لكالاو، لمدنيالمكي واكمعرفة ، لكريمالمتصلة بالقرآن ا

لقرآن اوناسخ ، ذالشواوذكر ، وتجزئته وعدد آياته وسوره، وكيفية تأليفه، وفضائله

 لكريم.اكلها تتعلق بالقرآن ، وهي موضوعات مهمة، وغير ذلك، ومنسوخه

هتمام بعلوم يرا بالقراءة والمطالعة واالهتمام، وخاصة لمن له افألفيته كتابا جد

ً في هذا الموضوع إال أنه كتاب م ً ووافيا طول القرآن. وقد وجدت الكتاب كافيا

ضالء في ولتقاصر الهمم في القراءة وهللا المستعان قد أشار عليَّ بعض اإلخوة الف

كثيرة  تطرق إلى مسائل وعلومإفراد هذا الجزء ال سيما أن المؤلف _رحمه هللا _  

تمهيداً تتعلق بالقرآن كما أشرت إليه. فاخترت ما أردته للبحث اختصاراً للمهتم و

 للحافظ.

، مثل كتاب لله تعالى بفضله وقوفي عليهاالتي يسر الكتب امن وقد استفدت 

( المسمى: -ه٤٤٤:ء)المتوفىلمقرىالحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان ا

أبي زكرياء محيي الدين يحيى  ، ومن كتاب اإلمام«البيان في عد آي القرآن » 

التبيان في آداب حملة القرآن » ( المسمى:  -ه٦٧٦بن شرف النووي ) المتوفى:

لزركشي الله بن بهادر الدين محمد بن عبد ابدر ، ومن كتاب أبي عبد هللا «

لقاسم ومن كتاب أبي ا ،«رآن البرهان في علوم الق» ( المسمى:  -ه٧٩٤لمتوفى:)ا

لمعروف بأبي الدمشقي المقدسي اهيم الرحمن بن إسماعيل بن إبرالدين عبد اشهاب 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب »  ( المسمى: -ه٦٦٥لمتوفى: )اشامة 

ومن كتاب اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي  ، «العزيز 
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د االستمداوحصل ، «..اإلتقان في علوم القرآن » المسمى:  ( -ه٩١١)المتوفى:

 من كتب أخرى، كما سيتضح للقارئ إن شاء هللا.عليه منها 

 تنبيه :

ولما كان غااب هذا الجزء _وخاصة فيما يتعلق بصلب الموضوع_ مستمدا 

الى_ في لإلمام السخاوي _رحمه هللا تع« جمال القراء وكمال اإلقرء » من كتاب 

 لقرآن كان من المستحسن جدا، ذكر شيء من مقدمته في ذلك.علوم ا

بها ألمة كتاب راوإن أجل ما بأيدي هذه ا هذقال رحمه هللا في مقدمته : ) 

ف وإن أشر، شد أوالها وعقباهااصف لها مرالو، الناطق بمصالح دينها ودنياهاا

تقديم لاي لدرجات فاهي أعلى التي لرسوم فنونه اوأجل ، لعلوم ما كان منه بسبيلا

م وينيله، لطالباأللباب ويفرح الكتاب من علومه ما يشرح ا اوفي هذ، لتفضيلاو

هم بأيسر لحاجة لاليه اويمنحهم ما دعت ء، لعنااويريحهم من ، لغنىالمنى ويفيدهم ا

لى علضعيف الله عبده ا« أعان اءإلقراوكمال اء لقرافهو كاسمه »جمال ء، العتناا

 وخاتم رسله، لله على سيد أصفيائهاوصلى ، ئهومن عليه بإجابة دعا، إنهائه

 اهلمفضلين في أرضه وسمائه.(اوعلى آله وأصحابه ، وأنبيائه

قد أحفوني في السؤال،  2وإنما قمت بهذا العمل ألن كثيرا من اإلخوة الفضالء

وألحوا علي _على كثرة شغلهم ورغباتهم_ في أن أدلهم على أحسن الطرق 

فجمعت هذه العجالة لتكون _بعون هللا سبحانه وتعالى _  وأيسرها لحفظ كتاب هللا.

مرشدة إلى حفظ الكتاب، ومعينة على جمعه، لمن قصر باعه مثلي ممن له رغبة 

شديدة في االلتحاق بحملة القرآن، وطمع في نيل ما نالوه في القديم والحديث من 

 خيري الدنيا واآلخرة.

فوز الكريم، وسببا للفالح والوهللا الكريم أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه 

 .بجنات النعيم، وينفع بها كل من تلقاها بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم

 

*     *     * 

                                                             
الفوتي، وكالهما من طلبة العلم البارزين، وأخي ، وعبد الرحمن سمار “دار الحكمة”وأذكرمنهم أخي في هللا محمد األمين توري مدرس بمدرسة  2

 في هللا داود سامب، وأخي في هللا مختار سيه، وآخرون كثير، وكلهم من ذوي التبريز جزاهم هللا خيرا، وشكر سعيهم..
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 فصل:

 لكريم وتعليمهالقرآن افضل تعلم في بيان 

 

لكريم أشرف كتاب على أشرف وأفضل نبي ان تعالى القرآلله اأنزل لقد 

نه سبحاوأمرنا لخير أمة أخرجت للناس لله عليه وسلم الله صلى امحمد بن عبد 

 وتعالى: 

رسوله والكتاب باإليمان به فقال سبحانه: } يا أيها الذين ءامنوا ءامنوا باهلل و -

ءامن  [ وقال: } ١٣٦ل من قبل { ] النساء:الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنز

رسله { الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن باهلل ومالئكته وكتبه و

 [ ٢٨٦] البقرة:

[،  ٢٠وبقراءته فقال جل ثناؤه: } فاقرءوا ما تيسر من القرآن{ ] المزمل: -

 وقال تعالى جده: } اقرأ باسم ربك الذي خلق {.

]  {جل شأنه: } اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة  فقالتالوته و -

 [ ٩٢[، وقال: } وأن أتلو القرآن { ] النمل: ٤٥العنكبوت:

]  {فقال عز وجل: } أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وتدبره  -

و األلباب [، وقال: } كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول ٢٤محمد:

وا فيه [ وقوله: } أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير هللا لوجد ٢٩] ص: {

ءهم ما لم يأت [ وقوله تعالى: } أفلم يدبروا القول أم جا ٨٢اختالفا كثيرا { ] النساء:

 [ ٦٨آباءهم األولين { ] المؤمنون:

لله عليه وسلم لما أنزل الله صلى الله عنها: )أن رسول اعائشة رضي وعن 

لنهارإلى قوله: }سبحانك الليل واختالف األرض وات والسماواعليه: }إن في خلق 

 3يتفكر فيها(آلية ولم  النار{ قال: »ويل لمن قرأ هذه اب افقنا عذ
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ن ربكم مفيه فقال تعالى ذكره } اتبعوا ما أنزل إليكم لعمل بما اوواتباعه  -

 [ ٣ف:وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون { ] األعرا

ذا وواالستماع واإلنصات له عند قراءته فقال رب العزة والجبروت: } وإ -

 [ ٢٠٤قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون { ] األعراف:

، لمصدقين بكتابه، ايقول تعالى ذكره للمؤمنين بهالطبري: ] قال أبو جعفر 

ا لقرآن فاستمعو، )المؤمنوناأيها ، عليكم، قرئ( ا لقرآن لهم هدى ورحمة: )إذالذين ا

إليه ا(، عظه )وأنصتوابموا وتعتبرو، آياتها لتتفهمو، له سمعكما يقول: أصغو، له( 

يقول: ليرحمكم ربكم ، فيه فال تعقلوه )لعلكم ترحمون( ا وال تلغو، لتعقلوه وتتدبروه

 ئضه فياستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فراو، عتباركم بعبرهاو، عظهاباتعاظكم بمو

 4آيه.[

 }ومنـ وتوعد سبحانه من أعرض عنه فلم يقبله ولم يستجب له، بقوله: } 

( قال رب ١٢٤لقيامة أعمى )اأعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 

ك ( قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذل١٢٥ا )لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير

 ( { ] سورة:طه [١٢٦ليوم تنسى )ا

لذي ايقول تعالى ذكره )ومن أعرض عن ذكري( لطبري: ] قال أبو جعفر ا

عليه  ولم يتعظ به فينزجر عما هو، أذكره به فتولى عنه ولم يقبله ولم يستجب له

لضنك او، مقيم من خالفه أمر ربه )فإن له معيشة ضنكا( يقول: فإن له معيشة ضيقة

كان  امنزل ضنك: إذا يقال: هذ، لشديدالمعايش: األماكن والمنازل وامن 

 انتهى.ضيقا[

ا ا ذكرما قد سبق وقد آتيناك من لدنء }كذلك نقص عليك من أنباوقوله تعالى: 

م لهء ( خالدين فيه وسا١٠٠ا )لقيامة وزرا( من أعرض عنه فإنه يحمل يوم ٩٩)

 ( { ] سورة:طه [١٠١لقيامة حمال )ايوم 

قصصنا لله عليه وسلم: كما ايقول تعالى لنبيه محمد صلى قال ابن كثير: ) 

، قعالواألمر الجلية واوما جرى له مع فرعون وجنوده على ، عليك خبر موسى

}وقد ا هذ، لماضية كما وقعت من غير زيادة وال نقصاألخبار اكذلك نقص عليك 

لباطل من الذي }ال يأتيه ، العظيمالقرآن اوهو ا{ آتيناك من لدنا{ أي: عندنا }ذكر

لذي لم يعط نبي من [، ا ٤٢] فصلت:بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد 

                                                             
 (٣٤٥-١٣/٣٤٤تفسير الطبري ) 4



      
 

 - 7 - 

كتابا مثله وال ، لله عليه وسلم تسليماابمحمد صلى ا إلى أن ختموا منذ بعثوء ألنبياا

؛ لناس منهالفصل بين اوحكم ، وال أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن، أكمل منه

، وطلباا تباعه أمراقال تعالى: }من أعرض عنه{ أي: كذب به وأعرض عن ا ولهذ

قال: }من ا ولهذ؛ لجحيماء الله يضله ويهديه إلى سوافإن ، لهدى في غيرهاتغى باو

لله تعالى: }ومن يكفر اكما قال ، أي: إثماا{ لقيامة وزراأعرض عنه فإنه يحمل يوم 

 [ ١٧ب فالنار موعده{ ] هود:األحزابه من 

، لكتاب وغيرهماأهل ، لعجمالعرب والقرآن من اعام في كل من بلغه ا وهذ

 [.  ١٩ألنعام:اقال تعالى: }ألنذركم به ومن بلغ{ ]  كما

عرض ومن خالفه وأ، تبعه هديافمن ، عالقرآن فهو نذير له ودافكل من بلغه 

عنه  قال: }من أعرضا ولهذ؛ لقيامةالنار موعده يوم او، لدنيااعنه ضل وشقي في 

 خالدين فيه{ ا * لقيامة وزرافإنه يحمل يوم 

لقيامة حمال{ أي: بئس الهم يوم ء كاك }وسانفاأي: ال محيد لهم عنه وال 

 انتهىلحمل حملهم.(ا

ن، قلت: وهذا خالف ما وصف هللا به أولياءه المؤمنين، وأصفياءه الصالحي

 ٧٣لفرقان:اعليها صما وعميانا{ ] ا بآيات ربهم لم يخروا ذكروا لذين إذا}وفي قوله: 

] 

ا انتفعولله فاعن ا قلوعنه هم قوم عا لحق ولم يعمواعن ا لم يصموال قتادة: ق

 للهامن كتاب ا بما سمعو

عليها صما وعميانا{ قال: كم من ا لله عنه }لم يخرواعن مجاهد رضي و

 5يقرأها بلسانه يخر عليها أصم أعمى.ء قارى

مل عمن ولهذا وعدهم هللا حياة طيبة ومعيشة هنيئة كما في قوله تعالى: } 

سن حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحصالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 

 [. ٩٧النحل:يعملون { ] ا ما كانو

لله تعالى المتابع لكتاب العمل اوهو -لله تعالى لمن عمل صالحا اوعد من ا هذ

لعمل ا اوإن هذ، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني آدم

                                                             
 (٦/٢٨٤الدر المنثور ) 5
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لدنيا وأن يجزيه احياة طيبة في  للهابأن يحييه -لله المأمور به مشروع من عند ا

 آلخرة.ار الدابأحسن ما عمله في 

ن انتهى من تفسير ابحة من أي جهة كانت.الرالطيبة تشمل وجوه الحياة او

 كثير رحمه هللا تعالى.

 ء ورحمة وهدى فقال جلت قدرته }شفانا سبحانه بأنه موعظة وأخبرقد وـ 

 وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمةيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 

 [. ٥٧للمؤمنين { ] يونس:

عظيم على لالقرآن ابن كثير: ) يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله من اقال 

حش اولفاجر عن اتكم موعظة من ربكم( أي زءلناس قد جاالكريم: )يا أيها ارسوله 

فيها من رجس لة ما الشكوك وهو إزالشبه والصدور( أي من الما في ء )وشفا

 وإنما ذلك، لله تعالىالرحمة من اية والهداوهدى ورحمة أي يحصل به ، ودنس

ن ما هو لقرآاكقوله تعالى: )وننزل من ، لموقنين بما فيهالمصدقين اللمؤمنين به و

ا منووقوله: )قل هو للذين آا( لظالمين إال خساراورحمة للمؤمنين وال يزيد ء شفا

 اهآلية.(ء( اهدى وشفا

معون هو خير مما يجا لله وبرحمته فبذلك فليفرحواقل بفضل تعالى: }  وقوله

 [ ٥٨{ ] يونس:

بن عباس: )قل الحسن عن علي بن أبي طلحة عن الطبري بسنده اأخرج 

 اهلقرآن.اورحمته ، إلسالمايقول: فضله ، لله وبرحمته( ابفضل 

لسري بن ا ثنا، لعباس محمد بن يعقوباحدثنا أبو وقال أبو عبد هللا الحاكم: 

لرحمن بن الله بن عبد المنقري عن عبد اعن أسلم ، ثنا سفيان، ثنا قبيصة، يحيى

: -لله عليه وسلم اصلى  -لله اأبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسول 

"أنزلت علي سورة وأمرت أن أقرئكها". قال: قلت: أسميت لك قال: نعم. قلت ألبي: 

لله تعالى وتبارك يقول )قل بفضل اوما يمنعني و قال:؟ لمنذراك يا أبا اأفرحت بذ

 6ا(اهلله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

                                                             
( عن سفيان به، وحسنه األلباني في ٣٩٨٠وقال: حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود )(، ٣/٣٠٤المستدرك ) 6

 للها إن: »ألبي قال ،وسلم عليه للها صلى للها رسول أن( من حديث أنس بن مالك ٧٩٩(، قلت: وأخرج مسلم نحوه )٣٣٦٧صحيح سنن أبي داود )
 عليه للها صلى للها رسول قال: قالوفي الرواية التالية: . يبكي أبي فجعل: قال ،«لي سماك للها: »قال ؟لك سماني آلله: قال ،«عليك أقرأ أن أمرني
(، ٣٨٠٩وأخرجه البخاري ) .فبكى: قال ،«نعم: »قال ؟لك وسماني: قال ،«اكفرو لذينا يكن لم عليك أقرأ أن أمرني للها إن: »كعب بن ألبي وسلم

 (، وغيرهم.٣٧٩٢والترمذي )
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هي أقوم فقال تبارك اسمه: } إن هذا القرآن يهدي للتي هي وأنه يهدي للتي ـ 

 [ ٩أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا { ] اإلسراء:

ذكر جل وعال في هذه : ) -هللا تعالى رحمه  -لشنقيطي شيخ شيوخنا اقال 

وأجمعها لجميع ، لسماويةالكتب الذي هو أعظم العظيم القرآن ا الكريمة أن هذاآلية ا

لطريقة اأي  ؛يهدي للتي هي أقوم ، لعالمين جل وعالابرب ا وآخرها عهد، لعلوما

لله جل وعال فيها جميع الكريمة أجمل اآلية اهذه ولتي هي أسد وأعدل وأصوب.. ا

لطرق وأعدلها وأصوبها فلو تتبعنا تفصيلها على الهدى إلى خير القرآن من افي ما

لهدى إلى العظيم لشمولها لجميع ما فيه من القرآن الكمال ألتينا على جميع اوجه 

فرة في جهات مختلفة الله تعالى سنذكر جمال وء اآلخرة ولكننا إن شاالدنيا واخيرى 

آلية اأقوم بيانا لبعض ما أشارت إليه لتي هي القرآن للطريق اكثيرة من هدى 

لملحدون التي أنكرها المسائل العظام والمسائل الكريمة تنبيها ببعضه على كله من ا

لبالغة اكهم عن معرفة حكمها اإلسالم لقصور إدرابسببها في دين ا لكفار وطعنوامن 

لطرق التي هي أقوم القرآن فيه للطريق افمن ذلك توحيد لله جل وعال فقد هدى 

وأعدلها وهي توحيده جل وعال في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته وقد 

 لله ينقسم إلى ثالثة أقسام:العظيم على أن توحيد القرآن اء استقرادل 

ء لعقالالتوحيد جبلت عليه فطر النوع من ا األول: توحيده في ربوبيته وهذا

وقال: )قل من يرزقكم من ، آليةالله..( اقال تعالى: )ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 

لميت ويخرج الحي من األبصار ومن يخرج السمع واألرض أمن يملك اوء لسماا

 لله فقل أفال تتقون.(.األمر فسيقولون الحى ومن يدبر الميت من ا

لتوحيد هو تحقيق النوع من ا الثاني: توحيده جال وعال في عبادته وضابط هذا

لنفي منها: خلع جميع افمعنى ؛ ثباتلله( وهي متركبة من نفى وإامعنى )ال إله إال 

، ت كائنة ما كانتالمعبوداع الله كائنة ما كانت في جميع أنوات غير المعبوداع اأنو

، ت بإخالصالعباداع الله جل وعال وحده بجميع أنواد اإلثبات منها: إفراومعنى 

لقرآن اوأكثر آيات ، لسالمالصالة والذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الوجه اعلى 

آللهة الرسل وأممهم )أجعل المعارك بين الذي فيه التوحيد وهو النوع من ا اهذ في

 عجاب(.ء لشيا إن هذا حداإلها و

قوله تعالى )فاعلم أنه ال إله ، لتوحيدالنوع من ا الة على هذالداآليات اومن 

لله ا اعبدواوقوله: )ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن ، آليةاستغفر لذنبك( الله واإال 

لطاغوت( قوله: )ما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه إنه ال إله ا ابوجتناو
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سأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون اإال أنا فاعبدون( . وقوله: )و

حد فهل أنتم مسلمون( الرحمن آلهة يعبدون( . وقوله: )قل إنما يوحي إلي إلهكم إله وا

لنوع ا اول: إنما أوحي إليه محصور في هذلكريمة أن يقاآلية ا. فقد أمر في هذه 

ألنها تقتضى ، لكتبافي ء لله( لجميع ماجاالتوحيد لشمول كلمة )ال إله إال امن 

هي وما يتبع ذلك النوامر واألوالعقائد وافيشمل ذلك جميع ، لله بعبادته وحدهاطاعة 

 لتوحيد كثيرة.النوع من ا اآليات في هذاب وعقاب وامن ثو

لتوحيد النوع من ا اوهذ، توحيده جل وعال في أسمائه وصفاتهلثالث: النوع ا

 ينبي على أصلين:

كما قال ، لمخلوقين في صفاتهمالله جل وعال عن مشابهة األول: تنزيه ا

 ء(.تعالى: )ليس كمثله شي

لوجه الله به نفسه أو وصفه به رسوله على اإليمان بما وصف الثاني: او

لبصير( السميع اوهو ء ه: )ليس كمثله شيكما قال بعد قول؛ لالئق بكماله وجاللها

قال تعالى: )يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ، التصافاك كيفية الطمع عن إدرامع قطع 

لكفار االستدالل على العظيم القرآن اويكثر في ، وال يحيطون به علما ... ( 

فهم بربوبيته جل وعال على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في اباعتر

حتج بها عليهم على أنه هو ابربوبيته ا أقروا فإذ، لتقريرالربوبية باستفهام اتوحيد 

فهم بأنه اعترامع ، عليهم شركهم به غيرها لمستحق ألن يعبد وحده ووبخهم منكرا

ف بأنه هو االعترالرب وحده لزمه اعترف بأنه هو الرب وحده ألن من اهو 

ء لسمااقل من يرزقكم من ومن أمثلة ذلك قوله تعالى )، لمستحق ألن يعبد وحدها

بربوبيته ا لله( فلما أقرواألبصار( إلى قوله )فسيقولون السمع واألرض أمن يملك او

لقرآن اعليهم شركهم به غيره بقوله )فقل أفال تتقون( ... ومن هدى ا وبخهم منكر

ء( لنسااطلقتم ا لنبي إذالرجل كما قال تعالى )يا أيها الطالق بيد اللتي هي أقوم جعله 

لنطف كما يبذر اتبذر فيها ، رع وحقولامزء لنسااآليات ألن اونحوها من ، آليةا

لقرآن للتي األرض كما قال تعالى )نساؤكم حرث لكم( ... ومن هدى الحب في ا

إخوة ا ث كما قال تعالى )وإن كانوالميراألنثى في الذكر على اهي أقوم تفضيله 

عليم( ء لله بكل شياوا تضلولله لكم أن األنثيين يبين افللذكر مثل حظ ء رجاال ونسا

... 

غضب وهم بأن ا إلنسان إذالقصاص فإن القرآن للتي هي أقوم: اومن هدى 

لذي القتل فحي ذلك العاقبة فترك اخاف ، يقتل إنسانا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به
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فقتل يحيا به ماال يعلمه إال ، وحي هو ألنه لم يقتل ويقتل قصاصا، كان يريد قتله

أللباب لعلكم القصاص حياة يا أولي اا ذكرنا قال تعالى: )ولكم في لله كثرة كما

لدنيا الطرق وأقومها ولذلك يشاهد في أقطار امن أعدل ا تتقون( وال شك أن هذ

دع القصاص رالله ألن التي تحكم بكتاب البالد القتل في اقديما وحديثا قلة وقوع 

لقرآن للتي ا.. ومن هدى لمذكورة آنفا .اآلية الله في القتل كما ذكره اعن جريمة 

لسارقة فاقطعو السارق والمنصوص عليه بقوله تعالى )والسارق اهي أقوم: قطع يد 

لله اصلى  -لنبي اوقال ، لله عزيز حكيم( الله وابما كسبا نكاال من اء أيديهما جز

لقرآن للتي هي أقوم: ا: "لو سرقت فاطمة لقطعت يدها" ... ومن هدي -عليه وسلم 

كان أو ا لبكر مائة جلدة ذكراني الزاكان أو أنثى وجلد ا لمحصن ذكراني الزارجم 

 7...(انتهى باختصارأنثى 

هان من ـ وأنه نور وبرهان فقال تقدست أسماءه: } يا أيها الناس قد جاءكم بر

 [ ١٧٤ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا{ ] النساء:

رهان كم بءاس قد جالنالحسن عن قتادة قوله: )يا أيها الطبري بسنده اأخرج 

 لقرآن.ا امبينا( وهو هذا من ربكم( أي: بينة من ربكم )وأنزلنا إليكم نور

ألنه ؛ ملعظيالقرآن المبين النور ا اد بهذالمرالشنقيطي: ) شيوخنا اقال شيخ 

لى وقد أوضح تعا، لليلالحسي ظلمة النور الشك كما يزيل الجهل وايزيل ظلمات 

إليمان الكتاب وال اك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما ذلك بقوله )وكذلك أوحينا إلي

من  لذي أنزل معه( ونحو ذلكالنور ا اتبعواآلية. وقوله )وا( اولكن جعلناه نور

 اهآليات.(ا

لناس ايمشي به في ا }أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوروقوله تعالى: 

 [ ١٢٢األنعام:لظلمات ليس بخارج منها{ ] اكمن مثله في 

لموت الحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين النور واع له بين فجم

وقوله }وجعلنا ، ضاال فهديناها لمفسرين كان كافرابن عباس وجميع الظلمة قال او

لناس بالنور وهم اأحدها أنه يمشي في ا لناس{ يتضمن أمورايمشي به في ا له نور

للطريق وآخر ا ولم يهتدوا لولليل فضالظلمة فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم افي 

ها ويرى ما يحذره فيها وثانيها أنه يمشي فيهم الطريق ويرامعه نور يمشي به في 

                                                             
 ( وما بعدها.٣/١٧أضواء البيان ) 7
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لقيامة على النور وثالثها أنه يمشي بنوره يوم ابنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى 

 8لنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم.الشرك وابقي أهل ا ط إذالصرا

ا لكل يء فقال تعالى ذكره: } ونزلنا عليك الكتاب تبيانـ وأنه تبيان لكل ش

اس إليه لقرآن بيانا لكل ما بالنا انزل عليك يا محمد هذ[ أي:  ٨٩شيء { ] النحل:

 ، قاله الطبري.لعقاباب والثوام والحرالحالل والحاجة من معرفة ا

 ء.وكل شي، لقرآن كل علما اقد بين لنا في هذوقال ابن مسعود: 

 م.ا: كل حالل وحروقال مجاهد

بر شتمل على كل علم نافع من خالقرآن افإن ؛ بن مسعود: أعم وأشملاوقول 

مر ألناس إليه محتاجون في اوما ، ماوحكم كل حالل وحر، وعلم ما سيأتي، ما سبق

 ومعدهم.انتهى من تفسير ابن كثير. ومعاشهم ، دنياهم ودينهم

زيل يديه وال من خلفه تن لباطل من بينا( ال يأتيه ٤١}..وإنه لكتاب عزيز )

 ( { من ] سورة فصلت [٤٢من حكيم حميد )

لكن وأراد _وهللا أعلم _ من جهة نظم ألفاظه وال من جهة أحكامه ومعانيه، 

نازل هذا علم خاص يختص هللا به من يشاء فيهديه إلى معرفة طرق منه دالة على م

توا صدور الذين أو شرف به وعنه، وهو الذي قال تعالى: } بل هو آيات بينات في

 [. ٤٩العلم { ] العنكبوت:

ابهاً مثاني ـ وأنه أحسن الحديث فقال تعالى: }هللا نّزل أحسن الحديث كتاباً متش

 ذلك هدى تقشعرُّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثّم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا

 [  ٢٣:هللا يهدي به من يشاء ومن يضلل هللا فما له من هاد{ ] الزمر

من لم فجعل سبحانه آثار هذا القرآن على القلب والنفس والبدن هي الهداية و

 ولقّوة هذا السبب في الضاللة،يجعل له شيء من ذلك أو بعضه فهو على طريق 

لها فهو تحصيل هذه اآلثار فإّن غيره إن كان فيه هذه اآلثار وله القدرة على تحصي

ره فمن لم يهتِد به فهو عن غي األصل،ن وهو أضعف وال شّك م صادر،من مشكاته 

هو على وهذه اآلية قالها الرّب عقب قوله: }أفمن شرح هللا صدره لإلسالم ف أبعد،

 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر هللا أولئك في ضالل مبين{.  ربّه،نور من 

                                                             
 (٩٠كتاب الفوائد البن القيم )ص 8
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الشعور  فهداية هللا لعبيده إلى اإلسالم وشرح قلوبهم له إنّما طريقه هو هذا

 النفسي والقلبي لهذه الكلمات الربّانية الجليلة.

لتمسك تعلم القرآن والله عنهم يحرصون على الصحابة رضي اولقد كان 

ى هللا وذلك لما علموه من الكتاب ثم من الرسول صللمتين االعتصام بحبله ابهديه و

 عليه وسلم في فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه، والعمل بما فيه.

ويجد  وتدبرهبتعلمه ضحا األمر والكريم يجد القرآن تتبع في آي اومن أمعن ال

 ، والثواب الجسيم.لعظيماألجر اما يترتب على ذلك من 

مما ا لصالة وأنفقوا الله وأقاموالذين يتلون كتاب اإن يقول هللا تعالى: } 

ه وعالنية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلا رزقناهم سر

 [٣٠-٢٩]فاطر: شكور{  إنه غفور

 9اء.لقراآلية: هذه آية اقرأ هذه ا لله يقول إذرحمه اوكان مطرف 

 ومعنى لن تبور أي: لن تفسد.

درجات{  لعلما الذين أوتوامنكم وا لذين آمنوالله الله عز وجل: }يرفع ال اوق

 [ ١١] المجادلة:

وكان عمر لحارث لقي عمر بعسفان. اأن نافع بن عبد ، ثلةاعامر بن وفعن 

بن أبزى. قال: افقال: ؟ ديالواستعملت على أهل ايستعمله على مكة. فقال: من 

قال: إنه قارئ ؟ لينا. قال فاستخلفت عليهم مولىاقال: مولى من مو؟ بن أبزىاومن 

لله عليه اصلى  -ئض. قال عمر: أما إن نبيكم الله عز وجل. وإنه عالم بالفرالكتاب 

 10ما ويضع به آخرين «.الكتاب أقوا ايرفع بهذ للهان إقد قال: »  -وسلم 

يقول  لنبوة ثمالحكم والكتاب والله ا}ما كان لبشر أن يؤتيه وقال سبحانه: 

لكتاب اربانيين بما كنتم تعلمون ا لله ولكن كونوالي من دون ا عبادا للناس كونو

 [ ٧٩آل عمران:وبما كنتم تدرسون{ ] 

                                                             
 (٣/٥٥٤تفسير ابن كثير ) 9

 (٨١٧أخرجه مسلم في صحيحه ) 10
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لكتاب{ قال: حق على ابما كنتم تعلمون ربانيين ا لضحاك في قوله }كونوقال ا

 11لقرآن أن يكون فقيهااكل من تعلم 

 ء.فقهاء بن عباس }ربانيين{ قال: علماالضحاك عن وعنه ا

 ء.علماء }ربانيين{ قال: حكماوعن ابن مسعود: 

 ألحبار.اوهم فوق ء لعلماء الفقهاالربانيون اعن مجاهد قال و

 ء.أتقياء عن سعيد بن جبير }ربانيين{ قال: حكماو

ه حتى بن عيينة: ما علمواقال ء لتاالكتاب{ خفيفة بنصب ا}بما كنتم تعلمون 

 علموه.

رفع بلكتاب{ مثقلة اأبي بكر قال: كان عاصم يقرؤها }بما كنتم تعلمون وعن 

 لفقه.القرآن }وبما كنتم تدرسون{ قال: الالم قال: اوكسر ء لتاا

مرأة ال يتعلم اجل وال لضحاك قال: ال يعذر أحد حر وال عبد وال راعن و

لكتاب اربانيين بما كنتم تعلمون ا لله يقول: }كونوالقرآن جهده ما بلغ منه فإن امن 

 12ء.انتهىعلماا كونوء فقهاا وبما كنتم تدرسون{ يقول: كونو

نهم كافة فلوال نفر من كل فرقة ما لمؤمنون لينفرواوقال تعالى: }وما كان 

]  إليهم لعلهم يحذرون{ا رجعوا ومهم إذقا لدين ولينذروافي ا طائفة ليتفقهو

 [ ١٢٢التوبة:

بن عباس )فلوال الحسن عن علي بن أبي طلحة عن الطبري بسنده اأخرج 

، نهإال بإذا وال يتسرو، ياالسرايعنى ، نفر من كل فرقة منهم طائفة( يعنى عصبة

لله اصلى  -لنبي القاعدون من اتعلمه قرآن، يا وقد نزل بعدهم السرارجعت ا فإذ

اه. فيمكث وقد تعلمن، لله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنااإن ا: قالو، -عليه وسلم 

وله: قفذلك ، يا أخراويبعث سر، لله على نبيهم بعدهمايا يتعلمون ما أنزل السرا

ا يا إذارلسا اويعلمو، لله على نبيهالدين( يقول: يتعلمون ما أنزل افي ا )ليتفقهو

 هىانترجعت إليهم لعلهم يحذرون.
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سات قلت: فهذا إيجاب لتعلم أحكام القرآن وتعليمه، والفقه هو غاية الدرا

 القرآنية والحديثية، إذ لم يأت القرآن الكريم إال للفقه.

 -لله عليه وسلم اصلى  -لله اسمعت رسول فعن معاوية رضي هللا عنه قال: 

له عز وجل يعطي لاو، وإنما أنا قاسمالدين، يفقهه في ا لله به خيرايقول: » من يرد 

 13الحديث«

ليال جا عميما « أي خيرا لله به خيرا» من يرد وقوله عليه الصالة والسالم 

ي يمنحه ألدين " ايفقهه في والفخامة " لتنكير للتعظيم افإن ا، ونفعا كثيرعظيما، 

لوجود ا اذنيه خير في هايدأجله وأفضله وأشرفه، القرآن الذي ال لذي الشرعي العلم ا

عليه  علم هللا الذي أنزل على رسوله صلى هللاألنه ، وعلو درجته، وشرفه في فضله

صطفينا من الذين الكتاب ا}ثم أورثنا وسلم، وأورثه هذه األمة كما قال تعالى ذكره: 

ك هو لله ذلات بإذن اعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير

 [ ٣٢فاطر:لكبير{ ] الفضل ا

ر لصالة إنا ال نضيع أجا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا}و: جل شأنهوقال 

 [ ١٧٠األعراف:لمصلحين{ ] ا

علمه ت، ومن االعتصام به، جرهازوا وتركو، مرهابأوا قتدوابه وا عتصمواأي: 

 قراءة، وحفظا، وفهما، والعمل به وباهلل التوفيق.

 [ ١٧وقال تعالى: }ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر{ ] القمر:

، لقرآن للذكر أي: سهلناه للحفظايسرنا : ) ولقد -رحمه هللا  -قال الشوكاني 

التعاظ فهل من مدكر أي: متعظ اوقيل: هيأناه للتذكر و، د حفظهاوأعنا عليه من أر

، الستكثار من تالوتهاو، لقرآنالحث على درس اآلية اعظه ومعتبر بعبره. وفي ابمو

 14انتهىلمسارعة في تعلمه.(او

غناء ردا على مدعي االست -رحمه هللا  -شيخ محمد األمين الشنقيطي وقال ال

 ال حاجة إلى، لسنةالكتاب وا)فإن كان قصدهم أن عن الكتاب والسنة ما نصه: 

 لقول وزور.اومنكر من ، بهتان عظيما فهذ، وأنهما يغني غيرهما، تعلمهما

 ؛ل فهو أيضا زعم باط، وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب ال يقدر عليه

مع كونها ، لمنتشرةاالجتهاد اواء آلرالسنة أيسر من تعلم مسائل الكتاب واألن تعلم 

                                                             
 (١٠٣٧(، ومسلم )٣١١٦)أخرجه البخاري  13
 (٥/١٤٩فتح القدير ) 14
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ت متعددة: القمر مرايقول في سورة  -جل وعال  -لله او، لكثرةالتعقيد وافي غاية 

ويقول تعالى في [،  ٤٠-٣٢-٢٢-٥٤/١٧لقرآن للذكر فهل من مدكر ] اولقد يسرنا 

ويقول في مريم: فإنما [،  ٤٤/٥٨تذكرون ] لدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يا

 [ ١٩/٩٧ا ] لمتقين وتنذر به قوما لدايسرناه بلسانك لتبشر به 

 -جل وعال  -لله او، لله للعمل بهالله لمن وفقه افهو كتاب ميسر بتيسير 

ويقول: ولقد [،  ٢٩/٤٩لعلم ] ا الذين أوتوايقول: بل هو آيات بينات في صدور 

[ فال شك أن  ٧/٥٢على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ]  جئناهم بكتاب فصلناه

 15انتهىلله ورحمته.(التباعد عن هدى اه يحاول الذي يتباعد عن هدا

لله عليه اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -بن عباس اوعن 

، لله وسنتيابعدهما  إن تمسكتم بهما: كتاب ا : »تركت فيكم شيئين لن تضلو-وسلم 

 16لحوض«اعلي ا فرقا حتى يردولن يت

 -لله اقال: خرج علينا رسول  -لله عنه ارضي  -عي الخزاوعن أبي شريح 

لله األيس تشهدون أن ال إله إال ا، أبشروا فقال:   »أبشرو -لله عليه وسلم اصلى 

وطرفه  ،لله القرآن سبب طرفه بيد ا اقال: » فإن هذ ،نعما: قالو، «؟للهاوأني رسول 

 17«ابعده أبدا ولن تهلكوا فإنكم لن تضلو، بها كوفتمس ،بأيديكم

 لقرآن على رسولاقال: ) أنزل  -لله عنه ارضي  -وعن سعد بن أبي وقاص 

و قصصت لله لايا رسول ا: فقالو، فتاله عليهم زمانا -لله عليه وسلم اصلى  -لله ا

ربيا لعلكم إنا أنزلناه قرآنا ع ،لمبين الكتاب الر تلك آيات }الله: افأنزل ، علينا

ن لقرآن وإن كنت ما القصص بما أوحينا إليك هذانحن نقص عليك أحسن  ،تعقلون

لشمس اإذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا و ،لغافليناقبله لمن 

، زمانا -لله عليه وسلم اصلى  -لله القمر رأيتهم لي ساجدين{ فتالها عليهم رسول او

ابا متشابها لحديث كتالله نزل أحسن }الله: افأنزل ، لله لو حدثتناايا رسول ا: فقالو

 ،للها لذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرامثاني تقشعر منه جلود 

 لله فما له من هاد{ اومن يضلل ء، لله يهدي به من يشااذلك هدى 

                                                             
 (٢٦٣-٧/٢٦٢أضواء البيان ) 15
إلسالم ا(، وكتاب منزلة السنة في ٣٢٣٢-٢٩٣٧(، وصحيح الجامع )١٨٦(،وحسنه األلباني في المشكاة )١٤٩(، والدارقطني )٣١٩الحاكم ) 16

 (.١٨)ص
هو  (. والسبب٧١(، والصحيحة )٣٤(، انظر: صحيح الجامع )٤٩١والطبراني )(، ١٢٢(، وابن حبان )٣٠٠٠٦ابن أبي شيبة في المصنف ) 17

ودات. انظر: النهاية الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء، كقوله تعالى: }وتقطعت بهم األسباب{ أي: الوصل والم
 (.٢/٨٣٠في غريب الحديث البن األثير )
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أن تخشع قلوبهم ا يأن للذين آمنولله: }ألم افأنزل ، لله ذكرناايا رسول ا: فقالو 

لكتاب من قبل فطال عليهم ا اكالذين أوتوا وال يكونو ،لحقالله وما نزل من الذكر 

 18ألمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون{ كل ذلك يؤمرون بالقرآن(ا

لله عليه وسلم: » الله صلى اقالت: قال رسول وعن عائشة رضي هللا عنها 

لقرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الذي يقرأ او، لبررةام الكرا لسفرةالماهر بالقرآن مع ا

 19ن «اشاق له أجر

م الكرالسفرة القرآن وهو حافظ له كمثل الذي يقرأ ا» مثل وفي رواية: 

 20ن «الذي يقرأه وهو عليه شديد وهو يتعاهده له أجراومثل ، لبررةا

يشق عليه لذي ال يتوقف وال الحفظ الكامل الحاذق الماهر اوقال النووي: ) 

لمالئكة القاضي يحتمل أن يكون معنى كونه مع اة بجودة حفظه وإتقانه قال اءلقرا

لسفرة التصافه بصفتهم من حمل اآلخرة منازل يكون فيها رفيقا للمالئكة اأن له في 

لذي اد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم وأما الله تعالى قال ويحتمل أن يراكتاب 

ة وأجر اءن أجر بالقراي تالوته لضعف حفظه فله أجرلذي يتردد فايتتعتع فيه فهو 

لذي يتتعتع اوليس معناه ء لعلماالقاضي وغيره من ابتتعتعه في تالوته ومشقته قال 

لسفرة األنه مع ا لماهر أفضل وأكثر أجرالماهر به بل األجر أكثر من اعليه له من 

لله ايعتن بكتاب لمنزلة لغيره وكيف يلحق به من لم اوله أجور كثيرة ولم يذكر هذه 

لله ايته كاعتنائه حتى مهر فيه واتعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تالوته ورو

 21انتهىأعلم(.

نزلة مقلت: وفي الحديث، الحث على تعلم القرآن، وحفظه وإتقانه، وبيان علو 

 من فعل ذلك.

صلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -لله بن مسعود اوعن عبد 

من جعله أمامه قاده إلى ، وماحل مصدق، لقرآن شافع مشفعا: »- لله عليه وسلما

 22لنار«اومن جعله خلفه ساقه إلى ، لجنةا

                                                             
 ناده قوي.(، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إس١٤٦٢(، انظر: صحيح موارد الظمآن )٧٤٠(، وأبو يعلى )٣٣١٩الحاكم )(، ٦٠٢٠٩ابن حبان ) 18
 (٧٩٨(، ومسلم )٤٩٣٧أخرجه البخاري ) 19
 (٣٠فضائل القرآن البن الضريس )ح 20
 (٨٥-٦/٨٤شرح النووي على مسلم ) 21
 (.٢٠١٩(، والصحيحة )٤٤٤٣انظر: صحيح الجامع ) 22
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» خيركم وعن عثمان رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال': 

لرحمن في إمرة اقال: وأقرأ أبو عبد قال البخاري:  23لقرآن وعلمه «امن تعلم 

 ا.لذي أقعدني مقعدي هذاك الحجاج قال: وذاحتى كان ، عثمان

 24لقرآن وعلمه «ا» إن أفضلكم من تعلم وفي لفظ: 

لقرآن وتعليمه مكمل الجامع بين تعلم ابن حجر: ) ال شك أن الحافظ اوقال 

 25كان أفضل (ا لمتعدي ولهذاع لنفالقاصر والنفع اجامع بين ، لنفسه ولغيره

فقالت: إنها ، مرأةالله عليه وسلم النبي صلى اقال: أتت ، عن سهل بن سعدو

من ء لنساافقال: »ما لي في ، لله عليه وسلماقد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى 

قال: »أعطها ، قال: ال أجد، قال: »أعطها ثوبا«، فقال رجل: زوجنيها، حاجة«

قال:  ا، وكذا « قال: كذ؟لقرآنافقال: »ما معك من ، فاعتل له، ولو خاتما من حديد«

 26«القرآن زوجتكها بما معك من فقد » 

لله اقال: سمعت أبا مسعود يقول: قال لنا رسول ، 27عن أوس بن ضمعج

فإن كانت ، ةاءلله تعالى وأقدمهم قرالقوم أقرؤهم لكتاب الله عليه وسلم:»يؤم اصلى 

فليؤمهم أكبرهم اء لهجرة سوافي ا فإن كانو، دمهم هجرةفليؤمهم أقاء تهم سواءقر

وال يجلس على تكرمته في بيته إال ، لرجل في أهله وال في سلطانهاوال يؤمن ، سنا

 أو بإذنه.«، أن يأذن له

اء ة سواءلقرافي ا فإن كانو، للهالقوم أقرؤهم لكتاب اية: »يؤم اوفي رو

لهجرة افي ا فإن كانو، مهم هجرةفأقداء لسنة سوافى ا فإن كانو، فأعلمهم بالسنة

 28«سلما..فأقدمهم اء سو

 يعني أنه يقدم األقرأ لكتاب هللا تعالى في الصالة بالناس على غيره.

وقد اختلف في المراد من األقرأ، فقيل: المراد أحسنهم قراءة، وأعلمهم 

بأحكامها، وإن كان أقلهم حفظا. وقيل: أكثرهم حفظا للقرآن، ويدل عليه حديث 

وقيل: المراد به األفقه؛ ألنك إذا اعتبرت » وليؤمكم أكثركم قرآنا «. رو بن سلمة عم

                                                             
 (٥٠٢٧البخاري ) 23
 (٥٠٢٨البخاري ) 24
 (٩/٧٦فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 25
 (٥٠٢٩البخاري ) 26
 (٣٩بفتح المعجمة، وسكون الميم، بعدها معجمة مفتوحة، ثم جيم، بوزن جعفر. قاله في التقريب )ص 27
 (، وأحمد٩٨٠(، وابن ماجة )٨٥٧برى )( وفي الك٢/٧٦(، والنسائي )٢٧٧٢-٢٣٥(، والترمذي )٥٨٣-٥٨٢(، وأبو داود )١٤٧٧مسلم ) 28

 (١٥٠٧(، وابن خزيمة )١٧١٨٩)
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عليه  هللا صلى-، فيكون المراد من قوله أقرؤهم أحوال الصحابة وجدت أن أفقههم

 29أي أعلمهم بههللا"،  لكتاب : "أقرؤهم-وسلم

وذلك  : ) وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب،-رحمه هللا  -قال الخطابي 

جعل مالك اإلمامة القراءة، وجعلها مقدمة على سائر  -صلى هللا عليه وسلم-أنه 

الخصال المذكورة معها، والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوما أميين، ال يقرؤون، فمن 

تعلم منهم شيئا من القرآن كان أحق باإلمامة ممن لم يتعلم؛ ألنه ال صالة إال بقراءة، 

ضرورة الصالة، وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في وإذا كانت القراءة من 

الترتيب على األشياء الخارجة عنها. ثم تال القراءة بالسنة، وهي الفقه، ومعرفة 

                                                             
: ) هذه -هللا  رحمه -( بتصرف، وفي مسألة اختالف أهل العلم في ترتيب األحق باإلمامة، قال الحافظ أبو عمر ٢٩٧-٣/٢٩٦أفاده في المنهل ) 29

يكون فيه د يقرأ من ال قحسنة، وللسن حق. قيل له: فأكثرهم قرآنا؟ قال: ال، فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله مسألة اختلف فيها السلف: 
 خير.

 وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأسنهم.
 وقال األوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين هللا.

وا في القراءة، والفقه، والسن استووا في القراءة والعلم بالسنة، فأكبر سنا، فإن استويؤمهم أقرؤهم لكتاب هللا، وأعلمهم للسنة، فإن وقال أبو حنيفة: 

السنة، أما اليوم فيتعلمون الحديث: "أقرؤهم" ألنهم أسلموا رجاال، فتفقهوا فيما علموا من الكتاب و فأورعهم. قال محمد بن الحسن، وغيره: إنما قيل في

 صبيان ال فقه لهم. القرآن، وهم

 الليثي: يؤمهم أفضلهم وخيرهم أقرؤهم ثم أسنهم إذا استووا.وقال 

م، وعلم ما يلزمه في وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم، وأفقههم، فإن لم يجتمع ذلك، قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في صالته، وإن قدم أقرؤه

 الصالة فحسن.

هم". قال: أال ترى صاحبه، واآلخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: "يؤم القوم أقرؤوقال األثرم: قلت ألحمد بن حنبل: رجالن أحدهما أفضل من 

ؤمهم؛ ألنه جمع ، منهم عمر، وأبو سلمة بن عبد األسد، وكان ي-صلى هللا عليه وسلم-أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول هللا 

س" أليس هو خالف : "مروا أبا بكر، فليصل بالنا-صلى هللا عليه وسلم-ه: حديث رسول هللا فقلت ل، القرآن. وحديث عمرو بن سلمة "أفهم للقرآن"

د الخالفة، وكان ألبي : "يؤم القوم أقرؤهم"؟، فقال: إنما قوله ألبي بكر "يصلي بالناس" إنما أرا-صلى هللا عليه وسلم-حديث أبي مسعود عن النبي 

 تعالى، انظر: التمهيد (انتهى كالمه رحمه هللامامة إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد الخالفة.بكر فضل بين على غيره، وإنما األمر في اإل

. وبحسب ذلك اختلف وقوله في حديث أبي مسعود: "أقرؤهم" قيل: المراد به األفقه. وقيل: هو على ظاهره) : -هللا رحمه  -الحافظ  (. وقال٢٢/١٢٤)

ن الفقه غير مضبوط، فقد أصحابنا: األفقه مقدم على األقرأ، فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه مالفقهاء؛ قال النووي: قال 

لصالة على الباقين، مع اأبا بكر في  -صلى هللا عليه وسلم-يعرض في الصالة أمر، ال يقدر على مراعاة الصالة فيه إال كامل الفقه، ولهذا قدم النبي 

الصحابة كان هو  نص على أن غيره أقرأ منه. كأنه عنى حديث "أقرؤكم أبي". قال: وأجابوا عن الحديث بأن األقرأ من -ى هللا عليه وسلمصل-أنه 

 األفقه.

جاج بأن يفسد االحتفعلى أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر،  -صلى هللا عليه وسلم-قال الحافظ: وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي 

 هم بالسنة، فإن كانوا فيتقديم أبي بكر كان ألنه األفقه. ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: "فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلم

 السنة سواء فأقدمهم في الهجرة يدل على تقديم األقرأ مطلقا.انتهى(

ل الصالة، فأما إذا كان أن محل تقديم األقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحواوهو واضح للمغايرة. قال: وال يخفى قال الحافظ: ) 

القارىء كان أفقه في  ، بلجاهال بذلك، فال يقدم اتفاقا، والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فاألقرأ منهم

 (٣٩٧-٢/٣٩٦، انظر: فتح الباري )الذين جاءوا بعدهم. انتهى كالم الحافظ رحمه هللا تعالىالدين من كثير من الفقهاء 

دم الناس على سبيل القول بظاهر خبر أبي مسعود يجب، فيق) بعد ذكر األقوال المتقدمة: ما نصه:  - رحمه هللا - وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر

(انتهى، الف السنة.خ، ال يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصالة مجزية، ويكره -سلمصلى هللا عليه و-الوجوب ما قدمه رسول هللا 

 (.٤/١٥٠انظر: األوسط )

 هو الرأي الراجح عمال بظاهر النص. –رحمه هللا  -وهذا الذي قاله ابن المنذر 

يقدم األقرأ، فإن فحديث أبي مسعود رضي هللا عنه المذكور في الباب، في  -صلى هللا عليه وسلم-وحاصله أن األئمة يرتبون كما رتبهم رسول هللا 

هة، وإنما قلنا بجوازها؛ استووا، فاألعلم بالسنة، فإن استووا، فاألقدم في الهجرة، فإن استووا فاألكبر سنا. فإن خالفوا ذلك جازت الصالة مع الكرا

وف رضي هللا صلى خلف أبي بكر، وعبد الرحمن بن ع -صلى هللا عليه وسلم-ل أنه ألن األمر في قوله: "يؤم القوم أقرؤهم" ليس للوجوب، بدلي

 عنهما، وإنما قلنا بكراهتها لمخالفة السنة.

ن جاهال بذلك وأما إذا كا إذا كان عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصالة. -كما سبق في كالم الحافظ-ثم إن تقديم األقرأ على األعلم بالسنة محله 

 .يجوز تقديمه اتفاقا. وهللا تعالى أعلم فال
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فيها، وبينه من أمرها،  -صلى هللا عليه وسلم-أحكام الصالة، وما سنه رسول هللا 

ن سهو، ويقع من فإن اإلمام إذا كان جاهال بأحكام الصالة، وبما يعرض فيها م

زيادة ونقصان أفسدها، وأخدجها، فكان العالم بها، والفقيه فيها مقدما على من لم 

 يجمع علمها، ولم يعرف أحكامها.

ومعرفة السنة، وإن كانت مؤخرة في الذكر، وكانت القراءة مبدوءا بذكرها، فإن 

الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصالة أحق باإلمامة من 

الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه، ومعرفة السنة. وإنما قدم 

لصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم. القارىء في الذكر؛ ألن عامة ا

وقال ابن مسعود رضي هللا عنه: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج 

عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها، أو يعرف حاللها وحرامها. أو كما قال. فأما 

اؤهم غيرهم ممن تأخر بهم الزمان، فإن أكثرهم يقرؤون القرآن، وال يفقهون، فقر

 30كثير، والفقهاء منهم قليل.(انتهى

: ) فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من -رحمه هللا  -قال الشوكاني 

 31المزايا الدينية (

 ِ إذا كانوا ثالثة، » قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن أَبِي َسِعيٍد، َعِن النَّبِّي

 32«فليؤمهم أحدهم، وأحقهم باإلمامة أقرؤهم

 .«وأحقهم باإلمامة أقرؤهم، فليؤمهم أحدهم، جتمع ثالثةا ا: »إذيةاوفي رو

 ،لموسلله عليه النبي صلى اإلى ا أنهم وفدوأبيه: ) عن  ،سلمةعن عمرو بن 

معا للقرآن جقال: »أكثركم ؟ من يؤمنا ،للهايا رسول ا: قالو ا،ينصرفوأن ا دوافلما أر

، معتلقرآن ما جاجمع من  لقوما« قال عمرو: فلم يكن أحد من -للقرآنا أو أخذ -

ن مقال: فما شهدت مجمعا  ،ليفكنت أؤمهم وعلي شملة  ،غالمقال: فقدموني وأنا 

 ا.(وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذ ،إمامهمجرم إال كنت 

، لله عليه وسلمالنبي صلى ا اأتوا لناس إذا)كنا بحاضر يمر بنا وفي رواية: 

لله عليه الله صلى افأخبرونا أن فأخبرونا أن رسول ، بناا مروا إذأ رجعوا فكانو

فانطلق أبي ا، فحفظت من ذلك قرآنا كثير، وكنت غالما حافظاا، وكذا وسلم قال كذ

                                                             
 (١/٣٠٣معالم السنن ) 30

 (٤/٥٣يل األوطار )
 (.١٥٠٨(، وابن خزيمة )١٢٥٤(، والدارمي )١١٢٠٨(، وأحمد )٨٥٩(، وفي الكبرى )٢/٧٧(، والنسائي )١٤٧٤مسلم ) 32
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لصالة. فقال: افعلمهم ، م في نفر من قومهلله عليه وسلالله صلى الى رسول ا افداو

فكنت أؤمهم وعلي بردة لي ، فقدموني ،أحفظقرأهم لما كنت اوكنت ، يؤمكم أقرؤكم

عنا ا رواوء لنساامرأة من اسجدت تكشفت عني. فقالت ا فكنت إذاء، صغيرة صفر

، ألسالم فرحي بهابعد ء فما فرحت بشي ،عمانيافاشترو لي قميصا  ،قارئكمعورة 

 أو ثمان سنين.( ،سنينبن سبع اأؤمهم وأنا فكنت 

 ،لموسلله عليه الله صلى الركبان من قبل رسول ا)كانت تأتينا وفي رواية: 

 قرآنا( لله عليه وسلم قال: ليؤمكم أكثركمالله صلى افيحدثون أن رسول  ،نستقرئهم

إنه ا: قالو ،وسلملله عليه النبي صلى ا)لما رجع قومي من عند وفي رواية: 

فكنت  ،لسجوداولركوع اقال: فدعوني فعلموني  ،للقرآنة اءل: ليؤمكم أكثركم قرقا

ست افكانو يقولون ألبي: أال نعطي عنا  ،مفتوقةوكانت علي بردة  ،بهمأصلي 

 33بنك.(ا

لله عليه الله صلى اكان رسول هللا رضي هللا عنهما: ) عن جابر بن عبد و

قدمه ، أشير له إلى رجلا فإذ؟ للقرآنا أكثر أخذء وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤال

وفي رواية  34حدة.(اللحد قبل صاحبه. وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة وافي 

 «أيهم أكثر حفظا للقرآن » الترمذي: 

انظروا أكثر »وفي حديث عبد َّللاَّ بن ثعلبة، عند ابن إسحاق، فكان يقول: 

 35«هؤالء جمعا للقرآن، فاجعلوه أماَم أصحابه

لله الله صلى اقال: سمعت رسول أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه،  وعن

ا وءقر، القيامة شفيعا ألصحابهالقرآن فإنه يأتي يوم ا اوءقرايقول: » ، عليه وسلم

أو ، لقيامة كأنهما غمامتانافإنهما تأتيان يوم ، ناوسورة آل عمر، لبقرةاوين الزهرا

ا وءقر، اتحاجان عن أصحابهما، فاصوأو كأنهما فرقان من طير ، كأنهما غيايتان

«. قال معاوية: البطلة وال تستطيعها ، وتركها حسرة، فإن أخذها بركة، لبقرةاسورة 

 36،.لسحرةالبطلة: ابلغني أن 

                                                             
 (١٥١٢(، وابن خزيمة )٢٠٥٩٩-٢٠٥٩٨وأحمد )(، ٨٤٥(، وفي الكبرى )٢/٧٠(، والنسائي )٥٨٧-٥٨٥(، وأبو داود )١٣٠٢البخاري ) 33
 (١٣٧٧٧(، وأحمد )١٥١٤(، وابن ماجة )٣١٣٨(، وأبو داود )١٠٣٦(، والترمذي )١٣٤٨البخاري ) 34
 (٨/١٢٧فتح الباري ) 35
 (٨٠٤مسلم ) 36
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لله عليه وسلم يقول: » النبي صلى اس بن سمعان قال: سمعت النواعن و

لبقرة وآل "امه سورة تقد، يعملون بها لذين كانوالقيامة وأهله ايؤتى بالقرآن يوم 

، لله عليه وسلم ثالثة أمثال ما نسيتهن بعدالله صلى ان". وضرب لهما رسول اعمر

أو كأنهما حزقان من طير ، ن بينهما شرقاواقال: "كأنهما غمامتان أو ظلتان سود

 37عن صاحبهما «ن تحاجا، فاصو

رفا لله عليه وسلم: » من قرأ حالله صلى ابن مسعود قال: قال رسول اوعن 

لم( حرف ولكن ألف )الحسنة بعشر أمثالها. ال أقول او، حسنةبه لله فله امن كتاب 

  38وميم حرف «، والم حرف، حرف

لله اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -لله بن عمر اوعن عبد 

لليل ء افهو يتلوه آنا ،لقرآنالله اثنتين: رجل علمه ا: » ال حسد إال في -عليه وسلم 

فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما ، لنهاراء وآنا

لنهار فقال رجل: ليتني الليل وء الله ماال فهو يتصدق به آنااورجل أعطاه ، يعمل

 39أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل «

لله اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -ألسلمي اوعن بريدة 

لقيامة تاجا من نور القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم ا: » من قرأ -عليه وسلم 

فيقوالن: بم  ،لدنيااه حلتان ال تقوم بهما الداويكسى و، لشمسء اه مثل ضوءضو

 40لقرآن «افيقال: بأخذ ولدكما ا؟ كسينا هذ

: » -لله عليه وسلم اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه اي رض -وعنه 

فيقول ، لشاحبالقيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل القرآن يلقى صاحبه يوم اإن 

لذي أظمأتك ا ،لقرآنافيقول له: أنا صاحبك ، فيقول: ما أعرفك؟، له: هل تعرفني

اء ليوم من وراك وإن، تجارتهاء وإن كل تاجر من ور، في نهارك وأسهرت ليلك

ويوضع على رأسه تاج ، لخلد بشمالهاو، لملك بيمينهاقال: فيعطى ، كل تجارة

فيقال لهما: ؟ لدنيا فيقوالن: بم كسينا هذهاه حلتين ال تقوم لهما الداويكسى و، لوقارا

                                                             
 ،تهاءقر باثو ءيجي أنه لعلما أهل عند لحديثا اهذ ومعنى ،لوجها اهذ من غريب حسن حديث اهذ( وقال: ٢٨٨٣(، والترمذي )١٩٨-١٩٧مسلم ) 37

 للها صلى لنبيا عن سالنوا حديث وفي. لقرآنا ةاءقر باثو -[ ١٦١]  - ءيجي أنه ألحاديثا من اهذ يشبه وما لحديثا اهذ لعلما أهل بعض فسر اكذ
 " لعملا باثو ءجيي أنه داللة اهذ ففي «لدنياا في به يعملون لذينا وأهله: »وسلم عليه للها صلى لنبيا قال إذ افسرو ما على يدل ما وسلم عليه

 ((٣٣٢٧(، والصحيحة )٦٤٦٩(، وانظر: صحيح الجامع)٢/٤٢٩(  ، ورواه الدارمي بمعناه )٢٩١٠الترمذي ) 38
 (٤٩٢٤-١٠٢١٨( ، وأحمد )٢٦٦( ، ومسلم )٤٧٣٨-٤٧٣٧البخاري ) 39
 (١٤٣٤): لترهيباو لترغيبا صحيح نظرا(، ٢٠٨٦الحاكم في المستدرك ) 40
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لجنة وغرفها ورتل كما اصعد في درج  اقرأ واثم يقال له: ، لقرآنابأخذ ولدكما 

 41فإن منزلتك عند آخر آية معك « لدنيااكنت ترتل في 

رآن لقاد بقوله: صاحب المراعلم أن ا(: ) و٢٢٤٠لصحيحة )األلباني في اقال 

م لقوم أقرؤها: يؤم -لله عليه وسلم اصلى  -حافظه عن ظهر قلب على حد قوله 

لحفظ الجنة إنما هو على حسب افالتفاضل في درجات  ،لله ... أي أحفظهم الكتاب 

فيه ف ،بعضهمستكثاره منها كما توهم اته يومئذ واءس على حسب قرولي ،لدنياافي 

 ،ىوتعاللله تبارك الكن بشرط أن يكون حفظه لوجه  ،لقرآنافضيلة ظاهرة لحافظ 

ر منافقي : أكث-لله عليه وسلم اصلى  -وإال فقد قال  ،لديناراولدرهم اوليس للدنيا و

 اتنهىؤها.(اأمتي قر

لله عليه اصلى  -لله اقال: قال رسول  -عنه لله ارضي  -ري الداوعن تميم و

لدنيا وما القنطار خير من او ،قنطار: » من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له -وسلم 

 ،درجةلكل آية  ،رقاوقرأ ا: -عز وجل  -لقيامة يقول ربك اكان يوم ا فإذ ،فيها

لعبد افيقول  ،قبضاللعبد:  -عز وجل  -يقول ربك  ،معهحتى ينتهي إلى آخر آية 

 42لنعيم «اوبهذه  ،لخلدافيقول: بهذه  ،أعلمبيده: يا رب أنت 

قال ي: » -لله عليه وسلم اصلى  -لله الله بن عمرو قال: قال رسول اعن عبد 

ر لدنيا فإن منزلتك عند آخارق ورتل كما كنت ترتل في اقرأ والقرآن الصاحب 

 آية تقرؤها.«

يقال ، لجنةاآن على قدر درج لقراألثر أن عدد آي افي ء جاقال الخطابي: ) 

ة اءستوفى قرالقرآن فمن الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي ارق في ء اللقارى

منها كان رقيه في ءا لجنة ومن قرأ جزاقصى درج استولى على القرآن اجميع 

 43ة. (اءلقراب عند منتهى الثوالدرج على قدر ذلك فيكون منتهى ا

الخطابي رحمه هللا تعالى، رواه البيهقي عن ابن قلت: األثر الذي أشار إليه 

لله عليه الله صلى اقالت: قال رسول عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها 

                                                             
وانظر  (،٢٨٢٩(، انظر: الصحيحة )٣٣٩١(، والدارمي )٣٧٨١(، وابن ماجة )٢٣٠٠٠(، وأحمد )٣٠٠٤٥(، وابن أبي شيبة )٥٧٦٤الطيالسي ) 41

 ما تحته.
 (٦٣٨(، انظر: صحيح الترغيب والترهيب )٨٤٥٥الطيالسي ) 42
 (٢٩٠-١/٢٨٩معالم السنن للخطابي ) 43
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لقرآن فليس فوقه الجنة من أهل افمن دخل ، لقرآنالجنة عدد آي اوسلم: »عدد درج 

 44درجة «

ه عليه للاصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -وعن أبي هريرة 

ثم ، مةالكرافيلبس تاج ، لقيامة فيقول: يا رب حلهالقرآن يوم ء ا: » يجي-وسلم 

، فيرضى عنه، رض عنهامة ثم يقول: يا رب الكرافيلبس حلة  ،زدهيقول: يا رب 

 45د بكل آية حسنة «اوتز، رقاقرأ واويقال له: 

عليه  للهاصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -ري الداوعن تميم 

لدنيا وما القنطار خير من او ،قنطار: » من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له -وسلم 

 جة،درلكل آية  ،رقاوقرأ ا: -عز وجل  -لقيامة يقول ربك اكان يوم ا فإذ ،فيها

لعبد افيقول  ،قبضاللعبد:  -عز وجل  -يقول ربك  ،معهحتى ينتهي إلى آخر آية 

 46لنعيم «اوبهذه  ،لخلداهذه فيقول: ب ،أعلمبيده: يا رب أنت 

صلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -لجهني اوعن عقبة بن عامر 

 47حترق «النار ما القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في ا: » لو أن -لله عليه وسلم ا

ي صدر فكيف لو كان ف ،لناراخل جلدة لم تحرقها القرآن لو كان في داأي: أن 

 لقيامة.انار يوم لاإنسان فهل ستحرقه 

لله عليه اصلى  -لله اقالت: قال رسول  -لله عنها ارضي  -وعن عائشة 

 48لقرآن فهو حبر «األول من السبع ا: » من أخذ -وسلم 

ن ل مالطوالسبع السور األول: السبع المقصود من او ،عالمحبر: أي ومعنى 

 لقرآن وهي مع عدد آياتها: اأول 

  ٢٨٦لبقرة: ا - ١

   ٢٠٠: ناآل عمر - ٢

  ١٧٦ء: لنساا - ٣

                                                             
 ( موقوفا.٢٩٩٥٢أبي شيبة في المصنف )(، وأخرجه ابن ٣/٣٨٠شعب اإليمان للبيهقي ) 44

 (١٤٢٥(، وصحيح الترغيب والترهيب )٨٠٣٠انظر: صحيح الجامع )(، ٢٠٢٩(، والحاكم )٢٩١٥الترمذي ) 45
 (٦٣٨(، انظر: صحيح الترغيب والترهيب )٨٤٥١الطيالسي ) 46
 (٣٥٦٢الصحيحة )(، و٥٢٦٦(، انظر: صحيح الجامع )٣٣١٠(، والدارمي )١٧٤٥(، وأبو يعلى )١٧٤٠٣أحمد ) 47
 (، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده حسن٢٣٠٥(، انظر: الصحيحة )٢٠٧٠(، الحاكم )٢٤٥٧٥-٢٤٤٨٧أحمد )48
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   ١٢٠لمائدة: ا - ٤

   ١٦٥ألنعام: ا - ٥

   ٢٠٦ف: األعرا - ٦

 ١٢٩لتوبة: ا - ٧

من أهلين لله عليه وسلم: » إن لله الله صلى اعن أنس قال: قال رسول و

 49«وخاصته لله القرآن هم أهل اقال: » أهل ؟ لله منهمافقيل: من أهل ، لناس «ا

رذل ألقرآن لم يرد إلى اقال: ) من قرأ  -ه عنهما للارضي  -بن عباس اوعن 

  لعمر لكي ال يعلم بعد علم شيئا{اثم قرأ: }ومنكم من يرد إلى أرذل ، لعمرا

ا وعملوا لذين آمنواإال  ،سافلين: }ثم رددناه أسفل -عز وجل  -وذلك قوله  

 50لقرآن.(ا الذين قرؤوالصالحات{ قال: إال ا

ن عأي: الذين حفظوا القرآن، يقرؤونه لقرآن.( اا لذين قرؤواال وقوله: ) 

 ظهر قلب وهللا أعلم.

لله عليه اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -وعن أبي هريرة 

رسونه اويتد، للهالله يتلون كتاب اجتمع قوم في بيت من بيوت اما و: » -وسلم 

لله اوذكرهم ، لمالئكةاوحفتهم ، لرحمةاوغشيتهم ، لسكينةاإال نزلت عليهم ، بينهم

 51فيمن عنده «

ستحباب ايدل على ا هذ: ) -رحمه هللا تعالى  -قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

لقرآن اإن حمل على تعلم ا وهذ، رستهالقرآن ومدالمساجد لتالوة الجلوس في ا

دخل فيه ، وإن حمل على ما هو أعم من ذلك، ستحبابه..افال خالف في ، وتعليمه

 52لقرآن.(اسة اجد على درلمساالجتماع في ا

ن لذين يجلسواء الله عليه وسلم أن جزاأخبر صلى قلت: ففي هذا الحديث، 

 ء: لله أربعة أشياارسون كتاب الله يتدمن بيوت افي بيت 

                                                             
(، ٨٨(، وأبو عبيد في فضائل القرآن )ص٢١٢٤(، والطيالسي )٢١٥(، وابن ماجة )٨٠٣١( والنسائي في الكبرى )١٢٢٧٩أحمد ) 49

( وصحح البوصيري إسناده في مصباح ٢٩٨٩-٢٩٨٨(، والبيهقي في شعب اإليمان )٩/٤٠( و )٣/٦٣) (، وأبو نعيم في الحلية١/٥٥٦والحاكم)
 (، وحسنه الشيخ شعيب األرناؤوط١٥الزجاجة )ورقة

 (١٤٣٥(، انظر: صحيح الترغيب والترهيب )٣٩٥٢الحاكم ) 50
 (٤٢١٧(، وأحمد )٢٢٥(، وابن ماجة )١٤٥٥(، وأبو داود )٢٩٤٥(، والترمذي )٢٦٢٩مسلم ) 51
 (٣٠١-٢/٣٠٠والحكم ) جامع العلوم 52
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 لسكينة عليهم.اأحدها: تنزل 

 لرحمةاغشيان الثاني: 

»فيحفونهم ، جاءت في بعض الروايات: لمالئكة تحف بهماأن الثالث: 

»عال بعضهم على أخرى عند أحمد: ية اوفي رو، لدنيا«ء السمااهم إلى بأجنحت

 لعرش.«ا ابعض حتى يبلغو

 لله يذكرهم في من عنده.اأن الرابع: 

قال: ) خرج علينا رسول  -لله عنه ارضي  -لجهني اوعن عقبة بن عامر 

 54فقال: » أيكم يحب أن يغدو 53لصفةايوما ونحن في  -لله عليه وسلم اصلى  -لله ا

ن ،لعقيقاأو إلى   55إلى بطحان  57وينازهر  56فيأتي كل يوم بناقتين كوماوي

قال: »  ،ذلكلله يحب ا« فقلنا: كلنا يا رسول ؟ فيأخذهما في غير إثم وال قطع رحم

خير  -عز وجل  -لله المسجد فيتعلم آيتين من كتاب افألن يغدو أحدكم كل يوم إلى 

إلبل ادهن من اومن أعد ،أربعمن وأربع خير  ،ثالثوثالث خير من  ،ناقتينله من 

) »58 

فوه مقصود الحديث الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه، وخاطبهم على ما تعار

 ما فيها.فإنهم أهل إبل، وإال فأقل جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا، و

] -لله عليه وسلم اصلى  -لله اوعن عائشة قالت: »ذكر رجل عند رسول 

 59«.؟!لقرآنا: » أولم تروه يتعلم -لله عليه وسلم اصلى  -لله ال بخير[ فقال رسو

-لله عليه وسلم اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -وعن أنس 

 60«تليت بها ما اكان له ثو ،للها: » من علم آية من كتاب 

                                                             
 منقطع مكان هوو ،صفة آخره في لهم وكانت ،- وسلم عليه للها صلى - لنبيا مسجد إلى يأوون اكانو لذينا ءلغرباا اءلفقرا هم: لصفةا أصحاب 53

 (٦/٣٨٠مسلم ) على لنوويا شرح. مهاقد كالظلة ءشي وهي ،لبيتا صفة من وأصله ،فيه يبيتون عليه مظلل لمسجدا من
 الغدو: السير والذهاب أول النهار. 54
 (٣/١٥٨)بطحان(: موضع بقرب المدينة. شرح النووي على مسلم ) 55

 (٣/١٥٨) مسلم على لنوويا شرح. لسناما لعظيمةا لضخمةا لناقةا: إلبلا من ءلكوماا 32
 .بيضاوين: وينازهر 57
 (١٧٤٤٤(، أحمد )١٤٥(، أبو داود )٨٠٣مسلم ) 58
لحديث، وفيه رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وهو حسن ا»( وقال: ٧/١٦٢“ )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد”(، وأورده الهيثمي في ٢٤٣٧٤)أحمد  59

 «ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح
 (١٣٣٥الصحيحة ) 60
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يحدث عن ، ألحوصاقال: سمعت أبا ، قال: أخبرنا أبو إسحاقوعن شعبة 

، لشمساثم يقول: »لهي خير مما طلعت عليه ، آليةالرجل اكان يقرئ  لله: )أنهاعبد 

 61لقرآن كله(اك في ايقول ذء ألرض من شياوما على 

من لم ، لفقيهالفقيه كل اقال: »إن أبي طالب رضي هللا عنه عن علي بن و

ب اولم يؤمنهم عذ، للهاولم يرخص لهم في معاصي ، للهالناس من رحمة ايقنط 

وال ، لقرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه ال خير في عبادة ال علم فيهااولم يدع ، للها

 62ة ال تدبر فيها«اءوال قر، علم ال فهم فيه

ت وما جلس قوم في بي، للهاقال: ) ذكر ؟ لعمل أفضلابن عباس: أي اوسئل 

لمالئكة اإال أظلتهم ، رسونهالله فيما بينهم ويتدالله يتعاطون فيه كتاب امن بيوت 

 .( في حديث غيرها على ذلك حتى يفيضوا موالله ما داأضياف ا وكانو، بأجنحتها

 63لموقوف أصح.(ا)وروي مرفوعا وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: 

، لقرآناون ءيقر، حلقا حلقاا قعدو، ةالغدا اصلوا إذا عن أنس قال: ) كانوو

 64لله عز وجل.(اويذكرون ، لسننائض والفراويتعلمون 

ت في شتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيراوكان أحد المفسرين يقول: )ا

 الدنيا(

عن كعب في ، عن أبي علي، لصباحابن اسط يقال: له اعن رجل من أهل و

 65لقرآن«ا[. قال: »هم أهل ١٠]الواقعة:لسابقون{ السابقون اقوله: }و

أ يشق وقال إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي موصيًا الضياء المقدسي لما بد -

لذي تطلبه م الحديث: )أكثر من قراءة القرآن وال تتركه، فإنه يتيسر لك اطريقه لتعل

 على قدر ما تقرأ(.

لي من  قال الضياء: )فرأيت ذلك وجربته كثيًرا، فكنت إذا قرأُت كثيًرا تيسر

 سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي(.

                                                             
 (٦١فضائل القرآن البن الضريس )ح 61
 (٦٩ابن الضريس )ح 62
 (٢/٣٠١جامع العلوم والحكم ) 63
 لسابقا المصدر 64
 (٥/٣٧٧حلية األولياء ألبي نعيم األصباهني ) 65
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اء  -أو أنقى-وقال عبد الملك بن عمير: )كان يُقال إن أبقى  الناس عقواًل قُـرَّ

  66القرآن(.

دبهم إلى نلله تعالى أنه اوقد أعلمهم فيه عن : ) -رحمه هللا  -وقال ابن كثير 

فيه ا لله لوجدوالقرآن ولو كان من عند غير افقال تعالى: }أفال يتدبرون ، تفهمه

 [  ٨٢ء:لنساا{ ] اختالفا كثيرا

أللباب{ او آياته وليتذكر أولا وقال تعالى: }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو، 

 [  ٢٩] ص:

 [  ٢٤لقرآن أم على قلوب أقفالها{ ] محمد:اوقال تعالى: }أفال يتدبرون ، 

ن وطلبه م، وتفسير ذلك، للهالكشف عن معاني كالم ء العلمااجب على افالو

لكتاب ا اوتولذين أالله ميثاق اى: }وإذ أخذ كما قال تعال، وتعلم ذلك وتعليمه، مظانه

س ما به ثمنا قليال فبئا شترواظهورهم واء لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه ور

انهم لله وأيمالذين يشترون بعهد اوقال تعالى: }إن [ ،  ١٨٧ن:ايشترون{ آل عمر

لقيامة الله وال ينظر إليهم يوم اآلخرة وال يكلمهم اثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في 

 ب أليم{ اوال يزكيهم ولهم عذ

 [  ٧٧ن:ا] آل عمر

بالهم على وإق، لله إليهماضهم عن كتاب الكتاب قبلنا بإعرالله تعالى أهل افذم 

 لله.اتباع كتاب ابه من ا شتغالهم بغير ما أمرواو، لدنيا وجمعهاا

أمرنا  بما وأن نأتمر، لله تعالى بهاأن ننتهي عما ذمهم -لمسلموناأيها -فعلينا 

تعالى: }ألم  للهاقال ، وتفهمه وتفهيمه، لمنزل إلينا وتعليمهالله امن تعلم كتاب ، به

الذين كا لحق وال يكونوالله وما نزل من اأن تخشع قلوبهم لذكر ا يأن للذين آمنو

ا علمواألمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون * الكتاب من قبل فطال عليهم ا اأوتو

 ١٧-١٦د:لحدياآليات لعلكم تعقلون { ] اعد موتها قد بينا لكم ألرض بالله يحيي اأن 

 ] 

لتي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي اآلية بعد اففي ذكره تعالى لهذه 

، لمعاصيالذنوب والقلوب باإليمان بعد قسوتها من اكذلك يلين ، ألرض بعد موتهاا

 67د كريم.(اإنه جو، لمسؤول أن يفعل بنا ذلكالمؤمل الله او

 

                                                             
 (٢٩٩٥٦مصنف ابن أبي شيبة ) 66
 (١/٦تفسير ابن كثير ) 67
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 فصل:

 في بيان فضل تالوة القرآن

 

وعالنية ا مما رزقناهم سرا لصالة وأنفقوا الله وأقاموالذين يتلون كتاب ا} إن 

]فاطر: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور{ 

٣٠-٢٩] 

 اء.لقراآلية: هذه آية اقرأ هذه ا لله يقول إذرحمه اوكان مطرف 

لكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به{ ] الذين آتيناهم }ا قال تعالى:

 [ ١٢١البقرة:

إن حق تالوته أن يحل ، لذي نفسي بيدهابن مسعود: والعالية: قال اقال أبو 

وال ، ضعهالكلم عن مواوال يحرف ، للهامه ويقرأه كما أنزله احالله ويحرم حر

 يتأول منه شيئا على غير تأويله.

بن اعن ، لمعتمراعن قتادة ومنصور بن ، عن معمر، قالرزاه عبد اروا وكذ

 مسعود.

قال: يحلون حالله ، آليةابن عباس في هذه اعن ، عن أبي مالك، لسدياوقال 

 ضعه.اوال يحرفونه عن مو، مهاويحرمون حر

 بن مسعود نحو ذلك.ابن أبي حاتم: وروي عن اقال 

يكلون ما أشكل ، هويؤمنون بمتشابه، لبصري: يعملون بمحكمهالحسن اوقال 

 عليهم إلى عالمه.

بن اأخبرنا ، هيم بن موسىاحدثنا إبر، بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةاوقال 

في قوله: }يتلونه ، بن عباساعن ، عن عكرمة، ود بن أبي هنداأخبرنا د، ئدةاأبي ز
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[، ٢لشمس:اتالها{ ] ا لقمر إذاثم قرأ: }و، تباعهاقال: يتبعونه حق ، حق تالوته{

 انتهى من تفسير ابن كثيرتبعها. ا يقول:

د تل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن تجاوقال تعالى: }و

 [٢٧ا{ ] الكهف:من دونه ملتحد

نه أن لله سبحااتل ما أوحي إليك أمره اقوله: وقال الشوكاني رحمه هللا: ) 

 قيل:، لموحى إليهالكتاب اظب على تالوة ايو

ومن ، لتالوةاال من ، لتلوامن ا أمر، تبعاتل واقوله: و ويحتمل أن يكون معنى

، كتاب ربك بيان للذي أوحي إليه ال مبدل لكلماته أي: ال قادر على تبديلها وتغييرها

لله به وما أمر به فال الزجاج: أي: ما أخبر اوإنما يقدر على ذلك هو وحده. قال 

ا تجد من دونه ملتحد لتقدير: ال مبدل لحكم كلماته ولنايكون ا وعلى هذ، مبدل له

، لزجاج: لن تجد معدال عن أمره ونهيهالميل. قال اللحد: اوأصل ، لملتجأالملتحد: ا

وتعمل بأحكامه لن تجد معدال تعدل إليه ، لقرآن وتتلهالمعنى: أنك إن لم تتبع او

 68إليه..( انتهىومكانا تميل 

صلى  -لله اقال: سألت رسول  -لله عنه ارضي  -لخدري اوعن أبي سعيد 

 ء،شيفإنه رأس كل  ،للهاقال: » أوصيك بتقوى  ،أوصنيفقلت:  -لله عليه وسلم ا

فإنه روحك  ،لقرآنالله وتالوة اإلسالم وعليك بذكر افإنه رهبانية  ،بالجهادوعليك 

 69ألرض «اوذكرك في  ء،لسماافي 

لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -لعاص الله بن عمرو بن اوعن عبد 

لصيام: ايقول ، لقيامةالقرآن يشفعان للعبد يوم الصيام وا: »-ليه وسلم لله عاصلى  -

لنوم القرآن: منعته اويقول ، ت بالنهار فشفعني فيهالشهوالطعام وامنعته ، أي رب

 70قال: فيشفعان «، بالليل فشفعني فيه

لله عليه وسلم: » من قرأ حرفا الله صلى ابن مسعود قال: قال رسول اوعن 

لم( حرف ولكن ألف )الحسنة بعشر أمثالها. ال أقول او، حسنةبه فله  للهامن كتاب 

 71وميم حرف «، والم حرف، حرف

                                                             
 (٣/٣٣٣فتح القدير ) 68
 (٥٥٥(، الصحيحة )٢٥٤٣(، انظر: صحيح الجامع )١١٧٩١أحمد ) 69
 (٩٨٤)(، صحيح الترغيب والترهيب ٣٨٨٢(، انظر: صحيح الجامع )٢٠٣٦(، الحاكم )٦٦٢٦أحمد ) 70
 تقدم تخريجه 71
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لله عليه وسلم قال: الله صلى اعن رسول ، لله عنهاعن أبي هريرة رضي و

ومن قرأ آية ، لله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفةاستمع إلى آية من كتاب ا»من 

 72قيامة«لايوم ا لله كانت له نورامن كتاب 

لله عليه الله صلى اقال رسول قال:  -رضي هللا عنه  –وعن أبي هريرة 

« ؟سمانعظام رجع إلى أهله أن يجد فيه ثالث خلفات ا وسلم: »أيحب أحدكم إذ

لله! قال: »فثالث آيات يقرؤهن أحدكم في صالته خير له من اقلنا: نعم يا رسول 

 73ثالث خلفات عظام سمان«

لله عليه اصلى  -لله اقال: قال رسول  -ه عنه للارضي  -عن ابن مسعود و

 74لمصحف «الله ورسوله فليقرأ في ا: » من سره أن يحب -وسلم 

ة اءلقرامن _ دليل على أن القراءة في المصحف أفضل 75والحديث _إن صح

لمصحف يستعمل لسانه وعينه فهو في عبادتين القارئ في امن ظهر قلب فإن 

 كذا قال بعض أهل العلم وفيه نظر.لسان لالقارئ من حفظه يقتصر على او

لقرآن الله ورسوله )فليقرأ( اد من محبة اأي من سره أن يزدقال المناوي : ) 

لعبد وقال المتبادر أن فاعل يحب اعلى ما هو ء بناا لمصحف( وهذا)في ا نظر

لله الرسول أي من سره أن يحبه الجاللة والروم: فاعل يحب لفظ الي ابعض مو

لصفات فيحصل ات واة نظر زيادة مالحظة للذاءلقراوذلك ألن في ورسوله إلخ 

سلك ا لصوفية إذالمحبة وكان بعض مشايخ ارتباط توجب زيادة امن ذلك زيادة 

ا: لذكر قالوالجاللة وكتبها له في كفه وأمره بالنظر إليها حال اأشغله بذكر ا مريد

للسان حجة في اى لصامت ويبقى بعده علايرفع كما قاله عبادة بن ء أول شيا هذ

                                                             
 .ريرةه أبي عن ،مجاهد عن ،سليم أبي بن ليث عن ،عياش بن إسماعيل طريق من (١/٣٤لتنزيل )ا معالم في لبغوياحسن بشواهده أخرجه  72

 (.٣/٣٧٠(، والبيهقي في الشعب )٨٤٩٤وأحمد )   
(، وابن ٧٨(، والبخاري في القراءة خلف اإلمام )٩١٥١)(، وأحمد ٣٨٢٧(،وابن ماجة )٨٠٢(، ومسلم )١١٧٢أخرجه البغوي في شرح السنة ) 73

لبيهقي في (، وا٣٣١٤(، والدارمي )٧٠-٦٩(، والفريابي في فضائل القرآن )١٠٢(، وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن )١٠/٥٠٣أبي شيبة )
 (٣/٥١٧الشعب )

(، ٦٢٨٩) (، وانظر: صحيح الجامع٧/٢٠٩بو نعيم في الحلية )(، وأ٢/١١١(، وابن عدي في الكامل )١/٢٨٨أخرجه ابن شاهين في الترغيب ) 74

 (٢٣٤٢الصحيحة )
ن المصاحف وإنما قلت: )إن صح الحديث( ألن في نفسي شكا كثيرا من ثبوت هذا الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحته، ذلك أل 75

 عقبه الحافظ بقوله: )(، وقد ت١/٤٧١إنما اتخذت بعد النبي صلى هللا عليه وسلم، وهذا نفس ما أعل به الذهبي هذا الحديث، انظر: ميزان االعتدال )
 وما ،"لعدوا لهينا أن مخافة ،لعدوا أرض إلى بالقرآنيسافر  أن عن نهى وسلم عليه للهاصلى  لنبيا أن“ لصحيحين ا"  ففي ،ضعيف لتعليلا اوهذ

 (٣/١١(، انظر: لسان الميزان )". لحالا مجهول لحرا لكن ؟لمصاحفا سيتخذون أصحابه أن على نبيه أطلع للها يكون أن لمانعا
ن في زمنه، فوقع كالم حسن، وإذا ففي الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى هللا عليه وسلم، وهي إخباره صلى هللا عليه وسلم بشيء لم يكقلت: وهذا 

 بعده كما أخبر به صلوات ربي وسالمه عليه.
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لناس وليس ار الساعة على شرالناس فيه حتى نذهب بذهاب حملته ثم تقوم اتهاون 

 76(انتهىلله الله افيهم من يقول 

ن ة ماءلقرالمصحف أفضل من اة في اءلقرا“: ) اإلتقان”وقال السيوطي في 

 يضالسلف أاقاله أصحابنا وا لنووي هكذالنظر فيه عبادة مطلوبة قال احفظه ألن 

 ولم أر فيه خالفا.

ستوى اة فيه لمن اءلقراألشخاص فيختار اقال: ولو قيل إنه يختلف باختالف 

لحفظ لمن اة من اءلقرالحفظ ويختار اة فيه ومن اءلقراخشوعه وتدبره في حالتي 

قوال ا لمصحف لكان هذايكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من 

 77انتهى الغرض منهحسنا.( 

ا (، ذا خالف ما رأيته من حال أكثر قراء بالد الشنقيط ) موريتانيقلت: وه

 فإني رأيت كثيرا منهم يقرؤون عن ظهر قلب دون نظر في المصنف، ولعل بعضهم

 يفعل ذلك ترسيخا للحفظ وتقوية له، وهذا أمر ال بأس به.

والتحقيق: أن المقصود من التالوة، هو الحضور وفهم معانيه وإدراك حقائقه 

ة اءلقرالمقصود من اواإلحياء: ) ”، قال اإلمام الغزالي في 78مجرد ألفاظه دون

لتدبر بالباطن. قال الظاهر ليتمكن من الترتيل في الترتيل فيه التدبر ولذلك سن ألن ا

 79ة ال تدبر فيها (اءلله عنه ال خير في عبادة ال فقه فيها وال في قراعلي رضي 

؟ لفهما اوال تولد هذ؟ لتدبرا اال تحقق هذوما نفع تالوة ، لتالوةالهدف من اهو فهذا 

؟ قال تعالى: } كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته لخيرالرصيد ا اوال تعطى هذ

وليتذكر أولو األلباب {، فلو قرأ المرء ظاهرا أو ناظرا، وتمكن في قراءته من 

 ق.تدبره وفهم اآليات وإدراك حقائقها ودقائقها، حصل المقصود وباهلل التوفي

لله عليه اصلى  -لله اقالت: قال رسول  -لله عنها ارضي  -وعن عائشة 

تخذت اكما ا وال تجعلوها عليكم قبور ،بيوتكممن صالتكم في ا جعلوا: » -وسلم 

ى ألهل اءلقرآن يترالذي يقرأ فيه البيت اوإن ا، لنصارى بيوتهم قبوراليهود وا

 80ألرض «النجوم ألهل اى اءكما تترء لسماا

                                                             
 (٦/١٥٠فيض القدير شرح الجامع الصغير ) 76
 (١٠٠)ص“ لتبيان في آداب حملة القرآنا”(، وانظر كالم النووي في ١/٣٧٤اإلتقان في علوم القرآن ) 77
مقدمة ”( .بذلك أولى فالقرآن ،ألفاظه مجرد دون معانيه فهم منه فالمقصود كالم كل أن لمعلوما ومنقال شيخ اإلسالم بن تيمية _رحمه هللا _ )  78

 (١٠)ص“ في أصول التفسير
 (١/٢٨٢إحياء علوم الدين ) 79
 (٣١١٢الصحيحة )(، انظر: ٢٧-٨/٢٦سير األعالم النبالء ) 80
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لله عليه اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -يرة وعن أبي هر

، رسونه بينهماويتد، للهالله يتلون كتاب اجتمع قوم في بيت من بيوت ا: » ما -وسلم 

لله فيمن اوذكرهم ، لمالئكةاوحفتهم ، لرحمةاوغشيتهم ، لسكينةاإال نزلت عليهم 

 81عنده «

صلى  -لله اقال رسول قال:  -لله عنه ارضي  -ألشعري اوعن أبي موسى 

طعمها طيب  82لقرآن ويعمل به كاألترجةالذي يقرأ المؤمن ا: » -لله عليه وسلم ا

طعمها طيب وال  ،كالتمرةلقرآن ويعمل به الذي ال يقرأ المؤمن او ،طيبوريحها 

لقرآن كالريحانة ريحها الذي يقرأ الفاجر[  اية: المنافق ] وفي رواومثل  ،لهاريح 

لقرآن كالحنظلة الذي ال يقرأ الفاجر[ اية: المنافق ] وفي رواثل وم ،مرطيب وطعمها 

 83ليس لها ريح وطعمها مر «

منازلكم ا : » نورو-لله عليه وسلم اصلى  -لله اقال: قال رسول ، عن أنسو 

 84لقرآن «اة اءبالصالة وقر

: -صلى هللا عليه وسلم  –قال: قال النبي  –رضي هللا عنه  –وعن عبد هللا 

ألحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه بئس ما » 

 88« 87في عقلها 86من صدور الرجال من النعم 85أشد تفصيا

لحال ال اوقال عياض أولي ما يتأول عليه ذم قال ابن حجر _رحمه هللا _: ) 

هة الكرالنووي الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه وقال القول أي بئس اذم 

من أنفسكم ا طلبواعلى تالوته وا ظبوالقرآن أي وا استذكرواللتنزيه قوله و فيه

لمعنى على قوله بئس ما ألحدكم أي الطيبي وهو عطف من حيث اكرة به قال المذا

 89انتهىستذكروه ( افي معاهدته وا ال تقصرو

لله عليه وسلم قال: » من النبي صلى الله عنه أن اعن أبي هريرة رضي و

لله بلحمه امه خلطه النهار يحل حالله ويحرم حرالليل وء القرآن فقام به آنااقرأ 

                                                             
 (٧٤٢١(، أحمد )٢٢٥(، ابن ماجة )١٤٥٥(، أبو داود )٢٩٤٥(، الترمذي )٢٦٩٩مسلم ) 81
 .لسوسا يمنع قشرهو ،لكلفاو للونا ويجلو ء،لنساا شهوة يسكن حامض ،لليمونا يشبه ئحةالراو لطعما طيب ثمر هو: وقيل ،لتفاحا هو قيل: ألترجا 82
 (١٩٥٦٧(، وأحمد )٥٠٣٨(، والنسائي )٢٨٦٥(، والترمذي)٧٩٧)(، ومسلم ٥١١١-٤٧٧٢-٤٧٣٢البخاري ) 83
 (٣/٤٠٣شعب اإليمان للبيهقي ) 84
 «أشد تفلتا » التفصي: االنفصال وهو بمعنى للرواية األخرى  85
 (٣/١٤٢شرح النووي ). تعقل لتيا ألنها ؛خاصة إلبلا هنا دالمراو ،لغنماو لبقراو إلبلا أصلهاالنعم:  86
 الحبل.جمع عقال، أي:  87
 (.٣٩٦٠(، أحمد )٩٤٣(، النسائي )٢٩٤٢(، الترمذي )٧٩٠( ، ومسلم )٤٧٤٤البخاري ) 88
 (٩/٨١فتح الباري ) 89
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لقرآن له حجيجا القيامة كان اكان يوم ا وإذ، لبررةام الكرالسفرة اوجعله رفيق ، ودمه

»90 

لله عليه وسلم خطب الله صلى ارسول أنه قال: إن ، لخدرياعن أبي سعيد و

، لناساوبشر ، لناساأخبركم بخير أال لناس وهو مضيف ظهره إلى نخلة فقال: » ا

لله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو الناس رجل عمل في سبيل اإن خير 

يقرأ كتاب ء لناس رجل فاجر جريالموت على ذلك وإن شر اعلى قدميه حتى يأتيه 

 91منه «ء إلى شيلله ال يرعوي ا

لقرآن فله دعوة اقال: »من ختم ، لله بن مسعوداعن عبد ، لتيمياهيم اعن إبر

 92على دعائه«ا وأمنو، لقرآن جمع أهله فدعااختم ا لله إذامستجابة. قال: فكان عبد 

، لضاللةالله من اه اتبع ما فيه هدالقرآن واقال: »من قرأ ، بن عباساعن و

ي فال يضل وال اتبع هدالله يقول: }فمن اوذلك بأن ، ابلحسء القيامة سواووقاه يوم 

 93[ « ١٢٣طه:يشقى{ ] 

ثم قرأ }لكي ، لعمر«القرآن لم يرد إلى أرذل اقال: »من قرأ ، عن عكرمةو

 94[٧٠النحل:ال يعلم بعد علم شيئا{ ] 

لله عليه النبي صلى القرآن فكأنما رأى اقال: »من قرأ ، عن محمد بن كعبو

 95[ ١٩األنعام:لله آلهة أخرى{ ] ان بلغ أئنكم لتشهدون أن مع ثم قرأ: }وم، وسلم«

وعن أبي بن كعب قال: ) تفتح ابواب السماء لخمسة: نزول الغيث، وقراءة 

 96القرآن، ولقاء الزحف، واألذان، والدعاء.(

ولقي ، لغيثالخمس: لنزول ء لسمااب ابن سابط: »تفتح أبواعن ، عن ليثو

 97لقرآن«اة اءوقرء، دعالاو، بالصالةاء لنداو، لزحفا

ا علموفي مقدمة تفسيره: ) ا –رحمه هللا  –قال اإلمام ابن جرير الطبري 

وبلغت في معرفته ، لعنايةاأن أحق ما صرفت إلى علمه ، للهارحمكم ، للهاعباد 
                                                             

 (١/٣٣٧شعب اإليمان للبيهقي ) 90
 (٣/٤٠٩شعب اإليمان ) 91
 (٧٦ابن الضريس )ح 92
 (٢٩٩٥٥مصنف ابن أبي شيبة ) 93
 (٢٩٩٥٧المصنف ) 94
 (٢٩٩٥٨المصنف ) 95
 (٤٢األذكار )صالتذكار في أفضل  96
 (٧٠ابن الضريس )ح 97
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وأن أجمع ، لرشاد هدىاوللعالم به إلى سبيل ، لعلم به رضىاما كان لله في ، لغايةا

لفائز بجزيل ، الذي ال مرية فيهاوتنزيله ، لذي ال ريب فيهاله لاذلك لباغيه كتاب 

تنزيل ، لباطل من بين يديه وال من خلفهالذي ال يأتيه ، األجر تاليهالذخر وسنى ا

 98من حكيم حميد (

 ىوقال القرطبي: )من قرأ القرآن مـُتِّـَع بعقله وإن بلغ مائة!( انته

تعلمه وتعليمه  فهذه بعض النصوص الواردة في فضائل القرآن وفضل

وتالوته كما رأيت، وهناك نصوص أخر تبين فضائل بعض السور الخاصة، 

 واآليات القرآنية، أهملناها خشية اإلطالة فمن أرادها فليطلبها.

ليكون ذلك باعثا على ونحن قدمنا الفضائل قبل الدخول في لب الموضوع 

 لتكالن.وعليه المستعان الله العمل بما فيه والقرآن وفهمه واحفظ 

 

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (١/٦تفسير الطبري ) 98
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 فصل:

 في إيراد بعض أقوال أهل القرآن حول القرآن

 وحملته وما يطالبون به وكيف كان قراء 

 السلف والصدر األول

 إليك أخي القاري، بعض أقوال أهل القرآن حول القرآن وحامليه كذا وما

، يتحدثون بها عنهيطالبون به، من سلفنا الصالح، والعلماء الالحقين الذين 

ه، ومالحظاتهم من سمات القرآن وأوصافه وما يعيشون من حقائقه ولطائفه وظالل

وما يجدون من آثاره وأعراضه ومهمته ولذاته، وكيف ينبغي أن يكون قارئه 

 وحامله:

صلى  -لله اقال: )قال لي رسول  -لله عنه ارضي  -لله بن مسعود اعبد فعن 

قال: » إني أحب ؟  علي « قلت: أقرأ عليك وعليك أنزلقرأ ا: » -لله عليه وسلم ا

جئنا ا حتى بلغت: }فكيف إذء لنسااأن أسمعه من غيري « قال: فقرأت عليه سورة 

ا{ قال: فغمزني رجل فإذا عيناه تذرفان شهيدء من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤال

 99ان(عيناه تذرفا آلن « فالتفت إليه فإذا» حسبك ( ) وفي رواية: قال: 

قال بن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره قال ابن حجر: ) 

لمستمع القرآن سنة ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن اليكون عرض 

ة وأحكامها اءلقارئ الشتغاله بالقرالتدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من اأقوى على 

)100 

لصالحين العارفين وشعار اة لقرآن صفاة اءعند قرء لبكاوقال النووي: ) ا

ألحاديث فيه كثيرة قال اوبكيا وا سجدا لله تعالى ويخرون لألذقان يبكون خرواقال 

لحزن اة وعندها وطريق تحصيله أن يحصر قلبه اءلقرامع ء لبكاالي يستحب الغزا

لعهود ثم ينظر تقصيره الوثائق والشديد والوعيد التهديد والخوف بتأمل ما فيه من او

 101لمصائب (افإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم في ذلك 

                                                             
 (٨٠٠(، مسلم )٤٧٦٣البخاري ) 99

 (٩/٩٤فتح الباري ) 100
 (٩/٩٨فتح الباري ) 101
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ء لبكاالها وء إلصغااة واءلقراستماع استحباب الحديث اوفي وقال أيضا: ) 

لتفهم اوهو أبلغ في ، ة من غيره ليستمع لهاءلقراستحباب طلب او، عندها وتدبرها

 102ته بنفسه. (اءلتدبر من قراو

بنت أبي بكر: ء قلت لجدتي أسماقال: ) ير لزبالله بن عروة بن اعبد وعن 

قالت: تدمع ؟ لقرآنا اسمعوا لله عليه وسلم إذالله صلى اكيف كان أصحاب رسول 

 103لله (اأعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم 

: ) ما كان أحد من السلف يغشى عليه وال يصعق -رضي هللا عنها  –وقالت 

م تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر هللا راءة القرآن، وإنما يبكون ويقشعرون ثقعند 

)104 

لله عليه النبي صلى اأتيت وعن عبد هللا بن شخير رضي هللا عنه قال: ) 

 105من البكاء (لمرجل اوسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز 

، لخطاب يمر باآلية في ورده فتخنقهاقال: ) كان عمر بن ، لحسناعن و

 106مين حتى يعاد يحسبونه مريضا (ليواليوم واويلزم بيته ، فيبكي حتى يسقط

نزل قام ا فإذ -لسفرايعني في -بن عباس ابن أبي مليكة : ) صحبت اقال 

لنحيب النشيج واويكثر في ذلك من ، يقرأ حرفا حرفا، لقرآنالليل ويرتل اشطر 

)107 

فقالت: ؟ لبصري: ما رأيت منهالحسن اوقال محمد بن جحادة: قلت ألم ولد 

 108ت عينيه تسيالن وشفتيه ال تتحركان.فرأي، لمصحفارأيته فتح 

ثير ك: قالت: ) كان أبو بكر إذا قرأ القرآن -رضي هللا عنها  –وعن عائشة 

البكاء في الصالة وغيرها (، وقالت أيضا: ) القرآن أكرم من أن يزيل عقل 

 الرجال..(

                                                             
 (٣/١٥٤شرح النووي على مسلم ) 102
 (١/٣٤٧شعب اإليمان ) 103
 (٢/٤٦٧جامع األصول ) 104
 (٣/٤٠٩شعب اإليمان ) 105
 (٣/٤١٣شعب اإليمان ) 106
 (١/٣٤٧)شعب اإليمان  107
 (١/٣٦٨شعب اإليمان ) 108
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قلت: وعائشة تريد بهذ القول أن ترد على ما كان يصيب بعض رجال زمانها 

وما كان  109والغشيان أو الموت عند االستماع إلى القرآن أو قراءته، من اإلغماء

لقلوب اأصفى التابعين، ولقد كانت قلوبهم وال ا لصحابة من يجري له مثل هذافي 

 لخشوع.اوء لبكاالوجد على ايزيدون عند ا وما كانو

وروى أبو أسود الدئلي قال: ) بعث أبو موسى االشعري إلى أهل البصرة 

فدخل ثالث مائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة، فدخل عليه 

                                                             
 بن أنس عنر وهذا من تالعب الشيطان ببعض الصوفية وتلبيسه عليهم في الوجد، كما عده ابن الجوزي من تلبيسات إبليس على الصوفية، وذك 109

 حنينا للقوم سمعنا حتى يوم تاذ وسلم عليه للها صلى للها رسول ووعظنا رأيتنا لقد أنس فقال ةاءلقرا عند يصعقون لذينا ءهؤال عنده ذكر قال مالك
 لعيونا نهام ذرفت موعظة وسلم عليه للها صلى للها رسول وعظنا سارية بن لعرياضا حديث اوهذقال:  .أحد منهم سقط وما لموعظةا أخذتم حين

م ساق بعض ث. لشيطانا بهم يتالعب لذينا لجهالا من كثير يفعل كما صدورنا ضربنا وال صرخنا يقل ولم آلجريا بكر أبو قال لقلوبا منها ووجلت
 كيف بكر أبي تبن ءألسما قلت قال لرحمنا عبد بن حصيناألحاديث واآلثار في ذلك ال بأس بذكره هنا ليتنبه له. من ذلك: حديث أسماء من رواية 

 وتقشعر نهمعيو تدمع وجل عز وصفهم كما أو للها ذكرهم كما اكانو قالت لقرآنا ةاءقر عند وآله وسلم عليه للها صلى للها رسول أصحاب كان
 بنت ءأسما سألت قال عكرمة عن،..، لرجيما لشيطانا من بالله أعوذ فقالت عليه غشي لقرآنا أحدهم على ءقرى اإذ رجاال ههنا إن لها فقلت جلودهم

 ساقط برجل عنه للها رضي عمر بنا مر قال حازم أبي عن، ..يبكون اكانو ولكنهم ال قالت لخوفا من عليه يغشى لسلفا من أحد كان هل بكر أبي
 أبي بن للها عبد عن نهعيي بنا سفيان، عن ..نسقط وما وجل عز للها لنخشى إنا قال اهذ يصيبه لقرآنا عليه ءقرى اإذ افقالو شأنه ما فقال قالعرا من

 قال قتادة، عن ..نمضلو وهم لنصارىاو ليهودا من اجتهادا بأشد اليسو إنهم فقال لقرآنا تالوة عند يلقون وما رجالخوا ذكر أنه عباس بنا عن بردة
 أن لزبيرا بن لهلا عبد بلغ قال لدمشقيا سعيد بن أحمد، عن ..رجالخوا فعل كاذ فقال يصعقون لقرآنا عليهم ءقرى اإذ ناسا إن مالك بن ألنس قيل

 بن عامر عن.، .اجلد ألوسعك لقرآنا عند يصعقون لذينا صحبت ما ألعرفن عامر يا له فقال لقرآنا ةاءقر عند يتصعقون قوما صحب اعامر بنها
 عليه يخشى حتى مأحده فيرعد وجل عز للها يذكرون منهم اخير رأيت ما مااأقو وجدت فقلت كنت أين لي فقال أبي إلى جئت قال لزبيرا بن للها عبد
 لقرآنا يتلو لموس عليه للها صلى للها رسول رأيت فقال في ذلك يأخذ لم كأني فرآني بعدها معهم تقعد ال قال معهم فقعدت وجل عز للها خشية من

 قال مالك بن روعم، عن ..فتركتهم كذلك ذلك أن فرأيت وعمر بكر أبي من للها أخشع هماأفتر اهذ يصيبهم وال لقرآنا نايتلو وعمر بكر أبا ورأيت
 هاأر كنت إنما فقال تةلموا به رجل نها اءلجوزا أبا يا له فقيل قبله يسعى اءلجوزا أبو فوثب فاضطرب رجل خر اإذ يحدثنا اءلجوزا أبي عند نحن بينا
 { لدمعا من تفيض أعينهم: }فقال تعالى للها ذكرهم إنما لمسجدا من فأخرج به ألمرت منهم كان ولو لقفازينا ءهؤال من
 محمد فقال ليهع غشي لقرآنا أحدهم على ءقرى اإذ رجاال ههنا أن له وقيل سيرين بن محمد شهد نها حازم بن جرير، ..{جلود منه تقشعر: }قال أو
 أن إلى ذهبي سيرين بن محمد وكان عمرو أبو قال صادق فهو وقع فإن آخره إلى أوله من لقرآنا عليه يقرأ ثم راجد على أحدهم يقعد سيرين بن

 بيننا ام ميعاد فقال فيصعق لقرآنا يستمع من عن وسئل سيرين بن محمد سمعت قال لعزيزا عبد بن ناعمر عن، ..قلوبهم من بحق وليس تصنع
 عصام أبا معتس قال ألشعتا بن هيمابرا عن، ..يقولون كما فهم اسقطو فإن آخره إلى أوله من لقرآنا عليهم فيقرأ حائط على ايجلسو أن وبينهم

 عبد، ..لكته فقد للها لغير كان وإن نفسك شهرت تعالى لله كان إن لحسنا فقال مجلسه في رجل فتنفس يوما وعظ أنه لحسنا عن رجل عن لرملا
 سمعت قال ديابغدلا هيماإبر بن، ..آلنا اهذ ليبكي لشيطانا إن لحسنا فقال صوته رتفعاو يبكي رجل فجعل لحسنا حلقة في كنت قال رشيد بن لكريما

 ..=نفسك أهلكت فقد كاذبا كنت وإن نفسك فضحت لقد صادقا كنت إن بني يا سقط وقد ألبنه عياض بن لفضيلا قال يقول ناصفو أبا
 فقد صادقا كنت إن بني يا له فقال يديه بين إنسان جداتو وقد عظالوا عثمان بن سعيد عثمان أبا رأيت قال لمرتعشا ثنا لنجارا أحمد بن محمد =عن

 لوجدا أدركه فمن لتقو فما ءلرياا أهل في ال لصادقينا في لكالما يفرض إنما قائل قال فإنقال: . .بالله أشركت فقد كاذبا كنت وإن مالك كل أظهرت
 أيوب كان كما نهع فبعد منه لشيطانا يئس حاله على يطلع كيال نفسه إلنسانا كف فإن لباطنا في نزعاجا لوجدا أول إن بافالجو دفعه على يقدر ولم

 فيه نفخ فسهن على لناسا إطالع أحب أو وجده بظهور يبال ولم إلنسانا أهمل ناو لزكاما أشد ما وقال أنفه مسح قلبه فرق تحدث اإذ لسختيانيا
 يوم تاذ للها عبد ءجا قالت للها عبد مرأةا عن زينب أخي بنا عن زالخرا بن يحيى عن مرة بن عمرو عن،.. نفخه قدر على فانزعج لشيطانا

 فيه لي رقي خيط قلت لخيطا اهذ ما فقال خيطا عنقي في فرأى جنبي إلى فجلس فدخل قالت لسريرا تحت فأدخلتها لحموةا من ترقيني عجوز وعندي
 قالت شركا لتولةاو لتمائماو لرقىا في إن يقول وسلم عليه للها صلى للها رسول سمعت لشركا عن ءألغنيا للها عبد آل إن قال ثم وقطعه فأخذه رقية
 ينخسها كان شيطانلا عمل من كاذ إنما قال سكنت رقاها اإذ فكان يرقيها ليهوديا فالن إلى أختلف وكنت تقذف عيني كانت وقد اهذ تقول لم له فقلت
 إال ءشفا ال شافيلا أنت شفا لناسا رب لبأسا أذهب وسلم عليه للها صلى للها رسول قال كما تولي أن يكفيك كان إنما عنها كف رقيتها افإذ بيده

 نعم قيل عليه ارئةلطا لحالةا بهذه نقص لمخلصا حق في فهل قيل فإن: -رحمه هللا-ثم ساق الكالم في ذلك إلى أن قال . .سقما يغادر ال ءشفا شفاؤك
 .نقصا اهذ ويكفي لتابعيناو لصحابةا طريق به خولف قد أنه لثانياو أمسك لعلما قوى لو أنه أحدهما جهتين من

 كنت وإن بك أعتد ال أن أبالي فال تملكه كنت إن هيماإبر له فقال لذكرا عند يرعد تاخو كان يقول حوشب بن خلف سمعت قال عيينة بن سفيانعن 
 .منك خير هو من خالفت فقد يةارو وفي قبلك كان من خالفت فقد تملكه ال

 اوهذ لتصنعا عن ءالبعدا لصالحينا من تاخو كان وقد لألثر التباعا شديد بالسنة متمسكا وكان لفقيها لنخعيا هو هيماإبر: قلت -هللا  رحمه - قال
 (.٢٢٩-٢٢٣انتهى من تلبيس إبليس )ص( .لتصنعا في حاله يخفي ال بمن فكيف له هيماإبر خطاب

والد، أن يطلعوا هذا قلت: وينبغي لآلباء  واألمهات والمدرسين والمربين والمسؤولين في المدارس والمعاهد والدور التحفيظية المهتمين بتربية األ
اع القرآن عند سم تصيب بعض أصحاب األحوال واألذواق والمواجيد على صبيانهم وتالميذهم، كي ال يغتروا بمثل هذه الصيخات والصعقات التي

 وغيرها هنا وهناك.الطرق الصوفية  أو القصائد واالشعار الساحرة ممن ينتسب إلى
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، ؤهم فاتلوهالبصرة وقرالقرآن. فقال: أنتم خيار أهل ا اوءعليه ثالثمائة رجل قد قر

  110كما قست قلوب من كان قبلكم ..(، قلوبكما فتقسو، ألمداوال يطولن عليكم 

فقد سبقتم ا ستقيمواء، اقرلالله عنهما: »يا معشر اليمان رضى اقال حذيفة بن 

  111«ا .. وإن أخذتم يمينا وشماال لقد ضللتم ضالال بعيدا، سبقا بعيد

لله: ) أن عمر الموطأ قول محمد بن سيرين رحمه اإلمام مالك فى اوأورد 

، لقرآناثم رجع وهو يقرأ ، فذهب لحاجته، لقرآناون ءلخطاب كان فى قوم يقرابن 

فقال له عمر: من ء؟ لقرآن ولست على وضوا لمؤمنين أتقرأافقال رجل: يا أمير 

 112؟ (أمسيلمةا؟ أفتاك بهذ

أصحاب مجلس عمر رضى اء لقرالله عنهما: » كان ابن عباس رضى اقال 

 113كهوال وشبابا«.، لله عنه ومشاورتها

-لعلمالقرآن  أو يا حملة الله عنه: »يا حملة اقال على بن أبى طالب رضى 

م افق علمه عمله .. وسيكون أقواوو، مل بما علملعالم من عافإنما ، بها عملو: ا

، وتخالف سريرتهم عالنيتهم، يخالف عملهم علمهم، قيهمالعلم ال يجاوز ترايحملون 

لرجل ليغضب على جليسه أن يجلس احتى إن ، يجلسون حلقا يباهى بعضهم بعضا

  114لله تعالى .. «اإلى غيره ويدعه ..أولئك ال تصعد أعمالهم فى مجالسهم تلك إلى 

لقرآن أن يعرف الله عنه: »ينبغى لحامل الله بن مسعود رضى اقال عبد 

، لناس يفرحونا اوبحزنه إذ، لناس مفطرونا اوبنهاره إذ، لناس نائمونا ابليله إذ

لناس ا اوبخشوعه إذ، لناس يخوضونا اوبصمته إذ، لناس يضحكونا اوببكائه إذ

  115يختالون .. «

ا رفعواء: القرالقرآن وأهله: »يا معشر الخطاب مخاطبا حفظة اقال عمر بن 

عياال على ا ال تكونو، تالخيرا افاستبقو، لطريقافقد وضح لكم ، وسكمءر

  116لناس«ا

                                                             
 (٢/٤٥٢جامع األصول البن األثير ) 110
 (٢/٤٧١جامع األصول ) 111
 (٢/٤٦٩جامع األصول ) 112
 (١١ص)التبيان في آداب حملة القرآن النووي  113
 (١٧ص)التبيان النووي  114
 (٢٨التبيان )ص 115
 (٢٨التبيان )ص 116
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لقرآن رسائل ا الله عنهما: »إن من كان قبلكم رأوالحسن بن على رضى اقال 

  117لنهار .. «اويتفقدونها فى ، يتدبرونها بالليلا فكانو، من ربهم

ن ننا هذا، كيف أصبح الناس يحيدون عن كتاب ربهم وينأوقلت: فعجبا لزما

عنه بل ويعتاضون عنه ببعض الكتب، والرسائل الشخصية الموجودة في "شبكات 

ما اجتماعية" وغيرها وكيف يلهثون خلفها، فترى أحد الشباب بل ومن الشيوخ رب

لموقع اأو يقرأ في اليوم أكثر من عشرين رسالة ويكتب فيه أكثر من ذلك في الهاتف 

عالى االنترنت، وال يكاد يقرأ آية واحدة من كتاب ربه عز وجل وهللا سبحانه وت

ن يقول وهو أصدق القائلين: } وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآ

 [ ٣٠مهجورا { ] الفرقان: 

ا تخذواليوم: يا رب إن قومي الرسول في ذلك ايعني: ويقول قال البغوي: ) 

بما ا به ولم يعملوا ولم يؤمنو، عنها يعني متروكا فأعرضوا، مهجور لقرآنا اهذ

 118الهذيان (لهجر وهو اجعلوه بمنزلة وقيل: فيه. 

ي ذلك فوقال جل وعز: } أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 

 [ ٥١لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون { ] العنكبوت: 

، لعظيما لكتابا اة أنا أنزلنا عليك هذأي: أولم يكفهم آيقال ابن كثير : ) 

 (اهوحكم ما بينهم ، ونبأ ما بعدهم، لذي فيه خبر ما قبلهما

لله: ) أنكر على من لم يكتف بالوحي فقال: }أولم يكفهم وقال ابن القيم رحمه ا

لكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون{ ذكر اأنا أنزلنا عليك 

 119آية (فأخبر أنه يكفيهم من كل ، آية تدل على صدقه با لطلبهماجوا هذ

لذي أنزله على رسوله يكفي من كل الكتاب افأخبر سبحانه أن وقال أيضا: ) 

لله سبحانه أرسل به رسوله.وفيه اوأن ، للهالداللة على أنه من او، لحجةاففيه ، آية

 120ب.(العذالنجاة من السعادة واتبعه ابيان ما يوجب لمن 

أنه رأى  –صلى اللهم عليه وسلم  –ن جعدة رحمه هللا عن النبي فعن يحيى ب

كفى بقوم ضاللة أن يتبعوا كتابا غير » بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال: 

                                                             
 (٢٨التبيان )ص 117
 (٣/٤٤٥“ )معالم التنزيل”تفسير البغوي المسمى  118
 (٤/٢٨٦إعالم الموقعين ) 119
 (١٩٧تفسير القيم )ص 120
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أولم يكفهم أنا ، فأنزل هللا عز وجل تصديق ذلك } «كتابهم أنزل على غير نبيهم 

 121اهى لقوم يؤمنون{لكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكراأنزلنا عليك 

 –قال ابن القيم: ) فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي 

فكيف بمن أخذه عن عقل فألن وفالن، وقدمه على كالم هللا  –صلى هللا عليه وسلم 

 122ورسوله؟(

قلت: فكيف بمن أخذه عن شبكة كيت وكيت، أو عن مجموعة فالن وفالن 

ن هذا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؟ ال شك وال ريب أ وقدمه على كالم هللا تعالى

 أشد ضالال من األول!

 -ا ة فتخشعوالتوراليهود فسمعهم يقرؤون الصحب على ادخل بعض ”وقيل: 

لله عليه وسلم }أولم يكفهم أنا المصطفى صلى افأنزل على  -لصحب اأي بعض 

 لكتاب يتلى عليهم{ اأنزلنا عليك 

لله فما اة وهي كالم التورامن ا ره وهم إنما تخشعومن غيا إذ تخشعوا فعوتبو

 123“والغناء؟لظن بمن أعرض عن كتابه وتخشع بالمالهي ا

ة: ) يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض التوراوقد ورد في 

لطريق وتقعد ألجله وتقرؤه وتتدبره الطريق تمشي فتعدل عن انك وأنت في اإخو

نظر كم فصلت لك فيه اكتابي أنزلته إليك ا وهذمنه ء حرفا حرفا حتى ال يفوتك شي

لقول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت امن 

نك فتقبل عليه بكل انك يا عبدي يقعد إليك بعض إخواأهون عليك من بعض إخو

وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه 

مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني ا أن كف وها أنا ذأومأت إليه 

 124نك (اأفجعلتني أهون عندك من بعض إخو

إن اإلحالة على كتاب يقرأ ويفهم ويطبق هي الطريقة العملية للتغير ”

 –والتطوير. ولو تأملنا في حال سلفنا الصالح رضوان هللا عليهم بدء من النبي 

وانتهاء بالمعاصرين من الصالحين، لوجدنا أن القاسم  –صلى هللا عليه وسلم 

وأمورهم وفي صالة الليل المشترك بينهم هو القيام بالقرآن في جميع نشاطاتهم 
                                                             

 (٤٥٤رواه أبو داود في المراسيل )  121
 (١٠٥جالء األفهام )ص 122
 (٢/٦٥فيض القدير ) 123
 (١/٢٧٥) إحياء علوم الدين 124
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خاصة؛ والعمل المتفق عليه عندهم الذي ال يرون التهاون به في أي حال وحين هو 

الحزب اليومي من القرآن، عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول 

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين » : -صلى هللا عليه وسلم  –هللا 

 125«الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل صالة الفجر وصالة 

إنه الحرص كل الحرص على عدم فواته لهما حالت دونه الحوائل، أو 

اعترضته العوارض، ألنهم يعلمون يقينا أنه غذاء القلب الذي ال يحيا بدونه، إنهم 

يحرصون على غذاء القلب قبل غذاء البدن، ويشعرون بالنقص متى حصل شيء 

ين الذين ال يشعرون إال بجوع أبدانهم وعطشها، أو مرضها من ذلك، بعكس المفرط

 126“وألمها، أما ألم القلوب وعطشها وجوعها فال سبيل لهم إلى اإلحساس.

: ) باب من لم يتغن 127في صحيحه –رحمه هللا تعالى  –قال البخاري 

لكتاب يتلى عليهم{ ] القرآن: وقوله تعالى: }أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك اب

، بن شهاباعن ، عن عقيل، لليثاقال: حدثني ، [ حدثنا يحيى بن بكير ٥١ت:العنكبو

أنه كان ، لله عنهاعن أبي هريرة رضي ، لرحمناقال: أخبرني أبو سلمة بن عبد 

ما أذن للنبي أن ء لله لشيالله عليه وسلم: »لم يأذن الله صلى ايقول: قال رسول 

 وقال صاحب له: يريد يجهر به.، يتغنى بالقرآن«

د عن أبي سلمة بن عب، لزهرياعن ، حدثنا سفيان، للهاحدثنا علي بن عبد 

ء شيللله الله عليه وسلم قال: »ما أذن النبي صلى اعن ، عن أبي هريرة، لرحمنا

 ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن« قال سفيان: تفسيره يستغني به (

« لقرآنيتغنى با» -صلى هللا عليه وسلم  –قلت: وقد اختلف أهل العلم في قوله 

به في وتكلم فيه بكالم طويل ال يتسعه هذا المجال، ومن أراد الوقوف عليه فليطل

 مظانه وباهلل التوفيق.

لقول الساعة أن يبسط اط العاص: » إن من أشرالله بن عمرو بن اوقال عبد 

لناس المثناة على رؤوس األخيار وأن تقرأ ار ويوضع األشرالفعل ويرفع اويخزن 

قيل له: فكيف بما ، للهاستكتب من غير كتاب اقال: ما ؟ لمثناةاقيل وما ، ال تغير

فقال: ما أخذتموه عمن تأمنونه ؟ لله عليه وسلمالله صلى امن حديث رسول ء جا

                                                             
 (٧٤٧رواه مسلم ) 125
أحد اإلخوة الفضالء،  وكان قد أعارنيه ( وهو كتاب مفيد على الرغم من أني لم أقرأه كله،٦)ص“ مفتاح تدبر القرآن”هذه الفقرة نقلتها عن كتاب  126

 اسمه األمين سار فجزاه هللا خيرا، وجزا هللا خيرا مؤلفه.
 (٧٩٢مسلم )(، وأخرجه ٥٠٢٤-٥٠٢٣( )حديث رقم٥/١٩١) 127
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كم فإنكم عنه تسألون ءوعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبنا، على نفسه ودينه فاعقلوه

 128عظا لمن عقل.«اوكفى به و، وبه تجزون

، لقرآنالله عنه: »ال يسأل عبد عن نفسه إال الله بن مسعود رضى اال عبد ق

لقرآن فهو يبغض اوإن كان يبغض ، لله ورسولهالقرآن فإنه يحب افإن كان يحب 

  129لله ورسوله .. «ا

زه بها وغناه بها وهى سور: اعتزالقرآن واعن بعض سور وقال أيضا 

وإنهن من ، ألولالعتاق ا »إنهن منء ألنبياالكهف ومريم وطه واواء إلسرا

  130تالدى«

لمال قديمه وطارفه اقوله من تالدى بكسر أوله أي من قديم ما قرأته وتالد 

 131انتهىجديده.

وال ، لقلوبابه ا وحركو، لقرآنا اوءقرالله: »اقال: قال عبد ، هيماعن إبر

 132لسورة«ايكن هم أحدكم آخر 

لكوفة امن أهل  نا لكاإن إخو: -رضي هللا عنه  –اء لدرداوقال رجل ألبي 

ا ومرهم فليعطو، لسالمافقال: »أقرئهم ، لسالم ويأمرونك أن توصيهمايقرئونك 

 133لحزونة«الجور واويجنبهم ، لسهولةالقصد وائمهم فإنه يحملهم على القرآن بخزا

لقرآن وال تغرنكم هذه ا» : -رضي هللا عنه  -لباهلي اقال أبو أمامة و

 134للقرآن «ء ا هو وعالله ال يعذب قلبالمعلقة فإن المصاحف ا

لله ايقول: قال رجل لعبد ، ماسمعت مسعر بن كد، قال: سفيان بن عيينةوعن 

ا{ لذين آمنوالله عز وجل يقول: }يا أيها اسمعت إذا قال: »، بن مسعود: أوصني

 135تصرف عنه«ء فإنه خير تؤتى به أو سو، فأصغ إليها سمعك

                                                             
 ( وله حكم الرفع، فمثله ال يقال بالرأي ألنه من الغيبيات وهللا أعلم.١/٣٨تفسير ابن عطية ) 128
 (٦فضائل القرآن لإلمام ابن كثير )ص 129
 (٢٥المصدر السابق )ص 130
 (١/٩٣فتح الباري ) 131
 (٣/٤٠٧شعب اإليمان ) 132
 (١/٣٨تفسير ابن عطية ) 133
 (١/٢٧٣إحياء علوم الدين ) 134
 (١/٤٠٨) شعب 135
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لقرآن وسهل علينا األفاظ » إنا صعب علينا حفظ نه: لله عارضى وقال أيضا 

 136لعمل به «اويصعب عليهم ، لقرآناوإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ ، لعمل بها

حسه قلت: وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي هللا عنه، واقع نشاهده عيانا ون

أنفسهم،  وجدانا، فإن من حفظ القرآن من أبناء األمة كثير مع ندرة آثار القرآن في

مة هقه في واقع الحياه والمعاش. فكأن األمر انقلب وأصبحت وعدم تحقيقه وتطبي

حسب مع فكثير من اآلباء واألمهات _إال من رحم هللا _ هي تحفيظ القرآن ألبنائهم 

 غض النظر عن العمل وهذا هو سبب ظهور مخالفات كثيرة في العقيدة واألخالق

 والعبادات والمعامالت وهللا المستعان وعليه التكالن.

بن مسعود البيان له بإسناده عن عثمان واني في كتاب الدابو عمرو ذكر أ

لعشر فال يجاوزونها إلى الله عليه وسلم كان يقرئهم الله صلى اوأبي: أن رسول 

 137لعمل جميعا.القرآن وافيعلمنا ، لعملاما فيها من ا عشر أخرى حتى يتعلمو

لقرآن لم اات من تعلمنا عشر آيا لسلمي قال: ) كنا إذالرحمن اعن أبي عبد و

 138مها وأمرها ونهيها.(التي بعدها حتى نعرف حاللها وحرالعشر انتعلم 

لبقرة ثماني ابن عمر مكث على سورة الله ان عبد انه بلغه اوفي موطأ مالك: 

 139سنين يتعلمها.

فلما ، ثنتي عشرة سنةالبقرة في ابن عمر قال: تعلم عمر اعن نافع عن و

 140ا.ختمها نحر جزور

لله صلى الفضل من أصحاب رسول ابن عمر قال: كان اعن  عن مجاهدو

، لسورة أو نحوهاالقرآن إال األمة ال يحفظ من الله عليه وسلم في صدر هذه ا

ألعمى الصبي والقرآن منهم اون ءالمة يقران أخر هذه او، نالعمل بالقرا اورزقو

  141لعمل به.اوال يرزقون 

                                                             
 (١/٤٠تفسير القرطبي ) 136
 (١/٣٩تفسير القرطبي ) 137
 (١/٣٩القرطبي) 138
 (٤٠-١/٣٩القرطبي ) 139
 (١/٤٠القرطبي ) 140
 (١/٤٠القرطبي ) 141
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به ا لقرآن ليعملوا لله عنه يقول: »أنزل عليهمابن مسعود رضي اوكان 

لقرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه اإن أحدهم ليتلو ، درسه عمالا فاتخذو

 142لعمل به«احرفا وقد أسقط 

فقيل لي: ال ، قال: ) كنت رجال في لساني لكنة، لحارث بن قيساعن وعن 

 ،لله فذكرت ذلك له فقلت: إنهم يضحكونالعربية. فأتيت عبد القرآن حتى تعلم اتعلم 

وال يبالون حفظ ، لقرآنافي زمان تحفظ فيه حدود إنك » قال: لعربية.( اويقولون: 

وتضيع فيه ، لقرآناوسيكون قوم بعدكم بزمان تحفظ فيه حروف ، كثير من حروفه

 143حدوده«

ر يقول: ما البزالمقرئ قال: سمعت خلف بن هشام ابكر بن حماد وعن أبي 

لبقرة الخطاب حفظ اا روينا أن عمر بن وذلك إن، لقرآن إال عارية في أيدينااأظن 

ا لغالم في دهرنا هذاوإن ، للها شكرا فلما حفظها نحر جزور، في بضع عشرة سنة

لقرآن إال عارية افما أحسب ، لقرآن ال يسقط منه حرفاايجلس بين يدي فيقرأ ثلث 

  144في أيدينا.

درك وإنما ي، لعلم جملة فاته جملةالزهري يقول: من طلب اقال معمر: سمعت 

  145لعلم حديثا وحديثين «ا

فلن يأجركم بعلمه حتى ا ما شئتم أن تعلموا علمواوقال معاذ بن جبل: » 

  146«تعملوا.

اء، لدردابابنه فقال: با أبا اء لدرداأن رجال أتى أبا وعن أبي زاهرية الحمصي 

لقرآن من سمع له اإنما جمع ، غفراللهم افقال: »، لقرآناجمع ا بني هذاإن 

 147وأطاعه«

  148لقرآن يلعنه«اقال أنس بن مالك: »رب تال للقرآن و

                                                             
 (١/٣٩تفسير ابن عطية ) 142
 (٢٦فضائل القرآن البن الضريس )ص 143
 (١/٤٠القرطبي ) 144
 (١/٤٠القرطبي ) 145
 (١/٤٠القرطبي ) 146
 (١٩١المرشد الوجيز )ص 147
 (١/٤٩٩إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي ) 148
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لمالئكة حتى يفرغ العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه ا»إن وقال بعض السلف: 

أحل ا لعبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها فقيل له وكيف ذلك فقال إذامنها وإن 

 149مها صلت عليه وإال لعنته«احاللها وحرم حر

ون ءيقرا فجعلو، لله عنهالصديق رضى اأبى بكر ليمن على اقدم ناس من و

  150كنا .. «ا فقال أبو بكر: » هكذ، ويبكون

لمفصل فى ركعة الله عنه: »إنى أقرأ الله بن مسعود رضى اقال رجل لعبد 

لمفصل الناس وسمى ات حتى سورة الحجرالقرآن من المفصل هو سور احدة )واو

ما اإن أقو، لشعراكهذ ا، مسعود: هذ بنافقال ، لفصل بين سورة بالبسملة(الكثرة 

  151لقلب فرسخ فيه نفع«اوقع فى ا ولكن إذ، قيهمالقرآن ال يجاوز تراون ءيقر

ألنه ؛ وإنما عاب عليه ذلك، ةاءلقرالهذ سرعة الخطابي: ) اقال أبو سليمان 

 152انتهىك معانيه ( القرآن وإدراة ولم يرتلها فاته فهم اءلقراأسرع ا إذ

بن حبان اقال: ) كنت أنا ومحمد بن يحيى  -لله ارحمه -يحيى بن سعيد وعن 

لرجل: افقال ، فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فدعا محمد رجال، جالسين

؟ لقرآن في سبعاة اءترى في قركيف فقال له: ، أخبرني أبي: أنه أتى زيد بن ثابت

؟ كاوسلني: لم ذ، وألن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، قال زيد: حسن

 153وأقف عليه.(أتدبره قال زيد: لكي ؟ قال: فإني أسألك

»لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب وقال ابن عباس رضي هللا عنهما 

 154لله«ا

لقرآن أخذوه بحقه وما ينبغى الله عنهما: »لو أن حملة ابن عباس رضى اقال 

  155ناس«لاعلى ا لله وهانوالدنيا فأبغضهم ابه ا ولكن طلبو، للهاله ألحبهم 

                                                             
 (١/٢٧٥اإلحياء ) 149
 (٤٨التبيان ) 150
 (٤٩التبيان ) 151
 (١/٢٨٣معالم السنن للخطابي ) 152
 (٢/٤٧٧( وانظر: جامع األصول )٢٠١-١/٢٠٠أخرجه مالك في الموطأ ) 153
 (٢/٤٢٩أضواء البيان الشنقيطي ) 154
 (١/٢٠تفسير القرطبي ) 155
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لقرآن الله عنهما: ال ينبغى لحامل العاص رضى الله بن عمرو بن اقال عبد و

ولكن يعفو ويصفح لحق ، وال يجهل مع من يجهل، أن يخوض مع من يخوض

  156لله«األن فى جوفه كالم ، لقرآنا

ألولين القرآن فإن فيه علم ا العلم فانثرواأردتم ا لله بن مسعود: »إذاقال عبد و

  157آلخرين«او

 لله عنهما:اليمان رضى اعثمان بن عفان وحذيفة بن قال 

  158لقرآن .. «اة اءلقلوب لم تشبع من قرا»لو طهرت 

لله فمن دخل القرآن مأدبة ا الله عنه: »إن هذالله بن مسعود رضى اقال عبد 

  159فيه فهو آمن«

ء، وبين لنا فيه كل شي، لقرآن كل علمابن مسعود أيضا: »أنزل في اوقال 

 160لقرآن.«ايقصر عما بين لنا في ولكن علمنا 

طويال ا لله عنهما: ) لقد عشنا دهرالخطاب رضى الله بن عمر بن اقال عبد 

لله عليه وسلم السورة على محمد صلى افتنزل ، لقرآناإليمان قبل اوأحدنا يؤتى 

ثم لقد ، وما ينبغى أن يقف عنده منها، جرهاامها وآمرها وزافيتعلم حاللها وحر

، لكتاب إلى خاتمتهافيقرأ ما بين فاتحة ، إليمانالقرآن قبل اأحدهم رأيت رجاال يؤتى 

 161؟ (لدقلاينثره نثر ، وما ينبغى أن يقف عنده منه، جرهاال يدرى ما آمره وال ز

نه لمن قلت: والمراد باإليمان هاهنا التوحيد، ألنه أول واجب على العبد؛ وإ

ل شركيات ظاهرة، ويخ العجب أن ترى رجال قد قرأ القرآن كله ومع ذلك يقع في

تنفرط بأصل الدين الذي هو التوحيد متلبسا بالشرك األكبر وهنا تحترق األحشاد و

منهج األكباد وتتقطع األجساد وتفيض المآقي وتسكب العبرات فعلينا أن نراجع ال

ما قال ونرجع إلى األصل، فإنه لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح عليه أولها ك

 مه هللا فتأمل.إمامنا مالك رح

                                                             
 (١/٢١المصدر السابق ) 156
 (١/٤٩٨اإلحياء ) 157
 (١/٥٢٢اإلحياء ) 158
 (٢٧٢الزهد البن المبارك ) 159
 (٢/٤٢٨أضواء البيان الشنقيطي ) 160
 (١/٥٠٠اإلحياء )) 161
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، لله كثر خيرهالذى يتلى فيه كتاب البيت الله عنه: »اقال أبو هريرة رضى 

لله الذى ال يتلى فيه كتاب البيت الشياطين. واوخرجت منه ، لمالئكةاوحضرته 

  162لمالئكة .. «اوخرجت منه ، لشياطيناوحضرته ، وقل خيره، ضاق بأهله

لقرآن فقد انه قال: )من قرأ لله عالعاص رضى الله بن عمرو بن اعبد وعن 

من خلق ا لقرآن فرأى أحداومن قرأ ، لنبوة بين جنبيه إال أنه ال يوحى إليهاأدرجت 

وليس ينبغى ، للهاوعظم ما حقر ، للهالله أعطى أفضل مما أعطى فقد حقر ما عظم ا

 163ولكن يعفو ويصفح(، وال يحد فيمن يحد، لقرآن أن يجهل فيمن يجهلالحامل 

 لقرآن أن يجد فيمن يجد وال أن يجهل فيمناينبغي لحامل  » والوفي لفظ: 

 فال، لنبوة بين جنبيهاضطربت الله عز وجل وعنه: فقد اوفي جوفه كالم ، يجهل

، وال يتبطل مع من يتبطل، ينبغي أن يلعب مع من يلعب وال يرفث مع من يرفث

 وال يجهل مع من يجهل «.

، لدنياالناس فيه من أمور اجد ما ي -لله أعلماو -قوله: )أن يجد فيمن يجد( يريد

 .164أو ال يتعاظم

لله عليه النبي صلى الحضرمي قال: )ذكر رجل عند اوعن مخرمة بن شريح 

 165«القرآن ك ال يتوسد اوسلم فقال: » ذ

ر آلخاوجهان: أحدهما: مدح و، لقرآنابي: )لقوله: ال يتوسد األعرابن اقال 

ا توسدملقرآن اوال يكون ، به لقرآن ولكن يتهجدافالذي هو مدح أنه ال ينام عن ، ذم

تلوه القرآن وا الحديث: )ال توسدواوفي ، ته ويحافظ عليهااءوم قرامعه بل هو يد

نام ا ذوإ، تهاءلقرآن وال يحفظه وال يديم قرالذي هو ذم أنه ال يقرأ احق تالوته(. و

ن كان ذمه األول وافإن كان مدحه فالمعنى هو ء، لقرآن شيالم يكن معه من 

 ر.آلخافالمعنى هو 

  166انتهىقال أبو منصور: وأشبههما أنه أثنى عليه وحمده.

                                                             
 (٢٧٣الزهد البن المبارك ) 162
 (٢٧٦-٢٧٥المصدر السابق ) 163
 (١/٣٤١جمال القراء وكمال اإلقرء ) 164
: فقال وسلم هعلي للها صلى لنبيا عند ذكر لحضرميا شريحا أن يزيد بن لسائبا عن لزهريا إلى (١٥٧٢٤) بسنده مسنده في أحمد إلماما هارو 165

 ما باب حضرميلا شريح بن مخرمة إلى بسنده فضائله في عبيد أبو هاورو. لحديثا ويار مخرمة لداو هو ذكر لذيا لرجلا أن يتبين اوبهذ ،وذكره

 .وصححه لحضرميا لشريح ترجمته عند حجر بنا وأورده. (٦٥)ص لخا..  و تالوته من لقرآنا حامل به يؤمر

 «إسناده صحيح على شرط الشيخين»وقال الشيخ شعيب األرناؤوط:  (١/٣٤٤، جمال القراء )٣٨٨٤( رقم ٥/٧٠) إلصابةا نظرا
 (٥١٨٢وراجع النهاية في غريب الحديث البن األثير )« وسد( »٣/٤٦٠اللسان ) 166
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فقال: يتوسد ؟ أينام عنه، لقرآنالحسن )أنه سئل عمن جمع اقال: وعن 

 167لله ذلك(العن ؟! لقرآنا

، لقرآنالله عنه قال: كنا جلوسا نقرأ المنكدر عن جابر رضي ابن اوعن 

، لقرآنا اوءقراال: »فقا لله عليه وسلم مسرورالله صلى افخرج علينا رسول 

  168لقدح ويتعجلونه وال يتأجلونه «ايقومونه كما يقوم ، ونهءفيوشك أن يأتي قوم يقر

ال يجاوز ، لسهماية سهل بن سعد: »يقومون حروفه كما يقام اوفي رو

  169يتعجلون آخره وال يتأجلونه «، قيهماتر

لله عليه وسلم الله صلى الله عنها عن خلق رسول اوسئلت عائشة رضي 

 170يرضى برضاه ويسخط بسخطه«، لقرآنالله افقالت: »كان خلق رسول 

وعلى  ففقه المرء للقرآن يُعرف حين تظهر آثار هذا القرآن على نفس اإلنسان

 «آن كان خلقه القر» ُخلقه وعلى سلوكه كما هو شأن النبي صلى هللا عليه وسلم 

عليه وسلم ليلة لله الله صلى الله عنه قال: قام رسول ارضي عن أبي ذر 

بها يقوم وبها يركع وبها يسجد: ، حتى أصبح، لليل كلهاحدة الليالي يقرأ آية وامن 

 171[ ١١٨المائدة:لحكيم{ ] العزيز ا}إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 

لتي اسورة لافافتتح ، فقام يصلي، ت ليلةالمقام ذاري: ) أنه أتى الداوعن تميم 

ات أن لسيئا اجترحوالذين اآلية }أم حسب افلما أتى على هذه ، اثيةلجاتذكر فيها 

ن{ ] ما يحكموء محياهم ومماتهم سااء لصالحات سوا اوعملوا نجعلهم كالذين آمنو

 لم يزل يرددها حتى أصبح.([،  ٢١الجاثية:

لله عنه: ) أنه يردد }وقل رب زدني علما{ ] ابن مسعود رضي اوعن 

 حتى أصبح.([،  ١١٤طه:

                                                             
 (١/٣٤٤جمال القراء ) 167
 (١/٤٢٨مان )شعب اإلي 168
 (١/٤٢٨شعب اإليمان ) 169
 لقرآنا حامل باب لخا...  وسلم عليه للها صلى للها رسول خلق عن عائشة سألت: قال اءلدردا أبي إلى بسنده فضائله في عبيد أبو بلفظه أخرجه 170

 خلق عن عائشة سأل أنه اءلدردا أبي عن كلهم لنبوةا دالئل في لبيهقياو مردويه بناو لمنذرا بنا إلى لسيوطيا ونسبه (٤٩ص) عليه يجب وما

 .(٨٢٤٣) :لمنثورا لدرا لخا..  وسلم عليه للها صلى للها رسول

 عليه للها صلى للها رسول خلق عن أنبئيني: فقلت: )وفيه عامر بن هشام بن سعد عن بسنده صحيحه في مسلم أخرجه طويل حديث ضمن شاهد وله

 :قالت ،بلى: قلت ؟لقرآنا تقرأ ألست: قالت ،وسلم

 .(٦/٢٦. )لحديثا... (  لقرآنا كان وسلم عليه للها صلى للها نبي خلق فان

 (١/٣٤٠، جمال القراء )(٢/٨٧) وداد أبي سنن في وكذلك
 (١٩٥المرشد الوجيز )ص 171
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لى نتهى إالمؤمن فلما ان عامر بن عبد قيس : ) أنه قرأ ليلة من سورة وع

[،  ١٨ر:الغافلحناجر كاظمين{ ] القلوب لدى اآلزفة إذ اقوله تعالى: }وأنذرهم يوم 

 لم يزل يرددها حتى أصبح.(

لله بن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده قال: اوعن هشام بن عروة عن عبد 

نتهت إلى الطور" فلما الله عنهما "سورة ار رضي بنت أبي بكء فتتحت أسما) ا

لسوق في ا[. ذهبت إلى ٢٨لسموم{ ]اب الله علينا ووقانا عذاقوله تعالى: }فمن 

قال: وهي في ، لسموم{ اب اوهي تكررها: }ووقانا عذ، حاجة ثم رجعت

 172لصالة.(ا

نزل قام شطر ا فإذ -لسفرايعني في -بن عباس ابن أبي مليكة: ) صحبت اقال 

 173لنحيب (النشيج واويكثر في ذلك من ، يقرأ حرفا حرفا، لقرآنالليل ويرتل ا

بن عمر وهو يصلي ويترجح اعن سليمان بن سحيم قال: ) أخبرني من رأى 

ا لنار إذاوذلك لذكر ، لرجلاحتى لو رآه من يجهله لقال: أصيب ، ويتمايل ويتأوه

ا{ ] هنالك ثبورا دعو منها مكانا ضيقا مقرنينا ألقوا مر بقوله تعالى: }وإذ

 174أو شبه ذلك.([،  ١٣الفرقان:

لقرآن القرآن إني أقرأ اقال: قلت البن عباس: إني سريع ، عن أبي حمزةو

وأرتلها أحب إلي من أن أقرأه كما ، لبقرة في ليلة أتدبرهاافي ثالث قال: »ألن أقرأ 

 175تقرأ«

ا فيها ويفسرها ثم يحدثن، لسورةالله يقرأ علينا اقال: ) كان عبد ، عن مسروقو

 176لنهار (اعامة 

فجعل ، لبقرةابن عباس سورة اقال: ) قرأ ، ئل شقيق بن سلمةاعن أبي وو

 177لديلم ألسلمت (ا افقال رجل: لو سمعت هذ، يفسرها

ه عليه للالله صلى اشهد لهم رسول أما التابعون لهم بإحسان وتابعوهم الذين 

 مواقفهم في ذلك:، فإليك نبذة لطيفة من أقوالهم ووسلم بالخيرية

                                                             
 (١٩١المرشد الوجيز )ص 172
 (.٢٠٧(، المرشد الوجيز )ص١/٣٤٧شعب اإليمان ) 173
 (١٩٥-١٩٤المرشد الوجيز ) 174
 (٣/٤٠٦)شعب اإليمان  175
 (١/٨١تفسير الطبري ) 176
 (١/٨١الطبري ) 177
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 لقرآن: ثالثة أصناف:اء اقرقال الحسن: ) 

 تخذوه بضاعة يأكلون به.اأ( فصنف 

به على أهل بالدهم  178استطالواو، حدودها حروفه وضيعوا ب( وصنف أقامو

 لله.القرآن ال كثرهم الضرب من حملة ا اكثير هذ، لوالةابه  179استدرواو

ا ستشعرواو، قلوبهمء القرآن فوضعوه على داء الى دوا اج( وصنف عمدو

لغيث وينصر بهم على الله بهم الذين يسقي افأولئك ، لحزنا ارتدوالخوف وا

 اء.ألعدا

 181ألحمر (ا 180لكبريتالقرآن أعز من الضرب في حملة ا الله لهذاو

 لقرآن(.ا)من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على وقال أيضا: 

فيه من ا ألمثال وكونوامن ما فيه ا لله وتتبعواكتاب ا لزمووقال أيضا: ) ا

فق افإن و ،للهاعرض نفسه وعمله على كتاب ا لله عبداثم قال: رحم  ،لبصراأهل 

ورجع من  ،نفسهأعتب  ،للهاوإن خالف كتاب  ،لزيادةالله وسأله احمد  ،للهاكتاب 

 182قريب (

فيسمع فيه  ءلخباا 184لرجل ليطرقاقال: )إن كان  183ألحوصاوعن أبي 

  186يخافون؟!(يأمنون ما كان أولئك ء فما لهؤال، لنحلا 185كدوي

تبعه وإن لم يكن القرآن من ا الناس بهذا)إن أولى هو ابن علي: لحسن اوقال 

 187يقرؤه(

لقرآن أن ال تكون له حاجة الله: ينبغى لحامل الفضيل بن عياض رحمه وقال ا

يه« وعنه قال: لخلق إلائج اوينبغى أن تكون حو، فمن دونهمء، لخلفااإلى أحد من 

                                                             
 طول(  – ١١/٤١٢استطال على الناس إذا رفع رأسه، ورأى أن له عليهم فضال في القدر. اللسان ) 178
 درر(. – ٤/٢٨أي استجلبوهم وطلبوا درهم وعطاياهم. اللسان ) 179
 كبر (. – ٥/١٣٠الكبريت: معروف، وهذا كقولهم: أعز من بيض األنوق، ويقال: ذهب كبريت أي خالص. اللسان ) 180
 (١/٣٤٥(. جمال القراء )٢٧٤(، الزهد البن المبارك )ص٦٥(، أبو عبيد )ص٢٨٨٢-٢٨٨٠حسن له شواهد. انظر: كنز العمال ) 181
 (٣٩أخالق أهل القرآن ) 182
 ،لثالثةا من قةث بكنيته مشهور ،لكوفيا ألحوصا أبو -لمعجمةا وفتح لجيما بضم -لجشميا -لمعجمةا وسكون لنونا حبفت -نضلة بن مالك بن عوف 183

 لكنىاو ،(٦/١٧٤(، )٧/١٤) لتعديلاو لجرحاو ،(٢/٩٠لتقريب )ا جعار. وغيره دعيالوا ألقمرا بن علي عن روى ،مسعود بن للها عبد أصحاب من

  (١/٩١مسلم ) لإلمام
 طرق( – ٣٩١(، مختار الصحاح )١/٢٣٣الطروق: المجيء ليال. غريب الحديث ألبي عبيد ) 184
 دوى( – ١٤/٢٨١) للسانا. وغيره لنحلا كدوي تدوية يدوي لصوتا دوى: يقال ،لصوتا: لدويا 185
 (١/٣٤٥(، جمال القراء )٣٤(، التبيان )٦٧أبو عبيد )ص 186
 ولم لقرآنا يقرأ لمن وتهديد زجر فيه اوهذل محققه عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي: ) قا( قال ١/٣٤٦(، جمال القراء )٧١أبو عبيد )ص 187

 عليه تتلى للها ياتآ سمع افإذ باإليمان ءمملو قلبه ولكن لقرآنا بحفظ له صلة ال إنسان هناك يكون وقد ،غيره من أكثر عليه قائمة لحجةاو ،به يعمل

 انتهى(  .لعافيةاو لسالمةا للها نسأل لحدوده مضيع ولكنه لقرآنا يجيد ممن خير شك ال افهذ بها وعمل لها نصاعا
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وال يسهو مع من ، إلسالم ال ينبغى أن يلهو مع من يلهواية القرآن حامل را»حامل 

  188لقرآن .. «اتعظيما لحق ، وال يلغو مع من يلغو، يسهو

لجوزي قال: أتينا فضيل بن عياض سنة خمس وثمانين ومائة ابن أبي اوذكر 

لقوم: إن كان ال بعض فقا، لباب فلم يأذن لنا بالدخولافوقفنا على ، ونحن جماعة

فقلنا: ، فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من كوة، لقرآنافسيخرج لتالوة ء خارجا لشي

وكيف ، فقلنا: كيف أنت يا أبا علي، لسالمافقال وعليكم ، للهالسالم عليك ورحمة ا

، إلسالماوإن ما أنتم فيه حديث في ، لله في عافية ومنكم في أذىافقال: أنا من ؟ حالك

لمشيخة فال نرى اولكنا كنا نأتي ، لعلماكنا نطلب ا جعون! ما هكذاه وإنا إليه رفإنا لل

لحديث سألناهم امر ا فإذ، لسمعافنجلس دونهم ونسترق ، أنفسنا أهال للجلوس معهم

ولو طلبتم كتاب ، للهاوقد ضيعتم كتاب ، لعلم بالجهلاوأنتم تطلبون ، إعادته وقيدناه

قال: إن في تعلمكم ، لقرآناقال: قلنا قد تعلمنا ، نلما تريدوء لله لوجدتم فيه شفاا

ا قال: لن تعلمو؟ قلنا: كيف يا أبا علي، لقرآن شغال ألعماركم وأعمار أوالدكما

عرفتم ا إذ، وناسخه من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، بهاإعرالقرآن حتى تعرف. ا

لعليم من ا لسميعاثم قال: أعوذ بالله ،، بن عيينةاستغنيتم عن كالم فضيل واذلك 

تكم موعظة من ءلناس قد جاالرحيم } يا أيها الرحمن الله ابسم ، لرجيمالشيطان ا

لله وبرحمته فبذلك الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الما في ء ربكم وشفا

 189[.( ٥٨-٥٧يونس:هو خير مما يجمعون { ] ا فليفرحو

لقلب خمسة اء ا»دولله ارحمه  -لنخعىاهيم اوقيل إبر -صالخواهيم اقال إبر

، لسحرالتضرع عند او، لليلاوقيام ، لبطنء اوخال، لقرآن بالتدبراة اءقرء: أشيا

  190لصالحين«اومجالسة 

، لنخعى( وهو يقرأ بالمصحف)اهيم األعمش قال: دخلت على إبروعن ا

 أنى أقرأ كل ساعة«.ا فاستأذن عليه رجل فغطاه!! وقال: »ال يرى هذ

                                                             
 (٢٩-٢٨(، التبيان )١/٤٩٩إحياء علوم الدين ) 188
 (١/٢٢تفسير القرطبي ) 189
 (٤٦التبيان ) 190
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بن أبي ليلى قال: ) دخلت ا 191رجل من ولدلملك بن شبيب عن اوعن عبد 

تقرأ سورة ا هكذ، لرحمنافقالت لي: يا أبا عبد ، مرأة وأنا أقرأ سورة هوداعلى 

 192تها(اءوما فرغت من قر، لله إني فيها منذ ستة أشهراو، هود

لله عليه الله صلى العالية قال: ) كنت جالسا مع أصحاب رسول اوعن أبى 

حظك ا هذا: فقالوا .. لليلة كذاال رجل منهم: قرأت فق، لله عنهماوسلم ورضى 

ولذلك أخذ حظه منه ، لناسامن ء لثنااألنه يطلب ، للهامنه«. وكأنه ال أجر له عند 

 193لناس. (ء المتمثل فى ثناا

  194لناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله«.الله قال: »أحسن اعن طاوس رحمه و

لناس اقد قعد يعلم  -لكوفىا لسلمىالله بن حبيب الرحمن عبد اكان أبو عبد و

لذى مكث يعلم ار ذلك اوكان مقدا لحجاج .. قالوالقرآن منذ إمارة عثمان إلى أيام ا

  195لى سبعين سنة!!القرآن حوافيه 

ألن ، لقرآن فنسيه إال بذنب يحدثهاحم: ما من أحد تعلم الضحاك بن مزاقال و

وإن [ ،  ٣٠لشورى:ا]  لله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكما

  196لمصائب«القرآن من أعظم انسيان 

  197لله أعلمهم بما أنزل«الخلق إلى اقال مجاهد: »أحب و

لله آية إال أحب أن يعلم فيما أنزلت الله ما أنزل البصرى: والحسن اقال و

  198وما يعنى بها«

، ةالتوراأودع علومها أربعة: ، لله مائة وأربعة كتبا»أنزل وقال أيضا: 

لقرآن: اثم أودع علوم ، لفرقانالثالثة الفرقان. ثم أودع علوم او، لزبوراو، إلنجيلاو

فمن علم تفسيرها كان كمن علم  ؛لكتاب المفصل: فاتحة اثم أودع علوم ، لمفصلا

 199لمنزلة.«الكتب اتفسير 

                                                             
 .بالقرآن عالم ،فقيه ،لكوفيا لرحمنا عبد أبو ،ألنصاريا ليلى أبي بن لرحمنا عبد بن محمد هو 191
 (.١/٣٤٥)شعب اإليمان  192
 (٦٠التبيان ) 193
 (٣٦فضائل القرآن البن كثير ) 194
 (٤٠فضائل القرآن ) 195
 (٤٣فضائل القرآن ) 196
 (١/٢٦تفسير القرطبي ) 197
 (١/٢٦القرطبي ) 198
 (٤/٤٤شعب اإليمان ) 199
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لذين يعصون القرآن الزبانية أسرع إلى حملة انى: »ارالداقال أبو سليمان و 

  200ألوثان .. «الله عز وجل منهم إلى عبدة ا

لقرآن ألنه بلغني أن أصحاب استظهاري الرماح: »ندمت على ابن اوقال 

 201لقيامة«ايوم ء ألنبياالقرآن يسألون عما يسأل عنه ا

لليل اوجعلتم ، حلالقرآن مراة ءاتخذتم قرالبصرى: »إنكم الحسن اقال و

حله .. وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من افأنتم تركبونه فتقطعون به مر، جمال

 202يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار«ا ربهم فكانو

لقرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم لهم بتأويله .. وما ا ا»إن هذوقال أيضا: 

حروفه وإضاعة حدوده .. حتى إن أحدهم وما هو بحفظ ، تدبر آياته إال باتباعه

ما يرى ، لله أسقطه كلهاوقد و، لقرآن كله فما أسقطت منه حرفااليقول: لقد قرأت 

لله السورة فى نفس! واحتى إن أحدهم ليقول إنى ألقرأ ، لقرآن له فى خلق وال عملا

؟ امثل هذاء لقرامتى كانت ، لورعةاوال ء لحكمااوال ء لعلمااوال اء بالقرء ما هؤال

  203«ء .. لناس مثل هؤالالله فى ا..ال كثر 

فقال ، لتحقيقالله: ) جئتك ألقرأ عليك ارحمه بن عيسى قال رجل لسليم و

إن ، فبكى وقال: يابن أخيا، شهدت حمزة وأتاه رجل في مثل هذ، سليم: يابن أخي

 204لتشديق (اهو ا وهذ، فإن صنته فقد حققته، لقرآنالتحقيق صون ا

لقرآن اإن ؟ لقرآنالقرآن فى قلوبكم يا أهل اما زرع  قال مالك بن دينار: )

 205ألرض .. (الغيث ربيع اكما أن ، لمؤمناربيع 

لقرآن إال قام بزيادة أو نقصان. قال تعالى: } اقتادة: لم يجالس أحد وقال 

ا { ] لظالمين إال خساراورحمة للمؤمنين وال يزيد ء لقرآن ما هو شفااوننزل من 

 206[ ٢٨اإلسرى:

                                                             
 (١/٤٩٩اإلحياء ) 200
 (١/٢٧٤اإلحياء ) 201
 (١/٥٠٠اإلحياء ) 202
 (٢٧٤الزهد البن المبارك ) 203
 (٢٠٨)المرشد الوجيز  204
 (١/٥١٨اإلحياء ) 205
206 (١/٥١٨) 
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ثم تنعمت به عشرين ، لقرآن عشرين سنةالبنانى: »كابدت اقال ثابت و

   207سنة«

 ١٢١لبقرة:الله فى قوله تعالى: } يتلونه حق تالوته { ] اقال مجاهد رحمه و

  208لعمل«ا[: »يعملون به حق 

في قوله تعالى: }يتلونه ، عن أبي رزين، عن منصور، لثورياعن سفيان 

 209ملون به حق عمله «يع، تباعهاحق تالوته{ قال: » يتبعونه حق 

ا لحكمة فقد أوتي خيرالعالية في تفسير قوله عز وجل: } ومن يؤت اوقال أبو 

لحكمة« اوقال قتادة: »، لقرآنالفهم في الحكمة« اقال: »[،  ٢٦٩لبقرة:ا { ] اكثير

 210لقرآنالحكمة« تفسير اوقال غيره: »، لفقه فيهالقرآن وا

مما صغر ء فمد عينيه إلى شي ،لقرآناوقال سفيان بن عيينة: ) من أعطي 

لمثاني األم تسمع قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من ، لقرآنالقرآن: فقد خالف ا

[،  ٨٨-٨٧الحجر:جا منهم ] العظيم* ال تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوالقرآن او

ا لدنيالحياة اجا منهم زهرة اوقوله تعالى: } وال تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزو

 211لقرآن (ا[ قال: يعني  ١٣١طه:لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى { ] 

زقك لقرآن( أي ما رايريد بقوله: )يعني السخاوي رحمه هللا تعالى: ) قال 

 لدنيا.القرآن خير وأبقى مما رزقهم من الله من ا

ن صطبر عليها ال نسئلك رزقا نحاقال: وقوله تعالى } وأمر أهلك بالصالة و

 {،اقبة للتقوى لعانرزقك و

ا لمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعاقال: وقوله تعالى } تتجافى جنوبهم عن 

 ومما رزقناهم ينفقون { 

 لقرآناقال: هو 

                                                             
207 (١/٥٢٢) 
 (٢٧٣الزهد ) 208
 (٧٦اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي )ص 209
 (١/٤٠تفسير ابن عطية ) 210
 (١/٣٤٢جمال القراء ) 211
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لله عليه وسلم »ما أنفق عبد من نفقة أفضل من النبي صلى اذلك: قول ومن 

 212انتهىنفقة في قول«

وكان خير من ، قةلنخعي بالرالى معمر بن سليمان اقال أبو عبيد: )جلست و

فقال: قد أردت ، فقيل له: لو أتيته فكلمته، لملوكاوكانت له حاجة إلى بعض ، رأيت

 213لعلم فأكرمتهما عن ذلك(القرآن واثم ذكرت ، إتيانه

يكرهون ا )كانوالنخعي قال: هيم اقال أبو عبيد: وثنا هشيم عن مغيرة عن إبر

 214لدنيا(العرض من أمر ء لشياآلية عند ا اأن يتلو

يه من فتأت، أو يهم بالحاجة، صاحبهء كالرجل يريد لقاا قال أبو عبيد: )وهذ

الستخفاف امن ا وهذ، جئت على قدر يا موسى! -كالمازح -فيقول:، غير طلب

 بالقرآن(.

ه للالله صلى الله وال بسنة رسول ابن شهاب: )ال تناظر بكتاب اومنه قول 

 عليه وسلم(.

 215لفعل.(القول وال امن ا نظير قال أبو عبيد: يقول: ) ال تجعل لهما

ا ذوكان إ، لقرآنالسلمي الرحمن السائب قال: أقرأني أبو عبد ابن ء عطاو

، إال بعمل ليوم أفضل منكافليس أحد ، للهالقرآن قال: قد أخذت علم اقرأ عليه أحدنا 

[ انتهى  ١٦٦ا{ ] النساء:لمالئكة يشهدون وكفى بالله شهيداثم يقرأ: }أنزله بعلمه و

 ير ابن كثير رحمه هللا تعالى.من تفس

لسالم: طوبى لبطن حملك امرأة لعيسى عليه اقال: قالت ، عن أبي عبيدة

 216تبع ما فيه «الله واوطوبى لثدي أرضعك قال: » طوبى لمن قرأ كتاب 

لنساك ما ههنا أحد نستأنس به الرحمن: ) قلت لبعض القاسم بن عبد اوقال 

 217ا (وقال هذلمصحف ووضعه على حجره افمد يده إلى 

، لمنامالمبارك في الله بن اقال: رأيت عبد ، محمد بن فضيل بن عياضوعن 

قال: " غفر لي مغفرة بعد مغفرة " ؟ ما صنع بك ربك، لرحمنافقلت: يا أبا عبد 

                                                             
212 (١/٣٤٢) 
 (١/٣٤٣(، جمال القراء )٦١أبو عبيد )ص 213
 (٦٦(، التبيان )ص١/٣٤٣(، جمال القراء )٦٢أبو عبيد )ص 214
 (.١/٣٤٤(، جمال القراء )٦٢عبيد )صأبو  215
 (١٨٧٦شعب اإليمان )خ 216
 (١/٢٧٤اإلحياء ) 217
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لغزو « وقال لي: » يا القرآن وأشار بيده يريد اقال: » بتالوتي ء؟ قلت: بأي شي

 218لجنة «ا ليوم فياكلمتني ا أبا محمد إن حور

لمنام فقلت يا رب ما أفضل الله عز وجل في اوقال أحمد بن حنبل: ) رأيت 

لمتقربون إليك قال بكالمي يا أحمد قال قلت يا رب بفهم أو بغير فهم اما تقرب به 

 219قال بفهم وبغير فهم (

لذي افقيل له: إن ، لبصرة في تفسير آيةالشعبي: رحل مسروق إلى اوقال 

 220فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها.، شاملايفسرها رحل إلى 

لصالة بضعا وعشرين مرة: اآلية في اوعن سعيد بن جبير: أنه ردد هذه 

{ ] لله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمونايوما ترجعون فيه إلى ا تقوا}و

 [. ٢٨١البقرة:

فلم يزل ، نفطرت{ء السماا اآلخرة بسورة: }إذء العشااستفتح بعد اوعنه أنه 

 221لسحر.احتى نادى منادي ، يهاف

قيامهما ، لبقرةاورجل قرأ ، نالبقرة وآل عمراوسئل مجاهد عن رجل قرأ 

لذي افقال: ؟ أيهما أفضل، حداحد وجلوسهما واحد وسجودهما واحد وركوعهما واو

لناس على مكث ونزلناه تنزيال{ ] اثم قرأ: }وقرآنا فرقناه لتقرأه على ، لبقرةاقرأ 

 222[. ١٠٦اإلسراء:

أرددهما ، لقارعة{}ازلزلت{ و ا وعن محمد بن كعب قال: ) ألن أقرأ }إذ

 223لقرآن (ا اأحب إلي من أن هذ، وأتفكر فيهما

كان كاألعمى أو ، لقرآن ثم لم يفسرهاقال: ) من قرأ ، عن سعيد بن جبير

 224بي (اكاألعر

                                                             
 (١٨٧٧شعب ) 218
 (١/٢٧٤اإلحياء ) 219
 (١/٤٠تفسير ابن عطية ) 220
 (١٩٧المرشد الوجيز )ص 221
 (١٩٧المرشد ) 222
 ( هكذا وجدت ولعل الصواب: ) من أن أقرأ هذا القرآن( أي بال تدبر وهللا أعلم.١٩٨المرشد ) 223
 (١/٨١تفسير الطبري ) 224
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آلية فأقيم فيها أربع اني أنه قال: ) إني ألتلو ارالداحكي عن أبي سليمان و

 225ما جاوزتها إلى غيرها (الفكر فيها، ولوال إني أقطع ، أو خمس ليال، لليا

لمصحف غشى عليه ويقول هو كالم انشر ا كان عكرمة بن أبي جهل إذو

 ربي هو كالم ربي.

أحب إلي ء فقال أو شيء لقرآن تحدث نفسك بشياقرأت ا وقيل لبعضهم إذ

 ن حتى أحدث به نفسيالقرامن 

 226ة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانيةقرأ آيا لسلف إذاوكان بعض 

لعارفين: ) لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل اوقال بعض 

 سنة ختمة ولي ختمه منذ ثالثين سنة ما فرغت منها بعد.(

غ الفرالسورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن اوقال بعضهم ) إني ألفتتح 

 227اهلفجر.(امنها حتى يطلع 

لله الدين نازلة إال في كتاب ا) ليست تنزل بأحد في  لشافعي أيضا:اوقال 

قلنا: ذلك ؟ بالسنةاء بتداألحكام ما ثبت افإن قيل: من ، لهدى فيهاالدليل على سبيل ا

صلى  -لرسول اتباع الله أوجب علينا األن كتاب  ؛لحقيقة الله في امأخوذ من كتاب 

 228انتهىألخذ بقوله.(اوفرض علينا ، -لله عليه وسلم ا

 229با.ابعضهم يقول آية ال أتفهمها وال يكون قلبي فيها ال أعد لها ثووكان 

 ة منها:وأما أقوال العلماء من أهل القرآن، والصالحين من بعدهم، فإليك طائف

، لخطب يمل ما أعيد منهاالشعر والصادق: لم صار اوقيل لجعفر بن محمد 

ما هو حجة على ك، لثانيالدهر القرآن حجة على أهل افقال: )  ؟ لقرآن ال يملاو

مرئ في نفسه متى أعاده اوألن كل ا فكل طائفة تتلقاه غضا جديد، ألولالدهر اأهل 

  230لخطب.(الشعر واكله في ا وليس هذ، وفكر فيه تلقى منه في كل مرة علوما غضة

                                                             
 (١/٢٩٠اإلحياء ) 225
 (١/٢٨٩اإلحياء ) 226
 المصدر السابق 227
 (٢/٤٢٨أضواء البيان  228
 (١/٢٩٠اإلحياء ) 229
 (١/٣٦تفسير ابن عطية ) 230
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قول }أال يلقرآن فيلعن نفسه وهو ال يعلم العبد ليتلو اإن ء: ) لعلمااوقال بعض 

 لظالمين{ الله على العنة 

 231لكاذبين وهو منهم (الله على اوهو ظالم نفسه أال لعنة 

من لفقال: ليكون ؟ لقرآنالترديد للقصص في ا اوقيل لمحمد بن سعيد: ما هذ

 العتبار.اقرأ ما تيسر منه حظ في 

لقرآن ا لله تعالى: } ولقد يسرناالله عنه: ) قال الحق رضي القاضي عبد اقال 

ك وقال تعالى: }إنا سنلقي علي[،  ٤٠-٤٢+٢٢-١٧لقمر:اللذكر فهل من مدكر.[] 

فمال ، لقيام بحقوقه ثقيلاو، لعمل بهاو، [أي علم معانيه ٥المزمل:قوال ثقيال { ] 

 لمطلوب منهم.(اوهو ، لثقيلا اوتركو، لميسرالناس إلى ا

قال: »أستغفر ؟ لقرآناختمت ا تدعو إذء وقيل ليوسف بن أسباط: بأي شي

 لمقت فأعدلاألعمال خشيت اوتذكرت ما فيه من  ختمتها لله من تالوتي ألني إذا

 لتسبيح« .االستغفار واإلى 

لرجوع من اقال: فلما ختمته أردت ء، لعلماالقرآن على بعض اوقرأ رجل 

نظر الله تعالى في ليلك واذهب فاقرأه على اة علي عمال اءلقراتخذت اأوله فقال لي: 

 232يفهمك منه فاعمل به.ا ماذ

لله إلى اأال ترون رحمكم : ) -رحمه هللا -ي قال محمد بن حسين اآلجر

ومن تدبر كالمه عرف ، كالمها لكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبرواموالكم 

وعرف عظيم تفضله على ، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، لرب عز وجلا

فحذر مما حذره ، جبالواوعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه ، لمؤمنينا

ومن كانت هذه صفته عند تالوته للقرآن وعند ، رغبه فيه ورغب فيما، لكريمامواله 

وأنس ، وعز بال عشيرة، فاستغنى بال مالء لقرآن له شفااكان ، ستماعه من غيرها

فتتحها متى أتعظ بما ا التالوة للسورة إذاوكان همه عند ، بما يستوحش منه غيره

لخطاب الله اده متى أعقل عن اوإنما مر؟ لسورةاده متى أختم اولم يكن مر؟ أتلو

لله او، لعبادة ال تكون بغفلةاو، ألن تالوته للقرآن عبادة؟ متى أعتبر؟ متى أزدجر

 233لموفق (ا

                                                             
 (١/٢٧٥اإلحياء ) 231
 (١/٣٩تفسير ابن عطية ) 232
 (٣٦أخالق أهل القرآن لآلجري )ص 233
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لحسين: ينبغي اقال محمد بن وقال أيضا مبينا بعض أخالق أهل القرآن: ) 

وأحب أن يكون من أهل ، ممن لم يحمله، لقرآن وفضله على غيرهالله المن علمه 

، لعظيم ما تقدم ذكرنا لهالفضل الله من اوممن وعده ، لله وخاصتهالقرآن وأهل ا

 [ ١٢١البقرة:لله عز وجل: }يتلونه حق تالوته{ ] اوممن قال 

لله عليه وسلم: النبي صلى العمل وممن قال التفسير: يعملون به حق اقيل في 

لقرآن وهو عليه الذي يقرأ او، لسفرةام الكرالقرآن وهو ماهر به مع الذي يقرأ ا»

ختم ا لحارث: سمعت عيسى بن يونس يقول: إذان« وقال بشر بن اه أجرشاق ل

لقرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما الملك بين عينيه فينبغي له أن يجعل القرآن قبل العبد ا

ويتخلق بأخالق شريفة تبين به عن سائر ، لقرآناب ايتأدب بآد، خرب من قلبه

لسر الله في ايستعمل تقوى لقرآن: فأول ما ينبغي له أن اممن ال يقرأ ، لناسا

بزمانه ا بصير، لورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنهاباستعمال ، لعالنيةاو

مهموما بإصالح ما فسد من ، مقبال على شأنه، فهو يحذرهم على دينه، وفساد أهله

وإن ، باالكالم صوارأى ا إن تكلم تكلم بعلم إذ، لكالمها مميز، حافظا للسانه، أمره

يخاف من ، لخوض فيما ال يعنيهاقليل ، باالسكوت صواكان ا سكت سكت بعلم إذ

، ليأمن شره وشر عاقبته؛ يحبس لسانه كحبسه لعدوه، لسانه أشد مما يخاف عدوه

فق امما يوء إن سر بشي، لضحكاعاقبة ء لناس لسوالضحك مما يضحك منه اقليل 

طيب ، جهلواباسط ، فإن مزح قال حقا، للعباح خوفا من المزايكره ، لحق تبسما

يحذر نفسه أن تغلب على ما ؟ فكيف بما ليس فيه، ال يمدح نفسه بما فيه، لكالما

وال يشمت ا، وال يسب أحدا، وال يحقر أحدا، ال يغتاب أحد، تهوى مما يسخط مواله

لظن بأحد إال لمن يستحق ء اوال يسي، وال يحسده، وال يبغي على أحد، بمصيبه

ويسكت عن حقيقة ، من عيب بعلم إلنساناويتكلم بما في ، ويظن بعلم، يحسد بعلم

حافظا ، لفقه دليله إلى كل خلق حسن جميلالسنة والقرآن واوقد جعل ، ما فيه بعلم

لناس ايجتهد ليسلم ، وإن قعد قعد بعلم، إن مشى بعلم، رحه عما نهي عنهالجميع جو

وإن ، ال يبغي، وإن ظلم عفا، ال يظلم، فإن جهل عليه حلم؛ ال يجهل، من لسانه ويده

قيل ا إذ، ضع في نفسهامتو، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، عليه صبر بغي

ماقتا ، لمخلوقيناال من ، للهالرفعة من ايطلب ، لحق قبله من صغير أو كبيراله 

وال ، ئجالحواال يتآكل بالقرآن وال يحب أن يقضي به ، خائفا على نفسه منه، للكبر

لناس من اإن كسب ، ليكرموهء األغنياوال يجالس به ، لملوكء ايسعى به إلى أبنا

للين الناس اإن لبس ، لقليل بفقه وعلماكسب هو ،  لكثير بال فقه وال بصيرةالدنيا ا
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وإن أمسك ، وسع عليه وسع، إن لحالل ما يستر به عورتهالبس هو من ، لفاخرا

جبات الدنيا ما يطغيه يتبع واويحذر على نفسه من ، يقنع بالقليل فيكفيه، عليه أمسك

ويجامع ، وينام بعلم، ويلبس بعلم، ويشرب بعلم، لطعام بعلمايأكل ، لسنةاو لقرآنا

ويسلم ، ويستأذن عليهم بعلم، ويزورهم بعلم، ن بعلماإلخواويصطحب ، أهله بعلم

ويخفض ، لديه: فيخفض لهما جناحهايلزم نفسه بر و، ويجاور جاره بعلم، عليهم بعلم

يدعو لهما ، لرحمةالوقار واهما بعين وينظر إلي، ويبذل لهما ماله، لصوتهما صوته

ستعانا به على اإن ، وال يحقرهما، ال يضجر بهما، لكبراويشكر لهما عند ء، بالبقا

ورفق بهما في معصيته ، ستعانا به على معصية لم يعنهما عليهااوإن ، طاعة أعانهما

، حملرايصل ، مما ال يحسن بهما فعلها داليرجعا عن قبيح ما أر؛ ألدباإياهما بحسن 

يصحب ، لله فيهالله فيه أطاع اومن عصى ، من قطعه لم يقطعه، لقطيعةاويكره 

إن ، لمجالسة لمن جالسانفعه حسن ، من صحبه، ويجالسهم بعلم، لمؤمنين بعلما

صبور على ، رفيق في أموره، ال يعنف من أخطأ وال يخجله، علم غيره رفق به

مؤدب لمن ا، مجالسته تفيد خير، لمجالساويفرح به ، لمتعلمايأنس به ، لخيراتعليم 

يحزن ؛ لسنة مؤدبانافالقرآن و، إن أصيب بمصيبة، لسنةالقرآن واجالسه بأدب 

ويزكي بعلم ويتصدق ، ويصلي بعلم، يتطهر بعلم، ويصبر بعلم، ويبكي بعلم، بعلم

وينبسط ، وينفق بعلم، ويكتسب بعلم، ويحج بعلم ويجاهد بعلم، ويصوم بعلم، بعلم

ليؤدب ؛ لقرآنايتصفح ، لسنةالقرآن واوينقبض عنها بعلم قد أدبه ، لمألمور بعافي 

لفقه العلم واقد جعل ، لله بجهلاال يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض ، به نفسه

لفهم لما ألزمه اهمته إيقاع ، لقرآن فبحضور فهم وعقلادرس ا دليله إلى كل خير إذ

همته متى ؟ لسورةامته متى أختم ليس ه، عما نهىء النتهااو، تباع ما أمرالله: من ا

متى ؟ لمحسنينامتى أكون من ؟ لمتقينامتى أكون من ؟ أستغني بالله عن غيره

متى أكون ؟ لصابرينامتى أكون من ؟ لخاشعينامتى أكون من ؟ لمتوكليناأكون من 

متى أزهد في ؟ جينالرامتى أكون من ؟ لخائفينامتى أكون من ؟ لصادقينامن 

؟ ترةالمتوالنعم امتى أعرف ؟ لذنوباآلخرة متى أتوب من افي متى أرغب ؟ لدنياا

متى أغلب نفسي ؟ متى أفقه ما أتلو؟ لخطابالله امتى أعقل عن ؟ متى أشكره عليها

متى أغض ؟ متى أحفظ لساني؟ لجهادالله حق امتى أجاهد في ؟ على ما تهوى

؟ عيبيمتى أشتغل بء؟ لحياالله حق امتى أستحي من ؟ متى أحفظ فرجي؟ طرفي

متى ؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أصلح ما فسد من أمري

متى ؟ لقرآن متعظاامتى أكون بزجر ؟ ثقاامتى أكون بالله و؟ ضياالله راأكون عن 
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؟ متى أبغض ما أبغض؟ متى أحب ما أحب؟ أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغال

متى أتأهب ليوم موتي ؟ متى أقصر أملي؟ متى أخلص له عملي؟ متى أنصح لله

متى أفكر ؟ لموقف وشدتهامتى أفكر في ، متى أعمر قبري؟ وقد غيب عني أجلي

متى أحذر مما حذرني منه ربي من ؟ لمنقلبامتى أفكر في ؟ في خلوتي مع ربي

وال تقال ا، ال يموت أهلها فيستريحو، نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل

لحميم }كلما نضجت جلودهم ابهم اوشر، لزقومامهم طعا، وال ترحم عبرتهم، عثرتهم

، لندماحيث ال ينفعهم ا [ ندمو ٥٦النساء:ب{ ] العذا اغيرها ليذوقوا بدلناهم جلود

لله اوركونهم لمعاصي ، للهاأليدي أسفا على تقصيرهم في طاعة اعلى ا وعضو

رجعون ا[ وقال قائل: }رب  ٢٤الفجر:منهم قائل: }يا ليتني قدمت لحياتي{ ] ، فقال

ا [ وقال قائل: }يا ويلتنا ما لهذ ١٠٠المؤمنون:لعلي أعمل صالحا فيما تركت{ ] 

لكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها{ وقال قائل: }يا ويلتا ليتني لم أتخذ ا

}يا ليتنا ا: ب فقالوالعذاع افالنا خليال{ وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنو

 [ ٦٦األحزاب:{ ] لرسوالالله وأطعنا اأطعنا 

لمؤمنين في غير الله احذرها ، لقرآنالمسلمين يا حملة النار يا معشر افهذه 

ا أنفسكم وأهليكم نارا قوا لذين آمنوافقال عز وجل: }يا أيها ، موضع من كتابه

لله ما أمرهم ويفعلون اد ال يعصون الحجارة عليها مالئكة غالظ شدالناس واوقودها 

 [ ٦التحريم:ما يؤمرون{ ] 

 [ ١٣١آل عمران:لتي أعدت للكافرين{ ] النار ا اتقواوقال عز وجل: }و

ا تقوالله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وا اتقوا الذين آمنواوقال عز وجل: }يا أيها 

 [  ١٨الحشر:لله خبير بما تعملون{ ] الله إن ا

، أال يضعوه، وما عهده إليهم، عما فرض عليهما لمؤمنين أن يغفلواثم حذر 

، كغيرهم ممن فسق عن أمرها وال يكونو، سترعاهم من حدودهاما ا يحفظو وأن

لله فأنساهم أنفسهم ا اكالذين نسوا فقال عز وجل: }وال تكونو، بالعذاع افعذبهم بأنو

 [  ١٩الحشر:لفاسقون{ ] اأولئك هم 

لجنة فقال عز النار وأصحاب الله للمؤمنين أنه ال يستوي أصحاب اثم أعلن 

لفائزون{ ] الجنة هم الجنة أصحاب النار وأصحاب اأصحاب وجل: }ال يستوي 

 [ ٢٠الحشر:

يرى بها ما ، فكان كالمرآة، لقرآناستعرض القرآن اتال ا لعاقل إذافالمؤمن 

، وما خوفه به من عقابه خافه، فما حذره مواله حذره، وما قبح منه، حسن من فعله



      
 

 - 63 - 

أو ما قارب هذه  ،فمن كانت هذه صفته، وما رغبه فيه مواله رغب فيه ورجاه

وشفيعا ا لقرآن شاهداوكان له ، ورعاه حق رعايته، فقد تاله حق تالوته، لصفةا

وعلى ، لديهاوعاد على و، نفع نفسه ونفع أهله، وصفها ومن كان هذا، وأنيسا وحرز

 234آلخرة.(الدنيا وفي اولده كل خير في 

أن  لقرآناينبغي ألهل : ) –رحمه هللا  –ثم ذكر النصوص في ذلك ثم قال 

نفوسهم بالمحاسبة ا عتبروالقرآن اعن تالوة ا نصرفوا افإذ، عنها به وال يغفلوا يتأدبو

جب عليهم من الكريم مما هو وافإن تبين لهم منها قبول ما ندبهم إليه موالهم ، لها

لله عز وجل على ما ا افحمدوه في ذلك وشكرو، جتناب محارمهائضه وافراء أد

قليلة ، لكريمامعرضة عما ندبهم إليه موالهم  لنفوساأن ا وإن علمو، وفقهم له

لتي الحالة النقلة من هذه الله عز وجل من تقصيرهم وسألوه ا استغفرواث به االكترا

فإنه ال يقطع من ، لقرآن وال يرضاها لهم موالهم إلى حال يرضاهااال تحسن بأهل 

د عليه وعا، لقرآن في جميع أمورهاومن كانت هذه حاله وجد منفعة تالوة ، لجأ إليه

 235(انتهىآلخرة الدنيا والقرآن كما يحب في امن بركة 

لثالث الباب األذكار وهو التذكار في أفضل القرطبي بابا في كتابه اوقد عقد 

 لقرآن أن يأخذ نفسه بها ...التي ينبغي لصاحب اب اآلدا( بين فيه ٨٤)صعشر 

 (.٥٥)صلخ ا

ن: في اقد بابا بعنولقرآن عاب حملة التبيان في آدالنووي في كتابه اوكذلك 

 (.٢٨لخامس )ص الباب القرآن. وهو اب حامل اآد

ألوصاف حظا أتخلص اأن يجعل لي من هذه  -بكرمه -لله عز وجلاأسأل 

 236لقرآن.ابه من تبعة 

، لعملاألقصى هو اللب : ) ا-رحمه هللا تعالى  –وقال أبو حامد الغزالي 

، لب باإلضافة إلى ما فوقهوهو كالقشر للعمل وكال، لعملالذي فوقه هو معرفة او

وهو قشر باإلضافة إلى ، يةالرواأللفاظ وحفظها بطريق الذي فوقه هو سماع او

وفوق ذلك ، لنحوالعلم باللغة واوما فوقه هو ، لمعرفة ولب باإلضافة إلى ما فوقها

لدرجات كلهم مغترون العارفون بهذه او، لحروفالعلم بمخارج العليا وهو القشرة ا

                                                             
 (٨١-٧٧أخالق أهل القرآن )ص 234
 (١٥٤)ص أخالق أهل القرآن 235
 (١/٣٧١جمال القراء ) 236
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فتجاوز إلى ما ، فلم يعرج عليها إال بقدر حاجته، لدرجات منازلاتخذ هذه اإال من 

ورجى ، رحهالعمل قلبه وجواوطالب بحقيقة ، لعملاحتى وصل إلى باب ، هاءور

، آلفاتائب والشواألعمال وتصفيتها عن النفس عليه وتصحيح اعمره في حمل 

ووسائل لعلوم خدم له اوسائر ، لشرعالمخدوم من جملة علوم المقصود اهو ا فهذ

كان اء سو، لمقصد فقد خاباوكل من لم يبلغ ، إليه وقشور له ومنازل باإلضافة إليه

لشرع العلوم لما كانت متعلقة بعلوم اوهذه ، لبعيدالمنزل اأو في ، لقريبالمنزل افي 

 237غتر بها أربابها (ا

لقرآن ألسباب وحجب سدلها امن فهم ا لناس منعواأكثر وقال أيضا: ) 

لهم القرآن: أولها أن يكون ار افعميت عليهم عجائب أسر، وبهملشيطان على قلا

يتولى حفظه شيطان ا وهذ، جها من مخارجهاالحروف بإخرامنصرفا إلى تحقيق 

ل يحملهم على ترديد افال يز، لله تعالىاليصرفهم عن معاني كالم اء وكل بالقر

على ا يكون تأمله مقصورا فهذ، يخيل إليهم أنه ال يخرج من مخرجه، لحرفا

لشيطان لمن كان مطيعا اوأعظم ضحكة ؟ لمعانيافأنى تنكشف له ، لحروفامخارج 

 238لتلبيس (ا المثل هذ

، لقلبالعقل واللسان والقرآن حق تالوته أن يشترك فيه اوتالوة ثم قال: ) 

لقلب اوحظ ، لمعانيالعقل تفسير اوحظ ، لحروف بالترتيلاللسان تصحيح افحظ 

 239لقلب يتعظ (العقل يترجم واالئتمار. فاللسان يرتل واالنزجار والتأثر واالتعاظ وا

) صدق  معلقا على كالم الغزالي السابق: –يرحمه هللا تعالى  –قال أبو شامة 

كلف للفظ إلى تافقد تجاوز بعض من يدعي تجويد ، ألمر كذلكاومع أن ، للهارحمه 

 وربما أفسد ما زعم أنه مصلح له.، ما ال حاجة إليه

حقيق لتالله: » المقرئ رحمه الحافظ اني الدان بن سعيد قال أبو عمرو عثما

شديد لتالهمز والمد والحروف حقوقها من اة حده أن يوفي اءلقرارد عن أئمة الوا

 إن كانت كذلك من غير تجاوز وال، لفتحاإلمالة والسكون والحركة واإلدغام واو

 ط وال تكلف «.اتعسف وال إفر

                                                             
 (٣/٣٩٨اإلحياء ) 237
 (١/٢٩٢اإلحياء ) 238
 (١/٢٩٥اإلحياء ) 239
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ط في اإلفرامن اء لقرالغباوة من اقال: » فأما ما يذهب إليه بعض أهل 

 لحركات إلى غير ذلك مناف في إشباع اإلسراو، لتفكيكالتعسف في او، لتمطيطا

ألئمة وجمهور سلف اهب المكروهة فخارج عن مذاهب المذالمستبشعة واأللفاظ ا

 هة ذلك «اآلثار عنهم بكراوقد وردت ، ألمةا

يؤثر ، غير متكلف، ةاءلقرا» كان أبو عمرو سهل قال أبو بكر بن مجاهد: 

 240لسبيل«التخفيف ما وجد إليه ا

، لبياضاثم يكون قبيحا مثل ، لتحقيق منتهى ينتهي إليها اوقال حمزة: »إن لهذ

 د صار برصا.«ازا فإذ، له منتهى ينتهي إليه

نقطع ارأيت رجال من أصحابك همز حتى ، وقال رجل لحمزة: يا أبا عمارة

 كله.«ا زره فقال: » لم آمرهم بهذ

ا فأشتهي أن أسد أذني إذ، ل أبو بكر بن عياش: إمامنا يهمز }مؤصدة{وقا

 241سمعته يهمزها.

، لتحقيقا: ) جئتك ألقرأ عليك -لله رحمه ا –بن عيسى قال رجل لسليم و

، فبكى وقال: يابن أخيا، شهدت حمزة وأتاه رجل في مثل هذ، فقال سليم: يابن أخي

 242لتشديق (اهو ا وهذ، هفإن صنته فقد حققت، لقرآنالتحقيق صون اإن 

ا: ع. قالواإلسراط في اإلفراهة اعلى كرا تفقوالمهذب: ) واقال في شرح 

 لزمان بال ترتيل.اة جزأين في قدر ذلك اءبترتيل أفضل من قرء ة جزاءوقر

ا لتوقير وأشد تأثيراإلجالل والترتيل للتدبر وألنه أقرب إلى استحباب اوا: قالو

 243نتهى.(اال يفهم معناه  لذيايستحب لألعجمي ا لقلب ولهذافي 

لله تعالى قصيدة من السخاوي رحمه الحسن علي بن محمد اوأنشدنا أبو 

 يقول فيها:، لتجويدانظمه في علم 

 نامفرطا     أو مد ما ال مد فيه لوا لتجويد مداال تحسب 

 نالحرف كالسكراأو أن تشدد بعد مد همزة  أو   أن تلوك 

                                                             
 (١١كتاب ااسبعة )ص 240
 (٢١٢المرشد الوجيز )ص 241
 تقدم 242
 (١/٣٦٨اإلتقان في علوم القرآن ) 243
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 لغثياناسامعها من أو أن تفوه بهمزة متهوعا     فيفر 

 نالميزاوال تك مخسر ، فال تك طاغيا     فيه، ناللحرف ميز

 ناهمزت فجئ به متلطفا      من غير ما بهر وغير توا فإذ

 لمد عند مسكن     أو همزة حسنا أخا إحسانامدد حروف او

لله تعالى يوفقنا او، لقصيدة طويلة تنيف على ستين بيتااو، حسناا أي: مد

 244ا شر كل أحد.للرشد ويكفين

ألعظم المقصود التفهم فهو اة بالتدبر واءلقراوتسن وقال السيوطي: ) 

ه إليك لقلوب قال تعالى }كتاب أنزلناالصدور وتستنير األهم وبه تنشرح المطلوب او

 لقرآن{ اوقال }أفال يتدبرون ، آياته{ا مبارك ليدبرو

معنى كل آية  وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به فيعرف

عتذر اهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى النوامر واألواويتأمل 

ب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه استبشر وسأل أو عذامر بآية رحمة ا ستغفر وإذاو

 245انتهىتضرع وطلب.(ء وعظم أو دعا

 إلقبال على ما ينفعقلت: ففي هذه النصوص التي ذكرناها، حث بالغ على ا

قد أصبح ولغلو بسببها. التعمق في تالوة ألفاظه والعمل بها وترك القرآن واعلوم من 

، جها من مخارجهاالحروف بإخراإلى تحقيق هم كثير من قراء زماننا منصرفا 

ين فهم والتعمق في مراعاة قوانين القراءة وأحكام التجويد حتى حال ذلك بينهم وب

كراهية  وقد جاءت األحاديث واآلثار في معاني كالم هللا، وتدبره والعمل بمقتضاه،

 –ا راءة الغافلين التي ال تجاوز حناجرهم، وقد ذكرت منهقذلك وذمه، وأنه من 

بعض الشيء مما تيسر جمعه في هذه العجالة، ونظرا إلى ضرورة  –فيما سبق 

عالى التنبيه علي هذا األمر، سأذكر بعضا آخر مما حضرني منها، فأقول وباهلل ت

 :التوفيق

 

 

                                                             
 (٢١٣المرشد الوجيز )ص 244
 (٣٦٩-١/٣٦٨اإلتقان ) 245
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 فصل: 

 لعمل بهاالقرآن واإلقبال على ما ينفع من علوم افي 

 والتنطع بالقراءةلقرآن التعمق في اترك و 

 

لله عليه وسلم الله صلى اسمعت رسول فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: 

، فعرفه نعمه فعرفها، للهالقيامة رجل أتى به الناس يقضى فيه يوم ايقول: »أول 

إنما أردت ، قال: كذبت، ستشهدتافقال: قاتلت في سبيلك حتى ، فيهافقال: ما عملت 

، لنارافقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في ء، أن يقال: فالن جري

؟ فقال: ما عملت فيها، لله فعرفه نعمه فعرفهاالقرآن فأتى به العلم واورجل تعلم 

إنما أردت أن يقال: ، تفقال: كذب، لقرآن وعلمته فيكالعلم وقرأت اقال: تعلمت 

ورجل ، لنارافأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في ، وفالن قارئ، فالن عالم

فقال: ؟ فقال ما عملت فيها، لله فعرفه نعمه فعرفهاافأتى به ، لمالاع الله من أنواأتاه 

قال: كذبت ، ما تركت ذكر كلمة معناها من سبيل تحب أن ينفق فيه إال أنفقت فيه لك

د فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في اأن يقال: فالن جو إنما أردت

 246لنار«ا

جابر بن عبد هللا، قال: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن  فعن

اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام » نقرأ القرآن وفينا األعرابي واألعجمي، فقال: 

 247«ه يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه وال يتأجلون

وفي رواية: ) قال: دخل النبي صلى هللا عليه وسلم المسجد، فإذا فيه قوم 

اقرءوا القرآن، وابتغوا به هللا، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه »يقرءون القرآن، قال: 

 248«إقامة القدح، يتعجلونه، وال يتأجلونه

القرآن، : خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن نقرأ وفي لفظ: قال

اقرءوا فكل حسن، وسيأتي قوم »وفينا العجمي، واألعرابي، قال: فاستمع فقال: 

  249«يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه، وال يتأجلونه

                                                             
 (.٦٩اقتضاء العلم العمل )ص الخطيب:(، ٨٢٦٠(، أحمد )٢٣٨٢(، الترمذي )١٩٠٥مسلم )246
 (، وقال األلباني: صحيح.٨٣٠أبو داود ) 247
 (١٤٨٥٥أحمد ) 248
 (١٤٢٧٣أحمد  249
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سهل بن سعد الساعدي، قال: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وعن 

مر وفيكم الحمد هلل كتاب هللا واحد، وفيكم األح»وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: 

األبيض وفيكما ألسود، اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل 

  250«أجره وال يتأجله

فيكم كتاب هللا يتعلمه »وفي رواية: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

األسود واألحمر واألبيض. تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه أناس وال يجاوز 

)حم(   251«ويقومونه كما يقوم السهم، فيتعجلون أجره وال يتأجلونهتراقيهم، 

٢٢٨٦٥ 

خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، قال: وفي لفظ: 

الحمد هلل، كتاب هللا واحد، وفيكم األحمر، وفيكم األسود، اقرؤوه قبل أن »فقال: 

  252«.حدهم أجره وال يتأجلهيقرأه أقوام يقومونه كما يقوم ألسنتهم، يتعجل أ

ألحمر افيكم ، ألخياراحد فيكم الله واكتاب ، لحمد للها»وفي رواية: قال: 

ونه يقومونه: يقيمون حروفه كما ءقبل أن يأتي قوم يقرا وءقرا، اوءقر، األسوداو

  253قيهم يتعجلون أجره وال يتأجلونه«السهم ال يتجاوز ترايقام 

قيس، حدثه أنه سمع أبا سعيد  وعن أبي عمرو الخوالني، أن الوليد بن

الخدري، يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " يكون خلف من بعد 

ستين سنة أضاعوا الصالة، واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف 

يقرءون القرآن، ال يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثالثة: مؤمن، ومنافق، وفاجر " قال 

المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، »ت للوليد: ما هؤالء الثالثة، فقال: بشير: فقل

  254«والمؤمن يؤمن به

يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصالة، واتبعوا »وفي رواية: قال: 

  255«الشهوات، فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن ال يعدو تراقيهم،..

                                                             
 ( وقال األلباني: حسن صحيح.٨٣١أبو داود ) 250
 (٢٢٨٦٥أحمد ) 251
 (٢٥٩)(، والصحيحة ٧٨٤( وقال األلباني: حسن صحيح. انظر: صحيح أبي داود )٧٨٤(، وأبو داود )٧٦٠ابن حبان ) 252
 (٤/٢٠٦الشعب ) 253
 (١١٣٤٠أحمد ) 254
 (٣٠٣٤(، وصححه األلباني: الصحيحة )٧٥٥ابن حبان ) 255
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لله اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -ن بن حصين اوعن عمر

لقرآن اون ءم يقراأقوء فإنه سيجي ،بهلله القرآن فليسأل ا: »من قرأ -عليه وسلم 

 256لناس«ايسألون به 

لله اصلى  -لله اقال: قال رسول  -لله عنه ارضي  -وعن عقبة بن عامر 

 257للبن«القرآن كشربهم ايشربون م من أمتي ا: »سيخرج أقو-عليه وسلم 

بل يمر  ،أحكامهأي: يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر لمعانيه وال تأمل في 

  258لمشروب عليها بسرعة.اللبن اعلى ألسنتهم كما يمر 

لقرآن الله عليه وسلم: » يتلو الله صلى اقال: قال رسول ، عن أبي هريرةو

 259من لم يعمل به «

لله عليه وسلم: » أتيت ليلة الله صلى ارسول قال: قال ، عن أنس بن مالكو

فقلت: ، كلما قرضت وفت، أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار

ون ءويقر، لذين يقولون وال يفعلونامن أمتك ء قال: خطباء؟ يا جبريل من هؤال

 260لله وال يعملون «اكتاب 

ى لله صلاقال: سمعت رسول ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيبو

لقيامة رجال فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف القرآن يوم الله عليه وسلم يقول: » يمثل ا

تعدى حدودي وضيع ، أمره فينتتل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل

ل يقذف عليه بالحجج حتى يقال: اوترك طاعتي فما يز، وركب معصيتي، ئضيافر

لصالح اويؤتى بالرجل ، لناراعلى منخره في فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه ، فشأنك

قد كان حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فحفظ 

ل يقذف له افما يز، تبع طاعتياجتنب معصيتي وائضي واوعمل بفر، حدودي

ويعقد ، إلستبرقافيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة ، بالحجج حتى يقال: شأنك به

 261لخمر.«الملك ويسقيه كأس ا عليه تاج

                                                             
 (٢٥٧(، والصحيحة )٦٤٦٧(، انظر: صحيح الجامع )١٩٩٥٨(، أحمد )٢٩١٧الترمذي ) 256
 (١٨٨٦(، الصحيحة )٣٦٥٣(، انظر: صحيح الجامع)٨٢١( )ح١٧/٢٩٧الطبراني ) 257
 (٤/١٥٦فيض القدير ) 258
 (٧٢العلم العمل )ص اقتضاء 259
 (٧٢المصدر السابق )ص 260
 (٧٣)ص 261
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ا قال: )كيف أنتم إذ -لله عنه ارضي  -لله بن مسعود اعن عبد  ،علقمةوعن 

غيرت ا فإذ، لناس سنةاويتخذها ، لصغيراويربو فيها ، لكبيرالبستكم فتنة يهرم فيها 

ذهبت ا )قال: إذ؟( لرحمناقيل: ومتى ذلك يا أبا عبد ، لسنةاغيرت ا: يوما قالو

وقلت ، ؤكماوكثرت أمر، ؤكم وقلت فقهاؤكماوكثرت قر ،جهالؤكمثرت علماؤكم وك

  262آلخرة(الدنيا بعمل التمست او، لديناوتفقه لغير ، أمناؤكم

 الهرم: كبر السن وضعفه.

 القراء: الحفظة لكتاب هللا.

 التمس الشيء: طلبه.

 يربو: يكبر.

: -وسلم لله عليه اصلى  -لله اليمان قال: قال لي رسول اعن حذيفة بن و

، لفسقالكتابين وأهل اوإياكم ولحون أهل ، تهاالعرب وأصوالقرآن بلحون ا اوءقرا»

ال ، لنوحالرهبانية واوء لغناام يرجعون بالقرآن ترجيع ابعدي أقوء فإنه سيجي

 263وقلوب من يعجبهم شأنهم«، مفتونة قلوبهم، يجاوز حناجرهم

لله عليه الله صلى اسمعت رسول قال:  -رضي هللا عنه  -عن عبس الغفاري 

، لحكماوبيع ، لشرطاوكثرة ء، لسفهاابالموت ستا: إمرة ا وسلم يقول: » بادرو

وإن ، مير يقدمونه يغنيهمالقرآن مزايتخذون ا ونشو، لرحماوقطيعة ، ستخفافا بالدماو

  264كان أقل منهم فقها«.

 يتخوف على أمته -لله عليه وسلم اصلى  -لنبي اسمعت وفي رواية: قال: ) 

لرحم الحكم وقطيعة الرشوة في الشرط والصبيان وكثرة است خصال إمرة 

لرجل ليس بأفقههم وال امير يقدمون القرآن مزاستخفاف بالدم ونشو يتخذون او

  265ء.(أفضلهم يغنيهم غنا

لله عليه وسلم: » يعني خصاال النبي صلى اقال: سمعت وفي رواية أخرى: 

وكثرة ، لرحماوقطيعة ، ستخفافا بالدماو ء،لسفهاايتخوفهن على أمته بعده إمارة 

                                                             
ده صحيح، (، وصححه األلباني، وقال الشيخ حسين سليم أسد: إسنا٣٧١٥٦( وابن أبي شيبة )١٩١(، والدارمي )٨٥٧٠الحاكم في المستدرك ) 262

 (١١١انظر: صحيح الترغيب والترهيب )
ضعيف الجامع  ، وضعفه األلباني في«راني في األوسط، وفيه راو لم يسم وبقية أيضارواه الطب(: »٧/١٦٩قال الهيثمي في المجمع الزوائد ) 263

(١٠٦٧) 
والطبراني رواه أحمد»( وقال: ٥/٢٤٥(، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٨١(، وأبو عبيد )ص٥٩( )ح١٨/٣٥(، والطبراني )١٦٠٨٣أحمد ) 264

ظر: صحيح ، وان«اابجلي، وهو ضعيف، وأحد إسنادي "الكبير" رجاله رجال الصحيح.في"األوسط"و"الكبير".. وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير 
 (٩٧٩(، الصحيحة )٢٨١٢الجامع )

 «رواه الطبراني بإسنادين وأحد إسنادي الكبير رجال الصحيح(: »٥/٢٤٥(، وقال الهيثمي )١٨/٣٧الطبراني ) 265
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لرجل بين أيديهم ليس ايقدمون ء مير يتغنون غناالقرآن مزاونشأ يتخذون ، لشرطا

  266بأفضلهم وال أعلمهم ال يقدمونه إال ليتغنى لهم «

ى وعل، وقيل: بفتحتين، لمشهور أنه بفتح فسكونا" ا"ونشوقال السندي: ) 

 كخدمء، لثاني جمع ناشىاوهو على ، ثااأي: جماعة أحد، لوجهين فآخره همزةا

قدمون لناس ياأي: ، لتقديماألول تسمية بالمصدر. "يقدمونه" من اوعلى ، جمع خادم

 انتهىلصالة.( الشاب في ا اهذ

قال: قال عوف بن مالك: ) يا طاعون خذني ، لشامياد أبي عمار اعن شدو

وسلم يقول: »ما عمر  لله عليهالله صلى األيس قد سمعت رسول ا: قال: فقالو، إليك

، لحكماوبيع ء، لسفهااولكنى أخاف ستا. إمارة ، قال: بلى؟ له«ا لمسلم كان خيرا

وسفك ، ميرالقرآن مزاينشؤون يتخذون ا ونشو، لرحماوقطيعة ، لشرطاوكثرة 

  267لدم.(ا

فقال ، لغفاري: يا طاعون خذني إليكالحكم بن عمرو اقال: قال ، لحسناعن و

لله عليه وسلم يقول: الله صلى اوقد سمعت رسول ا؟ م تقول هذلقوم: باله رجل من 

ولكني أبادر ستا: بيع ، قال: قد سمعت ما سمعتم؟. لموت«ا»أال ال يتمنين أحدكم 

، ميرالقرآن مزاينشؤون يتخذون ا ونشو، لرحماوقطيعة ، لشرطاوكثرة ، لحكما

 268لدم.(اوسفك 

لله عليه وسلم الى لله صاأنه قال: سمعت رسول ، لخدرياعن أبي سعيد و

، وصيامكم مع صيامهم، يقول: » يخرج عليكم قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم

لدين مروق القرآن ال يجاوز حناجرهم يمرقون من اون ءوعملكم مع عملهم يقر

، لقدح فال ترى شيئااوتنظر في ، لنصل فال ترى شيئاالرمية تنظر في السهم من ا

 269لفوق«افي لريش فال ترى شيئا ويتمارى اوتنظر في 

                                                             
 (٤/٢٠٩الشعب ) 266
 (١٥/٢٤٤ابن أبي شيبة )(، و١٠٥-١٨/١٠٤(، والطبراني )٢٣٩٧٠أحمد ) 267
ه لقلت: ويشهد  ،«(، وقال: وأبو المعلى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات٢٠٧-١٠/٢٠٦(. وأورده الهيثمي في المجمع )٣١٦٢الطبراني في الكبير ) 268

بن أبي ليلى، رة، وهو احديث عبس الغفاري المتقدم، وكذلك حديث عوف بن مالك كما رأيت. ثم إن الراوي الذي لم يعرفه الهيثمي، هو زيد بن م
يالسي، وقال  أبو حاتم أبو المعلى مولى بني العدوية البصري. قاله ابن معين، واابخاري، وأبو حاتم الرازي. ووثقه كل من ابن معين، وأبي داود الط

 (٣/٥٧٣(، الجرح والتعديل )٣/٤٠٥(، التاريخ الكبير )٢/١٨٤الرازي: صالح الحديث. انظر: تاريخ الدوري )
 (٤/٢٠٢(، البيهقي في الشعب )٣٧٩٠٩(، ابن أبي شيبة )١٦٩(، ابن ماجة )١٠٦٤(، ومسلم )٣٦١٠البخاري ) 269
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لله عليه وسلم: النبي صلى الله عنه قال: ) قال بن عمر رضي الله اعن عبد و

لقرآن ال اون ءيقر، ألحالمء اسفها، ألسناناث الزمان قوم أحدا»يخرج في آخر 

  270قيهم«ايجاوز تر

لله وال يقبلها وقيل اتهم ال يرفعها اءلمعنى أن قرا)..و“: الفتح”قال الحافظ في 

لنووي اته فال يحصل لهم إال سرده وقال اءفال يثابون على قرال يعملون بالقرآن 

د أنهم ليس لهم فيه حظ إال مروره على لسانهم ال يصل إلى حلوقهم فضال عن المرا

لقلب قلت وهو مثل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في اأن يصل إلى قلوبهم ألن 

يعرفونها  قوله فيهم أيضا ال يجاوز إيمانهم حناجرهم أي ينطقون بالشهادتين وال

لتالوة الحذق في اد المرالقرآن رطبا قيل اية لمسلم يقرؤون ابقلوبهم ووقع في رو

ل اظبون على تالوته فال تزاد أنهم يوالمراله وقيل اأي يأتون به على أحسن أحو

ألول القرطبي ويرجح الصوت به حكاها األسنتهم رطبة به وقيل هو كناية عن حسن 

لقرآن كأحسن ما اأبي سعيد عند مسدد يقرؤون ك عن الوداية أبي اما وقع في رو

اء ية مسلم عن أبي بكرة عن أبيه قوم أشداآلخر قوله في روالناس ويؤيد ايقرؤه 

  271ذلقة ألسنتهم بالقرآن(اء أحد

لله عليه وسلم: اصلى ، للهاقال: قال رسول ، بن عباساعن ، عن عكرمة

لسهم من ارق إلسالم كما يمايمرقون من ، لقرآن ناس من أمتيا»ليقرأن 

 272لرمية.«ا

قريبا ، قال: كنت مع عقبة بن عامر جالسا، لسليحيالملك بن مليل اعن عبد و

فخطب ، لمنبرافاستوى على ، فخرج محمد بن أبي حذيفة، لجمعةايوم ، لمنبرامن 

قال: فقال عقبة ، لناساقال: وكان من أقرإ ، لقرآناثم قرأ عليهم سورة من ، لناسا

لله عليه وسلم يقول: الله صلى اإني سمعت رسول ، ورسولهلله ابن عامر: صدق 

لسهم من اكما يمرق ، لدينايمرقون من ، قيهماال يجاوز تر، لقرآن رجالا»ليقرأن 

 273لرمية.«ا

                                                             
 (٢/١٦٣(، ابن أبي شيبة )٦٩٣٢البخاري ) 270
 (٢٩٤-١٢/٢٩٣فتح الباري البن حجر ) 271
( ٦/٢٣٢ئد)الهيثمي في المجمع الزوا (، وأورده١٩٤(، والفريابي في فضائل القرآن )١٠/٥٣٥(، والمصنف )١٧١(، وابن ماجة )٢٣١٢أحمد ) 272

 ، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: حسن لغيره.«رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح»وقال: 
 «.رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما ثقات»( وقال: ٦/٢٣١(، وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد )١٧٤٤١أحمد ) 273
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م القرآن أقواقال: » يقرأ ، عن حذيفة، عن أبي عمار، ألعمشوعن ا

هم حناجرهم وال يجاوز إيمانا والقدح ال يدعون منه ألفا وال وايقومونه كما يقام 

»274  

يلفه كما تلف ، وال ألفاا والذي ال يدع والمنافق الناس اأقرأ إن » وفي رواية: 

  275«ترقوتهال يجاوز ، لبقر ألسنتهاا

لحديث: »هلك الفاشاني في الهروي اأحمد بن محمد أبو عبيد قال 

لذين يتكلمون بأقصى اقال: ) ويكون ، لغالون«المتعمقون المتنطعون ...هم ا

  276ألعلى (الغار اوهو ، لنطعامأخوذ من ، حلوقهم

وال ألفا ا والناس منافق ال يدع منه واقال: ) وفي حديث حذيفة: من أقرأ 

أي ، يقال: لفته وفتله، أي تلويه، بلسانهاء لخالالبقرة اكما تلفت ، يلفته بلسانه

 لكأل.الرطب من ء الخالاو 277ه(.الو

لله عليه وسلم: الله صلى اقال: قال رسول ؛ لله عنهاوعن حذيفة رضي 

وفيه:( » ، لحديثاثنتان وسبعون خصلة« .... )فذكر الساعة اب اقترا»من 

، لشرطاوكثرت ، لحكماوبيع ا، لظلم فخراتخذ او، لطرقالخمور في اوشربت 

 278«مزامير،..لقرآن اتخذ او

م القرآن في صدور أقواقال: »سيبلى  -لله عنه ارضي  -وعن معاذ بن جبل 

لضأن على اونه ال يجدون له شهوة وال لذة يلبسون جلود ءفيقر ،لثوب اكما يبلى 

وإن  ،سنبلغ ا: قالوا إن قصرو ،أعمالهم طمع ال يخالطه خوف  ،لذئاب اقلوب 

 279إنا ال نشرك بالله شيئا.« ،سيغفر لنا ا: قالوا وءأسا

قلت: ومن الواضح بمكان، أن مثل هذا من تلبيس إبليس _لعنه هللا _ على 

ء يتسامحون بشياء لقراومن ذلك أن قوما من قال ابن الجوزي: )  العلماء والقراء،

لقرآن اأن حفظ ا عتقدوالذنب واأكبر من ذلك ا وربما أتواء لخطايا كالغيبة للنظرامن 

لقرآن في إهاب السالم: "لو جعل الصالة وابقوله عليه ا حتجواب والعذايرفع عنهم 

ب من لم ان يعلم أكثر من عذب ماحترق" وذلك من تلبيس إبليس عليهم ألن عذاما 
                                                             

 (٤/٢٠٧شعب اإليمان ) 274
 (٢/١٦٠بن أبي شيبة )المصنف ال 275
 (١٨٨كتاب الغربيين )ص 276
 (٢٠٤)ص“ المرشد الوجيز”(، نقال عن كتاب ١٧١المصدر السابق )ص 277
 (١١٧١( )ح٣/١٧٠(، انظر: الضعيفة )٣/٣٥٨أبو نعيم في الحلية ) 278
 (، وصححه حسين سليم أسد٣٣٤٦الدارمي ) 279
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لله الم يحترم ما يحفظ ذنب آخر قال ء لقارىالحجة وكون العلم تقوى ايعلم إذ زيادة 

 لحق كمن هو أعمى{ اعز وجل: }أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 

لله عليه وسلم: }من يأت منكن بفاحشة الله صلى اج رسول اوقال في أزو

 {ب ضعفينالعذامبينة يضاعف لها 

لحسن المتوكلي نا أحمد بن علي بن ثابت نا أبو اوقد أخبرنا أحمد بن أحمد 

لكرخي قال قال الصفار ثنا زكريا بن يحيى ثنا معروف ابن زرقويه نا إسماعيل ا

ت ادي كل يوم سبع مرالواديا تتعوذ جهنم من ذلك ابكر بن حبيش إن في جهنم لو

ت وإن الجب كل يوم سبع مراذلك دي وجهنم من الوادي لجبا يتعوذ الواوإن في 

ت يبدأ الحية كل يوم سبع مرادي وجهنم من تلك الوالجب والجب لحية يتعوذ افي 

ألوثان فقيل لهم ليس من يعلم القرآن فيقولون أي رب يبدأ بنا قبل عبدة ابفسقة حملة 

 280انتهىكمن ال يعلم(

ذين الهذالقرآن وإياكم والذين يحرفون ا» إياكم ووعن أبي الدرداء قال: 

لتي األكمة افإنما مثل ذلك كمثل ، تهاءلذين يهذون بالقرآن ويسرعون بقرابالقرآن 

  281وال أنبتت كأل«ء ال أمسكت ما

م القرآن فإنه عربي وسيكون بعدكم أقوا اأنه قال: »أعربووعن ابن مسعود، 

 282«ا بخياركميثقفونه وليسو

لي: ال تعلم  فقيل، قال: ) كنت رجال في لساني لكنة، لحارث بن قيسوعن ا

، لله فذكرت ذلك له فقلت: إنهم يضحكونالعربية. فأتيت عبد القرآن حتى تعلم ا

وال يبالون حفظ ، لقرآنافي زمان تحفظ فيه حدود إنك » قال: لعربية.( اويقولون: 

وتضيع فيه ، لقرآناوسيكون قوم بعدكم بزمان تحفظ فيه حروف ، كثير من حروفه

 283حدوده«

ا هل  -رضي هللا عنهم  –كرناها عن هؤالء الصحابة وهذه األحاديث التي ذ

تقال ا وإنم، لرأىامن قبل تقال ال ها ومثلية غيبور لمرفوع ألنه إخبار عن أماحكم 

 عن توقيف.

                                                             
 (١٠٣-١٠٢كتاب تلبيس إبليس )ص 280
 (٤/٢٠٨شعب اإليمان ) 281
282 (٤/٢٠٨) 
 تقدم 283
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وإنما معناه ، »تضيع حروفه«: ليس معناه على ظاهرهل ابن مسعود: وقو

ن في ال يتقعروو، لمتأخرينالقرآن كما يتكلف كثير من اه اءأنهم ال يتكلفون في قر

ت اءاقرلاع اوال يتوسعون في معرفة أنو، لمتأخريناحروفه كما يتقعر كثير من اء أد

 لله أعلم.اكما فعل ذلك من بعدهم. و

اء، لقراوكثر فيه ء، لفقهاافقل فيه ، لحديث في زمانناا اق هذاوقد ظهر مصد

وال ، نلقرآاويضيعون حدود ، ئهااويتقعرون في أد، لقرآنالذين يحفظون حروف ا

، لصالةاويقصرون ، لخطبايطيلون ، هيهارتكاب نوامره وايبالون بمخالفة أو

 284لمستعان.افالله ا. لضرب كثيرا اوقد رأينا من هذ، هم قبل أعمالهماءويقدمون أهو

كهذ ا فقال: أهذ، لمفصل في ركعةابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ اتى وأ

  285؟(لدقلاكنثر ا لشعر ونثرا

ألنه ؛ وإنما عاب عليه ذلك، ةاءلقرالهذ سرعة )الخطابي: اقال أبو سليمان 

 286ك معانيه (القرآن وإدراة ولم يرتلها فاته فهم اءلقراأسرع ا إذ

، هبإنما هو كالم يتكلم ، لقرآنا»ال يغرنكم من قرأ ،: لخطاباقال عمر بن و

 من يعمل به«ا نظرواولكن 

لدقل وال اروه نثر لله عنه: ) ال تنثابن مسعود رضي اعن علقمة قال: قال و

وال يكن هم أحدكم آخر ، لقلوبابه ا وحركو، عند عجائبها قفو، لشعراتهذوه هذ 

 287لسورة (ا

رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد ء قال: جا، ئلاعن أبي و، ألعمشاعن و

غير ء )من ماء ألفا تجده أم يا؟ لحرفا الرحمن كيف تقرأ هذافقال: يا أبا عبد ، للها

لقرآن قد أحصيت غير الله: وكل اقال: فقال عبد ؟ غير ياسن«ء ماأو »من ، أسن(

ما اإن أقو، لشعراكهذ ا لله: »هذافقال عبد ، لمفصل في ركعةاقال: إني ألقرأ ا، هذ

لقلب فرسخ فيه اوقع في ا ولكن إذ، قيهمالقرآن ال يجاوز تراون ءيقر

 288الحديث«نفع..

                                                             
 (٢/١٠٣ساعة للشيخ حمود التويجري )لكتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط ا 284
 تقدم 285
 (١/٢٨٣معالم السنن ) 286
 (١/٣٤٤شعب اإليمان ) 287
 (٥٣٨(، وابن خزيمة )١٠٧٦( وفي الكبرى )٢/١٧٤(، والنسائي )٢٧٦( )٨٢٢(، ومسلم )٤٩٩٦البخاري )288
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آن كإسراعك في أي أتسرع في قراءة القر« هذا كهذ الشعر»وقوله: 

 289الشعر الشعر؟! وإنما قال ذلك ألن تلك الصفة عادتهم في إنشاد إنشاد

تقانه فقال الرجل أخبر بكثرة حفظه والشعر معناه أن ا كهذ اهذقال النووي: ) 

لعجلة ففيه اط في اإلفراع واإلسرال وهو شدة الذاوهو بتشديد ا بن مسعود تهذه هذ

لقاضي اقال ء لعلماالتدبر وبه قال جمهور اولترتيل الحث على الهذ والنهي عن ا

يته ال في إسناده الشعر معناه في تحفظه وروالهذ قوله كهذ اوأباحت طائفة قليلة 

لقرآن اما يقرأون اأقو..قوله إن لعادة.( ) الترنم في اإلنشاد واوترنمه ألنه يرتل في 

ما ليس حظهم لقلب فرسخ فيه نفع معناه أن قواوقع في ا قيهم ولكن إذاال يجاوز تر

قيهم ليصل قلوبهم وليس ذلك هو اللسان فال يجاوز ترالقرآن إال مروره على امن 

 290انتهىلقلب.(المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في المطلوب بل ا

، فوجدتهم متقاربيناء لقرا»إني قد سمعت أولى بن عمر: لله اوقال عبد 

عاوية: ) إنما هو كقول د أبو ماالختالف« زالتنطع واوإياكم و، وه كما علمتمءفاقر

  291أحدكم هلم وتعال (

فأنكر ذلك ، لناسالتي أحدث األلحان اوعن أنس: أنه سمع رجال يقرأ بهذه 

 292ونهى عنه.

وهو  ،يدل على أنه محذور كبيرا وهذ: ) -رحمه هللا تعالى  -قال ابن كثير 

 -للهارحمهم -ألئمة اوقد نص ء، لغنااهب التى يسلك بها مذالقرآن باأللحان اة اءقر

فا أو لذى يزيد بسببه حر، الفاحشالتمطيط افأما إن خرج به إلى ، لنهى عنهاعلى 

 انتهى لله أعلم.(او، على تحريمهء لعلمااتفق افقد ، ينقص حرفا

سبب قلنا: وأما تجويد قراء زماننا فقد يزيد أكثر من حرف أو ينقص منه، ب

لك أحد ذة وال يكاد يسلم من التزمت والتنطع بالقراءة، وال شك أن هذا غلو ومجازف

 إال من رحم هللا حتى األئمة الذين يشار إليهم بالبنان وهللا المستعان.

                                                             
 (٢/٥٠٨) فتح الباري 289
 (١٠٥-٦/١٠٤شرح النووي على مسلم ) 290
 (، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.٢/١٥٩(، المصنف )١٧٤(، ابن ماجة )٢٠٤٦٤أحمد ) 291
 (١٩٨ابن كثير فضائل القرآن )ص 292
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م وقد حدا هذا التكلف الممقوت ببعض المشايخ والقراء حتى ظنوا أن من ل

تالي يكون يقرأ بهذا النوع، أنه مخطىء، وأنه لم يرتل القرآن كما أنزله هللا، وبال

 شك وال ريب أن هذا غلط، عافانا هللا وإياهم.آثما ومفرطا، وال 

  293ا فيه (وال تنطعو، للهء لقرآن صفاا اوءقراقال: ) ، عن سعيد بن جبيرو

لقرآن ا الحديث: »زينوا اوقال شعبة: ) نهاني أيوب أن أحدث بهذ

 تكم«(ابأصو

لحديث ا الناس بهذاقال أبو عبيد: ) وإنما ذكره أيوب فيما يرى أن يتأول 

نهاه ا فلهذ، لمبتدعةاأللحان الله عليه وسلم في هذه الله صلى ان رسول لرخصة ما

 ذلك.لحديث غير ايعني معنى  294أن يحدث به(

اء ئل: نا سليمان: ) ما شبهت قراألعمش قال: قال لي شقيق أبو ووعن ا

ذبحها لم يجد فيها ا فإذ ،فمن رآها ظن أنها سمان  ،زمانك إال بغنم رعت حمضا 

 295شاة سمينة (

فات العزاتا من القرآن رجال وإنهم أحسن أصواكعب قال: »ليقرأن عن 

لله اد ال ينظر ام بالسواوليصبغن أقو، لقيامةالله إليهم يوم اإلبل ال ينظر اة اوحد

 296لقيامة«اإليهم يوم 

ال علم ، لقرآن قد قرأه عبيد وصبيانا البصري قال: ) إن هذالحسن اعن و

لله عز وجل: }كتاب أنزلناه إليك مبارك اقال  ألمر من أوله.ا اولم ينالو، لهم بتالوته

لله ما هو بحفظ حروفه اأما و، لعمل بعلمهاتباعه و، اأما تدبر آياته، آياته{ا ليدبرو

، فما أسقط منه حرفا، لقرآن كلهاحتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت ، وإضاعة حدوده

حدهم ليقول: حتى إن أ، لقرآن في خلق وال عملالله أسقطه كله ما يرى له اوقد و

ء لحكمااوال ء لعلمااوال اء بالقرء لله ما هؤالاو، حدالسورة في نفس واإني ألقرأ 

  297ء.(لناس مثل هؤالالله في اال كثر ا، تقول مثل هذاء لقرامتى كانت ، لورعةاوال 

                                                             
 (٢/١٦٠المصنف ) 293
 ولو له روي كما للها على متوكال لحديثا روى -للها رحمه -شعبة نا ثم: »وقال كثير بنا عنه ونقله(، ١٠٠أبو عبيد فضائل القرآن )ص 294

: بالقرآن لصوتا تحسين من دالمراو: كثير بنا قال ثم ،(٣٥)ص  له لقرآنا فضائل ها... «  كثير ءشي لسنةا من لترك مبطل يتأوله حديث كل ترك

 ذلك. على أدلة ذكر ثم ،به لتخشعاو وتحزينه تطريبه
 (٢/١٦١)ابن وضاح في البدع  295
 (٥/٣٧٧أبو نعيم في الحلية ) 296
 تقدم 297
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لقرآن ليعمل ايقول: ) إنما نزل ، لفضيلالصمد بن يزيد: سمعت اعبد وقال 

حالله ا قال: أي ليحلو؟ لعمل بها: قيل كيف قال، ته عمالاءلناس قرابه فاتخذ 

 298عند عجائبه.(ا ويقفو، هيهاعن نوا وينتهو، مرهابأوا ويأتمرو، مهاحرا ويحرمو

لقرآن ألسباب وحجب امن فهم ا لناس منعواأكثر قال أبو حامد الغزالي: ) 

لقرآن: أولها أن يكون ار افعميت عليهم عجائب أسر، لشيطان على قلوبهماسدلها 

يتولى حفظه ا وهذ، جها من مخارجهاالحروف بإخرامنصرفا إلى تحقيق لهم ا

ل يحملهم على افال يز، لله تعالىاليصرفهم عن معاني كالم اء شيطان وكل بالقر

على ا يكون تأمله مقصورا فهذ، يخيل إليهم أنه ال يخرج من مخرجه، لحرفاترديد 

ان لمن كان مطيعا لشيطاوأعظم ضحكة ؟ لمعانيافأنى تنكشف له ، لحروفامخارج 

  299لتلبيس (ا المثل هذ

ئهم ائيل على يدي قراوعن محمد بن وضاح قال: ) إنما هلكت بنو إسر

  300ئهم وفقهائهم. (األمة على يدي قراوستهلك هذه ، وفقهائهم

قلت: صدق ورب الكعبة، ما أشبه الليل بالبارحة، لقد رأينا من هذا الضرب 

راءة القرآن على العوام قما يبلغ منه العجب، فقد تجرأ بعضهم على القول بحرمة 

الذين ال يعلمون التجويد، فنتج عن ذلك هجران كثير منهم تالوة كتاب ربهم، ذلك 

آن بدون تجويد ال تجوز، وهذا خطأ راءة القرقألن أوالئك القراء أوهموهم بأن 

فاحش ومنكر من القول وزور، بل هو ضالل مبين. وهؤالء قد لعب بهم الشيطان 

 ١٧فغفلوا عن قوله تعالى: } ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر { ] القمر:

وقوله تعالى: } إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا { ]  301[،
                                                             

 (٧٣اقتضاء العلم العمل )ص 298
 ( وقد مر قريبا.١/٢٩٢اإلحياء ) 299
 (-ه٢٨٠( لمحمد بن وضاح المرواني األندلسي القرطبي )ت١٥٣كتاب البدع ) 300
 أن ويجوز ؟عليه نفيعا لحفظه طالب من فهل ،حفظه داأر من عليه وأعنا للحفظ سهلناه أي( للذكر لقرآنا يسرنا ولقد)في تفسيره:  قال القرطبي 301

 :قال ،وألجمه أسرجه اإذ للغزو فرسه ويسر ،رحلها اإذ: للسفر ناقته يسر من  مأخوذ للذكر هيأناه ولقد: لمعنىا يكون
 أصنع كنت لذيا يجزيني هنالك...  اميسر باللجام إليه وقمت
 إال ةالتورا ونءقري ايكونو ولم ،ئيلاإسر لبني اهذ يكن ولم: غيره وقال ،لقرآنا إال اظاهر كله يقرأ كتاب للها كتب من ليس: جبير بن سعيد وقال
 ،أحرقت حين هقلب ظهر عن ةالتورا لهم كتب لما بعزير افتتنوا ذلك أجل ومن ،عليهم للها تاصلو وعزير نون بنا ويوشع وهرون موسى غير ا،نظر
 ذلك فيهم ينجع أن هو الفتعالاو ،لذكرا ايفتعلو أي ،فيه ما اليذكرو كتابه حفظ ألمةا هذه على تعالى للها فيسر( ةاءبر) سورة في بيانه تقدم ما على
 اه.(فيهم. وكالتركيب تاكالذ يصير حتى

 { للذكر لقرآنا يسرنا ولقد})وقال ابن كثير في تفسيره: 
 [٢٩ص:]{ أللبابا أولو وليتذكر آياته اليدبرو مبارك إليك أنزلناه كتاب: }قال كما. لناسا ليتذكر ،دهاأر لمن معناه ويسرنا ،لفظه سهلنا: أي
 [٩٧مريم:]{ الد قوما به وتنذر لمتقينا به لتبشر بلسانك يسرناه فإنما: }تعالى وقال ،

 .تهاءقر هونا: يعني{ للذكر لقرآنا يسرنا ولقد: }مجاهد قال
 .أللسنا على تالوته يسرنا: لسديا وقال
 .وجل عز ،للها بكالم يتكلم أن لخلقا من أحد ستطاعا ما ،آلدميينا لسان على يسره للها أن لوال: عباس بنا عن لضحاكا وقال
 وأوردنا". أحرف بعةس على أنزل لقرآنا اهذ إن: "قال أنه وسلم عليه للها صلى لنبيا عن تقدم ما لقرآنا تالوة لناسا على ،تعالى ،تيسيره ومن: قلت

 اه(.لمنةاو لحمدا ولله ،هاهنا إعادته عن أغنى بما وألفاظه بطرقه لحديثا
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والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو » [، وقوله عليه الصالة والسالم:  ٩٧مريم:

لذي النووي: »وهو ايجد صعوبة ومشقة قال الحديث. أي: «عليه شاق له أجران 

 يتردد في تالوته لضعف حفظه ..«

لتعتعة( في و)ا 302ته ويتبلد فيها لسانه.(اءأي يتردد في قرقال ابن األثير: )  

: 304وقد جاء تفسير ذلك في رواية عند أحمد 303من حصر أو عي.لتردد فيه الكالم ا

، وهذا الحديث عام في كل من يقرأ «والذي يقرؤه تشتد عليه قراءته، فله أجران»..

القرآن وتشتد عليه قراءته فلم يخص قارئ من قارئ فال يجوز تخصيصه، ودل 

لله افي دين تحكم على أنه مأجور غير آثم رغم أنه ال يجيد القراءة. وغير ذلك 

لقرآن ال تجوز بغير اة اءعلى من زعم أن قروفيه رد ، عفانا هللا منه، تعالى بالباطل

 وباهلل التوفيق. ، لتجويد يخل بالصالةاأو أن ترك ، لتجويدا

 لسختياني: »ال خبيث أخبث من قارئ فاجر«اأيوب وقال 

رز لمبالفاجر الفاجر أخوف مني من ا»ألنا للقارئ وقال مالك بن دينار: 

 305«اأبعدهما غورا إن هذ، بفجوره

لعزيز همة إال في قوة القرآن الم يبق لمعظم من طلب وقال أبو شامة: ) 

لرغبة امخارج حروفه وث عن لبحالنطق بألفاظه واحفظه وسرعة سرده وتحرير 

لصوت به.وكل ذلك وإن كان حسنا ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى افي حسن 

لوقوف عند حدوده وثمرة العمل بمقتضاه والتفكر فيه واه ووأحرى وهو فهم معاني

 306تالوته(لله تعالى من حسن اخشية 

لمجودة: فيهم تنطع اء افالقر) : -رحمه هللا تعالى  -وقال اإلمام الذهبي 

عاة الهمة إلى مرايبقى مصروف ء لقارىالمجود ائد يؤدي إلى أن اوتحرير ز

، لله تعالىالتنطع في تجويدها بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب او، لحروفا

لله النفس مزدريا بحفاظ كتاب التالوة لله ويخليه قوي الخشوع في اويصرفه عن 

ال يحفظون إال اء لقراوبأن ، لمسلمين يلحنونالمقت وأن ابعين  ليهماتعالى. فينظر 

وأما عملك فغيرصالح ، وما علمك؟! عرفتا أنت ماذفليت شعري ، ة اءلقراذ اشو

                                                             
 (.٨/٣٥(، واللسان )١/١٩٠النهاية في غريب الحديث ) 302
 (٤٦مختار الصحاح )ص 303
 (٢٤٦٣٤أحمد ) 304
 (٧٥اقتضاء العلم العمل )ص 305
 (١٩٣المرشد ) 306
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ويبصرك ، فالله يوفقك، لخوفالحزن والخشية واوأما تالوتك فثقيلة عرية عن ، 

ء وهؤال، يطلتمطالنغم واء اوضدهم قرء. لرياالجهل واويوقظك من رقدة ، رشدك

فقد رأيت من يقرأ ، لجملةالجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في افي 

وبدل ، لنفوسالقلوب وأبرم اقرأ قسى ا صحيحا ويطرب ويبكي. نعم  ورأيت من إذ

ء وبالجمع فأبعد شي، ياتابالرواء لقراو، لجنائزيةاوأسوأهم حاال ، لله تعالىاكالم 

وشعارهم في تكثير ، لقصداتالوة بما يخرج عن لاعلى ء وأقدم شي، لخشوعاعن 

لتغليظ اعفنا من اقرأ يا رجل وا آت.الرالالمات وترقيق اوتغليظ تلك ، وجوه حمزة

وآخر منهم إن حضر ا؟ كم هذ فإلىلمدود ووقوف حمزة او، إلمالةالترقيق وفرط او

لتهوع او، لسكتالوجوه وائب اب جعل ديدنه إحضار غرافي ختمة أو تال في محر

وأتى بكل خالف ونادى على نفسه أنا )أبو فالن(  فاعرفوني فإني عارف ، لتسهيلبا

لله بخير إنك حجر منجنيق ورصاص على اال صبحك ؟ بالسبع إيش يعمل بك

 307(ألفئدة.ا

قع وقد و: ) -رحمه هللا تعالى  -وقال الشيخ حمود بن عبد هللا التويجري 

 ؛ميرالقرآن مزايتخذون  لذينء النشا اومن آخرها ظهور، ألحاديثاق هذه امصد

جيع لذين يرجعون بالقرآن تراء القراوهم ا، إال في زماننا هذا لم يوجدوء فهؤال

ال عات فاإلذالقارئ في بعض اما نسمع صوت ا لنوح! وكثيرالرهبانية واوء لغناا

تهم اءين قروبء لغناالما بين ؟ ! هل هو يقرأ أو يغني؛ ندري قبل أن نفهم ما يلفظ به

ا: لله عنه مرفوعاونذكر بذلك قوله في حديث حذيفة رضي ، لتامةالمشابهة امن 

فتونة م، لنوحالرهبانية واوء لغنااقوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع ء »وسيجي

مير ازلقرآن مالذين يتخذون ء النشاوظهور ، لذين يعجبهم شأنهم« اقلوبهم وقلوب 

ون لله عنه أنهم يكونا لحكم بن عمرو رضيافي زماننا فيه تصديق لما في حديث 

 (٢/١٢١انتهى إتحاف الجماعة )لله أعلم.(الزمان. وافي آخر 

لم كان لله عليه وسالنبي صلى اها: أن ائد: إحداألحاديث فواوفي هذه وقال: ) 

 لسهلةاة اءلقرايحب 

لى علثانية: أنه كان يأمر أصحابه أن يقرأ كل منهم بما تيسر عليه وسهل ا

 لسانه.

                                                             
 (27-25صزغل العلم ) 307
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 ة.اءلقرالتكلف في اعليهم بعدم  لثالثة: ثناؤها

ضي وكذلك أصحابه ر، لحروفالتجويد ومخارج ابعة: أنه لم يكن يعلمهم الرا

ولو  ،لحروفالتجويد ومخارج الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعلم في ا

س وروم لعجم من فرالمعلوم ما فتح عليهم من أمصار اإليه! ومن ا لسبقوا؛ كان خير

نهم عولم ينقل ، لقرآن بما يسهل على ألسنتهمايعلمونهم ا وكانو، هموبربر وغير

لمه تعا ما أهملو؛ لتجويد الزمااولو كان ، لحروفايعلمونهم مخارج ا أنهم كانو

 وتعليمه.

 لحروف.اج المتعمقين في إخر، اةاءلقرالمتكلفين في الخامسة: ذم ا

أن  أو، لتجويدار لقرآن ال تجوز بغياة اءلرد على من زعم أن قرالسادسة: ا

عة لنبوي أن جماالمسجد اوقد أخبرني بعض من أم في ، لتجويد يخل بالصالةاترك 

لمتكلفون ا وما علم أولئك، لصالة بالتجويداعليه إذ لم يقرأ في ا لمتكلفين أنكروامن 

يض ألباألحمر والعجمي وابي واألعرالله عليه وسلم أقر النبي صلى الجاهلون أن ا

تكلفين لمالله عليه وسلم ذم اوأنه صلى ، وقال لهم: كل حسن، تهماءألسود على قراو

لغالب او هته كما اءلسهم ويثقفونه ويتنطعون في قرالقدح والذين يقيمونه كما يقام ا

 ألزمان.التجويد في هذه اعلى كثير من أهل 

 لله عز وجل.اوجه ء بتغاالقرآن اة اءألمر بقرالسابعة: ا

لذين يتأكلون اء القراكما عليه كثير من ا ة أجراءلقرالثامنة: ذم من يأخذ على ا

، لناسال اة وسيلة لسؤاءلقراوكذلك من يجعل ، لمحافل وغيرهاالمآتم واة في اءبالقر

ة متكلفة يتنطع اءفيقرأ قر، يجلس أحدهم؛ مالحرالمسجد اوقد رأيتهم يفعلون ذلك في 

ويكاد ، مر وجههويح، جهاوتنتفخ أود، ئها أعظم شدة ومشقةاويعالج في أد، فيها

؛ ويفرش عنده منديال أو نحوه، لكرب في تكلفه وتنطعهايغشى عليه مما يصيبه من 

ق ما في امصدا وهذ، ته ما يسمحون به من أوساخهماءلمستمعون لقراليلقي فيه 

  308لله عنهما(ان بن حصين وحديث أبي سعيد رضي احديث عمر

 من كالم الشيخ حمودقلت: ويؤخذ من مجموعة هذه األحاديث فوق ما تقدم 

 :-رحمه هللا  -التويجري 

                                                             
 (.١٢٤-٢/١٢٣إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة ) 308
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 النهي عن القراءة باأللحان –١

ع التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة، وقد وصف الشار –٢

 ن.الشريعة بأنها سهلة سمحة وإنما ندب الشدة على الكفار، والرأفة بالمؤمني

 عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. –٣

 إنكار المنكر. وجوب –٤

الحض على قتال الخوارج بشرط أن يظهروا رأيهم، وينصبوا للناس  –٥

 القتال.

أن فيها حجة لمن قال بتكفير الخوارج وإليه يميل اإلمام البخاري رحمه  –٦

حيث قرنهم بالملحدين، وبذلك صرح ابن العربي في شرح « صحيحه»هللا 

يمرقون من »ى هللا عليه وسلم الترمذي، فقال: الصحيح أنهم كفار؛ لقوله صل

وكل منهما إنما هلك « ثمود»وفي لفظ: « ألقتلنهم قتل عاد»ولقوله: « اإلسالم

إنهم »، وال يوصف بذلك إال الكفار، ولقوله: «هم شر الخلق»بالكفر، وبقوله: 

 309، قاله الحافظ.«أبغض الخلق إلى هللا تعالى

                                                             
لما بأن هدفهم نصر : وإذا كان هذا حال الخوارج؛ فهل هم شر من الكفار األصليين كاليهود والنصارى والمشركين ع-عفا هللا عنه  -قال ملخصه  309

 من كل: ) -عالى ترحمه هللا  -اإلسالم على حسب شطحهم وأهوائهم؟ أم ال؟ هذا سؤال مهم وأترك اإلجابة ألهل العلم، قال شيخ اإلسالم بن تيمية 
ً  كان  سواء البدعة، من نوع بذلك المؤمن في كان وإن به، كفر من كل من خير فهو-وسلم وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى-محمد به جاء بما مؤمنا

 :كانت
 الخوارج، بدعة-1

 والشيعة،-2

  والمرجئة،-3

  والقدرية،-4

ً  كفراً  كفار والنصارى اليهود فإن غيرهم،: أو  وعلى عليه هللا صلى-للرسول موافق أنه يحسب كان إذا والمبتدع اإلسالم، دين من باالضطرار معلوما
ر ولو به، كافراً  يكن لم لـه مخالف ال-وسلم وصحبه آله  (.وسلم وصحبه آله علىو عليه هللا صلى-الرسول كذَّب من كفر مثل كفره فليس يُكفر أنه قُّدِ

 (،٣٥/٢٠١مجموع الفتاوى )
 من جعلي أن هللا أبى والمجوسي، اليهودي وال األصلي، الكافر مثل هو ليس جلت، وإن ببدعة كُفِّر ومن: )-هللا رحمه-الشعبي نفيع أبي بن عبيد وقال
 آله وعلى عليه هللا صلى-الرسول عاند كمن وابتدع، وضل العظائم، ارتكب وإن وزكى، وحج، وصلى، وصام، واآلخر، واليوم ورسوله باهلل آمن

 (١٧٣اإلنصاف سبيل لالئتالف )ص (وأهلها البدع من هللا إلى نبرأ ولكن وكفر، الشرائع ونبذ الوثن، وعبد-وسلم وصحبه
 يؤمن فلم-وسلم وصحبه هآل وعلى عليه هللا صلى-النبي رسالة بلغته من أن واإلجماع والسنة بالكتاب ثبت وقد: )-تعالى هللا رحمه-الذهبي الحافظ وقال

 :إلى تنقسم الذنوب أن فكما شرعي، حكم بالخطأ العذر وألن النبوة؛ وأعالم الرسالة، أدلة لظهور باالجتهاد، االعتذار منه يقبل ال كافر، فهو به
  كبائر-1

  وصغائر،-2

 : إلى تنقسم والواجبات
  أركان-1

ً  ليست وواجبات-2  .أركانا

 : إلى ينقسم الخطأ فكذلك
  مغفور،-1

  مغفور، وغير-2

 : المسائل هذه بعض في فالمخطئ كذلك كان وإذا األمة، لهذه بالخطأ المؤاخذة رفع أوجبت إنما والنصوص
  اإليمان، أصول عامة في لهم مباينته مع الكتاب وأهل المشركين من بالكفار يلحق أن إما-1

ً  أنها مع والتحريم، اإليجاب مسائل في بالمخطئين يلحق أن وإما-2  .اإليمان أصول من أيضا
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 خطورة الجهل بالدين واالستبداد بالرأي. –٧

بيان أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج  –٨

 منه، ومن غير أن يختار دينا على دين اإلسالم.

 أن المرء قد يخرج من الدين وهو ال يشعر. –٩

لة فيها الرد على قول من قال: ال يخرج أحد من اإلسالم من أهل القب –١٠

 قاله الطبري. بعد استحقاقه حكمه إال بقصد الخروج منه عالما،

يفضي  فيها الزجر عن األخذ بظواهر جميع اآليات القابلة للتأويل، التي –١١

 القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف؛ ألن هؤالء الخوارج ما خرجوا عن

 جادة اإلسالم إال عن هذا الطريق.

راءة القرآن ال يدل على صدق إيمان الشخص حتى يقوم قأن مالزمة  –١٢

 ه كما ينبغي.بالعمل ب

الغاية  أنه ال يكتفي في التعديل بظاهر الحال، ولو بلغ المشهود بتعديله –١٣

 في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله، قاله الحافظ.

 بيان جواز قراءة القرآن بغير تجويد. –١٤

 الزجر عن أخذ المال وغيره من أعراض الدنيا على تالوة القرآن. –١٥

 ير من االشتغال بالقراءة عن معرفة الفرائض والواجبات فترىالتحذ –١٦

 شخصا يتصدى لإلقراء وال يعرف ما يفسد الصالة ناهيك عن غيرها.

 ذم اتخاذ القرآن وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا. –١٧

 بيان المقصود من قراءة القرآن وتالوته، وهو حفظ القرآن ثم تدبر –١٨

 مل به.ة حقائقه ولطائفه ودقائقه وما يراد به، ثم العمعانيه وفهم أحكامه ومعرف

 بيان خطورة قراءة القرآن مع نبذ العمل، وقراءته بغير فهم. –١٩

                                                             
 لها والجاحد ين،الد وقواعد اإليمان أصول أعظم من هو: المتواترة الظاهرة المحرمات وتحريم المتواترة، الظاهرة الواجبات بوجوب اإليمان فإن

 .خطئه مع باالتفاق بكافر ليس بعضها في المجتهد أن مع باالتفاق، كافر
ً  أشد ورسوله؛ باهلل المؤمنين من المخطئين أن فمعلوم: الصنفين بأحد إلحاقه من بد ال كان وإذا  يلحق أن فوجب كتاب،ال وأهل بالمشركين منه شبها
ً  األمة عمل مضى هذا وعلى بهم،  العلم مع هذا هم،غير على تجري التي اإلسالم أحكام عليهم تجري هؤالء من المخطئين عامة أن في وحديثاً، قديما
 (.٤٩٧-١٢/٤٩٦السير ) (األكبر النفاق منافقون المبتدعة من كثيراً  بأن
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ن القرآن أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، القراء الفجرة الذين يقرؤو –٢٠

 وال يعملون به.

قوى لعلم تا من لم يعلم إذ زيادةأن عذاب من يعلم أشد وأنكى من عذاب  –٢١

 لحجة.ا

 أن فيها علما من أعالم النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع. –٢٢

بيان شيء من عالمات الساعة الصغرى وظهور ذلك في هذا الزمان،  –٢٣

 وهللا أعلم بالصواب.

في ذكر بعض  -رحمه هللا تعالى  -وأختم هذه الكلمة بكالم ابن الجوزي 

بابا ] في “: تلبيس إبليس”لقراء. فقد عقد في كتابه تلبيسات إبليس على العلماء وا

 310لعلم [افي فنون تلبيس إبليس على العلماء 

 اء:لقراذكر تلبيسه على : ) -رحمه هللا  -قال 

لشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمره في اآت افمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقر

جبات فربما الواوئض الفرابها ويشغله ذلك عن معرفة اء ألقراجمعها وتصنيفها و

لصالة وربما حمله حب اوال يعرف ما يفسد اء رأيت إمام مسجد يتصدى لألقر

م لعلاويأخذ عنهم ء لعلماالجهل على أن يجلس بين يدي التصدر حتى ال يرى بعين ا

لعمل به ثم القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم اد حفظ المراأن ا لعلموا ولو تفكرو

لشرع التشاغل بالمهم من علوم اطهر أخالقها ثم لنفس وياإلقبال على ما يصلح ا

لقرآن البصري أنزل الحسن األهم قال الزمان فيما غيره الفاحش تضييع الغبن اومن 

لعمل ا التالوة وتركواعلى ا قتصروالناس تالوته عمال يعني أنهم اليعمل به فاتخذ 

لصحيح المشهور واتر المتوابه بالشاذ ويترك ابه ومن ذلك أن أحدهم يقرأ في محر

لغريب اإظهار ا لشاذ وإنما مقصود هذا الصالة ال تصح بهذاأن ء لعلمااعند 

لناس وإقبالهم عليه وعنده أنه متشاغل بالقرآن ومنهم من يجمع االستجالب مدح 

ج للقرآن عن نظمه ومنهم اال يجوز ألنه إخرا آت فيقول ملك مالك مالك وهذالقرا

ن النيرايوقدون ا مكروه وقد صاروت وذلك التكبيرالتهليالت وات والسجدامن يجمع 

جتماع التسبب إلى التشبه بالمجوس والمال والكثيرة للختمة فيجمعون بين تضييع ا

ا لإلسالم وهذا زاإعزا بالليل للفساد ويريهم إبليس أن في هذ 311لرجالاوء لنساا

                                                             
 (١٠١تلبيس إبليس )ص 310
 ويشبه هذا االحتفاالت بالمناسبات التي يفعلها أصحاب المدارس والمعاهد والدور التحفيظية عندما يختم أحد تالميذهم القرآن. 311



      
 

 - 85 - 

لمشروع ومن ذلك أن منهم من يتسامح الشرع باستعمال از اتلبيس عظيم ألن إعز

ة على من لم يقرأ عليه وربما كانت له إجازة منه فقال أخبرنا تدليسا اءلقرء ابادعا

ها فعل خير وينسى اآت ويرالقراألمر في ذلك قريب لكونه يروي اوهو يرى أن 

ثنين وثالثة المجيد يأخذ على ء المقرىابين ومن ذلك أن الكذاكذب يلزمه إثم ا أن هذ

ثم يكتب خطه بأنه ء ألشياا لقلب ال يطيق جمع هذهاويتحدث مع من يدخل عليه و

ثنان المحققين يقول ينبغي أن يجتمع اة فالن وقد كان بعض اءقد قرأ على فالن بقر

ة اءلقرايتبارون بكثرة اء لقراما من احد ومن ذلك أن أقواعلى وا أو ثالثة ويأخذو

لطويل ثالث النهار الناس ويقيم شخصا ويقرأ في اوقد رأيت من مشايخهم من يجمع 

م لذلك ويحسنونه كما يفعلون في العواصر عيب وإن أتم مدح وتجتمع ختمات فإن ق

ة اءلقرامن تلبيسه ألن ا با وهذالتالوة ثوالسعاة ويريهم إبليس أن في كثرة احق 

ينبغي أن تكون لله تعالى ال للتحسين بها وينبغي أن تكون على تمهل وقال عز 

 لناس على مكث{ اوجل: }لتقرأه على 

 لقرآن ترتيال{ اوقال عز وجل: }ورتل 

أللحان وقد كانت إلى حد قريب اة اءقرا أحدثواء لقراومن ذلك أن جماعة من 

لشافعي أنبأنا محمد بن اوعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره ولم يكرهها 

ني نا أبو بكر أحمد بن علي بن الل ثنا الهمذالحسين بن سعد اناصر نا أبو علي 

ستماع الشافعي أما الربيع بن سليمان قال قال اا لسياحي ثنالفضل ثنا الفضل بن ا

 لصوت.األلحان وتحسين اة اءب فال بأس به وال بأس بقراألعراونشيد اء لحدا

يلحنون ا لشافعي إلى ما كان في زمانه وكانوالمصنف: وقلت إنما أشار اقال 

ألغاني وكلما قرب ذلك من مشابهة اذلك على قانون ا ليوم فقد صيروافأما ا بيسر

لقرآن عن حد وضعه حرم ذلك ومن ذلك أن قوما اهته فان أخرج ادت كرازء الغنا

أكبر من ذلك ا وربما أتواء لخطايا كالغيبة للنظرامن ء يتسامحون بشياء لقرامن 

لصالة ابقوله عليه ا حتجواب والعذالقرآن يرفع عنهم اأن حفظ ا عتقدوالذنب وا

من تلبيس إبليس عليهم ألن  حترق" وذلكالقرآن في إهاب ما السالم: "لو جعل او

ء لقارىالحجة وكون العلم تقوى اب من لم يعلم إذ زيادة اب من يعلم أكثر من عذاعذ

لله عز وجل: }أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الم يحترم ما يحفظ ذنب آخر قال 

 لحق كمن هو أعمى{ ا

بفاحشة لله عليه وسلم: }من يأت منكن الله صلى اج رسول اوقال في أزو

 ب ضعفين{العذامبينة يضاعف لها 
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دي كل يوم الواديا تتعوذ جهنم من ذلك ا..قال بكر بن حبيش إن في جهنم لو

لجب كل يوم سبع ادي وجهنم من ذلك الوادي لجبا يتعوذ الوات وإن في اسبع مر

لحية كل يوم سبع ادي وجهنم من تلك الوالجب والجب لحية يتعوذ ات وإن في امر

ألوثان فقيل لهم القرآن فيقولون أي رب يبدأ بنا قبل عبدة ابفسقة حملة ت يبدأ امر

 “تلبيس إبليس”انتهى من كتاب ليس من يعلم كمن ال يعلم( 

 

*     *     * 
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 فصل:

 في بيان حكم حفظ القرآن

 

لشافي الجرجاني في األمة صرح به القرآن فرض كفاية على اعلم أن حفظ ا

ال يتطرق فتر فيه التوالمعنى فيه أال ينقطع عدد الجويني: واوغيرهما. قال لعبادي او

ين وإال أثم لباقالعدد سقط عن ا التحريف فإن قام بذلك قوم يبلغون هذالتبديل واإليه 

 لكل.ا

لصحيح: » خيركم القرب ففي اوتعليمه أيضا فرض كفاية وهو من أفضل 

 312اهلقرآن وعلمه «.امن تعلم 

 لتبديل.التحريف والقرآن من ابحفظ سبحانه وتعالى  هللاتكفل ولقد 

 [ ٩الحجر:لذكر وإنا له لحافظون { ] اإنا نحن نزلنا قال تعالى : } 

آلية ابين تعالى في هذه قال الشيخ األمين الشنقيطي رحمه هللا تعالى : ) 

د فيه أو ينقص اوأنه حافظ له من أن يز، لعظيمالقرآن الذي نزل الكريمة أنه هو ا

ضع أخر كقوله: وإنه لكتاب المعنى في موا اوبين هذ، أو يبدلء أو يتغير منه شي

-٤١:٤١لباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ] اعزيز ال يأتيه 

[ لى قوله: ٧٥:١٦[ وقوله: ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ]٤٢

لضمير في اآلية أن اح في معنى هذه لصحياهو ا [ وهذ٧٥:١٩ثم إن علينا بيانه ]

 313اهلقرآن.(الذي هو الذكر اجع إلى اقوله: وإنا له لحافظون ر

لذكر وإنا له الحسن عن قتادة قوله: )إنا نحن نزلنا الطبري بسنده اأخرج 

لباطل: إبليس )من بين يديه وال الباطل( والحافظون( قال في آية أخرى: )ال يأتيه 

فال يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطال وال ينتقص ، حفظهلله ثم امن خلفه( فأنزله 

 314اهلله من ذلك.احفظه ، منه حقا

                                                             
 ( وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء هللا.١/٤٥٦( ؛ والبرهان للزكشي )١/٩٩اإلتقان للسيوطي ) 312
 (٢/٢٥٥أضواء البيان )  313
 (١٧/٦٨الطبري )تفسير  314
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نزله لقرآن كامال كما أاحفظ فبين الحق جل وعال في هذه اآلية الكريمة أنه 

فإن حفظه يصبح فرض كفاية في حق وإذا كان األمر كذلك، على قلب رسوله. 

 لمسلمين..األمة وعامة اد اسو

إذ ال تصح ، لفاتحة ونحوها فهو فرض عين على كل فردأما حفظ بعضه كا

»ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة ـ: لله عليه وسلم اصلى ـ لفاتحة لقوله الصالة بغير ا

 315لكتاب «.ا

ومة على حفظه المدالقرآن أو أتم حفظ بعضه فيجب عليه اأما من أتم حفظ 

ا وء}فاقرـ: تعالىـ  لمفسرين إلى أن قولهاوقد ذهب كثير من ، وعدم تعريضه للنسيان

سة الصالة أي درالقرآن بعينها دون اة اءد به قرالمرا[ و٢٠]المزمل:ما تيسر منه{ 

وتحقيقا لقوله تعالى: }بل هو آيات بينات في ، 316لنسياناألمن من القرآن ليحصل ا

 [٤٩]العنكبوت:لعلم ... { ا الذين أوتواصدور 

ا، ونهيا وخبرا لحق أمرالداللة على اضحة في القرآن آيات بينة وا اأي: هذ

 317ا.لله عليهم حفظا وتالوة وتفسيرايسره ء، لعلماايحفظه 

لقرآن على نحو ما سلف إال الشرعي لحفظ الحكم ا اقد قرروء لفقهااكان ا وإذ

لهمم على اف انصراوذلك لما نلحظه في عصرنا من ، ليوم ألزمالقرآن اأن حفظ 

( في كلمة بليغة يصف حال ١٩٣٧ة لمتوفى سن)افعي الراقال ، لمجيدالقرآن احفظ 

ه أن يكون هما يعتلج في األسف وأبلغه بل أحراليوم: ) نحن نأسف أشد اشباب 

لقرآن اعن جمع ا نصرفواأليام قد اهذه ء لضلوع إذ نرى نشالصدر ويستوقد في ا

قليلة اء إال أجزا ـ إن حفظوـ فال يحفظون منه ا، ة وتجويداءستيعابه وأحكامه قراو

اء لماعز نبت على سواثم يشب أحدهم كما يشب قرن ، ونها بعد ذلكعلى أنهم ينس

نسلخ من جلدته او، ويخرج وقد عق لغته وأنكر قومهاء!! لتواوال يثبت إال على 

 318فاعرفوني!(ا وال يستحيي من ذلك أن يقول هانذ، بهاستهان بدينه وخرج من آداو

                                                             
 ومسلم ـ، عنه للها رضي ـ لصامتا بن عبادة عن لمأموماو لإلمام ةاءلقرا وجوب باب ،لصالةا صفة(، ١/٢٦٣) لبخاريا: عليه متفقمتفق عليه  315

 .ركعة كل في لفاتحةا ةاءقر وجوب باب ،لصالةا كتاب (،٢٩٥)
 (١٥/١٨٧تفسير الرازي ) 316
 (٣/٤١٧تفسير ابن كثير ) 317
 (٣٩؛ وكيف تحفظ القرآن )صبيروت ـ لعربيا لكتابا راد: ط(، ٢٤٣إعجاز القرآن )ص 318
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جل ولله عز ان ونعمة م، عيالوالمسلم امهمة جلية من مهام فإن حفظ القرآن 

ف اهدلمخلصين وللتحفيظ أالعاملين العالمين ايتفضل بها على من رضيه من عباده 

 منها:وفوائد جليلة مهمة 

 لتحريف.الضياع أو القرآن من احفظ األولى: 

ل احوألالكسب وفي كل الكريم مع ممارسة أعمال القرآن اة اءيسر قرالثانية: 

لقرآن اوغيرهم يقرؤون ء لبناالحائك واع وراته فالزاءلتي التشغل عن قرالشريفة ا

 لمصحفالتالوة من اته بخالف اءلعمل عن قراعملهم وال يعوقهم ء من حفظهم أثنا

 ألعمال.افال تتأتى مع تلك 

 به.القرب طمعا في ثوالله بأعظم التقرب إلى الثالثة: ا

 لنفس.الشيطان. ووساوس اجهة التسلح بأقوى سالح في موالرابعة: ا

 لعربية.اللسان وتمرسه على أشرف أساليب ام تقويالخامسة: 

 319آلثام.ائل والرذالبعد عن كل الفاضلة والتخلق باألخالق السادسة: ا

 السابعة: كثرة القراءة في كل وقت.

 الثامنة: إطالة الصالة في قيام اليل.

 التاسعة: قوة ارتباطه بالقرآن وتعاهده له.

 العاشرة: سهولة القرآن على لسانه وقلبه.

 ية عشرة: كثرة الختمة للقرآن الكريم.الحاد

*     *     * 

 

 

 

 

                                                             
 (.٣٣تقويم طرق تعليم القرآن وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن الكريم لسعيد أحمد حافظ شريدح )ص 319
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 فصل:

 في تعريف حفظ القرآن ومفهومه

 

 لحفظ لغة:ا –١

، فظاحء لشيايقال: حفظ ، لغفلةالتعاهد وقلة اوهو: ، لنسيانالحفظ: نقيض ا

 ورجل حافظ من قوم حفاظ.

ا }حافظولتنزيل اوفي ، ألمراظبة على الموالمحافظة: ابن منظور: واقال 

ء: لشياوحفظت ، ي: صلوها في أوقاتها[أ ٢٣٨البقرة:ت{ ] الصلواعلى 

 .320ءستظهرته شيئا بعد شياأي ء: لشياستظهرته..وتحفظت ا

، ياقلسالكريم تفيد معان مختلفة حسب ما يفهم من القرآن اومادة "حفظ" في 

، ايةلرعالصيانة واد كيل بعير{ يعطي معنى افقوله تعالى: }ونحفظ أخانا ونزد

ما ال إلمساك عايفيد معنى [،  ٥المؤمنون:لذين هم لفروجهم حافظون{ ] اوقوله: }و

 رفوعا.معناه م[، قيل:  ٣٢األنبياء:سقفا محفوظا{ ] ء لسماايحل وقوله: }وجعلنا 

لتى بها يثبت النفس الحفظ يقال تارة لهيئة اووقال مجد الدين فيروزآبادي: ) 

وتارة الستعمال ، لنسيانالنفس. ويضاده الشئ فى اوتارة لضبط ، لفهماما يؤدى إليه 

ثم يستعمل فى كل تفقد وتعهد ورعاية. قوله ، حفظاا فيقال: حفظت كذ، لقوةاتلك 

لعفة و }حافظات للغيب بما الحافظات{ كناية عن الحافظين فروجهم واتعالى: }و

ع لله يحفظهن أن يطلاج عند غيبتهم بسبب أن األزوالله{ أى يحفظن عهد احفظ 

وتصنع( منهن. ء لله ال )لرياالجاللة أى بسبب رعايتهن حق اعليهن. وقرئ بنصب 

كقوله }ومآ أنت عليهم بوكيل{}وعندنا ؛ وقوله }فمآ أرسلناك عليهم حفيظا{ أى حافظا

كقوله ، أو بمعنى مفعول أى محفوظ ال يضيع، كتاب حفيظ{ أى حافظ ألعمالهم

لمالئكة ، الحفظةاال ينسى{. وتعالى: }علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي و

لحفظة. الحفاظ والحافظون والحافظ الرجل اوجمع ، لذين يكتبون أعمال بنى آدما

لذى ال يعزب عنه الله تعالى: الحفيظ فى صفات الموكل بالشئ يحفظه. والحفيظ: او

                                                             
 ( مادة حفظ.٧/٤٣١لسان العرب ) 320 
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وقد حفظ على عباده ما يعملون من خير ء، لسمااألرض وال فى امثقال ذرة فى 

لمحافظة على الحفاظ األرض }وال يؤوده حفظهما{. وات واولسمااوقد حفظ ، وشر

آلخر. احد الحفاظ أيضا أن يحفظ كل والتمسك بالود. واو، بالعقدء لوفااو، لعهدا

لصالة اتهم يحافظون{ فيه تنبيه أنهم يحفظون الذين هم على صلواوقوله تعالى: }و

وأن ، لطوقان من لقيام بها فى غاية ما يكواو، عاة أركانهااومر، عاة أوقاتهاابمر

ء لفحشآالصالة تنهى عن الذى نبه عليه فى قوله: }إن الحفظ الصالة تحفظهم ا

 321لمنكر{او

فظ حفالحافظ، بالظاء: ضد الناسي. يقال لمن  أبو بكر ابن الصابوني:وقال 

رآن وفي الق ومنه يقال: حفظك هللا، أي رعاك ولم ينسك. شيئا، ولم ينسه: حافظ.

لي، عليه فظا وهو أرحم الراحمين{ ومنه قول أمير المؤمنين عالكريم: }فاهلل خير حا

 السالم:

 322..( واحفظ وصية والد متحنن ... يغذوك باآلداب كيال تعطب

لمعنى ادفات عديدة تؤدي اله مر، لنسيانالذي هو بمعنى عدم والحفظ: ا

، لحفظ من غير كتابالقرآن على ظهر قلب كناية عن انفسه..فيقال: قرأ فالن 

 .324اوقرأه ظاهر323حفظهستظهره أي: ايقال:  اولهذ

قرآنه ويقال: جمع فألن القرآن، أي: حفظه، كقوله تعالى: } إن علينا جمعه و

 جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به.ا بن عباس: إذاقال {، 

لقرآن على عهد ا: قال: جمع -لله عنه ارضي  -أنس بن مالك وفي حديث 

ن بومعاذ ، ألنصار أبي بن كعباربعة كلهم من لله عليه وسلم أالله صلى ارسول 

 ومتي. قال: أحد عم؟ قلت ألنس: من أبو زيد، بن ثابتاوزيد يعني: ، وأبو زيد، جبل

لقرآن غير اولم يجمع ، لله عليه وسلمالنبي صلى اوفي أخرى: قال: مات 

 325ونحن ورثناه.، وأبو زيد، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبلاء، لدرداأربعة: أبو 

                                                             
 (٢/٤٨٠بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز ) 321
 (١٥-١٤)صمعرفة الفرق بين الضاد والظاء  322
 (٢/٥٨٤المعجم الوسيط ) 323
 ( مادة ظهر.٤/٥٢٦لسان العرب ) 324
 يةالروا في فإن ،بحقيقي وليس ،إضافي لحصرا(. وهذا ١٣٤٦٦( ، وأحمد )٣٧٩٤( ، والترمذي )٢٤٦٥(، ومسلم )٤٧١٨-٤٧١٧البخاري ) 325

 ألنصارا من عنيي ، “ لقرآنا يجمع ولم ”: أنس قول معنى ) :تفسيره في كثير بنا قالالرواية،  هذه في اءلدردا أبي من بدال ،كعب بن أبي ألولىا
 .وغيرهم حذيفة أبي مولى وسالم ، مسعود بناو ، كالصديق ،لقرآنا يجمعون اكانو جماعة لمهاجرينا فمن وإال ، ءهؤال سوى

 جمع أنه ترةالمتوا بالطرق ثبت فقد: - اهذ مالك بن أنس حديث ذكره بعد - قال أنه لباقالنيا بكر أبي لقاضيا عن تفسيره ئلاأو في لقرطبيا وحكى
 يأخذه لم يحتمل"  أربعة غير يجمعه لم: " أنس فقول ، لعاصا بن عمرو بن للها وعبد ، لصامتا بن وعبادة ، ريالدا وتميم ، وعلي ، عثمان لقرآنا
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 له ) جمع القرآن ( أي: جمعه حفظا.وقو

جمع و، للهاستظهر كتاب او، للهاوحمل كتاب ، للهاوعليه فعبارة: حفظ كتاب 

 يالحظ فيه ثالثة عناصر أساسية هي:ا حداتفيد معنى وكتاب هللا، 

 ؤها من غير كتاب.ابحيث يمكن أد 326المدركةلصورة اضبط ـ أ

 لمعاهدة للمحفوظ.اظبة والمواوـ ب 

 لنسيان.اوعدم ـ ـ ج

 حفظ القرآن في االصطالح: –٢

الصطالحي من حيث المعنى اللغوي "للحفظ" ال يفرق عن المعنى إذا كان ا

لكريم يتميز عن غيره القرآن اإال أن حافظ ، لقلباة عن ظهر اءلقراالستظهار وا

 .. بأمرين أساسيين:327الحفاظمن 

قرآن لافال يسمى من حفظ نصف ، لقرآن كله حفظا وضبطااستكمال األول: ا

ان وإال ألذهالمتبادر إلى اوعلى ، ألرجحاحافظا على ، ولم يستكملهـ مثال ـ أو ثلثه 

لم إذ ال يخلو مس، للهالقرآن أو حفظة كتاب المسلمين حملة اصح أن يسمى جميع 

 ألكثرين..الصالة على مذهب الفاتحة وهي من أركان امن حفظ 

إال على من  لقرآن ال يكاد يطلقالقرآن أو حامل اوعليه: فاصطالح حافظ 

 لتالوة وأسساعد ائه إلى غيره على قواضبطا يؤهله ألدوضبطه لقرآن كله احفظ 

 لمعروفة.التجويد ا

لمحفوظ من المجهود لصيانة اومة وبذل المداظبة والموالثاني: األمر ا

ذر علقرآن ثم نسيه أو نسي بعضه أو جله إهماال وغفلة لغير افمن حفظ ، لنسيانا

ا ذألنه إ“ لكريمالقرآن احامل ”ا ... وال يستحق لقب ككبر أو مرض ال يسمى حافظ

ـ مثال ـ ألدبي النص الشعر واوجاز تحوير بعض ، لحديث بالمعنىاية اصح رو

 لكريم.القرآن اممتنع في مجال ا فمثل هذ

                                                             
 ألئمةا بأن ياتالروا تظاهرت وقد: قال ، بعض عن بعضه تلقى بعضهم وأن ، ألربعةا ءهؤال غير - وسلم عليه للها صلى - للها رسول في من تلقيا

 .لهم لرسولا وإعظام ، إلسالما إلى سبقهم ألجل - وسلم عليه للها صلى - لنبيا عهد على لقرآنا اجمعو ألربعةا
 أصحاب من اءلقرا سالم بن لقاسما عبيد أبو ذكر وقد، (.لقرآنا جمع ممن وهما ، حذيفة أبي مولى وسالما مسعود بنا لقاضيا يذكر لم: لقرطبيا قال

 ،لعبادلةاو لسائبا بن هللا وعبد هريرة وأبا ،وسالما وحذيفة مسعود بناو اوسعد وطلحة ألربعةا ءلخلفاا لمهاجرينا من فعد ،وسلم عليه للها صلى لنبيا
 (.٩/٥٢اري)فتح الب.( وسلم عليه للها صلى لنبيا بعد أكمله إنما ءهؤال بعض ولكن ) :لحافظا قال ،...  سلمة وأم وحفصة عائشة ءلنساا ومن

 (، مادة: حفظ.١٢٠التعريفات الجرجاني )ص 326
 كحفاظ الحديث،وحفاظ األشعار والحكم، واألمثال والنصوص األدبية وما إلى ذلك. 327
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د به افير -جل جالله ـ لله انسب إلى ا إذ“ لكريمالقرآن احافظ ”على أن 

كما في  328“لنقصانالزيادة والتحريف واولتغيير التبديل واصيانته وحفظه من ”

 [٩الحجر:لذكر وإنا له لحافظون{]اقوله تعالى: }إنا نحن نزلنا 

 لسماوية.الكتب القرآن عن غيره من ايتميز ا وبهذ

لعمل بمقتضاه او، الستظهارالمخلوقين فيقصد به: انسب إلى ا أما إذ

لله امعنى ورد قوله صلى لا استنباطا وتعليما وتعلما..وفي هذاوا الشتغال به تدبراو

رزقني أن أتلوه او، كما علمتني، للهم أسألك أن تلزم قلبي حفظ كتابكاعليه وسلم: »

شتكى إليه النبي عليا حين اعلمه ء دعاوهو لذي يرضيك عني ..« النحو اعلى 

 329لقرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه.ا اقائال: بأبي أنت وأمي! تفلت هذ

 

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.٤٨-٤٧الرب آل نواب )صلألستاذ الدكتور عبد “ كيف تحفظ القرآن”( نقال عن كتاب ٣/٥٤٧تفسير ابن كثير ) 328
، وقال أحمد شاكر: موقوف، وقال األلباني: مضوع، .مسلم بن لوليدا حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث اهذ»(، وقال: ٣٥٧٠الترمذي ) 329

 (.٣٣٧٤انظر: الضعيفة )
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 فصل:

 في بيان أهمية الحفظ

 

 بالحفظ اعلم أن العلم المعتبر هو المحفوظ، وقد كانت عناية السلف رحمهم هللا

الثانى  تامةً خاصة قبل شيوع كتابة العلم، ثم أخذوا فى الكتابة منذ أوائل القرن

الهجرى ألجل تقييد المحفوظ ومراجعته، وظل الحفظ هو األصل، وهو صفة هذه 

ما قال تعالى: } بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم { األمة ك

 [ ٤٩]العنكبوت:

لذي جئت به )آيات القرآن اأي قال أبو الطيب محمد صديق البخاري: ) 

 وظا.لقرآن مما يرتاب فيه لكونه محفارتيابهم أي ليس اب عن ابينات(.. وهو إضر

لقرآن ا الذين حفظوالمؤمنين اء لعلماالعلم( يعني ا الذين أوتوا)في صدور 

من ا وهذ، وحفظوه بعده عن ظهر قلب، -لله عليه وسلم اصلى  -على عهده 

وال كانت تقرأ إال من ، تالكتب فإنها لم تكن معجزالقرآن بخالف سائر اخصائص 

ولذلك ال يقدرون ، ألمة صدورهم أناجيلهمافي وصف هذه ء جاا ولذ، لمصاحفا

، وبعضهم من بعض، د أنهم يحفظونه تلقينا منكالمراو، على تحريفه وال تغييره

لمحفوظ فلم تأخذه من كتاب بطريق تلقيه اللوح اوأنت تلقيته عن جبريل عن 

 330منه.(

، سخاتاضحات رابل هو آيات بينات ووقال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ) 

 ،تهابتوجيهاته وإرشادا لذين حفظوه وتدبروه وعملو، المؤمنين بهافي صدور 

 ب.اما فيه من حكم وأحكام وعقائد وآدبا وعملو

، لمدح لهمالقرآن بالعلم على سبيل ا المؤمنين بهذا -تعالى -للهاووصف 

، من علم نافع -سبحانه -عن طريق ما وهبهما ستطاعواحيث ، من شأنهمء إلعالاو

ختالفا افيه ا لوجدو، للهاولو كان من عند غير ، للهامن عند ا بأن هذا أن يوقنو

 331ا.(انتهىكثير

                                                             
 (١٠/٢٠٥فتح البيان في مقاصد القرآن ) 330
 (١١/٤٨التفسير الوسيط ) 331
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ومنزلة العبد فى الدنيا واآلخرة بقدر ما يحفظه من العلم ــ وقد سبق أن العلم 

المعتبر هو ما يعمل به صاحبه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إن هللا يرفع 

 بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين(، وهذا على العموم، أي في الدنيا واآلخرة.

صاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتِّل كما وقال صلى هللا عليه وسلم )يقال ل

كنت ترتِّل فى الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها(، فهذا في منزلة الحفّاظ فى 

 اآلخرة.

أما منزلتهم فى الدنيا، فكما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )يؤم القوم 

 أقرؤهم لكتاب هللا(.

ضى هللا عنه قال: )كان وأما منزلتهم عند الموت، فكما ورد عن جابر ر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لقتلي أُُحٍد: أىُّ هــؤالء أكثُر أخذاً للقــرآن؟، 

 فإذا أشير له إلى رُجٍل قدَّمه فى اللحد قبل صاحبه(.

هذا كله فى بيان أهمية الحفظ، وما تغني الكتب عن الرجل إذا احترقت أو 

 بينه وبين علمه؟. ُسرقت أو صار بمعزٍل عنها، فيُحال

ــ « الحث على حفظ العلم»قال أبو الفرج بن الجوزى رحمه هللا ــ في كتابه 

)فإن هللا عز وجل َخصَّ أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرأون كتبهم 

من الصحف، واليقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقد التوراة من حفظه، فقالوا: 

فكيف نقوم بشكر من خّولنا أن ابن سبع سنين ِمنّا، يقرأ القرآن عن  هذا ابن هللا !؟

ظهر قلب، ثم ليس فى األمم ممن ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به 

الثقة إال نحن، فإنه يَروي الحديث ِمنا خالٌف عن سالٍف، وينظرون فى ثقة الراوي 

ه وسلم، وسائر األمم يروون إلى أن يصل األمر إلى رسول هللا صلى هللا علي

مايذكرونه عن صحيفة اليدري من كتبها، واليعرف من نقلها، وهذه المنحة العظيمة 

نفتقر إلى حفظها، وحفظها بدوام الدراسة، ليبقى المحفوظ، ــ إلى أن قال ــ وفى 

، وليس «يُقاُل لقاريء القرآن اقرأ، وارق، فمنزلك عند آخر آية تقرؤها»الحديث: 

نصف القرآن كمن حفظ الكل، وال من حفظ مائة حديث كمن حفظ ألفاً.  من حفظ

 وعلى هذا فليس العلم إال ما حصل بالحفظ.

 قال عبد الرزاق بن همام: كل علم اليدخل مع صاحبه الحمام فالتعده: وأنشد:
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ماالعلـــــم إال ماحـــــــواه  وليس بعلــــم ماحـــــوى القمـــــــــــــطر  

 332ــــــــدر(الصــــ

ل بعد وقال الماوردى رحمه هللا )وربما استثقل المتعلم الدرس والحفظ، واتك

ن إال فهم المعاني، على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة، فال يكو

الثقة إال خجال،  كمن أطلق ما صاَدهُ ثِقة بالقدرة عليه، بعد االمتناع منه، فال تُْعِقبه

قلبك، خير  دما. ــ إلى أن قال ــ والعرب تقول فى أمثالها َحْرٌف فيوالتفريط إال ن

ُر بك النادي، من ألف في كتبك، وقالوا: الخير في علم اليَْعبُُر معك الوادي، واليَعمُ 

 وأنشدت عن الربيع، للشافعي رضى هللا عنه: 

ْمــت يَتْبعـــــــــــنُى   طــــــــن قلبى وعــاٌء له الب علمي معي حيثما يَمَّ

 صـــندوق

كنت في السوق كان  إن كنُت فى البيت كان العلم فيه معـــي أو    

 333العلم في الســوق(

 لكتب:المعتضد بن عباد من ابن حزم فيما أحرق له وقال ا

لقرطاس بل هو في الذي     تضمنه ا القرطاس ال تحرقوا ا)فإن تحرقو

 صدري

 إن أنزل ويدفن في قبريستقلت ركائبي     وينزل ايسير معي حيث 

 لناس من يدريابعلم كي يرى ا ق رق وكاغد     وقولوادعوني من إحر

 لمكاتب بدأة     فكم دون ما تبغون لله من سترافي ا وإال فعودو

 334لثغر.(القرآن في مدن اعلت     أكفهم ا لنصارى يحرقون إذاك اكذ

لعزيز بن عبد احدثنا عبد : ) باب حفظ العلم ( -رحمه هللا  -وقال البخاري 

قال: » إن ، عن أبي هريرة، ألعرجاعن ، بن شهاباعن ، قال: حدثني مالك، للها

ثم يتلو ، لله ما حدثت حديثااولوال آيتان في كتاب ، لناس يقولون أكثر أبو هريرةا

                                                             
ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله       –رحمه هللا  –(، والبيت المذكور للخليل بن أحمد ١٣-١١الحث على حفظ العلم البن الجوزي ) 332

(١/٦٨ ) 
 (.١/٦٩(، واألبيات المذكورة نسبها ابن عبد البر لمنصور الفقيه، انظر: جامع بيان العلم وفضله )٦٥أدب الدنيا والدين )ص 333
 (١٨/٢٠٥في سير اعالم النبالء ) -رحمه هللا  -هذه األبيات ذكرها الذهبي  334
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لرحيم{ }ا[إلى قوله  ١٥٩البقرة:لهدى{ ] البينات والذين يكتمون ما أنزلنا من ا}إن 

 [  ١٦٠لبقرة:] ا

 ننا مناوإن إخو، قالصفق باألسوالمهاجرين كان يشغلهم اننا من اإن إخو

صلى  للهاوإن أبا هريرة كان يلزم رسول ، لهمالعمل في أمواألنصار كان يشغلهم ا

 ويحفظ ما ال يحفظون.«، ويحضر ما ال يحضرون، لله عليه وسلم بشبع بطنها

، نارهيم بن دياقال: حدثنا محمد بن إبر، حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب

، هللاقال: قلت: يا رسول ، عن أبي هريرة، لمقبرياعن سعيد ، بن أبي ذئباعن 

، يديهبقال: فغرف ، ك« فبسطتهاءبسط رداقال: »؟ أنساها إني أسمع منك حديثا كثير

ل: حدثنا لمنذر قااهيم بن ا. حدثنا إبرفما نسيت شيئا بعده، ثم قال: »ضمه« فضممته

 أو قال: غرف بيده فيه.ا بن أبي فديك بهذا

، لمقبرياعن سعيد ، بن أبي ذئباعن ، قال: حدثني أخي، حدثنا إسماعيل

ا ين: فأمءلله عليه وسلم وعاالله صلى اعن أبي هريرة قال: » حفظت من رسول 

 بلعوم «لا اآلخر فلو بثثته قطع هذاوأما ، أحدهما فبثثته

لدنيا أمكن من التقلل العلم وفيه أن الحث على حفظ اوفيه قال الحافظ: ) 

بما فيه من فضيلة ء لمراز إخبار التكسب لمن له عيال وفيه جوالحفظه وفيه فضيلة 

 335إلعجاب (اضطر إلى ذلك وأمن من ا اإذ

قرآن لا» حيث يقول:  -رضي هللا عنه  -وقد مر بنا قول أبي أمامة الباهلي 

 للقرآن «ء لله ال يعذب قلبا هو وعاالمعلقة فإن المصاحف اال تغرنكم هذه و

 وهذا كله فى بيان أهمية الحفظ.

 

*     *     * 

 

 

 

                                                             
 (٢١٦-١/٢١٥فتح الباري ) 335
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 فصل:

 في بيان ما يعين على الحفظ

 

 اعلم أن الحفظ يعتمد على ركنين أساسيين:

 أحدهما: تكرار الدرس مرات عديــــــــدة حتى يُحفظ. 

 محفوظ كل فترة مناسبة حتى اليُنسى.والثاني: مراجعة ال

 ولكل واحد من هذين الركنين أمور مساعدة على النحو التالي: 

 ــ الركن األول للحفظ وهو التكرار حتى يَْحفظ، يُعين عليه  ١

أما قدر و“: ) اإلتقان”أ ــ التدرج فى مقدار ما يريد حفظه. قال السيوطي في 

ان ألول ال يزيدون على عشر آيات لكائن من كالصدر األخذ فقد كان اما يقرأ حال 

 آلخذ.اوأما من بعدهم فرأوه بحسب قوة 

اء من أجزء د بجزاإلفراألخذ في العمل استقر عليه الذي الجزري: وابن اقال 

ا مائتين وأربعين ولم يحد له آخرون حداء من أجزء لجمع بجزامائة وعشرين وفي 

 336اهلسخاوي.(اختيار اوهو 

حفظه حتى يسهل عليه حفظه، ويستثنى من شرط الفهم  ب ــ فهم ما يريد

ون دتحفيظ القرآن لألطفال إذ قد درج المسلمون منذ القدم على تحفيظ األطفال 

 ون الفهم.تفهيمهم المعاني لالستفادة من قابلية األطفال الشديدة للحفظ في الصغر د

 )بيان جـ ــ تكرار ما يريد حفظه حتى يحفظه، قال ابن الجوزى رحمه هللا

طريق إحكام المحفوظ: الطريق فى إحكامه كثرة اإلعادة، والناس يتفاوتون فى ذلك، 

فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار. ومنهم من ال يحفظ إال بعد التكرار 

الكثير. فينبغي لإلنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وقد قال النبي صلى 

هدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النَّعم ِمن تعا» هللا عليه وسلم 

وكان أبو إسحاق الشيرازي: يعيد الدرس مائة مرة. وكان الكيا يعيد سبعين « َعْقلها 

                                                             
 (١/٣٥٤اإلتقان في علوم القرآن ) 336
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مرة. وقال لنا الحسن ابن أبي بكر النيسابوري الفقيه: ال يحصل الحفظ إلى حتى 

 يعاد خمسين مرة. 

الدرس في بيته مراراً كثيرة، فقالت له عجوز وحكى لنا الحسن: أن فقيهاً أعاد 

في بيته قد وهللا حفظته أنا. فقال: أعيديه فأعادته فلما كان بعد أيام. قال: يا عجوز، 

أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه. قال: أنا أكرر عد الحفظ لئال يصيبني ما 

  337أصابك.(انتهى

ض أوصى العلماء ببع د ــ اختيار الوقت والمكان المناسبين للحفظـ. وقد

فراغ الوصايا في هذا الشأن، ولكن مدار المسألة يعود إلى مراعاة نشاط النفس و

لنبي االقلب من الشواغل وهدوء المكان. ومما يرشد إلى األوقــات المناسبة قول 

دوا وقاربوا صلى هللا عليه وسلم )إن الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحٌد إال غلبه، فس ّدِ

وحة وشيء من الدُّلجة( رواه البخاري وأبشروا ن أبي ع، واستعينوا بالغدوة والرَّ

دوا وقاربوا، واغدوا وروحوا وشي ء من هريرة رضي هللا عنه، وفي رواية له )سّدِ

 الدلجة، والقَْصد القصد تبلغوا(. 

قال النووي رحمه هللا: )الغدوة( َسْير أول النهار، و)الَرْوحة(: آخر النهار، 

لْ  جة( آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة هللا و)الدُّ

باألعمال في وقت نشاطكم، وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة وال تسأمون 

وتبلغون مقصوَدكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه األوقات ويستريح هو 

  338 أعلم.(انتهىودابته في غيرها، فَيَصُل المقصوَد بغير تعب، وهللا

ومما أوصى به العلماء في أوقات الحفظ وأماكنه ما ذكره الخطيب البغدادي 

رحمه هللا قال: )اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد الحفظ أن يراعيها وللحفظ 

أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها فأجود األوقات األسحار، ثم بعدها وقت انتصاف 

ون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار، وقيل النهار، وبعدها الغدوات د

لبعضهم بم أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح ــ إلى أن قال ــ 

وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، وكل موضع بعيد مما يلهي وخال القلب 

لرجل فيه مما يفزعه فيشغله، أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ ا

                                                             
 (٢١الحث على حفظ العلم )ص 337
 رياض الصالحين )باب االقتصاد في الطاعة(. 338
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بحضرة النبات والخضرة وال على شطوط األنهار وال على قوارع الطرق فليس 

ر.  يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء الّسِ

وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من 

به لم يحفظ، فليطفئ نفسه حال الجوع فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتها

ذلك بالشئ الخفيف اليسير كمص الرمان وما أشبه ذلك، واليكثر األكل. ثم روى 

الخطيب بإسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ما مأل آدمي وعاًء شراً 

من بطنه، حسب ابن آدم أكالت يُقمن صلبه فإن كان ال محالة فثلثاً طعاماً، وثلثاً 

 ً   339لنفسه(انتهى شراباً، وثلثا

 نسى.ــ الركن الثاني للحفظ: مراجعة المحفوظ كل فترة مناسبة حتى ال يُ  ٢

ة( أ هـ، رواه قال الزهري رحمه هللا )إنما يُْذِهُب العلَم النسياُن وقلة المذاكر

د البر ، ورواه ابن عب59صـ  1عنه بإسناده ابن عدّي في )الكامل في الضعفاء( جـ 

 . ومما يعين على االحتفاظ بالمحفوظ من108صـ  1( جـ في )جامع بيان العلم

 معاصي. العلم أمور أهمها: الكتابة، وتكرار المحفوظ، والعمل بالعلم، واجتناب ال

 أ ــ الكتابة: ونعني بها هنا أمرين:

بيان أحدهما: أن يكتب الطالب بيده ما يحفظ في لوح أو ورق، كما يفعله الص

لكتابة مما اأمرهم المعلم بكتابة اآليات في اللوح، فهذه في مكتب تحفيظ القرآن، إذ ي

 يثبت الحفظ. 

ذه هقلت: وهذه الطريقة تركها اليوم، أكثر المدارس والدور التحفيظية في 

 البالد!

والثاني: أن يكون لدى الطالـــــب كتاباً يحتوي على محفوظاته، إما من الكتب 

يده. ليرجع الطالب للكتاب إذا نسى بعض المتداولة الموثوق بصحتها، وإما ما كتبه ب

عن أبي  340محفوظاته أو إذا اختلطت عليه. ويدل على أهمية هذا ما رواه البخاري

هريرة رضي هللا عنه قال )ما من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أحٌد أكثر 

ومع  حديثا عنه ِمنِّي، إال ما كان من عبد هللا بن عمرو، فإنه كان يكتُب وال أكتُب(.

هذا فإن أحاديث أبي هريرة المثبتة في دواوين السنة أكثر بكثير من أحاديث عبد 
                                                             

عن األرض،  الغرف أي الحجرات العالية ومعنى(. ١/٣٧(، ونقله عنه النووي باختصار في المجموع )١٠٤-٢/١٠٣الفقيه والمتفقه ) 339

 صحيح. بلفظ قريب وقال حديث حسن (٢٣٨٠) رواه الترمذي صحيح والحديث المذكور )ما مأل....(
 ( وقد تقدم.١١٣حديث ) 340



      
 

 - 101 - 

ولكن قول أبي هريرة يدل على أهمية  341هللا بن عمرو ألسباب ذكرها ابن حجر،

الكتابة في المحافظة على المحفوظ، ولهذا كان بعض السلف يقول: قيِّدوا العلم 

أتقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فليكتبه،  بالكتابة. قال الخطيب البغدادي )فإذا

ويكون تعويله على ِحفظه، فإن اضطرب عليه شيء من محفوظه رجع إلى كتابه 

فاستثبته منه. ثم روى الخطيب بإسناده عن الخليل بن أحمد قال: ما في الدفتر رأس 

 مالك وما في قلبك التفقه، وأنشد: 

 342ما العلم إال ما وعاه الصــــــــــدر( ليس بعلٍم ما حوى القمطــــــــــــــــر

ه واللغة قلت: وهذا الثاني إنما يتعلق بالعلوم الشرعية األخرى كالحديث والفق

 وغيرها من العلوم التي يريد الطالب حفظها.

ـ تكرار المحفوظ، أي مراجعة محفوظاته كل فترة مناسبة حتى ال ينس اها، ب ـ

 ولها صور: 

 على نفسه.  * منها أن يكرر محفوظاته

* ومنها أن يكون له صاحب في طلب العلم يكرر كل منهما على اآلخر 

 ويصحح كل منهما لآلخر خطأه، وهذا مما أُوِصى به لفائدته. 

* ومنها أن يتخذ التعليم وسيلة لتثبيت حفظه، فكلما علَّم غيره ما حفظه ثبت 

ليمك دراسة لك، واجعل في قلبه، قال ابن عبد البر: )قال الخليل بن أحمد: اجعل تع

  343مناظرة العلم تنبيها بما ليس عندك، وأكثر من العلم لتَْعلَم، وأقِلل منه لتحفظ.(

وروى ابن عبد البر عن األعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان 

الكتّاب يحدثهم لئال ينسى حديثه. وأن عطاء الخرساني كان إذا لم يجد أحداً أتى 

  344يد بذلك الحفظ.المساكين فحدثهم ير

جـ ــ العمل بالعلم، مما يثبته. روى ابن عبد البر عن وكيع قال )كنا نستعين 

  345على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم.(

                                                             
 (١/٢٠٧فتح الباري ) 341
 (.٢/١٢٧فقه )الفقيه والمت 342
 (١/١٣٠جامع بيان العلم وفضله ) 343
 (١/١١١المصدر السابق ) 344
345 (٢/١٣٢) 
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وقال النووي ــ في آداب المتعلم ــ )وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث 

  346حفظه( العبادات واآلداب فذلك زكاة الحديث وسبب

قلت: فكيف بآي الكتاب الذي لم ينزله هللا تعالى إال ليعمل به. قال تعالى: } 

[، وقال:  ٢٩كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب { ] ص:

[ وإنما يتنافسون فيه بالعمل كما  ٢٦} وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { ] المطففين:

[، وقال عليه الصالة  ٦١ذا فليعمل العاملون { ] الصافات:قال تعالى: } لمثل ه

لم ، أي: من كان عمله ناقصا 347لم يسرع به نسبه«، »من بطأ به عملهوالسالم: 

ء آلباالنسب وفضيلة افينبغي أال يتكل على شرف ، ألعمالايلحقه بمرتبة أصحاب 

  348لعمل.اويقصر في 

، لقرآنارنكم من قرأ »ال يغ،: لخطاباقال: قال عمر بن ، عن أبي إسحاقو

 349من يعمل به«ا نظرواولكن ، إنما هو كالم يتكلم به

ن وكا، لقرآنالسلمي الرحمن السائب قال: أقرأني أبو عبد ابن ء عطاوعن 

منك إال  ليوم أفضلافليس أحد ، للهالقرآن قال: قد أخذت علم اقرأ عليه أحدنا ا إذ

 ا{ى بالله شهيدلمالئكة يشهدون وكفاثم يقرأ: }أنزله بعلمه و، بعمل

د ــ اجتناب المعاصي: من أسباب تثبيت الحفظ، فإن العلم نور من هللا، ونور 

هللا ال يؤتاه عاص وإنما يؤتي هللا نوره المتقين كما قال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا 

اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به{ ] 

وقال : }ما يفتح هللا للناس من رحمٍة فالممسك لها، وما يُمسك فال [.  ٢٨الحديد:

[. وقال ابن عبد البر: )وقال عبد هللا بن مسعود  ٢مرِسَل له من بعده{ ] فاطر:

رضي هللا عنه: إني ألحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، وإن العالم من 

فاستعن أيها الطالب على  350«(ءإنما يخشى هللا من عباده العلما»يخشى هللا، وتال 

 الحفظ بطاعة هللا تعالى وال تضيِّع علمك بالمعاصي. 

 لنور.المعصية تطفئ ذلك او، لقلبالله في العلم نور يقذفه افإن 

                                                             
 (٢/١٤٤تدريب الراوي ) 346
 (، عن أبي هريرة رضي هللا عنه.٧٤٢٣(، أحمد )٣٦٤٣(، أبو داود )٢٩٤٥(، الترمذي )٢٦٩٩مسلم ) 347
 (٩/٦٣شرح النووي على مسلم ) 348
 (.٧١)صاقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي  349
 (٢/٥جامع بيان العلم ) 350
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ور لشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفاإلمام اولما جلس 

فال ا، ورنقد ألقى على قلبك لله افقال: إني أرى ، وكمال فهمه، وتوقد ذكائه، فطنته

 لمعصية.اتطفئه بظلمة 

 لله:الشافعي رحمه اوقال 

 لمعاصياحفظي     فأرشدني إلى ترك ء شكوت إلى وكيع سو

 لله ال يؤتاه عاصيالعلم فضل     وفضل اعلم بأن اوقال 

ال إليه، قلت: ومن أعظم ما يعين الطالب على الحفظ، االستعانة باهلل، واالبته

يسره ا وطمعا وتضرعا وخفية، وسؤاله إياه أن يفتح له بابا للحفظ ويودعاءه خوف

 عليه. ولم أر فيما قرأت، من أشار إليه ممن كتبوا في هذا الموضوع.

ال بعد توفيق إفإنه ال يستطيع العبد أن ينجز شيئا من أعماله الدينية أو الدنيوية 

ك نعبد في صالته: } إيا هللا وإعانته وتسهيله وتيسيره له. والمصلي كل يوم يقول

ع ودفع وإياك نستعين {، واالستعانة: هي االعتماد على هللا تعالى في جلب المناف

 المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك..

عباداته  وذكر االستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، الحتياج العبد في جميع

 ومعامالته إلى االستعانة باهلل تعالى.

نه هللا، لم يحصل له ما يريده، من فعل األوامر واجتناب النواهي، فإنه إن لم يع

 351ومن جلب المنافع ودفع المضار.

الستعانة بالله عز وجل اوأما : ) -رحمه هللا  -قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

ودفع ، الستقالل بجلب مصالحهالعبد عاجز عن افألن ، لخلقادون غيره من 

، للهافمن أعانه ، لله عز وجلانه ودنياه إال وال معين له على مصالح دي، مضاره

تحقيق معنى قول: " ال حول وال قوة ا وهذ، لمخذولاومن خذله فهو ، لمعانافهو 

وال قوة له على ذلك إال ، لمعنى ال تحول للعبد من حال إلى حالاإال بالله " فإن 

الستعانة افالعبد محتاج إلى ، لجنةاوهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز ، بالله

ت كلها في المقدورالصبر على او، تالمحظوراوترك ، تالمأمورابالله في فعل 

إلعانة اوال يقدر على ، لقيامةالبرزخ ويوم ال الموت وبعده من أهوالدنيا وعند ا

الستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي افمن حقق ، لله عز وجلاعلى ذلك إال 

                                                             
 ( بتصرف يسير يقتضيه المقام.٣٩تفسير السعدي )ص 351
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حرص على ما ينفعك ا» لله عليه وسلم قال:النبي صلى الصحيح عن الحديث ا

 ستعن بالله وال تعجز« .او

ستعان به فصار الله إلى من اوكله ، ستعان بغيرهاو، الستعانة باللهاومن ترك 

لله إليه. افيكلك ، للهالعزيز: ال تستعن بغير الحسن إلى عمر بن عبد امخذوال. كتب 

وعجبت ، لسلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيركاومن كالم بعض 

 352يعرفك كيف يستعين بغيرك.(لمن 

وأما دعاءه سبحانه وتعالى، وسؤاله وحده والتعلق به في جلب المنافع 

يئا والمصالح، ودفع المضار والمفاسد، فألن المخلوق الضعيف ال يملك من ذلك ش

ء د هؤال}كال نمإال أن يأذن هللا عز وجل ويجعله سببا في العطية، وقد قال تعالى: 

نظر كيف فضلنا بعضهم ا ، اربك محظورء ما كان عطاربك وء من عطاء وهؤال

 [ ٢١-٢٠اإلسراء:على بعض ولآلخرة أكبر درجات وأكبر تفضيال{ ] 

ن لذين يستكبرون عادعوني أستجب لكم إن الله تعالى: }وقال ربكم اقال و

 [ ٦٠غافر:خرين{ ] اعبادتي سيدخلون جهنم د

عان دا ع إذالدادعوة  سألك عبادي عني فإني قريب أجيبا وقال تعالى: }وإذ

 [ ١٨٦البقرة:بي لعلهم يرشدون{ ] ا لي وليؤمنوا فليستجيبو

لله عليه وسلم الله صلى الله عنه: أن رسول النعمان بن بشير رضي اوعن 

لذين ادعوني أستجب لكم إن العبادة« ثم قرأ: }وقال ربكم اهو ء لدعااقال: »

 353خرين{ايستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم د

اللهم ال مانع لما أعطيت »ن من دعاءه صلى هللا عليه وسلم عقب الصالة: وكا

 354«وال معطي لما منعت

( إذ نادى ربه ٢( ذكر رحمة ربك عبده زكريا )١}كهيعص )وقال تعالى: 

ائك لرأس شيبا ولم أكن بدعاشتعل العظم مني وا( قال رب إني وهن ٣خفيا )اء ند

 ({ من سورة مريم.٤رب شقيا )

 ٤٨مريم:ربي شقيا{ ] ء وأدعو ربي عسى أال أكون بدعاإبراهيم: }  وقال عن

.] 
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[ وغيرها من  ٣٨طه:قد أوتيت سؤلك يا موسى { ] وقال عن موسى: } 

 اآليات فتأملها فإنها نافعة.

ا، لحسن صغيراوكان ، ريالفزالحسن الد اإلى وا ئراهيم بن أدهم زاذهب إبرو

ة ءرجل آدم عليه عباا فخرجت فإذا. هذ نظر منالباب فقال لي أبي: اقال: فقرع 

عتنقه ارجل ما أعرفه. فخرج إليه أبي فلما رآه ، فدخلت فقلت: يا أبتاه، ففزعت منه

بني اإن ، فقال له أبي: يا أبي إسحاق، ووقفت أنا بين أيديهما، فأخذ يحدثه، ثم دخال

أقعدني في لعلم وأن يرزقه حالال. فالله أن يحبب إليه افادع ، لتعلمابليد في ا هذ

 -لله ارزقه حالال. قال: فعلمني اللهم علمه كتابك واحجره ومسح برأسي ثم قال: 

 355كتابه ورزقت حالال. -تعالى 

ناية لعا -عز وجل-لعبد ربه ء استدعاومعنى الدعاء هو كما قال الخطابي: ) ا

 لمعونة.اده إياه استمداو

، لعبوديةاوهو سمة ، لقوةالحول والتبرؤ من او، الفتقار إليهاوحقيقته: إظهار 

، لجودالله عز وجل وإضافة اعلى ء لثنااوفيه معنى ، لبشريةالذلة استشعار او

«( العبادةهو ء لدعاا: »-لله عليه وسلم اصلى  -لله اولذلك قال رسول ؛ لكرم إليهاو

 356انتهى

خلقه  لله تعالى دونال اعلم أن سؤاو: ) -رحمه هللا  -قال الحافظ ابن رجب 

، تقارالفالحاجة والمسكنة والسائل والذل من ال فيه إظهار السؤاألن ، لمتعيناهو 

وجلب ، لمطلوباونيل ، لضررا المسئول على دفع هذاف بقدرة االعتراوفيه 

، لعبادةاألنه حقيقة ، الفتقار إال لله وحدهالذل واوال يصلح ، لمضارء اودر، لمنافعا

جود لغيرك فصنه لساللهم كما صنت وجهي عن اإلمام أحمد يدعو ويقول: اوكان 

ن ه. كما قال: }وإالنفع سوالضر وجلب اوال يقدر على كشف ، لمسألة لغيركاعن 

د لفضله{ ] الله بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك بخير فال رايمسسك 

ال لله للناس من رحمة فال ممسك لها وما يمسك فاوقال: }ما يفتح [،  ١٠٧يونس:

 [. ٢فاطر:مرسل له من بعده{ ] 

له اويلح في سؤ، ئجالحوانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في لله سبحااو

وهو قادر على ، لهاويستدعي من عباده سؤ، ويغضب على من ال يسأله، ودعائه

                                                             
 ( بتصرف يسير.٨/٨)حلية األولياء  355
 (٤شأن الدعاء )ص 356
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لمخلوق بخالف ذلك اوء، خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء إعطا

بن قال وهب ا ولهذ، لعجزه وفقره وحاجته، ويحب أن ال يسأل، كله: يكره أن يسأل

، ويظهر لك فقره، تأتي من يغلق عنك بابه، لملوك: ويحكامنبه لرجل كان يأتي 

ويظهر لك ، لنهارالليل ونصف اوتدع من يفتح لك بابه نصف ، ري عنك غناهاويو

 ؟ ! .دعني أستجب لكاويقول ، غناه

ئجك إلى من أغلق بابه دونك ويجعل اإياك أن تطلب حوء: وقال طاوس لعطا

ووعدك أن ، لقيامة أمرك أن تسألهاليك بمن بابه مفتوح إلى يوم وع، دونها حجابه

 357انتهىيجيبك.(

سبيل فاستعن أيها الطالب باهلل وال تيأس، وال تعجز، وادعه أن ييسر لك ال

 إلى غايتك، فإنه إن لم ييسره فال يتيسر.

يه وهذا كله في بيان ما يعين على حفظ العلم عامة والقرآن خاصة. فشد عل

 ك، وباهلل التوفيق.كلتا يدي

 

   *  *   * 
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 فصل:

 في بيان كيفية تحمل القرآن

 

مستعملة لالشيخ فهي اة على اءلقراوأما “: ) اإلتقان”قال اإلمام السيوطي في 

رضي  لصحابةالشيخ فيحتمل أن يقال به هنا ألن السماع من لفظ اسلفا وخلفا وأما 

ه أحد من بلله عليه وسلم لكن لم يأخذ النبي صلى القرآن من ا الله عنهم إنما أخذوا

فظ لوليس كل من سمع من اء ألدالمقصود هنا كيفية المنع فيه ظاهر ألن اواء لقرا

لفظ ال لالمعنى أو المقصود فيه الحديث فإن اكهيئته بخالف اء ألدالشيخ يقدر على ا

لسليمة ااعهم لصحابة فكانت فصاحتهم وطبالقرآن وأما اء المعتبرة في أدابالهيئات 

 لله عليه وسلم ألنه نزلالنبي صلى اكما سمعوه من اء ألداتقتضي قدرتهم على 

 بلغتهم.

لى لقرآن عالله عليه وسلم النبي صلى الشيخ عرض اة على اءومما يدل للقر

لجزري لما قدم الدين بن الشيخ شمس اجبريل في رمضان كل عام ويحكى أن 

آلية ثم ام لجميع فكان يقرأ عليهاة اءوقته لقر لخلق لم يتسعازدحمت عليه القاهرة وا

 ته.اءحدة فلم يكتف بقرايعيدونها عليه دفعة و

كان  الحالة إذالشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك اة على اءلقراوتجوز 

ان ثنالسخاوي يقرأ عليه الدين الشيخ علم ابحيث ال يخفى عليه حالهم وقد كان 

خر آلشيخ مشتغال بشغل الو كان ا ى كل منهم وكذوثالثة في أماكن مختلفة ويرد عل

 كنسخ ومطالعة.

لحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل يكفي ولو من اة من اءلقراوأما 

 358لمصحف.(ا

 وقال فيه: ) فائدة:

لنبي صلى اإلجماع على أنه ليس ألحد أن ينقل حديثا عن ابن خير ادعى ا

لقرآن كذلك اية ولو باإلجازة فهل يكون حكم الله عليه وسلم ما لم يكن له به روا

لم أر في ذلك نقال ولذلك ؟ فليس ألحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ

لحديث. ولعدم اأشد منه في ألفاظ لقرآن األفاظ اء الحتياط في أداوجه من حيث إن 
                                                             

 (١/٣٤٤اإلتقان في علوم القرآن ) 358
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لحديث وإنما هو لخوف أن اط ذلك في اشتراوجه من حيث إن  359طه فيهاشترا

لله عليه وسلم ما لم يقله النبي صلى الحديث ما ليس منه أو يتقول على ايدخل في 

 لظاهر.اهو ا ول ميسر وهذالقرآن محفوظ متلقى متداو

 فائدة ثانية:

إلفادة فمن علم اواء لتصدي لإلقراز افي جولشيخ غير شرط اإلجازة من ا

لصدر األولون والسلف األهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك امن نفسه 

من ء ألغبيااخالفا لما يتوهمه ء إلفتااواء إلقرالصالح وكذلك في كل علم وفي ا

لشخص ال يعلمها اإلجازة ألن أهلية الناس على اصطلح اعتقاد كونها شرطا. وإنما ا

لبحث المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك واألخذ عنه من امن يريد غالبا 

لشيخ للمجاز باألهلية اإلجازة كالشهادة من األخذ شرط فجعلت األهلية قبل اعن 

 360(اه

 

 

 

 

 

 تتمة البحث:

 

 -لسيوطي أما القراءة على الشيخ كما ذكرها ا :-عفا هللا عنه  -قال ملخصه 

 نها:مفهي سنة متبعة ومستعملة سلفا وخلفا. وقد دلت عليها أحاديث  –رحمه هللا 

ما استدل به السيوطي، وهو الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي هللا 

 وكان أجود، بالخيرعنهما أنه قال: ) كان النبي صلى هللا عليه وسلم أجود الناس 

لسالم يلقاه كل ليلة في اوكان جبريل عليه ، ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل

لقيه ا فإذ، لقرآنالله عليه وسلم النبي صلى ايعرض عليه ، حتى ينسلخ، رمضان

 361لمرسلة.(الريح اكان أجود بالخير من ، لسالماجبريل عليه 
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ي كان فهذه الرواية صريحة في كون النبي صلى هللا عليه وسلم هو الذ

خ يعرض القرآن على جبريل، فدلت هذه الرواية على استحباب القراءة على الشي

 والعرض عليه.

) قال  المتقدم، وفيه: قال: -رضي هللا عنه-ومنها: حديث عبد هللا بن مسعود 

هللا،  قال: فقلت يا رسول« اقرأ علي القرآن»لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 الحديث متفق« إني أشتهي أن أسمعه من غيري»؟ قال: أقرأ عليك، وعليك أنزل

 عليه.

ففي هذا الحديث، بيان أن من السنة عرض القرآن على الشيخ. قال ابن بطال 

: ) يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره؛ ليكون عرض القرآن -رحمه هللا  -

 362سنة،..(

فدخل ، دلمسجاكنت في ومنها: حديث أبي بن كعب رضي هللا عنه قال: ) 

، ة صاحبهاءة سوى قراءثم دخل آخر فقرأ قر، ة أنكرتها عليهاءفقرأ قر، رجل يصلي

فقلت: إن ، لله عليه وسلمالله صلى الصالة دخلنا جميعا على رسول افلما قضينا 

فأمرهما رسول ، ة صاحبهاءودخل آخر فقرأ سوى قر، ة أنكرتها عليهاءقرأ قرا هذ

 363شأنهما،..(لله عليه وسلم النبي صلى افحسن  ،فقرآ، لله عليه وسلمالله صلى ا

سمعت هشام بن حكيم ومنها: حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: ) 

لله الله صلى اوكان رسول ، لفرقان على غير ما أقرؤهاايقرأ سورة ، مابن حز

، ئهاثم لببته برد، نصرفاثم أمهلته حتى ، وكدت أن أعجل عليه، عليه وسلم أقرأنيها

يقرأ على غير ما ا فقلت: إني سمعت هذ، لله عليه وسلمالله صلى ائت به رسول فج

ثم ، أنزلت«ا قال: »هكذ، فقرأ، قرأ«اثم قال له: »، فقال لي: »أرسله«، أقرأتنيها

، لقرآن أنزل على سبعة أحرفاأنزلت إن ا فقال: »هكذ، فقرأت، قرأ«اقال لي: »

 364منه ما تيسر«.(ا وءفاقر

لى عوالذي قبله، دليل على استحباب عرض القرآن والقراءة  ففي هذا الحديث

 الشيخ المقرئ وهللا أعلم بالصواب.

                                                             
 (.٧/٢٧٥راجع: مرعاة المفاتيح ) 362
 (.٢١١٧٦(، أحمد )٩٤٠(، النسائي )٨٢٠مسلم ) 363
 (...١/٢٠٦(، مالك في الموطأ )٩٣٢(، النسائي )١٤٧٥(، أبو داود )٢٩٤٣(، الترمذي )٨١٨(، مسلم )١٩٢٤البخاري ) 364
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منع  ومن تبعه في ذلك من –رحمه هللا  -وأما ما ذهب إليه اإلمام السيوطي 

يخفى  السماع من لفظ الشيخ المقرئ_كما مر من كالمه رحمه هللا _ ففيه نظر، وال

 ها:! وقد دلت أحاديث صحيحة على استحباب ذلك فمنبعد هذا القول على من تأمله

حديث عرض النبي صلى هللا عليه وسلم على جبريل، ففي رواية ثابتة في 

الصحيح عن أبي هريرة رضي هللا عنه: ) كان يعرض على النبي صلى هللا عليه 

 365وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه..(

الرواية صريحة في كون جبريل عليه السالم هو الذي كان يعرض فهذه 

في  –رحمه هللا  -القرآن على النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد عقد البخاري 

باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى »ترجمة بذلك، فقال: « صحيحه»

لنبي اى لقرآن علاقوله باب كان جبريل يعرض قال الحافظ: ) « هللا عليه وسلم

أي اء لرالعين وسكون العرض وهو بفتح امن اء لرالله عليه وسلم بكسر اصلى 

 366(.انتهىد يستعرضه ما أقرأه إياه المرايقرأ و

فيستدل بهذه الرواية للسماع من لفظ الشيخ، والحديث السابق وهو حديث ابن 

رآن عباس يدل على عكس ذلك، وهو أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يعرض الق

على جبريل أي يقرأه عليه وجبريل يستمع. وال تعارض بينهما إذ يحمل على أن 

كال منهما كان يعرض على اآلخر، فيتدارسان، فكأن كال من الروايتين اقتصر في 

روايته على ذكر طرف من الخبر. ومثل ذلك كثير الوقوع، ويؤيد ذلك ما وقع في 

: أنها قالت: ) أسر إلي النبي صلى -رضي هللا عنها  -رواية البخاري عن فاطمة 

هللا عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام 

 367مرتين وال أراه إال حضر أجلي.(

 ستمع.يوالمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن كال منهما كان تارة يقرأ واآلخر 

لله صلى ارسول  كانوعند البخاري من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال: ) 

، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لناسالله عليه وسلم أجود ا

لله عليه الله صلى افلرسول ، لقرآنارسه اوكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيد

 368لمرسلة(الريح اوسلم أجود بالخير من 

                                                             
 (٣٩٩٨البخاري ) 365
 (.٩/٤٣فتح الباري ) 366
367 (٣٦٢٤) 
368 (٣٥٥٤ – ٣٢٢٠ - ٦) 
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ن.. لقرآارسه اوكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدوالمطابقة في قوله: ) 

 إلخ(.

د المراحتى ال ينسى وء لشيارسة وأصلها تعهد المدامن قوله )فيدارسه( 

 ة على سرعة.اءلقرايتناوب معه 

ومنها: حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه المتفق عليه: ) أن رسول هللا 

، قال: آهلل سماني «إن هللا أمرني أن أقرأ عليك»صلى هللا عليه وسلم قال ألبي: 

 369، قال: فجعل أبي يبكي(.«هللا سماك لي»لك؟ قال: 

له لاقال رسول وفي رواية لمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس: قال: ) 

ذين لالله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن ن الله عليه وسلم ألبي بن كعب: »إاصلى 

 قال: فبكى.(، قال: »نعم«؟ قال: وسماني لك، «اكفرو

بن أبي عروبة، عن قتادة، ) أن نبي وفي رواية للبخاري من طريق سعيد 

، «رآنإن هللا أمرني أن أقرئك الق»هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألبي بن كعب: 

، «نعم»، قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم»قال: آهلل سماني لك؟ قال: 

 فذرفت عيناه.(ا

 ووجه الداللة فيه ظاهر، وهو أن هذا الحديث نص صريح في استحباب

ن هذا عرض الشيخ المقرئ على الطالب ليتعلم منه آداب القراءة وكيفية األداء. أل

الحديث صريح في كون النبي صلى هللا عليه وسلم هو الذي عرض القرآن على 

ذه أبي، وليس المراد بذلك العرض أن يستذكر منه النبي صلى هللا عليه وسلم ه

سماع فدل ذلك كله على استحباب الالسورة، ولكن لينبه على كيفية تحمل القرآن. 

 من لفظ الشيخ وباهلل تعالى التوفيق.

أي: أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأ، حتى « أن أقرئك»قال الحافظ: ) قوله: 

ال تتخالف الروايات، وقيل: الحكمة فيه؛ لتحقق قوله تعالى فيها: } رسول من آهلل 

 370[.انتهى ٢يتلوٱ صحفا مطهرة { ] اابينة:

: ) المراد بالعرض على أبي رضي هللا عنه؛ ليتعلم -رحمه  -و عبيد وقال أب

أبي منه القراءة، ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي 

                                                             
 تقدم تخريجه. 369
 (٨/٥٩٨فتح الباري ) 370
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بن كعب، وتقدمه في حفظ القرآن، وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى هللا 

 عليه وسلم شيئا بذلك العرض.(اه

ألمة بذلك في المختار أن سببها أن تستن او: ) -رحمه هللا  -وقال النووي 

ة وال يأنف أحد من ذلك اءلقراب اآدا لفضل ويتعلمواإلتقان واة على أهل اءلقرا

 371(انتهى

مبينا الحكمة في قراءته صلى هللا عليه وسلم  -رحمه هللا  -وقال القرطبي 

سلم على أبي رضي هللا على أبي رضي هللا عنه: ) إنما قرأ النبي صلى هللا عليه و

عنه؛ ليتلقن عنه أبي كيفية القراءة وصفتها مشافهة، وليبين طريق تحميل الشيخ 

للراوي بقراءته عليه، وفي قراءة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قراءة التلميذ 

 372على الشيخ، وكالهما طريق صحيح.(انتهى

سألة، ى به في هذه المقلت: وما قاله القرطبي هو الحق الذي ندين هللا تعال

 فتأمله بإمعان وال تكن أسير التقليد وباهلل تعالى التوفيق.

ومنها: ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه 

، فقرأت عليهم سورة يوسف، قرأ عليناالقوم: افقال لي بعض ، كنت بحمصقال: 

لله لقد قرأتها او، قال: قلت: ويحك، لتأنزا لله ما هكذالقوم: واقال: فقال رجل من 

فبينما أنا أكلمه إذ ، فقال لي: »أحسنت«، لله عليه وسلمالله صلى اعلى رسول 

ال تبرح  373؟وتكذب بالكتاب، لخمراقال: فقلت: أتشرب ، لخمراوجدت منه ريح 

 374لحد.اقال: فجلدته ، حتى أجلدك

هم فقرأت علي، يناقرأ علالقوم: افقال لي بعض ومحل الشاهد فيه: قوله ) 

 يوسف،..(سورة 

فتضمن هذا الحديث بيان مشروعية تحمل القرآن بالسماع من لفظ الشيخ، 

 وهللا أعلم بالصواب.

 ويؤخذ من مجموعة هذه األحاديث فوق ما تقدم:

 استحباب زيارة الصلحاء وأهل الخير في رمضان. –١

                                                             
 (٦/٨٦شرح النووي ) 371
 (.٢/٤٢٦المفهم ) 372
 قتله يجب امرتد وصار لكفر حقيقة كذب لو فإنه لحقيقيا لتكذيبا دالمرا وليس جاهال بعضه تنكر معناهقوله: ) وتكذب بالكتاب ( قال النووي: )  373

 (١/٨٨(انتهى شرح النووي ) لمرتدينا أحكام عليه تجري كافر فهو لقرآنا من عليه مجمعا حرفا جحد من أن على اأجمعو وقد
 (.٨٠١(، ومسلم )٥٠٠١)البخاري  374
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 وتكرار ذلك إذا كان المزور ال يكرهه. –٢

قرآن أفضل من سائر األذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو أن قراءة ال –٣

مساويا، لفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجبريل عليه السالم. فاجتمع بذلك 

 أفضلية النازل. وأفضلية المنزل عليه والمنزول به، والوقت 

استحباب اإلكثار من القراءة في رمضان. ألن رمضان موسم الخيرات.  –٤

 على عباده زائدة فيه، وفيه تضاعف الحسنات.ونعم هللا 

لقرآن كان في انزول قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن ابتداء  –٥

حدة كان في رمضان كما ثبت الدنيا جملة وء السمااشهر رمضان ألن نزوله إلى 

من حديث بن عباس فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من 

لذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في العام ارمضان فلما كان رمضان إلى 

 اهلله عنها.الصحيح عن فاطمة رضي ا

وفيه أن القرآن يطلق على بعضه وعلى معظمه. كما يطلق على كلمه.  –٦

ألن أوالئك رمضان من البعثة لم يكن نزل من القرآن إال بعضه. ثم كذلك كل 

فكان قد نزل كله. إال ما تأخر نزوله بعد رمضان رمضان بعده إلى رمضان األخير. 

المذكور. وكان في سنة عشر، إلى أن مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ربيع 

األول سنة إحدى عشرة، ومما نزل في تلك المدة قوله تعالى: } اليوم أكملت لكم 

وسلم في عرفة، [، فإنها نزلت يوم عرفة. والنبي صلى هللا عليه ٣دينكم { ] المائدة:

باالتفاق وكان الذي نزل في تلك االيام لما كان قليال بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر 

لبعض القرآن يطلق على افيستفاد من ذلك أن معارضته، قال الحافظ ابن حجر: 

 اهلجميع.القرآن فقرأ بعضه إال إن قصد اومن ثم ال يحنث من حلف ليقر أن ا مجاز

فاضل في القرآن والعلم، وإن كان الفاضل ال يخفى وفيه المذاكرة مع ال –٧

 عليه ما يذاكره للعبادة وزيادة االتعاظ، 

وفيه أن مداومة تالوة القرآن توجب زيادة الخير. وفيه أن فضل الزمان  –٨

 إنما يحصل بزيادة العبادة فيه.

وأن المقصود من التالوة الحضور والفهم، ألن الليل مظنة ذلك. لما في  –٩

 ار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية.النه
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 وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره. –١٠

 «شهر »من غير « رمضان»وفيه جواز قول  –١١

 وفيه الحث على الجود في كل وقت. –١٢

 واستحباب زيادة الجود في رمضان وعند االجتماع بأهل الصالح. –١٣

 لى األذهان.وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس لتقريبه إ –١٤

 وفيه جوده صلى هللا عليه وسلم. –١٥

 وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر. –١٦

وفيه استحباب مدارسة القرآن، وغيره من العلوم الشرعية في  –١٧

 رمضان.اه

استحباب استماع القرآن، فقالوا: ذلك ألن المستمع أقوى على التدبر  –١٩

. ألنه مشتغل بالقراءة وأحكامها، وقد قيل : إن ألن نفسه أخلى وأنشط من القاري

 القارئ كالحالب. والسامع كالشارب.

أنه ليس استحباب سماع القرآن خاصا بمن ال يجيد القراءة، فرسول  –٢٠

هللا صلى هللا عليه وسلم أحب أن يسمعه من غيره مع أنه خير القراء على اإلطالق. 

يهما أفضل؟ والتحقيق أن األفضلية تدور وقد اختلف العلماء في القراءة والسماع أ

مع الخشية والتدبر ومدى االنتفاع من كل منهما. فمن كان تدبره وخشيته بالقراءة 

أكثر كانت القراءة في حقه أفضل.ومن كان تدبره وخشيته في السماع أكثر كان 

 السماع في حقه أفضل. على أنه يستحب أن يأخذ بكل منهما ولو بطرف يسير.

 تحباب اإلصغاء للقراءة والخشوع عندها وتدبر معانيها.واس –٢١

لعارفين واستحباب البكاء، قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة ا –٢٢

وبكيا ا سجدا لله تعالى ويخرون لألذقان يبكون خروالصالحين قال اوشعار 

ة وعندها وطريق اءلقرامع ء لبكاالي يستحب الغزاألحاديث فيه كثيرة قال او

لشديد الوعيد التهديد والخوف بتأمل ما فيه من الحزن واحصيله أن يحصر قلبه ت

لعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد الوثائق واو

 لمصائب.اذلك وأنه من أعظم 
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آلية ألنه مثل اعند تالوته هذه قال ابن بطال: إنما بكى صلى هللا عليه وسلم 

له اعية له إلى شهادته ألمته بالتصديق وسؤالدالحال اامة وشدة لقيال يوم النفسه أهو

وقال الحافظ ابن حجر: نتهى. ء البكاالموقف وهو أمر يحق له طول الشفاعة ألهل ا

لذي يظهر أنه بكى رحمة ألمته ألنه علم أنه ال بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم او

 نتهى من الفتح.الله أعلم.اقد ال يكون مستقيما فقد يفضى إلى تعذيبهم و

واستحباب طلب القراءة من الحافظ الحاذق. وكان طلب النبي صلى  –٢٣

هللا عليه وسلم القراءة من ابن مسعود من أجل التدبر والتفهم. أو من أن يطمئن على 

حسن أداء الحفظ من أمته. أو ليكون عرض القرآن سنة تتبع من بعده، أقوال وال 

 مانع من إرادة كل ذلك.

ألولى أن المجموع أسباب للبكاء، إال أن بعضها أظهر فيه من بعض قلت: وا

 فتأمل وهللا أعلم بالصواب.

 وتواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم ذكره النووي. –٢٤

وفيها منقبة البن مسعود رضي هللا عنه، وقد ورد في مدح قرائته  –٢٥

خذوا »عليه وسلم،  أحاديث كثيرة وقد روى البخاري قول رسول هللا صلى هللا

فذكر ابن مسعود « القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي

 أول من يؤخذ عنه القراءة، توفي في خالفة عثمان رضي هللا عنهما.

أن المقصود من الزيادة إلى سبعة أحرف هو تيسير القراءة وتسهيل  –٢٦

 النطق والفهم.

ي القراءة بأي حرف من هذه األحرف السبعة أن األمة كانت مخيرة ف –٢٧

 غير ملزمة بحرف خاص منها.

أن الصحابة كانوا يقرءون قراءات مختلفة حتى استنكر بعضهم قراءة  –٢٨

 البعض.

أن االحتكام عند االختالف، إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا  –٢٩

فإن تنازعتم في شيء فردوه معنى اآلية العامة لهم ولمن بعدهم، وهي قوله تعالى: } 

[، يعني: إن كان حيا، فإن مات فإلى سنته، كذا  ٥٩إلى هللا والرسول { ] النساء:

 قال أهل العلم بالتأويل، قاله أبو عمر ابن عبد البر أيضا.

 قلت: وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف األمة فتبصر.
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صوب قراءة كل منهم، وأقرهم على  أن النبي صلى هللا عليه وسلم –٣٠

 قراءاتهم، وأنه هو الذي أقرأهم إياها. وأن كل قراءة منزلة من عند هللا.

 تيسير هللا تعالى على األمة ورحمته بهم. –٣١

مدى عناية الصحابة بالقرآن والذب عنه والمحافظة عليه وعلى لفظه  –٣٢

 كما سمعوه من غير عدول عنه.

لرجل يؤخذ ما كان عليه _رضي هللا عنه _ ومن تصرف عمر مع ا –٣٣

من الشدة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما فعل ذلك عن اجتهاد منه 

لظنه أن هشاما خالف الصواب. واستساغ ذلك لرسوخ قدمه في اإلسالم وسابقته. 

بخالف هشام، فإنه كان قريب العهد باإلسالم فهو من مسلمة الفتح. فخشي عمر من 

 ك أن ال يكون أتقن القراءة. بخالف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع.ذل

تقدير الرسول صلى هللا عليه وسلم للغيرة اإلسالمية وعدم تعنيفه من  –٣٤

ولم ينكر عليه إمساكه الرجل من « أرسله»يشتد بسببها، فقد اكتفى بقوله لعمر: 

 تالبيبه وسجنه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

بيان ما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم من تعليم أصحابه رضي  –٣٥

 هللا عنهم كتاب هللا تعالى كما أمره بالتبليغ.

 جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يتفلت. –٣٦

جواز إطالق الكذب على الخطأ؛ فقد قال عمر رضي هللا عنه كما في  –٣٧

قرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه رواية البخاري لما قال له هشام رضي هللا عنه: أ

وسلم قال له: كذبت، أي أخطأت وهو لغة أهل الحجاز؛ فإنهم يطلقون الكذب في 

 موضع الخطأ، أو أطلق عليه الكذب بناء على ظنه.

 قلت: والصواب الثاني وهللا أعلم.

قال ابن عبد البر: فيه ما يدل على أن في جبلة اإلنسان وطبعه، وإن  –٣٨

أن ينكر ما يعرف خالفه، وإن جهل ما أنكره من ذلك؛ ألن الذي بيده كان فاضال 

من ذلك علم يقين، فال يزول عنه إلى غيره إال بمثله من العلم واليقين، وكذلك ال 

 يسوغ خالفه إال بمثل ذلك.
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إن القرآن أنزل على سبعة »أنه إنما قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  –٣٩

هللا عنه؛ لئال ينكر تصويب الشيئين المختلفين  ؛ طييبا لقلب عمر رضي«أحرف

 وكذلك الحال في حديث أبي رضي هللا عنه.اه

بيان استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه، وإن كان القاري أفضل  –٤٠

 من المقروء عليه.

 استحباب تواضع اإلنسان في أخذ العلم من أهله، وإن كان دونه. –٤١

ألبي بن كعب رضي هللا عنه بقراءة النبي صلى بيان المنقبة الشريفة  –٤٢

 هللا عليه وسلم، وال يعلم أحد من الناس شاركه في هذا.

 استحباب نسب الفضل إلى أهله. –٤٣

بيان منقبة أخرى ألبي رضي هللا عنه أيضا وهي أنه ذكره هللا تعالى،  –٤٤

 ونص عليه في هذه المنزلة الرفيعة.

 كتاب أقواما ويضع به آخرين.بيان أن هللا يرفع بهذا ال –٤٥

بيان جواز البكاء للسرور والفرح مما يبشر اإلنسان به، ويعطاه من  –٤٦

 معالي األمور.

 أن قراءة الشيخ أعلى درجات الرواية. –٤٧

عد كثيرة اجامعة لقوما قيل: إن تخصيص هذه السورة، فألنها وجيزة  –٤٨

لوقت يقتضي اقلوب وكان لاإلخالص وتطهير الدين وفروعه ومهماته وامن أصول 

عليه قاله النووي. وقال الفرطبي: خص هذه السورة بالذكر؛ لما اشتملت الختصار. ا

وذكر ء ألنبياالمنزلة على الكتب الصحف واإلخالص والرسالة والتوحيد وامن 

 ذكره في الفتح.لنار مع وجازتها. الجنة والمعاد وبيان أهل الزكاة والصالة وا

 رجات التحمل.اهأن المشافهة أعلى د –٤٩

اإلنكار على من أنكر القراءة الصحيحة؛ ظنا منه أنها غير صحيحة،  –٥٠

: -رحمه هللا  -أو جهال بالحكم، وأما إذا أنكر عالما، فإنه يرتد بذلك، قال القرطبي 

نسبه عبد هللا إلى التكذيب بالكتاب على جهة التغليظ، وليس على حقيقته؛ إذ لو كان 

قتله، إذ هذا حكم من كذب بحرف منه، وكأن الرجل إنما كذب ذلك لحكم بردته، و
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؛ جهالة منه، أو «ما هكذا أنزلت»عبد هللا ال القرآن، وهو الظاهر من قول الرجل: 

 قلة حفظ، أو قلة تثبت ألجل السكر وهللا أعلم.اه

 تواضع العالم لمن يتعلم منه وتلبية ندائه إذا تيسر ذلك. –٥١

 الحدود.الحرص على إقامة  –٥٢

 بيان مشروعية التغليظ على المخطئ. –٥٣

ويحتمل أنه بيان مشروعية تجزئة القرآن وتحذيبه. قال ابن حجر:  –٥٤

لقرآن في كل سنة على ليالي رمضان الله عليه وسلم كان يقسم ما نزل من اصلى 

لسبب في ذلك ما كان يشتغل به في الليلة وامن ء في جزءا فيقرأ كل ليلة جزاء أجز

حة بدن ومن تعاهد أهل ولعله كان اليلة من سوى ذلك من تهجد بالصالة ومن ر كل

تها ولتستوعب بركة اءلمأذون في قرالحروف ابحسب تعدد ا رامرء لجزايعيد ذلك 

ألخيرة السنة احدة وفي التصريح بأنه كان يعرضه مرة والشهر ولوال القرآن جميع ا

يه كل ليلة ثم يعيده في بقية عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عل

 375انتهىلليالي.ا

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (٩/٤٥فتح الباري ) 375
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 فصل:

 في بيان مشروعية تجزئة القرآن

 وتحزيبه

 

 التجزئة والتحزيب لغة: –١

ء لجزاجزأ: أ_ التجزئة لغة من الجزء مادة )جزأ(: قال ابن منظور: ) 

، اءكالهما: جعله أجزوجزأه ءا جزء لشياوجزأ اء. لجمع أجزاو، لبعضء: الجزاو

في  ء،لجزاأخذه. وءا: لمال بينهم: قسمه. وأجزأ منه جزالتجزئة. وجزأ اوكذلك 

 لحديث:اوفي اء؛ وجمعه أجز، لنصيبالعرب: اكالم 

لحديث: اوفي ء، لشيالقطعة من النصيب وء: الجز؛ الليلاقرأ جزأه من 

ء بالشيء الستغناا ء:لجزاو،..لنبوةامن ءا من ستة وأربعين جزء لصالحة جزالرؤيا ا

 376ء.(لجزاجع إلى معنى افهو ر، ألكثراباألقل عن ء الستغنااوكأنه ء، لشياعن 

اء وأجز، لسفينةاء اكأجز، ما يتقوم به جملتهء: لشيء اجزوقال الراغب: ) 

ءا جعل على كل جبل منهن جزالحساب قال تعالى: } ثم الجملة من اء اوأجز، لبيتا

[،  ٤٤لحجر:امقسوم { ] ء }لكل باب منهم جز وقال عز وجل:[،  ٢٦٠لبقرة:{ ] ا

 377ء (انتهىلشيامن ء وذلك جز، أي: نصيب

لحزب: اوب_ وأما التحزيب فهو من الحزب مادة )حزب(: ففي اللسان: ) 

 لرجل علىالحزب: ما يجعله الصالة: حزبه. والقرآن والرجل من الورد. وورد ا

ت فأحبب، لقرآناحزبي من لحديث: طرأ علي اة وصالة كالورد. وفي اءنفسه من قر

 أن ال أخرج حتى أقضيه.

لى من قولك: طرأ فالن إ، كأنه طلع عليه، طرأ علي: يريد أنه بدأ في حزبه

وقد حزبت  ؛وهو غير تانئ به، أي إنه طلع إليه حديثا، فهو طارئ إليها، وكذا بلد كذ

لله عليه اصلى ، للهالقرآن. وفي حديث أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول ا

 ؟لقرآناكيف تحزبون ، وسلم

                                                             
 (٤٦-١/٤٥لسان العرب ) 376
 (١٩٥المفردات )ص 377
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لمال أي حظي النصيب. يقال: أعطني حزبي من الحزب: او

 378انتهىونصيبي.(

 التجزئة والتحزيب في االصطالح: –٢

لنوبة في الحزب اة أو صالة كالورد واءلحزب ما يجعل على نفسه من قراو

ن فهناك عالقة بي 379حزبا له.ء تخاذ كل جزالقرآن تجزئته واوتحزيب ء لمااورود 

 التعريف اللغوي واالصطالحي.

ب األحزالقرآن واء ايقال: أجز: ) -رحمه هللا  –قال اإلمام السخاوي 

أي ، ب مأخوذة من قولهم: حزب فالناألحزاوأظن ، حداد: بمعنى واألوراو

 لقرآن.الحزب طائفة من األن ، جماعته

لقرآن يروي ظمأ الصدر ألن الذي هو ضد الورد الورد: أظنه من او

 380تهىانلقلوب.(ا

قد فءا؛ لتجزئة إلى ثالثين جزامنها ، لقرآن تجزئات شتىء العلمااجزأ وقد 

ال بحيث ال يخطر بالبء، لجزاسم احد منها اعلى كل وا وه إليها أوال وأطلقوءجز

 إلطالق غيره.اعند 

ن مءا لقرآن تبادر للذهن أنه قرأ منه جزامن ءا قال قائل: قرأت جزا فإذ

 لثالثين.اء األجزا

اء ألجزاين فصارت ءلثالثين إلى جزاء األجزاحد من هذه اوكل ا وءثم جز

حد اعلى كل وا وقد أطلقو -كله بالتفصيلا لله بيان هذء اوسيأتي إن شا -بذلك ستين

اء لستين إلى ثمانية أجزاب األحزاحد من هذه اكل وا وءلحزب. ثم جزاسم امنها 

آن في كل يوم لقراحفظ من يريد حفظ ا فإذءا، فصارت بذلك أربعمائة وثمانين جز

  381أي ثمن حزب أتم حفظه في نحو سنة وأربعة أشهر. -ءامن ذلك جز

لحفاظ وكنت الحجاج بن يوسف اقال: جمع ، لحمانياشد أبي محمد ارفعن 

لقرآن كله كم هو من حرف قال:. فجعلنا نحسب حتى افيهم فقال: أخبروني عن 

                                                             
 (١/٣٠٨لسان العرب ) 378
 (٤/١٨٨عون المعبود ) 379
 لقرآنا فكذلك ،ظمأه يروي حتى فيشرب ،عطشان كل إليه يرد لذيا ءبالما لقرآنا شبه فكأنه( قال محققه: ) ١/٣٨٣جمال القراء وكمال اإلقراء ) 380

 اه(.صدئها من ويجليها موتها بعد ويحييها لقلوبا ظمأ يروي
 (١٩٠انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن )ص 381
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ف وسبع مائة حرف مائة ألف حرف وأربعين ألف حرث لقرآن كله بثالاأن ا أجمعو

 ونيف وأربعين حرفا.

أنه ا وأجمعوا، فحسبو؟ لقرآناقال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف 

 ء.لفاالكهف )وليتلطف( في اينتهي في 

)فمنهم من ء لنسااأول سبع في ا فإذ، لحروفاقال: فأخبروني بأسباعه على 

 ءلتاابطت( في ف )حاألعرالثاني في السبع او، لالداآمن به ومنهم من صد( في 

لسبع اآلخرة حبطت( وء ايعني قوله عز وجل: )ولقاأي السخاوي (: قلت ) 

لحج )لكل أمة ابع في الرالسبع األلف آخر )أكلها( وائم( الرعد )أكلها دالثالث في ا

ب )وما كان لمؤمن وال مؤمنة( األحزالخامس في السبع او، أللفاجعلنا منسكا( في 

لسابع او. والوافي ء( لسوالظانين بالله ظن )اتح لفالسادس في السبع اوء، لهاافي 

 لقرآن.اما بقي من 

لثاني الثلث او، ةاءألول رأس مائة من برالثلث ا: اقال فأخبروني بأثالثه قالو

 لقرآن.الثالث ما بقي من الثلث اواء، لشعرارأس إحدى ومائة من طسم 

لربع ام. وألنعااأول ربع خاتمة سورة ا لحماني وسألنا عن أرباعه فإذاقال 

بع ما بقي من الرالربع او، لزمرالثالث خاتمة الربع الكهف )وليتلطف( والثاني في ا

 لقرآن.ا

 لحجاج يقرؤه في كل ليلة.(الحماني: عملناه في أربعة أشهر وكان اقال 

لجحدري أنهما قاال: اوعاصم ، قالوراعن هالل ، لعطاراحد الواعبد وعن 

لقرآن خاتمة الناس( . وثلث ا)قل أعوذ برب وخاتمته ، لكهفالقرآن خاتمة انصف 

وخاتمة ، ألنعامالقرآن خاتمة القرآن. وربع اوآخر ، لقصصاوخاتمة طسم ، ةاءبر

، وخاتمة يوسف، لمائدةالقرآن خاتمة اوخمس القرآن. وآخر ، وخاتمة يس، لكهفا

ء، لنساالقرآن خاتمة القرآن. وسدس اوآخر ، لسجدةالفرقان. وخاتمة حم اوخاتمة 

وآخر ، لدخاناوخاتمة ، لقصصالكهف. وخاتمة طسم اوخاتمة ، ةاءخاتمة برو

ف )إنا األعراوفي سورة ء، لنساافي ا( لقرآن )يصدون عنك صدودالقرآن. وسبع ا

 (٢٥هيم )لعلهم يتذكرون )المصلحين( . وفي سورة إبراال نضيع أجر 

بأ ( . وفي س٥٥لمؤمنين )أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين )اوفي 

لقرآن القرآن. وثمن اوآخر ، لفتحا( . وخاتمة ٢٠لمؤمنين )ا)فاتبعوه إال فريقا من 
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وخاتمة ، لكهفاوخاتمة هود. وخاتمة ، ألنعاماوخاتمة ، ناوآل عمر، لبقرةا

 لقرآن.اوآخر ، رياتالذاوخاتمة و، وخاتمة يساء، لشعرا

 لتسع.اولم يحفظ 

، ألنفالاوخاتمة ، ائدةلماوخاتمة ، ناومائة من آل عمر، لبقرةاوعشره 

وخاتمة حم ، باألحزاوخاتمة ، لفرقاناوخاتمة ، لكهفاوخاتمة ، وخاتمة يوسف

ومائتان وأربع ، لقرآن كله ستة آالف آيةالقرآن. واوآخر ، قعةالواوخاتمة ، لسجدةا

 لكتاب.(اوهو مائة وأربع عشرة سورة مع فاتحة ، آيات

نا يحيى بن آدم قال: ) أسباع لله: حدثنا شعيب بن أيوب قال: حدثاوقال عبد 

لثاني خمس مائة السبع او، ألول خمس مائة وسبع وأربعون آيةالسبع القرآن: ا

 لثالث ستمائة وإحدى وخمسون آية.السبع او، وسبعون آية

لخامس ثمان مائة وثمان السبع ابع تسعمائة وثالث وخمسون آية والرالسبع او

آلخر ألف آية السبع امانون آية. ولسادس تسع مائة وست وثالسبع او، وستون آية

لقرآن ستة آالف ومائتا آية وتسع اوستمائة وأربع وعشرون آية. فجميع آي 

 لحساب.الجملة. نقصان )ثالثون( آية خطأ في اوعشرون آية في 

حد وعشرون ألف حرف ومئتا القرآن ثالثمائة ألف حرف وواوجميع حروف 

 حرف وخمسون حرفا.

لزيات من ايد بن أسحم قال: أعطانيه حمزة قال يحيى بن آدم: حدثنيه يز

لقرآن خمسة وأربعين ألف: حرف وثمان مائة افيصير كل سبع من أسباع ، كتابه

 انتهىتبقى ستة أحرف.(، وتسعين حرفا -ثنين احرف و

لقرآن األول من النصف افوجد ، لقرآناألعرج أنه حسب حروف اعن حميد و

ند قوله )هل أتبعك على أن تعلمن لكهف عاينتهي إلى خمس وستين آية من سورة 

لثاني الربع ا( . وهو ٦٧ا )( قال إنك لن تستطيع معي صبر٦٦ا )مما علمت رشد

لنصف امن ا( وصار )معي صبر، لخامسالعشر ابع والرالثمن الثالث والسدس او

 لقرآن. اآلخر إلى أن يختم ا

). . . ة عند قوله: اءألول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من برالثلث او

لتسع او، لثانيالسدس امن )سيصيب( وهو ء لياالله ورسوله سيصيب( إلى ا اكذبو

ألوسط ينتهي إلى بعض ست الثلث امن )سيصيب( من ء لياالثالث. وصارت ا
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لسدس العنكبوت عند قوله: )إال بالتي هي أحسن إال( وهو اوأربعين آية من سورة 

آلخر الثلث او، آلخرالثلث ان ما( لذين ظلمو)اوصارت ، لسادسالتسع او، بعالرا

 القرآن. ينتهي إلى أن يختم 

ف إلى )وذكرى للمؤمنين( األعراألول ينتهي إلى أول آية من سورة الربع او

لثاني ينتهي إلى )إنك الربع او، لثانيالربع امن ا( تبعو)الثاني وصارت الثمن اوهو 

ن وأربعين آية لثالث إلى بعض مائة وثماالربع او، لنصفانتهى الن تستطيع( حيث 

وصارت )إلى حين( ، لسادسالثمن افمتعناهم( وهو ا لصافات عند )فآمنوامن سورة 

 لقرآن.اآلخر إلى أن يختم الربع اآلخر: الربع امن 

لمائدة عند اثنتين وثمانين آية من سورة األول ينتهي إلى بعض الخمس او

ب هم خالدون( اذلعاوصارت )وفي ، لثانيالعشر اوهو ، لله عليهم(اقوله: )أن سخط 

لثاني ينتهي إلى بعض ست وأربعين من سورة يوسف الخمس او، لثانيالخمس امن 

وصارت )لعلهم( من ، بعالرالعشر الناس( وهو اعند قوله تعالى: )لعلي أرجع إلى 

لثالث ينتهي إلى بعض إحدى وعشرين آية من سورة الخمس الثالث. أوالخمس ا

لسادس. وصارت )لقد العشر اوهو ، ربنا( لفرقان عند قوله عز وجل )أو نرى ا

بع ينتهي إلى بعض خمس وأربعين آية الرالخمس او، بعالرالخمس امن ا( ستكبروا

وهو ، لسجدة عند قوله عز وجل: )من عمل صالحا فلنفسه ومن(امن سورة حم 

لخامس ينتهي الخمس او، لخامسالخمس افعليها( من ء وصارت )أسا، لثامنالعشر ا

 لقرآن:ا إلى أن يختم

عند ء لنسااألول ينتهي إلى بعض إحدى وأربعين ومائة من سورة السدس او

لسدس او، لثانيالسدس اوصارت )كسالى( من ا( لصالة قامواقوله عز وجل: )إلى 

وهو ء، ليااة في )سيصيب( إلى اءلثاني ينتهي إلى إحدى وتسعين آية من سورة برا

لثالث السدس ا)سيصيب( من من ء لبااوصارت ، لثالثالتسع األول والثلث ا

لكهف عند )إنك لن الثالث ينتهي إلى بعض خمس وستين آية من سورة السدس او

، لخامسالعشر او، بعالرالثمن او، لثانيالربع او، ألولالنصف اوهو ، تستطيع( 

ينتهي إلى بعض ست  -بع الرالسدس او، بعالرالسدس امن ا( وصارت )معي صبر

وهو ، وت عند قوله عز وجل: )بالتي هي أحسن إال( لعنكباوأربعين آية من سورة 

لخامس السدس الخامس. والسدس امن ا( لذين ظلمو)اوصارت ، لسادسالتسع ا
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لجاثية عند قوله عز وجل: )فاليوم ال اينتهي إلى بعض أربع وثالثين آية من حم 

 يخرجون منها( وصارت )وال هم يستعتبون(

 لقرآن. ايختم  آلخر ينتهي إلى أنالسدس او، آلخرالسدس امن 

عند قوله ء لنسااألول ينتهي إلى بعض ست وخمسين آية من سورة السبع او

لسبع او، لثانيالسبع اوصارت )وندخلهم( من ، ج مطهرة وندخلهم( اعز وجل: )أزو

ف عند قوله عز وجل: )إن ربك األعرالثاني ينتهي إلى مائة وسبع وستين آية من ا

لثالث ينتهي إلى بعض السبع اوالثالث، لسبع اوصارت )عقاب( من ـ( لالسريع 

ـ( ، هيم عند قوله عز وجل: )وما كان لي علياأربع وعشرين آية من سورة إبر

بع ينتهي إلى بعض سبع وأربعين آية الرالسبع اوالرابع، لسبع اوصارت )كم( من 

وصارت ، لكتاب( المؤمنين عند قوله عز وجل: )ولقد آتينا موسى امن سورة 

لخامس ينتهي إلى بعض ثمان عشرة السبع او، لخامسالسبع ان( من )لعلهم يهتدو

لسبع او، لسادسالسبع اآية من سورة سبأ عند )قرى ظاهرة وقدر( وصار )نا( من 

ت )وأنتم ال الحجرالثانية من سورة اآلية السادس ينتهي إلى آخر حرف من ا

أن يختم آلخر إلى السبع اآلخر والسبع الذين يغضون( من اتشعرون( وصارت )إن 

 لقرآن. ا

ن األول ينتهي إلى بعض مائة وخمس وتسعين آية من سورة آل عمرالثمن او

لتي الميم اوء لهااوء ليااو والواهم( وصارت اعند قوله عز وجل: )متاع قليل ثم مأو

ف األعرالثاني ينتهي إلى أول آية من سورة الثمن او، لثانيالثمن اهم( من افي )مأو

ما أنزل إليكم( من ا تبعو)اوصارت  -ألول. الربع اوهو  ،عند )وذكرى للمؤمنين( 

لثالث ينتهي إلى بعض سبع وثالثين آية من سورة هود عند الثمن او، لثالثالثمن ا

بع ينتهي إلى خمس وستين الرالثمن او، بعالرالثمن التنور( من )ا)وفار( وصارت 

لربع اوهو  ،ألولالنصف انتهى الكهف عند )إنك لن تستطيع( حيث اآية من سورة 

لخامس الثمن الخامس. والثمن امن ا( وصارت )معي صبر، لخامسالعشر او، لثانيا

لثمن امن )ينقلبون( من ء لياا)أي منقلب ينقلبون( اء لشعراينتهي إلى آخر سورة 

لثمن او، لسادسالثمن النون من او والواوء لباالالم والقاف والنون والخامس وا

لصافات( عند امانية وأربعين آية من سورة )ولسادس ينتهي إلى بعض مائة وثا

لثمن او، لسابعالثمن اوصارت )إلى حين( من ، لثالثالربع افمتعناهم( وهو ا )فآمنو

لنجم. إلى قوله عز وجل: )فأوحى إلى عبده السابع ينتهي إلى أول عشر من سورة ا
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أن  آلخر إلىالثمن او، آلخرالثمن اد( من الفؤا(. وصارت )ما كذب ١٠ما أوحى )

 لقرآن.ايختم 

ن األول ينتهي إلى بعض مائة وثالثة وأربعين آية من سورة آل عمرالتسع او

لميم من اوء لتاالنون واو، ألولالتسع األلف آخر او واعند )فقد رأيتموه وأ( فالو

ألنعام الثاني ينتهي إلى بعض أربع وخمسين آية من سورة التسع او، لثانيالتسع ا

لله بأعلم بالشاكرين( اعليهم من بيننا( وصارت )أليس  للهامن ء أهؤالا عند )ليقولو

ة اءلثالث ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من سورة برالتسع او، لثالثالتسع امن 

من ء لبااوصارت ، لثانيالسدس او، ألولالثلث اوهو ء، ليااعند )سيصيب( إلى 

آية من  بع ينتهي في بعض إحدى عشرةالرالتسع او، بعالرالتسع ا)سيصيب( من 

لتسع الخامس. والتسع ات إن في( وصارت )ذلك( من الثمرالنحل )ومن كل اسورة 

أل( الحج عند )وأحلت لكم الخامس ينتهي في بعض ثمان وعشرين آية من سورة ا

لتسع السادس والتسع األنعام( من )التي في الميم األلف والعين والنون واوصارت 

أهل ا لعنكبوت )وال تجادلواسورة لسادس ينتهي في بعض ست وأربعين آية من ا

وصارت ، بعالرالسدس او، ألوسطالثلث اوهو ، لكتاب إال بالتي هي أحسن إال( ا

لسابع ينتهي إلى بعض تسع آيات من أول التسع او، لسابعالتسع امن ا( لذين ظلمو)ا

لسين اوء لفااوصارت ـ( لله أكبر من مقتكم أنالمؤمن عند )ينادون لمقت اسورة 

لثامن ينتهي في بعض سبع التسع او، لثامنالتسع ايم من )أنفسكم( في لمالكاف واو

( على( وصارت ١٤آلخرين )اقعة عند )وقليل من الواعشرة آية من أول سورة 

 لقرآن.اآلخر إلى أن يختم التسع اآلخر والتسع ا)سرر( من 

ن عند. األول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من سورة آل عمرالعشر او

لثاني العشر او، لثانيالعشر امما( وصارت )تحبون( من ا لبر حتى تنفقواا )لن تنالو

لمائدة عند )لبئس ما قدمت لهم أنفسهم اثنتين وثمانين آية من سورة اينتهي إلى بعض 

لعشر اب( من العذاوصارت )وفي ، ألولالخمس اوهو ، لله عليهم( اأن سخط 

ألنفال عند اين آية من سورة ثنتين وثالثالثالث ينتهي إلى بعض العشر او، لثالثا

، بعالرالعشر اب أليم( من اوصارت )بعذ، لتنا( اأو ء لسماا)فأمطر علينا حجارة من 

بع ينتهي إلى بعض ست وأربعين آية من سورة يوسف عند قوله عز الرالعشر او

وصارت )لعلهم يعلمون( من ، لثانيالخمس الناس( وهو اوجل: )لعلي أرجع إلى 

لكهف عند الخامس ينتهي إلى خمس وستين آية من سورة العشر او، لخامسالعشر ا
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لثمن او، لثالثالسدس او، لثانيالربع األول. والنصف اقوله: )إنك لن تستطيع( وهو 

لسادس ينتهي إلى العشر او، لسادسالعشر امن ا( وصارت )معي صبر، بعالرا

كة أو نرى لمالئالفرقان عند )لوال أنزل علينا ابعض إحدى وعشرين آية من سورة 

لسابع. العشر افي أنفسهم( من ا ستكبروالثالث وصارت )لقد الخمس اربنا( وهو 

ب )ومن يقنت األحزالسابع ينتهي إلى بعض إحدى وثالثين آية من سورة العشر او

لثامن العشر او، لثامنالعشر اوصارت )صالحا( من ، منكن لله ورسوله وتعمل( 

لسجدة عند )من عمل صالحا اة حم ينتهي إلى بعض خمس وأربعين آية من سور

لعشر او، لتاسعالعشر افعليها( من ء وصارت )أسا، بعالرالخمس افلنفسه ومن( وهو 

لحديد عند )وجعلنا في التاسع ينتهي إلى بعض خمس وعشربن آية من سورة ا

لعاشر العشر او، لعاشرالعشر الكتاب( وصارت )فمنهم مهتد( في النبوة واذريتهما 

  382انتهىلقرآن.(ار ينتهي إلى آخ

ئ لعباسي طلب من عمرو بن عبيد أن يجزالمنصور اأن  -للهابإذن  -وسيأتي

نه إوقال: ءا، فجزأه له إلى ثالثمائة وستين جز، لقرآن بحيث يحفظه في سنةاله 

باسي لعالمنصور افحفظ ، لناسالتجزئة وحفظ بها جماعة من القرآن على هذه احفظ 

مكن يلتجزئة العباسي ومن هذه المهدي ابها ولده  لتجزئة وحفظالقرآن على تلك ا

تي ، كما سيأسه وأعشارهالقرآن وأثالثه وأرباعه وأخماسه وأسدانصاف اج استخرا

ألثمان او ألسباعاذكر ،  وبالتفصيلالسخاوي وذكرها   -بإذن هللا  -في الفصل التالي 

ثني عشر وخمسة عشر وستة عشر وأربع وعشرين وسبع اء االتساع وأجزاو

 لخ.اشرين .. ع

بعث لتجزئة ما يالتجزئة وفي هذه افي هذه ء لعلمااوقد وقع خالف يسير بين 

دون  إلقبال عليهالقرآن والقارئ حتى يسير قدما في حفظ الهمم وتنشيط اعلى حفز 

 لموفق.الله او، كلل أو ملل

إلجابة ألبي اوأترك ؟ لتجزئةال وهو من أول من وضع اسؤك يرد وهنا

لقرآن انة أنه قال: أول من جزأ اال: روى شعبة عن أبي عوني حيث قالداعمرو 

وبه أخذ أهل ، لكلمات أبي بن كعباآليات وجزأه على ابأسباعه وأعشاره على 

                                                             
 (وما بعدها.١٣٢ص) باب تجزئة المصاحف[]داود:  (، المصاحف ألبي بكر عبد هللا بن أبي٢٢٤-٢١٥جمال القراء )ص 382
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لله ارضي ، بن مسعوداوبه أخذ ، لحروف: معاذ بن جبلاوجزأه على ، قالعرا

  383انتهىعنهم.

( ٣٦٠رآن إلى )لقاأن عمرو بن عبيد بعد أن جزأ  -للهء اإن شا -وسيأتيا هذ

ءا، فصارت ثالثين جزا حداوءا جزاء ألجزامن تلك ء ( جز١٢وضع كل )ءا جز

 لله أعلم.او، لمصاحفاليوم في المعمول به اوهو 

اء ألجزاشتهرت التجزئة فقد التحزيب واوأما “: ) البرهان”قال الزكرشي في 

  384(انتهىرس وغيرها الربعات بالمدامن ثالثين كما في 

 ر:  واآلثالسنة التنزيل وامن للتجزئة والتحزيب هد اشوا وقد وجدنا مع هذ

مكث  لناس علىانا فرقناه لتقرأه على ءاوقرفقوله تعالى: } لتنزيل: افأما 

 [١٠اإلسراء:ونزلناه تنزيال { ] 

. يعني: أي أنزلناه مفرقا، بالتشديدراءة من قرأ: } فرقنا { قهذه اآلية على 

 حدة.اال جملة وء شي أنزلناه شيئا بعد

ود عن المثنى قال: ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا دابن الطبري: حدثنا اقال 

لدنيا ء السمااحدة إلى اوء جملة لسماالقرآن من ابن عباس قال: أنزل اعكرمة عن 

لقدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال: )وال يأتونك بمثل إال جئناك افي ليلة 

لناس على مكث ونزلناه تنزيال.( ا)وقرآن فرقناه لتقرأه على  ا(بالحق وأحسن تفسير

 385انتهى

، عمرقال: أخبرنا م، قالرزاقال: أخبرنا عبد ، لحسن بن يحيىاحدثنا وقال: 

كان بين و، لناس( لم ينزل جميعاافي قوله: )وقرآنا فرقناه لتقرأه على ، عن قتادة

 أوله وآخره نحو من عشرين سنة.

في قوله: ، بن زيداقال: قال ، بن وهباال: أخبرنا ق، حدثني يونسوقال: 

 386انتهى)وقرآنا فرقناه( قال: فرقه: لم ينزله جميعه.

                                                             
 (٣٠٧كتاب البيان في عد آي القرآن )ص 383
 (٢٥٠البرهان في علوم القرآن )ص 384
 من هفأخرج لحاكما صرح حيث هند أبي بنا هو وداود ،محمد هو لمثنىا بناو. صحيح وإسناده ،ثقات ورجاله(، ١٧/٥٧٤تفسير الطبري ) 385

 لباريا تحف :حجر بنا لحافظا أيضا وصححه (،٢/٣٦٨لمستدرك )ا: لذهبياو لحاكما وصححه ،به هند أبي بن وداد عن ءعطا بن لوهابا عبد طريق
(٩/٤) 

386 (١٧/٥٧٥) 



      
 

 - 128 - 

لناس ا}لتقرأه على ، وقوله: 387لناس.التنزيل ليفهمه الزجاج: فرقه في اوقال 

 تشديد الراء.على ء لمدة شيئا بعد شياعلى مكث{ أي: على تطاول في 

لمعنى: أنزلناه منجما مفرقا لما في او: ) -لى رحمه هللا تعا -قال الشوكاني 

ا ولم يطيقوا حد لنفروائض في وقت والفرابجميع ا ولو أخذو، لمصلحةاذلك من 

 388(انتهى

همه، قلت: وكذلك لو أنزله هللا تعالى جملة واحدة، لثقل عليهم حمله بله ف

 وفيق.الت فأنزله هللا شيئا بعد شيء كي يسهل حفظه وفهمه دون ملل أو كلل وباهلل

ذلك حدة كالقرآن جملة والوال نزل عليه ا لذين كفرواوقال وقوله تعالى: } 

 [ ٣٢الفرقان:دك ورتلناه ترتيال{ ] النثبت به فؤ

قوله: ) القرآن جملة واحدة(، هذا نظير ما تقدم في اآلية السابقة، وقال الحاكم: 

ثنا محمد بن ، لزبيريا ثنا أبو طاهر، لصفارالله الله محمد بن عبد اأخبرنا أبو عبد 

ألعمش عن حسان بن اثنا سفيان عن ، لحسن بن حفصاثنا ، ألصبهانيالله اعبد 

لقرآن من الله عنهما قال: فصل ابن عباس رضي احريث عن سعيد بن جبير عن 

لسالم ينزله على افجعل جبريل عليه ، لدنياء السماالعزة في الذكر فوضع في بيت ا

 389انتهىويرتله ترتيال.، - لله عليه وسلماصلى  -لنبي ا

دك ونربط ا» لنشدد به فؤقال ابن عباس: دك{ ا}كذلك لنثبت به فؤوقوله: 

  390على قلبك«

لكاف: او، لقرآن كذلك مفرقاادك أي: نزلنا اكذلك لنثبت به فؤقال الشوكاني: ) 

وذلك إشارة إلى ما يفهم من ، على أنها نعت مصدر محذوف، في محل نصب

خالفه نزلناه لنقوي ا قترحواو، فيها لذي قدحوالمفرق التنزيل ا أي: مثل ذلك، كالمهم

دث الحواله مفرقا منجما على حسب افإن إنز، دكالصفة فؤالتنزيل على هذه ا ابهذ

  391التثبيت  (اهوذلك من أعظم أسباب ، وفهمك لمعانيه، أقرب إلى حفظك له

آلية اي هذه وقوله تعالى ف: ) -رحمه هللا تعالى  –وقال الشيخ الشنقيطي 

لوقائع أنزلناه ال ال مفرقا بحسب اإلنزاأي: كذلك ، دكالكريمة: كذلك لنثبت به فؤا
                                                             

 (٣/٣١٣فتح القدير ) 387
 المصدر السابق. 388
(، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصحح نحوه الحافظ ابن حجر كما تقدم في اآلية السابقة ٢/٢٢٣المستدرك ) 389

 من سورة اإلسراء.
 (٦/٢٥٥الدر المنثور ) 390
 (٤/٨٥)فتح القدير  391
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له ادك بإنزالنثبت فؤ، أي: أنزلناه مفرقا، دكاوقوله: لنثبت به فؤا، قترحواجملة كما 

 مفرقا.

ئا ألن حفظه شيئا فشي؛ دك على حفظه اقال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤ

 حدة.اولو نزل جملة و، حدةاو أسهل من حفظه مرة

لله وسالمه عليه أمي ال يقرأ وال ات اوقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلو

  392يكتب.(

على أي: أنزلنا شيء بعد الشيء وهو معنى قوله: }}ورتلناه ترتيال{ وقوله: 

ه }رتلنامكث{ كما تقدم، فإن أحسن ما يفسر القرآن بالقرآن. وعن ابن عباس: 

 «ءسلناه ترسيال يقول: شيئا بعد شي»ر، قال: ترتيال{

 }ورتلناه ترتيال{ قال: »قليال قليال«وعنه: 

ان آليتاآلية والحسن في قوله }ورتلناه ترتيال{ قال: »كان ينزل عليه اعن و

لم عن لله عليه وسالله صلى ارسول ا سألوإذا با لهم اآليات. كان ينزل عليه جواو

به وكان  اله عليه وسلم فيما تكلمولالنبي صلى اعن ا با لهم وردالله جواأنزل ء شي

 بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة«

 لنخعي }ورتلناه ترتيال{ يقول: »أنزل متفرقا«اهيم اعن إبرو

 393انتهىلسدي }ورتلناه ترتيال{ قال: »فصلنا تفصيال«وعن ا 

 قلت: والتفصيل يأتي بمعنى التفريق، كما يأتي بمعنى التبيين.

لقرآن ات الكريمات، أن فيها بيان مشروعية تجزئة ووجه الداللة في هذه اآليا

لى عوتحزيبه، ليتيسر حمله ويسهل حفظه، ويثبت في القلب، ولهذا جزأه العلماء 

 النحو الذي قدمنا وهللا أعلم.

لسر في نزوله إلى افإن قلت: ما : ) -رحمه هللا  -قال العالمة أبو شامة 

لله سبحانه ال قد تولى اسؤا ت: هذقل؟ لكتباوهال أنزل جملة كسائر ، ألرض منجماا

لقرآن جملة الوال نزل عليه ا لذين كفروالعزيز: }وقال اب عنه فقال في كتابه الجوا

لله تعالى بقوله افأجابهم ، لرسلايعنون كما أنزل على من كان قبله من ، حدة{او

ا إذلوحي افإن ، دك{ أي لنقوي به قلبكا}كذلك{ أي أنزلناه كذلك مفرقا }لنثبت به فؤ

ويستلزم ذلك ، كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه

ردة من ذلك الوالرسالة العهد به وبما معه من الملك عليه وتجديد اكثرة نزول 

                                                             
 (٦/٥١أضواء البيان ) 392
 (٦/٢٥٥)الدر المنثور  393
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كان أجود ما ا ولهذ، لعبارةالسرور ما تقصر عنه العزيز فيحدث له من الجناب ا

لسالم عليه فيه على ما سنذكره. وقيل: اه يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل علي

وكان ، دك ثابتا به غير مضطرباأي لتحفظه فيكون فؤ، دك{امعنى }لنثبت به فؤ

لقرآن ليتيسر عليه اففرق عليه ، لله عليه وسلم أميا ال يكتب وال يقرأالنبي صلى ا

لله تعالى احد على ما أجرى اولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت و، حفظه

، لسالم مكتوبة وكان كاتبا قارئااة نزلت على موسى عليه التوراو، ئد خلقهاعوبه 

 لله أعلم.او، كان غيرها وكذ

 دة.حاأنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة وا لقدرة إذافإن قلت: كان في 

فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه ، لقدرة بالزم وقوعهاقلت: ما كل ممكن في 

وأيضا يفعل، ولكنه لم ، إليمان بهاوأن يلهمهم ، حدةالحظة وة في اءلقرالكتابة وا

، لنزولافهو سبب من أسباب تفريق ، ب عن أمور سألوه عنهاالقرآن ما هو جوافي 

 394انتهىوألن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل مفرقا.(

لم: لله عليه وسالنبي صلى اقال: قال ، ألسقعاثلة بن اووأما السنة: فعن 

إلنجيل اومكان ، لمئينالزبور اومكان ، لالطوالسبع اة التورا»أعطيت مكان 

 395وفضلت بالمفصل«، لمثانيا

ففي هذا الحديث نجد أن الشارع قسم القرآن بحسب سوره إلى أربعة أقسام، 

وجعل لكل قسم منه اسما: السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل. فيكون هذا 

قال “: ) البرهان”قال الزكرشي في  .قسيم القرآن وتجزئتهالحديث هو األصل في ت

لمثاني المئون والطول والعزيز أربعة أقسام القرآن الله عنهم ارضي ء لعلماا

 396لمفصل (او

                                                             
 (٢٩-٢٧المرشد الوجيز )ص 394
(، ٥/٤٧٥(، وفي دالئل النبوة )٢٤٨٤(، والبيهقي في الشعب )١٠١٢(، والطيالسي في مسنده )١٢٦(، الطبري في مقدمة تفسيره )١٦٩٨٢أحمد ) 395

 هارو»: وقال (،٧/٤٦) "لمجمعا" في لهيثميا وأورده(، ١٢٠-١١٩صالقرآن ) (، وأبو عبيد في فضائل١٣٧٩والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
 ، وحسن إسناده الشيخ شعيب األرناؤوط.«.ثقات رجاله وبقية ،وغيره لنسائيا وضعفه ،وغيره حبان بنا وثقه ،لقطانا ناعمر وفيه ،أحمد
 سعيد قول في ،ويونس ،فاألعراو ،ألنعاماو ،لمائدةاو ء،لنسااو ،ناعمر وآل ،لبقرةا: لطولا لسبعاو: ) (١٠٢-١/١٠١) "تفسيره" في لطبريا قال
 .لقرآنا سور سائر على لطولها ،لطولا لسبعا لسورا هذه سميت وإنما: قال ثم ،جبير بن

 .ايسير شيئا منها تنقص أو شيئا عليها تزيد أو ،آية مئة آيه عدد لقرآنا سور من كان ما فهي: لمئونا وأما
 فيها ذكره جل للها لتثنية ،مثاني سميت لمثانيا إن: قيل وقد. نياثو لها لمثانيا وكان ،ئلاأو لها لمئونا وكان ،فتالها لمئينا ثنى ما فإنها: لمثانيا وأما

 .عباس بنا قول وهو ،لعبراو لخبراو ألمثالا
كالمه رحمه هللا انتهى ( ".لرحيما لرحمنا للها بسم" ـب سورها بين لتيا لفصولا لكثرة مفصال سميت فإنها: لمفصلا وأما: (١/١٠٤) أيضا قال ثم

 تعالى.
 (١/٢٤٤البرهان في علوم القرآن ) 396
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ا على فتبين بذلك جواز تجزئة القرآن إلى أجزاء، أو تحزيبه إلى أحزاب قياس

ده وضوحا هللا تؤيد ذلك وتزيهذا التقسيم. وهو قياس صحيح، واألحاديث اآلتية بإذن 

 إلى وضوحه.

لله صلى ا: قال: ) قدمنا على رسول -لله عنه ارضي  -أوس بن حذيفة فعن  

وأنزل رسول ، لمغيرة بن شعبةاألحالف على افنزلت ، لله عليه وسلم في وفد ثقيفا

لذين الوفد اقال مسدد: وكان في  -لله عليه وسلم بني مالك في قبة له الله صلى ا

ء، لعشاافكان يأتينا بعد  -لله عليه وسلم من ثقيفالله صلى اعلى رسول ا قدمو

وكان أكثر ما يحدثنا: ما لقي ، لقياماوح بين رجليه من طول احتى لير، فيحدثنا قائما

قال مسدد: بمكة -كنا مستضعفين مستذلين« اء، ثم يقول: »ال سو، من قومه قريش

لون اويد، ل عليهماند، رب بيننا وبينهملحالمدينة: كانت سجال افلما خرجنا إلى  -

فقلنا: لقد أبطأت علينا ، لذي كان يأتينا فيهالوقت افلما كانت ليلة أبطأ عن ، علينا

قال ، «أتمهحتى ء فكرهت أن أجي، لقرآنمن افقال: »إنه طرأ علي جزئي ، لليلةا

؟ لقرآنالله عليه وسلم: كيف تحزبون الله صلى اأوس: وسألت أصحاب رسول 

لمفصل اوحزب ، وثالث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، ثالثا: الوق

  397وحده.(

لذي فرضه على نفسه الورد اطرأ أي بدأت حزبي وهو قال الزمخشري: ) 

لطائفة من األصل: الحزب في اأن يقرأه كل يوم فجعل بدأته فيه طرأ منه عليه. و

  398لقرآن.(الورد به ألنه طائفة من الناس فسمى ا

لهمزة يريد أنه قد اقوله: )طرأ علي( هو بالهمز وقد تترك السندي: ) وقال 

ني مفاجأة من حيث أنه نسيه ءأغفله من وقته ثم ذكره فقرأه أقبل علي حزبي وجا

يقال طرأ عليه اء لجزاعليه من ا لوقت فعد ذلك طروافي وقته وذكره في ذلك 

  399ه مفاجأة(ءجاا بالهمز وتركه إذ

: طرأ على حزبي -لله عليه وسلم اصلى  -وقوله : ) وقال اإلمام السخاوي

طلع عليهم من بلد ا إذء. وطروءا لقرآن: هو من قولهم طرأ علينا يطرأ طرامن 

 400حزبه صار كأنه طرأ عليه.« -لله عليه وسلم اصلى  -فلما خطر بباله ، آخر

                                                             
 (، وضعفه الشيخ شعيب األرناؤوط في تحقيق المسند.١٦١٦٦(، أحمد )١٣٤٥(، ابن ماجة )١٣٩٣أبو داود ) 397
 (٢/٣٥٨الفائق في غريب الحديث ) 398
 (١/٤٠٦حاشية السندي على ابن ماجة ) 399
 (٢١٤وكمال اإلقراء )صجمال القراء  400
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لله الله صلى ايقول: قال رسول  -لله عنهارضي -لخطاب اعمر بن وعن 

فقرأه ما بين صالة ، منهء أو عن شي، لليلالم: »من نام عن حزبه من عليه وس

  401لليل«اكتب له كأنما قرأه من ، لظهرالفجر وصالة ا

فقال  -لله عنه ارضي  -لمغيرة بن شعبة الهاد قال: سألني اد بن اوعن شدو

فإن  ،أحزبهلمغيرة: ال تقل ما افقال لي  ،أحزبهفقلت: ما ؟ لقرآنالي: في كم تقرأ 

   402«القرآنمن ءا قال: »قرأت جز -لله عليه وسلم اصلى  -لله اول رس

حزبا ء تخاذ كل جزالتحزيب وا)ال تقل ما أحزبه( أي ال تنكر من وقوله: 

 403له

قال: سألني نافع بن جبير فقال: ، لهادابن ايحيى بن أيوب قال: حدثني وعن 

فإن رسول ، أجزئهفقال نافع: ال تقل: ما ، : ما أجزئه-فقلت ؟ لقرآنافي كم تقرأ 

  404لقرآن.«امن ءا كان يقول: »قرأت جز -لله عليه وسلم اصلى  -لله ا

لله عليه اصلى  -لله استأذن رجل على رسول اقال: ، لمغيرة بن شعبةاعن و

لقرآن فإني ال الليلة جزئي من اقال:»إنه قد فاتني ، لمدينةاوهو بين مكة و، -وسلم 

  405أوثر عليه شيئا.«

آليات ابأسباعه وأعشاره على قد تقدم أن أول من جزأ القرآن وأما اآلثار: ف

لحروف: اوجزأه على ، قالعراوبه أخذ أهل ، لكلمات أبي بن كعباوجزأه على 

 اهبن مسعود. اوبه أخذ ، معاذ بن جبل

لله اوسألت أصحاب رسول وفي حديث أوس بن خذيفة السابق ذكره، قال: ) 

 ،وتسع، وسبع، وخمس، ثالثا: قالو؟ قرآنلالله عليه وسلم: كيف تحزبون اصلى 

 لمفصل وحده.(اوحزب ، وثالث عشرة، وإحدى عشرة

ة أو اءإلنسان على نفسه من قرالحزب: ما يجعله ا)يحزبون( قال ابن األثير: 

  406اهلطائفة.الحزب: او، صالة

                                                             
 (.١٤٨٥(، الدارمي )٢٢٠٠(، أحمد )٣/٢٥٩(، النسائي )١٣٤٣(، ابن ماجة )١٣١٣(، أبو داود )٥٨١(، الترمذي )٧٤٧مسلم ) 401
 (١٣٩٢أبو داود ) 402
 (٤/١٨٨عون المعبود ) 403
 (.١٣١داود )ص المصاحف البن أبي 404
 (.١٣١المصاحف )ص 405
 (.٩٣٥جامع األصول )ح 406
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تخاذ كل التحزب وهو تجزيته واقوله: )كيف تحزبون( من وقال السندي: 

آلخر الحزب البقرة وتالييها والحزب ثالث سور من اي حزبا له )ثالث( أء جز

لفرقان ابع تسع سور إلى الرالنحل والثالث سبع سور إلى اة واءخمس سور إلى بر

ت الحجرالسادس ثالث عشرة إلى اإلى يس واء لشعرالخامس إحدى عشرة من او

  407انتهىلقرآن.المفصل من ق إلى آخر اوحزب 

خمسا خمسا، لقرآن ا الله عنه: »تعلموا لعالية قال: قال عمر رضياعن أبي و

لله عليه وسلم خمسا خمسا« النبي صلى السالم نزل بالقرآن على افإن جبريل عليه 

لبيهقي العلم: من تعلم خمسا خمسا لم ينسه( قال اقال علي بن بكار: )قال بعض أهل 

ية وكيع اورو، لله عنهالله: )خالف وكيعا في رفعه إلى عمر رضي ارحمه 

 408أصح(

آن خمس لقرا العالية: »تعلمواخالد بن دينار قال: قال لنا أبو وكيع عن عن و

 لله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا«النبي صلى اآيات فإن 

لقرآن خمس الخدري يعلمنا العبدي قال: ) كان أبو سعيد اوعن أبي نضرة و

ه وسلم نزل بالقرآن لله علياويخبر أن جبريل صلى ، بالعشيسا ة وخماآيات بالغد

 409خمس آيات خمس آيات.(

ا القدر قال العلماء: معناه إن صح إلقاؤه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بهذ

ر خالد حتى يحفظه، ثم يلقي إليه الباقي إلنزاله بهذا القدر خاصة. كما يوضحه أث

 بن دينار السابق.

آليتين، قا: اآلية واكان القرآن ينزل مفر“: ) الوقف”وقال النكزاوي في كتاب 

 والثالث، واألربع وأكثر من ذلك(اه

فهذه النصوص صريحة في مشروعية تجزئة القرآن وتحزيبه، سواء كان 

 ا، منها:ألجل القراءة أو الحفظ أو غير ذلك، وفيها فوائد أخرى إضافة إلى ما ذكرن

 مشروعية اتخاذ ورد من العبادات في الليل والنهار –١

 اتخاذ ورد من العبادات في الليل.مشروعية  –٢

                                                             
 (١/٤٠٦على ابن ماجة ) حاشية السندي 407
 (٣/٣٤٦الشعب ) 408
 (٦٠(، وانظر: التبيان في علوم تتعلق بالقرآن )ص٩/٢٧٧مختصر تاريخ دمشق ) 409
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 مشروعية قضائه إذا فات لنوم، أو عذر من األعذار. –٣

أن وقت قضائه ما بين صالة الفجر وصالة الظهر فمن فعله في هذا  –٤

لك. ذالوقت، كان كمن فعله فى الليل، والظاهر أن من فعله بعد ذلك ال يكون له 

  وهللا تعالى أعلم.

جعلوه سبعة ا ولهذ؛ ته في سبعاءقرالصحابة ند لمسنون كان عاأن  – ٤

 ب ولم يجعلوه ثالثة وال خمسة.اأحز

: ) وهذا -رحمه هللا  -قال شيخ اإلسالم بن تيمية أنهم حزبوه بالسور.  – ٥

 410تر (امعلوم بالتو

جواز تجزئته باآليات، والكلمات والحروف كما ورد عن بعض  – ٦

اذ بن جبل، وعثمان رضي هللا الصحابة منهم أبي بن كعب األنصاري، ومع

ولم يظهر لهم مخالف، فدل ذلك على الجواز. ولكن األفضل واألحسن  411عنهم.

“ مجموع الفتاوى”تحزيبه بالسور ألسباب ذكرها ابن تيمية، راجع ذلك في 

(٤١٤-١٣/٤١٠) 

أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة، خمس آيات، عشر آيات، وأكثر  – ٧ 

 وأقل.

لك ب إنزاله مفرقا، تقوية الفؤاد على حفظه وفهمه، وأن ذأن من أسبا – ٨

 من أعظم أسباب التثبيت.

ن ذلك فيه بيان أهمية التدرج في الحفظ، وكذلك في الفهم واإلتقان، وأ – ٩ 

 من أعظم ما يعين على المطلوب.

                                                             
 (١٣/٤٠٩مجموع الفتاوى ) 410
يدل  وقد اعتبر بعض العلماء _كابن تيمية وغيره_ هذه التجزئة _ أعني التجزئة على اآليات والحروف والكلمات _ من األمور المحدثة، كما 411

 تكون لتيا هذه. وستين وثالثين وعشرين ثمانية تجزئة بالحروف لقرآنا جزئ ما أول أن علم قد فإنه(: ) ١٣/٤٠٩المجموع الفتاوى )”عليه قوله في 
 فشا قالعرا ومن. بذلك أمر لحجاجا أن وروي بعده وما لحجاجا زمن في كان ذلك ونحو لقصةا ءوأثنا لسورةا ءأثنا في باألحزاو اءألجزا وسءر

إلخ(، وقوله في ..قابالعر لحجاجا عهد من محدثة بالحروف لتجزئةا كانت اوإذ وقوله في نفس الموضع: )( .ذلك يعرفون لمدينةا أهل يكن ولم ذلك
وهذا الذي إلخ(انتهى. أقول ..لمحدثةا لتحزيباتا هذه أن"  أحدها: " لوجوه ؛ألحسنا هو لصحابةا عليه كان لذيا اوهذ( من الجزء نفسه: ) ٤١٠)ص

، غير صائب، ألنه قد الح لك أن أول من فعل هذه التجزئة أبي بن كعب وتبعه في ذلك معاذ بن جبل وعثمان بن عفان -رحمه هللا  -قاله ابن تيمية 
ه بزمن طويل، رضي هللا عنهم ولم يظهر لهم مخالف، وهذا فقط يكفي في بيان مشروعيته وعدم بدعيته، وهو أي هذه التجزئة، قبل فعل الحجاج ل

ر اللغوي ثم عليه عمل األمة إلى يومنا هذا، ومثل هذا ال يقال إنه محدث أو بدعة ألنه وافق عمل الصحابة وهو حجة، وإن يكن سماها بدعة باالعتبا
أو اآليات أو الكلمات فال إشكال لكن سياق كالمه يأبى ذلك، وإن يك كذلك فالجواب ذلك، والحاصل أن تجزئته بالسور أشهر وأن تجزئته بالحروف 

 جائز فتأمله بإمعان وال تكن أسير التقليد وهللا أعلم وهو الموفق.
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فيه بيان مشروعية قضاء النوافل، وأن القضاء ال يختص بالفرائض  – ١٠

تدل على أن القضاء ال يختص بالفرائض كثيرة. وهللا أعلم  فقط، واألدلة التي

 بالصواب.

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 - 136 - 

 

 فصل:

 أجزاء القرآن لمن يريد حفظه في سنة

 

اعلم أرشدك هللا لطاعته وأيدك بتوفيقه، أنا إنما ألفنا هذا الكتاب لبيان أجزاء 

 412إن شاء هللا.لقرآن في سنة احفظ  ءاجزمنها كل يوم الطالب حفظ القرآن التي إذا 

وها  413وهي أجزاء األحزاب يعني أحزاب الستين المشهورة المعمول بها اليوم،

 نحن قد وصلنا _بتوفيق  هللا ومنه_ إلى صميم موضوع الكتاب فنقول وباهلل التوفيق:

ا فإذ، لقرآنالمن يريد حفظ ءا لكريم على ثلثمائة وستين جزالقرآن اوقد قسم 

 يعني، باألحزاس اهي أسداء ألجزالقرآن في سنة. وهذه احفظ ءا يوم جز حفظ كل

 لستين.اب اأحز

، لقرآنا: إني أريد أن أحفظ 415قال لعمرو بن عبيد 414لمنصوراويقال إن 

 فقال:، لله عز وجل ففي سنةايسره ا فقال: إذ؟ ففي كم تقول: إني أحفظه

أحفظ منها كل ال تزيد وال تنقص اء إني أحب أن أجزئ ذلك على نفسي أجز

 .قال: نعم؟ فقال عمرو: أتحب أن أصنع ذلكا، حداال أخل به يوما وءا، يوم جز

ثني عشر من تلك اوجعل كل ، وكتبها مصاحف، لقرآن على ذلكافقسم 

بخط من ذهب اء ألجزاوفصل بين ءا، فصارت ثالثين جزا، حداوءا جزاء ألجزا

اء ألجزاحفظ بهذه  لمنصورا: وبلغني أن 416ءلعينااقال أبو ء. في آخر كل جز

 لقرآن.ا

علمت و، لقرآناوبها حفظت ء: لعيناالقرآن. قال أبو المهدي بها ابنه اوعلم 

 وهي مباركة.، لقرآنابها ا فحفظوأهلي، بها جماعة من 

                                                             
 .ءاجز ٣٦٠= ٦٠* ٦ ضرب بحاصل فيكون اءألجزا تلك عدد معرفة أريد افإذ اء،أجز ستة إلى لستينا من لحزبا قسم أنه بمعنى 412
 .اءأجز ثمانية إلى لحزبا قسم إنه أي ،أشهر وأربعة سنة في حفظه داأر لمن ءا،جز وثمانين أربعمائة إلى قسمه بعضهم أن سبق وقد 413
 كان ،لعربا. ملوك من بالعلوم عني من وأول ،لعباسا بني ءخلفا ثاني ،جعفر أبو ،لعباسا بن علي بن محمد بن للها عبد: لعباسيا لمنصورا 414

 (.٤/١١٧( )١٢٤-١٠/٦٠) لنهايةاو يةالبداو( ١٠/٥٠) دابغد تاريخانظر:  (.ـه ١٥٨ - ٩٥) ءللعلما محبا ألدباو بالفقه عارفا
 وأخباره ،بعلمه شتهرا ،لمشهورينا لزهادا وأحد ،ومفتيها ،عصره في لمعتزلةا شيخ ،لبصريا عثمان أبو ءبالوال لتيميا باب بن عبيد بن عمرو 415

 .بدعة عيةاد بانه جماعة تهمها ،وغيره لعباسيا لمنصورا مع
( ١٠/٨١) لنهايةاو يةالبداو( ٢/٧٤) لتقريباو( ٣/٢٧٣) نالميزا نظرا(. ـه١٤٤ - ٨٠. )ها عبيد بن عمرو غير صيد طالب كلكم: لمنصورا قال وفيه

 (.٥/٨١) ألعالماو
 اه.ءعيينا: فقال ءعينا تصغير عن سئل ألنه ءلعيناا بأبي لقب وإنما: كثير بنا قال ءلعيناا أبو ء،بالوال لهاشميا ياسر بن خالد بن لقاسما بن محمد 416

 لنهايةاو يةالبدا(. ـه ٢٨٣ - ١٩١) لقليلا إال منه فليس لحديثا أما ،ولطائفه درهابنو شتهرا ،لعالما ءظرفا من فصيح أديب ،للها عبد أبو وكنيته
 (.٦/٣٣٤) ألعالماو (٤/١٣) لاالعتدا ناوميز( ٢/١٨٠) لذهبا تاوشذر( ٣/١٧٠) دابغد وتاريخ( ١١/٧٨)
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( رأس خمس عشرة آية من ١٥ألول منها )في طغيانهم يعمهون )ء الجزا

 لبقرة.ا

 (٢٧لخاسرون )الثاني سبع وعشرون منها )أولئك هم ا

 ( .٤٠لثالث أربعون منها )وإياي فارهبون )ا

 ( .٥٦بع ست وخمسون منها )لعلكم تشكرون )الرا

 ( .٦٣لخامس ثالث وستون منها )لعلكم تتقون )ا

 ( .٧٥لسادس خمس وسبعون منها )وهم يعلمون )ا

 لذين( .ا)أولئك  -بعده  -( ٨٥لسابع خمس وثمانون )عما تعملون )ا

 ( .٩٣نتم مؤمنين )لثامن ثالث وتسعون )إن كا

 ( .١٠٥لعظيم )الفضل الله ذو التاسع مائة وخمس آيات )وا

 ( .١١٦لعاشر مائة وست عشرة )كل له قانتون )ا

 (.١٢٦لمصير )المائة )وبئس الحادي عشر ست وعشرون بعد ا

 ( .١٤١يعملون )ا لمائة )عما كانوالثاني عشر إحدى وأربعون بعد ا

 ( .١٥٠)ولعلكم تهتدون )لمائة الثالث عشر خمسون بعد ا

 ( .١٦٤لمائة )لقوم يعقلون )ابع عشر أربع وستون بعد الرا

 (١٧٦لمائة )لفي شقاق بعيد )الخامس عشر ست وسبعون بعد ا

بعة بعد مائة وثمانين عند قوله عز وجل: )من الراآلية السادس عشر في ا

 أيام أخر( .

خير ا )وأن تصومو عز وجل:آلية فإلى قوله افإن كملت ، لقسمةاتحقيق ا هذ

 (.١٨٤لكم إن كنتم تعلمون )

 لمائة.اعتدى عليكم( في آية أربع وتسعين بعد السابع عشر )بمثل ما ا

 ( .٢٠٣أنكم إليه تحشرون )ا علموالمائتين )والثامن عشر ثالث آيات بعد ا

 ( .٢١٤لله قريب )المائتين )أال إن نصر التاسع عشر أربع عشرة آية بعد ا

 ( .٢٢١لمائتين )لعلهم يتذكرون )اشرون بعد لعشرون إحدى وعا

لله يبينها لقوم يعلمون المائتين )وتلك حدود العشرون ثالثون بعد الحادي وا

(٢٣٠. ) 

 ( .٢٣٥لمائتين )غفور حليم )العشرون خمس وثالثون بعد الثاني وا

 ( .٢٤٥لمائتين )وإليه ترجعون )العشرون خمس وأربعون بعد الثالث وا

 (.٢٥٢لمرسلين )المائتين )وإنك لمن اثنتان وخمسون بعد ا لعشرونابع والرا
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 لمائتين.العشرون )مائة عام( في تسع وخمسين بعد الخامس وا

 لمائتين.العشرون )إعصار فيه نار( في آية ست وستين بعد السادس وا

لمائتين )ومن عاد فأولئك أصحاب العشرون خمس وسبعون بعد السابع وا

 ( .٢٧٥لنار هم فيها خالدون )ا

لمائتين وهي اثنتين وثمانين بعد العشرون )فإنه فسوق بكم( في آية الثامن وا

 لدين.اآية 

 لحكيم( .العزيز )ان العشرون ست آيات من آل عمرالتاسع وا

 لله بصير بالعباد( .ان )والثالثون خمس عشرة من آل عمرا

 لثالثون ست وعشرون )بغير حساب( .الحادي وا

 لصالحين( .االثون )ونبيا من لثالثون سبع وثالثاني وا

لله ا)إن  -بعده  -( ٥٠لله وأطيعون )ا الثالثون خمسون منها )فاتقوالثالث وا

 ربي وربكم فاعبدوه( .

إلنجيل إال من بعده أفال اة والتورالثالثون خمس وستون )وما أنزلت ابع والرا

 ( .٦٥تعقلون )

 . لكتاب(الثالثون بعض آية ثمان وسبعين )لتحسبوه من الخامس وا

 ( .٩٠لضالون )الثالثون تسعون منها )وأولئك هم السادس وا

 ( .١٠٢لثالثون مائة وآيتان منها. )إال وأنتم مسلمون )السابع وا

 يعتدون(ا ثنتا عشرة )وكانوالثالثون مائة والثامن وا

 ( .١٢٤لمالئكة منزلين )الثالثون مائة وأربع وعشرون )من التاسع وا

 ( .١٤٠لظالمين )الله ال يحب اوء األربعون مائة وأربعون )منكم شهدا

لمؤمنين الله ذو فضل على اثنتان وخمسون )واألربعون مائة والحادي وا

(١٥٢. ) 

لله بصير بما الله واألربعون مائة وثالث وستون )هم درجات عند الثاني وا

 ( .١٦٣يعملون )

ب أليم الله شيئا ولهم عذا األربعون مائة وسبع وسبعون )لن يضروالثالث وا

(١٧٧) . 

 لمائة.األربعون )وال تكتمونه( في آية سبع وثمانين بعد ابع والرا

 ر( .المائة )خير لألبرالتسعون بعد الثامنة واألربعون الخامس وا

 )نصيبا مفروضا(ء لنسااألربعون سبع آيات من السادس وا
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( بعده )تلك حدود ١٢لله عليم حليم )اثنتا عشرة منها )واألربعون السابع وا

 لله(.ا

 ( ..٢٣رحيما )ا لله كان غفوراألربعون ثالث وعشرون منها )إن اولثامن ا

 ألربعون )عقدت أيمانكم( بعض آية ثالث وثالثين.التاسع وا

 ء( .ماا لخمسون بعض آية ثالث وأربعين )فلم تجدوا

 ( .٥٥ا )لخمسون خمس وخمسون )ببجهنم سعيرالحادي وا

 ( .٦٤با رحيما )الله توا الخمسون أربع وستون )لوجدوالثاني وا

 ( .٧٦لشيطان كان ضعيفا )الخمسون ست وسبعون )إن كيد الثالث وا

 ( .٨٥مقيتا )ء لخمسون خمس وثمانون )على كل شيابع والرا

لله عليما حكيما الله وكان اثنتان وتسعون )توبة من الخمسون الخامس وا

(٩٢.) 

 ( .١٠١مبينا )ا لكم عدوا لمائة )كانوالتي بعد اآلية الخمسون السادس وا

 رحيما( .ا لله غفورالمائة )يجد الخمسون عشر بعد السابع وا

هيم خليال الله إبراتخذ المائة )والخمسون خمس وعشرون بعد الثامن وا

(١٢٥.) 

 ا(.لله كان بما تعملون خبيرالمائة )فإن الخمسون خمس وثالثون بعد التاسع وا

 ( .١٤٧عليما )ا لمائة )شاكرالستون سبع وأربعون بعد ا

با أليما المائة )وأعتدنا للكافرين منهم عذالستون إحدى وستون بعد اولحادي ا

(١٦١. ) 

( ١٧٢)فسيحشرهم إليه جميعا )، لمائدةاثنتان وسبعون بعد الستون الثاني وا

. 

 ( .٣لله غفور رحيم )المائدة )إلثم فإن الثالثة من الستون: الثالث وا

 لجحيم( .الستون عشر منها )أولئك أصحاب ابع والرا

لذين( ا)لقد كفر  -بعده  -ط مستقيم( الستون ست عشرة )إلى صرالخامس وا

. 

 لستون خمس وعشرون )ها هنا قاعدون( .السادس وا

 في سبيله لعلكم تفلحون( .ا لستون خمس وثالثون )وجاهدوالسابع وا

 لستون ثالث وأربعون )وما أولئك بالمؤمنين( .الثامن وا

 ( .لستون خمسون )لقوم يوقنونالتاسع وا
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 ( .٦٠لسبيل )اء السبعون ستون )أولئك شر مكانا وأضل عن سوا

 لسبعون تسع وستون )وال هم يحزنون( .الحادي وا

 ( .٨١منهم فاسقون )ا لسبعون إحدى وثمانون )ولكن كثيرالثاني وا

 لمبين( .البالع )اثنتان وتسعون السبعون الثالث وا

 ( .١٠٣ون )لمائة )وأكثرهم ال يعقلالسبعون ثالث بعد ابع والرا

( ١١٢لله إن كنتم مؤمنين )ا اتقو)المائة اثنتا عشرة بعد السبعون الخامس وا

. 

 ألنعام )ما تكسبون( .الثالثة من اآلية السبعون السادس وا

 لخبير( .الحكيم السبعون ثماني عشرة منها )وهو السابع وا

 لله يجحدون( .السبعون ثالث وثالثون )بآيات الثامن وا

 ( .٤٧لظالمون )القوم اثمان وأربعون )إال لسبعون التاسع وا

 لثمانون ستون )بما كنتم تعملون( .ا

 لذي إليه تحشرون( .اثنتان وسبعون )وهو الثمانون الحادي وا

 ( .٨٧ط مستقيم )الثمانون سبع وثمانون )وهديناهم إلى صرالثاني وا

 ( .٩٦لعليم )العزيز الثمانون ست وتسعون )ذلك تقدير الثالث وا

 ( .١١٠لمائة )في طغيانهم يعمهون )الثمانون عشر بعد او بعالرا

 لمائة )إنكم لمشركون( .الثمانون إحدى وعشرون بعد الخامس وا

 ( .١٣٠كافرين )ا لمائة )أنهم كانوالثمانون ثالثون بعد السادس وا

( ١٤١لمسرفين )المائة )إنه ال يحب الثمانون إحدى وأربعون بعد السابع وا

. 

 ( .١٤٩كم أجمعين )المائة )لهداتسع وأربعون بعد  لثمانونالثامن وا

 يصدفون( .ا لمائة )بما كانوالثمانون سبع وخمسون بعد التاسع وا

 ف )أوهم قائلون(األعرابعة من سورة الرالتسعون ا

 لتسعون أربع وعشرون منها )ومتاع إلى حين( .الحادي وا

 كتاب( .لالثالثين )نصيبهم من السابعة والتسعون في بعض الثاني وا

 لتسعون ثمان وأربعون )وما كنتم تستكبرون( .الثالث وا

 ( .٦٠ك في ضالل مبين )التسعون ستون )إنا لنرابع والرا

 ( .٧٣ب أليم )التسعون ثالث وسبعون )عذالخامس وا

 ( .٨٧لحاكمين )التسعون سبع وثمانون )وهو خير السادس وا
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 ( .١٠٠ال يسمعون ) لمائة )ونطبع على قلوبهم فهمالتسعون رأس السابع وا

 ( .١٢٤لمائة )ثم ألصلبنكم أجمعين )التسعون أربع وعشرون بعد الثامن وا

 ( .١٣٧يعرشون )ا لمائة )وما كانوالتسعون سبع وثالثون بعد التاسع وا

 ( .١٤٨ظالمين )ا تخذوه وكانو)المائة المائة ثمان وأربعون بعد ا

 تهتدون( . لمائة )لعلكمالمائة ثمان وخمسون بعد احد بعد الوا

 ( .١٦٧لمائة مئة وسبع وستون )وإنه لغفور رحيم )الثاني بعد ا

 لمائة )لعلهم يتفكرون( .المائة ست وسبعون بعد الثالث بعد ا

 لشاكرين( .ا)صالحا لنكونن من ، لمائةالمائة تسع وثمانون بعد ابع بعد الرا

 لسورة.المائة آخر الخامس بعد ا

 لعقاب( .الله شديد األنفال )فإن ا لمائة ثالث عشرة منالسادس بعد ا

 لمائة ست وعشرون منها )لعلهم تشكرون( .السابع بعد ا

 لنصير( .المائة أربعون منها )ونعم الثامن بعد ا

 ( .٥٠لحريق )اب المائة خمسون منها )عذالتاسع بعد ا

بأنهم قوم ال يفقهون ا لذين كفروالمائة خمس وستون منها )من العاشر بعد ا

(٦٥. ) 

 لسورة.المائة آخر اادي عشر بعد لحا

 ( .٩يعملون )ا ما كانوء لتوبة )ساالمائة تسع من الثاني عشر بعد ا

 ( .٢٠لفائزون )المائة عشرون )هم الثالث عشر بعد ا

 ( .٣١لمائة إحدى وثالثون )سبحانه عما يشركون )ابع عشر بعد الرا

 قدير( .ء لمئة تسع وثالثون )على كل شيالخامس عشر بعد ا

 ( .٤٩لمائة تسع وأربعون )لمحيطة بالكافرين )اسادس عشر بعد لا

ب أليم الله لهم عذالمائة إحدى وستون )يؤذون رسول السابع عشر بعد ا

(٦١.) 

 ( .٧١لله عزيز حكيم )الله إن المائة )سيرحمهم الثامن عشر بعد ا

 يفقهونا لو كانوا لمائة إحدى وثمانون )حرالتاسع عشر بعد اإحدى وسبعون. 

(٨١. ) 

 لمائة ثالث وتسعون )فهم ال يعلمون( .العشرون بعد ا

 (١٠٣لله سميع عليم )المائة مائة وثالث )والعشرون بعد الحادي وا

 لمؤمنين( .اثنتا عشرة )وبشر المائة مائة والعشرون بعد الثاني وا
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 ثنتان وعشرون )لعلهم يحذرون( .المائة مائة والعشرون بعد الثالث وا

 يكفرون( .ا لمائة أربع آيات من يونس )بما كانوابعد  لعشرونابع والرا

 لمائة ست عشرة منها )أفال تعقلون( .العشرون بعد الخامس وا

 ط مستقيم( .المائة )إلى صرالعشرون بعد السادس وا

لعالمين المائة سبع وثالثون منها )ال ريب فيه من رب العشرون بعد السابع وا

(٣٧. ) 

 أربع وخمسون )وهم ال يظلمون( .لمائة العشرون بعد الثامن وا

لله ما ال تعلمون المائة ثمان وستون )أتقولون على العشرون بعد التاسع وا

(٦٨. ) 

لمسرفين األرض وإنه لمن المائة ثالث وثمانون منها )في الثالثون بعد ا

(٨٣.) 

ألليم اب العذا المائة سبع وتسعون منها )حتى يروالثالثون بعد الحادي وا

(٨٨.) 

 لسورة.المائة آخر الثالثون بعد اولثاني ا

 يعملون(.ا لمائة ست عشرة آية من هود )وباطل ما كانوالثالثون بعد الثالث وا

 (.٣١لظالمين )المن ا لمائة إحدى وثالثون منها )إني إذالثالثون بعد ابع والرا

لظالمين اللقوم ا لمائة خمس وأربعون )وقيل بعدالثالثون بعد الخامس وا

(٤٤.) 

 ( .٥٨ب غليظ )المائة ثمان وخمسون منها )من عذاثالثون بعد لالسادس وا

 (.٧١إسحاق يعقوب )اء لمائة إحدى وسبعون )ومن ورالثالثون بعد السابع وا

 ( .٨٧لرشيد )الحليم المائة سبع وثمانون )إنك ألنت الثالثون بعد الثامن وا

 ( .١٠٣)منها )وذلك يوم مشهود  -لمائة مائة وآيتان الثالثون بعد التاسع وا

 ( .١٢٠لمائة عشرون ومائة )وذكرى للمؤمنين )األربعون بعد ا

 يبكون( .ء لمائة ست عشرة من يوسف )عشااألربعون بعد الحادي وا

( ٢٨لعشرون منها )إن كيدكن عظيم )الثامنة والمائة األربعون بعد الثاني وا

. 

 لناس ال يعلموناألربعين )ولكن أكثر المائة رأس األربعون بعد الثالث وا

(٤٠. ) 

 ( .٥٢لخائنين )اثنتان وخمسون )ال يهدي كيد المائة األربعون بعد ابع والرا
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( . ٦٧لمتوكلون )المائة سبع وستون )فليتوكل األربعون بعد الخامس وا

 ( .٨٠لحاكمين )المائة ثمانون )وهو خير األربعون بعد السادس وا

 ( .٩٥م )لقديالمائة خمس وتسعون )إنك لفي ضاللك األربعون بعد السابع وا

 ( .١٠٩أفال تعقلون )ا تقو)المائة مائة وتسع آيات األربعون بعد الثامن وا

 ( .٨ر )الرعد )عنده بمقدالمائة ثمان آيات من األربعون بعد التاسع وا

 ( .١٧ألمثال )الله المائة سبع عشرة آية منها )كذلك يضرب الخمسون بعد ا

 ( .٣٠اب )لمائة ثالثون منها )وإليه متالخمسون بعد الحادي وا

 ( .٤٠لحساب )المائة أربعؤن منها )وعلينا الخمسون بعد الثاني وا

 ( .٩هيم )تدعوننا إليه مريب )المائة تسع من إبرالخمسون بعد الثالث وا

( ٢٠لله بعزيز )المائة عشرون منها )وما ذلك على الخمسون بعد ابع والرا

. 

 وال خالل( لمائة إحدى وثالثون )ال بيع فيهالخمسون بعد الخامس وا

 لسورة.المائة آخر الخمسون بعد السادس وا

لحجر )من صلصال من المائة ثمان وعشرون من الخمسون بعد السابع وا

 ( .٢٨حمإ مسنون )

 ( .٦٣فيه يمترون )ا لمائة ثالث وستون )بما كانوالخمسون بعد الثامن وا

 ( .٩٢ثنتان وتسعون )لنسألنهم أجمعين )المائة الخمسون بعد التاسع وا

 لنحل )ولعلكم تشكرون( .المائة أربع عشرة من الستون بعد ا

لجنة بما كنتم تعملون ا ادخلو)اثنتان وثالثون المائة الستون بعد الحادي وا

(٣٢. ) 

 ( .٤٣لمائة ثالث أربعون )إن كنتم ال تعلمون )الستون بعد الثاني وا

 ( .٦٢ثنتان وستون )وأنهم مفرطون )المائة الستون بعد الثالث وا

( . رأس خمس ٧٥لمائة )بل أكثرهم ال يعلمون )الستون بعد ابع والرا

 وسبعين.

 ( .٨٦لمائة ست وثمانون )إنكم لكاذبون )الستون بعد الخامس وا

لرجيم الشيطان المائة ثمان وتسعون )فاستعذ بالله من الستون بعد السادس وا

(٩٨. ) 

 ظالمون( .ب وهم العذ)المائة مائة وثالث عشرة الستون بعد السابع وا

 لسورة.المائة آحر الستون بعد الثامن وا



      
 

 - 144 - 

لمائة خمس عشرة آية من سبحان )حتى نبعث رسوال( الستون بعد التاسع وا

 سبيال( .ء ثنتان وثالثون منها )وساالمائة السبعون بعد . ا

 (٤٧ا )لمائة سبع وأربعون )إال رجال مسحورالسبعون بعد الحادي وا

 وستون )لمن خلقت طينا". لمائة إحدىالسبعون بعد الثاني وا

 ( .٧٦لمائة سبع وسبعون )ال يلبثون خالفك إال قليال )السبعون بعد الثالث وا

 ( .٩٥ملكا رسوال )ء لسماالمائة خمس وتسعون )من السبعون بعد ابع والرا

 لسورة.المانة آخر السبعون بعد الخامس وا

( ١٧ا )لكهف )وليا مرشدالمائة سبع عشرة آية من السبعون بعد السادس وا

. 

 ( .٢٨لمائة ثمان وعشرون منها )وكان أمره فرطا )السبعون بعد السابع وا

 ( .٤٣ا )لمائة ثالث وأربعون منها )وما كان منتصرالسبعون بعد الثامن وا

 ( .٥٦ا )هزوا لمائة ست وخمسون )وما أنذروالسبعون بعد التاسع وا

 ( .٧٤ا )لثمانون وماثة أربع وسبعون )لقد جئت شيئا نكرا

 ( .٩٠ا )لمائة تسعون منها )من دونها سترالثمانون بعد الحادي وا

 لسورة.المائة آخر الثاني وثمانون بعد ا

 ( .٢٢ثنتان وعشرون من مريم )مكانا قصيا )المائة الثمانون بعد الثالث وا

 ( .٤٢لمائة أربعون منها )وال يغني عنك شيئا )الثمانون بعد ابع والرا

 (.٦١لمائة. إحدى وستون منها )إنه كان وعده مأتيا )الثمانون بعد الخامس وا

 ( .٨٢ا )ثنتان وثمانون )ويكونون عليهم ضدالمائة الثمانون بعد السادس وا

 ( .١٥من طه )بما تسعى )، لمائة خمس عشرةالثمانون بعد السابع وا

لهدى اتبع السالم على من المائة سبع وأربعون )والثمانون بعد الثامن وا

(٤٧.) 

 ( .٧٠لمائة سبعون )برب هارون وموسى )الثمانون بعد اسع ولتاا

 ( .٨٦لمائة ست وثمانون )فأخلفتم موعدي )التسعون بعد ا

 لمائة مائة وخمس عشرة )ولم نجد له عزما( .التسعون بعد الحادي وا

 لسورة.المائة آخر التسعون بعد الثاني وا

 )إن كنا فاعلين( .ء ألنبياالمائة سبع عشرة آية من التسعون بعد الثالث وا

 لمائة ثالث وثالثون )في فلك يسبحون( .التسعون بعد ابع والرا

 لمائة خمسون )أفانتم له منكرون(التسعون بعد الخامس وا
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 ( .٧٤فاسقين )ء قوم سوا لمائة أربع وسبعون )كانوالتسعون بعد السادس وا

 ( .٩١مين )بنها آية للعالالمائة تسعون )وجعلناها والتسعون بعد السابع. وا

 لسورة.المائة آخر التسعون بعد الثامن وا

لمبين ان الخسرالحج )ذلك هو المائة إحدى عشرة من التسعون بعد التاسع وا

(١١. ) 

 ( .٢٣لمائتان ثالث وعشرون منها )ولباسهم فيها حرير )ا

 ( .٣٦لمائتين ست وثالثون منها )سخرناها لكم لعلكم تشكرون )احد بعد الوا

لمائتين إحدى وخمسون )في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الثاني بعد ا

 ( .٥١لجحيم )ا

 ( .٦٦إلنسان لكفور )المائتين ستون وست )ثم يحييكم إن الثالث بعد ا

 لسورة.المائتين آخر ابع بعد الرا

ألولين افي آبائنا ا لمؤمنين )بهذالمائتين أربع وعشرون من الخامس بعد ا

(٢٤. ) 

س وأربعون منها. )وأخاه هارون بآياتنا وسلطان لمائتين خمالسادس بعد ا

 ( .٤٥مبين )

 (.٧٣ط مستقيم )المائتين ثالث وسبعون )وإنك لتدعوهم إلى صرالسابع بعد ا

ئهم برزخ إلى يوم يبعثون المائة منها )ومن ورالمائتين رأس الثامن بعد ا

(١٠٠. ) 

 ( .٣نين )لمؤمالنور )وحرم ذلك على المائتين ثالث آيات من التاسع بعد ا

 ( .٢٠وف رحيم )ءلله رالمائتين عشرون منها )وأن العاشر بعد ا

 بعولتهن( .ء لمائتين بعض آية إحدى وثالثين )أو آباالحادي عشر بعد ا

بغير حساب ء لله يرزق من يشاالمائتين ثمان وثالثون )والثاني عشر بعد ا

(٣٨. ) 

 ( .٥٠لظالمون )المائتين خمسون منها )بل أولئك هم الثالث عشر بعد ا

 ( .٦٠لله سميع عليم )المائتين ستون منها )خير لهن وابع عشر بعد الرا

لفرقان )تملى عليه بكرة وأصيال المائتين خمس من سورة الخامس عشر بعد ا

(٥. ) 

 ( .٢٠ا )لمائتين عشرون منها )وكان ربك بصيرالسادس عشر بعد ا

 ( .٤٠ا )ال يرجون نشورا لمائتين أربعون منها )بل كانوالسابع عشر بعد ا
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 ا( .دهم نفورالمائتين ستون منها )وزالثامن عشر بعد ا

 لسورة.المائتين آخر التاسع عشر بعد ا

)وما بينهما إن كنتم اء لشعرالمائتين ثمان وعشرون من سورة العشرون بعد ا

 تعقلون( .

 ثنتان وستون )إن معي ربي سيهدين( .المائتين العشرون بعد الحادي وا

( وال صديق ١٠٠لمائتين مائة آية وآية )من شافعين )العشرون بعد الثاني وا

 ( .١٠١حميم )

لعالمين المائتين مائة وأربعون وخمس )إال على رب العشرون بعد الثالث وا

 ( . في قصة لوط.١٦٤)

( ١٨٥لمسحرين )المائتين مائة وثالث وخمسون )من العشرون بعد ابع والرا

 في قصة شعيب.

 لسورة.المائتين آخر اعشرون بعد لالخامس وا

لغائبين النمل )أم كان من المائتين عشرون من العشرون بعد السادس وا

 ( .٤٠لمائتين رأس أربعين )فإن ربي غني كريم )العشرون بعد السابع و(. ا٢٠)

( . ٥٥لمائتين خمس وخمسون )بل أنتم قوم تجهلون )العشرون بعد الثامن وا

 ( .٧٠ائتين سبعون )وال تكن في ضيق مما يمكرون )لمالعشرون بعد التاسع وا

 ( .٨٩لمائتين تسع وثمانون )وهم من فزع يومئذ آمنون )الثالثون بعد ا

لقصص )وهم له ناصحون اثنتا عشرة من المائتين الثالثون بعد الحادي وا

(١٢. ) 

( ٢٤لمائتين أربع وعشرون منها )إلي من خير فقير )الثالتون بعد الثاني وا

. 

 ( .٣٥لغالبون )اتبعكما المائتين خمس وثالثون )ومن الثالثون بعد او لثالثا

 ( .٤٨إنا بكل كافرون )ا لمائتين ثمان وأربعون )وقالوالثالثون بعد ابع والرا

(. ٦٢لذين كنتم تزعمون ))المائتين ثنتان وستون الثالثون بعد الخامس وا

 لذين( .ابعده )قال 

 لمفسدين( .الله ال يحب اعون )إن لمائتين سبع وسبالثالثون بعد السادس وا

 لسورة.المائتين آخر الثالثون بعد السابع وا

لمبين البالغ العنكبوت )إال المائتين ثماني عشرة آية من الثالثون بعد الثامن وا

(١٨. ) 
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( بعده ٣٣لغابرين )المائتين ثالث وثالثون )كانت من الثالثون بعد التاسع وا

 )إنا منزلون( . -

 ( .٤٥لله يعلم ما تصنعون )ان خمس وأربعون )ولمائتياألربعون بعد ا

 ( .٥٨لعاملين )المائتين ثمان وخمسون )نعم أجر األربعون بعد الحادي وا

 ( .٨ربهم لكافرون )ء لروم )بلقاالمائتين سبع من األربعون بعد الثاني وا

لمائتين أربع وعشرون )بعد موتها إن في ذلك آليات األربعون بعد الثالث وا

 ( .٢٤)لقوم يعقلون 

 -بعده  -( ٣٨لمفلحون )المائتين ثمان وثالثون )هم األربعون بعد ابع والرا

 )وما آتيتم( .

 ( .٥٢مدبرين )ا ولوا ثنتان وخمسون )إذالمائتين األربعون بعد الخامس وا

 ( .١٢ثنتا عشرة من لقمان )غئغني حميد )المائتين األربعون بعد السادس وا

 (.٢٥وعشرون )بل أكثرهم ال يعلمون ) لمائتين خمساألربعون بعد السابع وا

 لسجدة )لعلهم يهتدون(المائتين ثالث من األربعون بعد الثامن وا

لمجرمين منتقمون اثنتان وعشرون )إنا من المائتين األربعون بعد التاسع وا

(٢٢. ) 

 ( .٦ا )لكتاب مسطوراب )في األحزالمائتين ست من الخمسون بعد ا

لبأس إال قليال ااني عشرة )وال يأتون لمائتين ثمالخمسون بعد الحادي وا

(١٨.) 

 ( .٣٠ا )لله يسيرالمائتين )وكان ذلك على الخمسون بعد الثاني وا

 ( .٣٩لمائتين تسيع وثالثون )وكفى بالله حسيبا )الخمسون بعد الثالث وا

ء لله على كل شياثنتان وخمسون )وكان المائتين الخمسون بعد ابع والرا

 ( .٥٢رقيبا )

لله تبديال اثننان وستون )ولن تجد لسنة المائتبن اسون بعد لخمالخامس وا

(٦٢.) 

 ( .٣لمائتين ثالث من سبأ )إال في كتاب مبين )الخمسون بعد السادس وا

 لمائتين بعض آية خمس عشرة )عن يمين وشمال.الخمسون بعد السابع وا

 ( .٣٠لمائتين ثالثون )ساعة وال تستقدمون )الخمسون بعد الثامن وا

 ( .٤٣لمائتين ثالث وأربعون )إال سحر مبين )اخمسون بعد لالتاسع وا
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من أصحاب ا لمائتين ست من فاطر )إنما يدعو حزبه ليكونوالستون بعد ا

 ( .٦لسعير )ا

 ( .١٧لله بعزيز )المائتين سبع عشرة )وما ذلك على الستون بعد احد والوا

 ( .٣٢ير )لكبالفضل اثنتان وثالثون )ذلك هو المائتين الستون بعد الثاني وا

لله تحويال المائتين ثالث وأربعون )ولن تجد لسنت الستون بعد الثالث وا

(٤٣.) 

لمائتين ست وعشرون من يس )يا ليت قومي يعلمون( الستون بعد ابع والرا

. 

 ( .٥٠لمائتين خمسون )وال إلى أهلهم يرجعون )الستون بعد الخامس وا

 ( .٧٢)ومنها يأكلون )ثنتان وسبعون المائتين الستون بعد السادس وا

لصافات )إال سحر مبين المائتين خمس عشرة من الستون بعد السابع وا

(١٥.) 

 )قال قائل منهم( . -بعده  -لون( ءلمائتين خمسون )يتساالستون بعد الثامن وا

 ( .١٠١لمائتين مائة وآية )فبشرناه بغالم حليم )الستون بعد التاسع وا

 ( .١٤٤وأربعون )إلى يوم يبعثون ) لمائتين مائة وأربعالسبعون بعد ا

 ( .٦د )ايرء لمائتين خمس من )ص( )لشيالسبعون بعد احد والوا

 -بعده  -( ٢٥لمائتين خمس وعشرون )وحسن مآب )السبعون بعد الثاني وا

 وود( .ا)يا د

 ( .٤٦ر )الدالمائتين ست وأربعون )بخالصة ذكرى السبعون بعد الثالث وا

 لسورة.اائتين آخر لمالسبعون بعد ابع والرا

ن الخسرالزمر )ذلك هو المائتين خمس عشرة من السبعون بعد الخامس وا

 ( .١٥لمبين )ا

 ( .٣٠لمائتين )إنك ميت وإنهم ميتون )السبعون بعد السادس وا

هم يستبشرون ا لمائتين خمس وأربعون )من دونه إذالسبعون بعد السابع وا

(٤٥. ) 

وال هم يحزنون ء لسوادى وستون )ال يمسهم لمائتين إحالسبعون بعد الثامن وا

(٦١. ) 

 لسورة.المائتين آخر السبعون بعد التاسع وا

 ( .١٥لتالق )المؤمن )لينذر يوم المائتين خمس عشرة من الثمانون بعد ا
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( ٢٨ب )المائتين ثمان وعشرون )من هو مسرف كذالثمانون بعد احد والوا

. 

 ( .٤٠زقون فيها بغير حساب )لمائتين أربعون )يرالثمانون بعد الثاني وا

 ( .٥٥إلبكار )المائتين خمس وخمسون )بالعشي والثمانون بعد الثالث وا

 ( .٦٩لمائتين تسع وستون )أنى يصرفون )الثمانون بعد ابع والرا

 لسورة.المائتين آخر الثمانون بعد الخامس وا

 ون( .يكسبا لسجدة )بما كأنوالمائتين سبع عشرة من الثمانون بعد السادس وا

 (٣٢ثنتان وثالثون )نزال من غفور رحيم )المائتين الثمانون بعد السابع وا

 ( .٤٦لمائتين ست وأربعون )بظالم للعبيد )الثمانون بعد الثامن وا

 ( .٧لسعير )المائتين سبع من عسق )وفريق في الثمانون بعد التاسع وا

 ( .١٧لساعة قريب )المائتين سبع عشرة منها )لعل التسعون بعد ا

 ( .٢٩قدير )ء يشاا لمائتين تسع وعشرون )إذالتسعون بعد احد والوا

 ( .٤٤لمائتين أربع وأربعون )إلى مرد من سبيل )التسعون بعد الثاني وا

لزخرف )كذلك تخرجون المائتين إحدى عشرة من التسعون بعد الثالث وا

(١١. ) 

 ( .٣٠لمائتين ثالثون )وإنا به كافرون )التسعون بعد ابع والرا

 لمائتين ثمان وأربعون )لعلهم يرجعون( .التسعون بعد الخامس وا

 ( .٧٠جكم تحبرون )المائتين سبعون )أنتم وأزوالتسعون بعد السادس وا

 ( .١٢لدخان )إنا مؤمنون )اثنتا عشرة من المائتين التسعون بعد السابع وا

 ( .٥٢ثنتان وخمسون )في جنات وعيون )المائتين التسعون بعد الثامن وا

 لعالمين( .الجاثية. )على المائتين ست عشرة من التسعون بعد التاسع وا

 ( .٣٢ثنتان وثالثون منها )وما نحن بمستيقنين )الموفى ثالثمائة ا

 ( .١١ألحقاف )إفك قديم )الثالثمائة إحدى عشرة من احد بعد الوا

 ( .٢٢لصادقين )اثنتان وعشرون منها )إن كنت من الثالثمائة الثاني بعد ا

 لسورة.الثالثمائة آخر الث بعد لثاا

 -لله عليه وسلم اصلى  -لثالثمائة خمس عشرة من سورة محمد ابع بعد الرا

 )لذة للشاربين( .

 (.٢٩لله أضغانهم )الثالثمائة تسع وعشرون منها )أن لن يخرج الخامس بعد ا

 ( .٧حكيما )ا لله عزيزالفتح )وكان الثالثمائة سبع آيات من السادس بعد ا
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 حكيما( .ا لفتح )عزيزالثالثمائة تسع عشرة آية من ابعد لسابع ا

 بينهم( .ء لعشرين )رحماالتاسعة والثالثمائة في بعض الثامن بعد ا

 (.١١لظالمون )ات )فأولئك هم الحجرالثالثمائة إحدى عشرة من التاسع بعد ا

 ( .١١لخروج )الثالثمائة إحدى عشرة من )ق( )كذلك العاشر بعد ا

 ( .٣٨ثالثمائة ثمان وثالثون منها )وما مسنا من لغوب )لالحادي عشر بعد ا

( ٣٠لعليم )الحكيم اريات )إنه هو الذالثالثمائة ثالثون من الثاني عشر بعد ا

. 

 ( .٥لمرفوع )السقف الطور )والثالثمائة خمس من الثالث عشر بعد ا

 لثالثمائة ثمان وثالثون منها )بسلطان مبين( .ابع عشر بعد الرا

ويرضى ء لنجم )لمن يشاالثالثمائة ست وعشرون من الخامس عشر بعد ا

(٢٦. ) 

 لسورة.الثالثمائة آخر السادس عشر بعد ا

 -( ٣٢لقمر )فهل من مدكر )اثنتان وثالثون من الثالثمائة السابع عشر بعد ا

 )كذبت قوم لوط( . -بعده 

لرحمن )ال يبغيان الثالثمائة إحدى وعشرون من سورة الثامن عشر بعد ا

(٢٠. ) 

 ( .٦٢ثنتان وستون منها )ومن دونهما جنتان )الثالثمائة اعشر بعد لتاسع ا

آلخرين األولين واقعة )قل إن الوالثالثمائة تسع وأربعون من العشرون بعد ا

(٤٩. ) 

لثالثمائة تسعون منها )وأما إن كان من أصحاب العشرون بعد احد والوا

 ( .٩٠ليمين )ا

 لحديد )وله أجر كريم( .الثالثمائة إحدى عشرة من العشرون بعد الثاني وا

 ( .٢٠لغرور )الثالثمائة عشرون منها "إال متاع العشرون بعد الثالث وا

 لسورة.الثالثمائة آخر العشرون بعد ابع والرا

لمؤمنون المجادلة )فليتوكل الثالثمائة عشر من العشرون بعد الخامس وا

(١٠.) 

قوي عزيز لله الثالثمائة إحدى وعشرون منها )إن العشرون بعد السادس وا

(٢١. ) 
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لصادقون الحشر )أولئك هم الثالثمائة ثماني آيات من العشرون بعد السابع وا

(٨. ) 

لثالثمائة إحدى وعشرون منها )لعلهم يتفكرون( . العشرون بعد الثامن وا

 ( .٦لحميد )الغني االمتحان )هو الثالثمائة ست آيات من العشرون بعد التاسع وا

( ٥لفاسقين )القوم الله ال يهدي الصف )وا لثالثمائة خمس منالثالثون بعد ا

. 

 ( .٣لحكيم )العزيز الجمعة )وهو الثالثمائة ثالث من الثالثون بعد احد والوا

 ( .٥لمنافقين )وهم مستكبرون )الثالثمائة خمس من الثالثون بعد الثاني وا

 ( .٦لله غني حميد )التغابن )والثالثمائة ست من الثالثون بعد الثالث وا

 لطالق )يجعل له مخرجا( .اثنتان من الثالثمائة اون بعد لثالثابع والرا

 ( .١لله غفور رحيم )التحريم واألولى من الثالثمائة الثالثون بعد الخامس وا

 لسورة.الثالثمائة آخر الثالثون بعد السادس وا

ط مستقيم الملك )صراثنتان وعشرون من الثالثمائة الثالثون بعد السابع وا

(٢٢. ) 

( ٣٠لثالثمائة ثالثون من )ن( )على بعض يتالومون )الثالثون بعد الثامن وا

. 

 ( .٧لحاقة )أعجاز نخل خاوية )الثالثمائة سبع من الثالثون بعد التاسع وا

 ( .٥جميال )ا لمعارج )صبرالثالثمائة خمس من األربعون بعد ا

 ( .٣تقوه وأطيعون )الثالثمائة ثالث من نوح )واألربعون بعد احد والوا

 لسورة.اائة آخر لثالثماألربعون بعد الثاني وا

لوحي )وال أشرك به الثالثمائة عشرون من سورة األربعون بعد الثالث وا

 ( .٢٠ا )أحد

 لمزمل( .الثالثمائة آخر )يا أيها األربعون بعد ابع والرا

لليل إذ أدبر المدثر )والثالثمائة ثالث وثالثون من األربعون بعد الخامس وا

(٣٣. ) 

 لقيامة )وال صلى( .اون من لثالثمائة إحدى وثالثاألربعون بعد السادس وا

با اإلنسان )شرالثالثمائة إحدى وعشرون من األربعون بعد السابع وا

 ا(.طهور
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لمرسالت )يومئذ للمكذبين الثالثمائة أربعون من األربعون بعد الثامن وا

 لمتقين( .ا)إن  -بعده  -( ٤٠)

 لون( .ءلثالثمائة آخر )عم يتسااألربعون بعد التاسع وا

 عشر من عبس )عنه تلهى( . لثالثمائةالخمسون بعد ا

 النفطار )وإن عليكم لحافظين( . الثالثمائة عشر من الخمسون بعد احد والوا

 ا( .لشفق )حسابا يسيرالثالثمائة ثمان من الخمسون بعد الثاني وا

 لحريق( .اب البروج )ولهم عذالثالثمائة عشر من الخمسون بعد الثالث وا

 ألعلى( .اسم ربك ا لثالثمائة آخر )سبحالخمسون بعد ابع والرا

 ( .٢٠لمال حبا جما ))الفجر الثالثمائة من الخمسون بعد الخامس وا

 تقى( .الليل )أعطى والثالثمائة خمس من الخمسون بعد السادس وا

 لعلق.الثالثمائة آخر سورة الخمسون بعد السابع وا

 زلزلت( .ا لثالثمائة آخر )إذالخمسون بعد الثامن وا

 لليل.امائة آخر لثالثالخمسون بعد التاسع وا

 لناس.الثالثمائة آخر الستون بعد ا

ئد منها أنك اولها فو، لتجزئة مباركةاوهذه : -رحمه هللا تعالى  -قال اإلمام 

وكل ثالئة نصف ، ألن كل جزئين منها ثلث حزب؛ باألحزاتعرف بها أثالث 

 وكل أربعة ثلثا حزب.، حزب

وثلث ، ة وثمانونلقرآن منها مائاألن نصف ، لقرآناوكذلك تعرف بها نصف 

 ءا.لربع وهو تسعون جزاو، لقرآن. وهو مائة وعشرونا

لثمن. اوءا، وهو ستون جز، لسدساوءا، ثنان وسبعون جزالخمس وهو او

 ءا.وهو أربعون جز، لتسعاوءا، وهو خمس وأربعون جز

ألنه ال يثقل على من يريد حفظه أن يحفظ ؛ لقرآناومنها أنها تعين على حفظ 

 ..انتهىءامنها كل يوم جز

وهذا آخر ما تيسر جمعه مما يتعلق بهذا الموضوع، وكان قال ملخصه: 

الفراغ من كتابته ليلة الجمعة المباركة لسنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من 

هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم، وكنت أريد أن أختمه بفصل أبين فيه بعض 

ع بالقرآن، لكن بسبب ظروف معينة، المفاتيح المهمة والقواعد الجليلة لالنتفا
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اضطررت أن أختمه بما ذكرنا، ولعل في قريب العاجل _إن شاء هللا وأعان_ 

 سنقوم بجمعها ثم نلصقها به.

أسأل هللا سبحانه أن يجعل هذا العمل صالًحا، ولوجه خالًصا، وأن ال يجعل 

لي، وألهلي  فيه ألحد من دونه من شيء، وأن يبارك فيه، وأن يجعله ذخًرا طيبًا

 وإخواني في الدنيا، وعتقًا لنا من النيران في اآلخرة.

وأدعو هللا السميع العليم القريب المجيب أن يجزي خيرا في الدنيا واآلخرة 

 كل من قدم لي مساعدة في سبيل إخراج هذا الكتاب آمين.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا 

 مد هلل رب العالمين.أن الح

 

 أخوكم أبو محمد

 عبد الرحمن ناصر آل غسم

 707927321-774219838شيس سنغال جوال:

abdourahmanegassama1413@gmail.com 
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 ثبت كتب ورسائل المؤلف:

 والنهي عن المنكر.ـ القول المعتبر في وجوب األمر بالمعروف 

 ـ القول المحتج في أحكام الحج.

 ـ الخالصة الجلية في أن وضع اليمنى على اليسرى في الصالة سنة مرضية.

 ـ التعليقات الصريحة على النصيحة النصيحة.

 ـ إتحاف القراء بحكم الميم الساكنة إذا التقت بالباء.

 الحميراء".ـ إعالم القراء بوضع حديث "خذوا نصف دينكم من هذه 

 ـ التبيان في مشروعية الصوم بعد انتصاف شعبان.

ـ اختصار كتاب "العلم لزهير بن حرب النسائي" المسمى: إيقاع الفهم 

 باختصار العلم.

 ـ تكميل المنعفة بإبطال شرائط الجمعة.

 ـ برنامج هام لمن أراد حفظ القرآن في عام وهو هذا.

 ـ زاد المسير لطالب علم التفسير.

 برنامج منهجي لطالب العلم الشرعي.ـ 

 ـ قطع لسان الجاني على اإلمام الشوكاني )رسالة صغيرة(.

 .في مسألة المسابقات على حفظ القرآن فصل الكالمـ 

 ـ الرد على من قال ببدعية درس الجمعة قبل خروج اإلمام.

 

 تم بحمد هللا كتاب برناج هام

 لمن أراد حفظ القرآن في عام
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