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 " : القرآنحروف يف قصة هذه: " -١
 للقرآن قصة عظيمة:   -٢

 كيف بدأ ؟  
 وكيف تُعل ِّم ؟ 

 وكيف ُحفظ ؟  
 وكيف تكاثر أهله؟

 هي أحسن القصص، وأّنِّ ال تكون:  -٣
 ؟ -فتكلم به-فه ومعانيه والقرآن بدأ من هللا حرو 

 فريفع من الصدور واملصاحف قبيل القيامة ؟ -وإليه يعود 
 هل تدري البشرية كيف بدأ القرآن من هللا ؟  -٤
 مبا شاء من أحسن احلديث مىت شاء .. فإذا تكلم سبحانه َجدَّ يف السماء أمر  َمه يب:   -جل يف عاله    -يتكلم هللا    -٥
".  وضربت املالئكة أبجنحتها خضعاان لقوله جل وعال، كالسلسلة على صفواناضطربت السماء، "إذا تكلم سبحانه    -٦

 البخاري
 قال ملسو هيلع هللا ىلص: -٧
،  -أي يغشى عليهم-إذا تكلم سبحانه ابلوحي مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون"

 عن قلوهبم، فيقولون :-أي زال الفزع-فُ زِّع فال يزالون كذلك حىت أيتيهم جربيل ، حىت إذا جاءهم جربيل
 اي جربيل ماذا قال ربك؟

 فيقول: احلق.
 ن. رواه أهل السن  ".فيقولون: احلق ، احلق

 



 

قال ابن كثري: هذا مقام رفيع يف العظمة، وهو أنه تعاىل إذا تكلم ابلوحي، فسمع أهل السماوات كالمه، أُْرع ُدوا من  -٨
 الغشي.اهليبة حىت يلحقهم مثل 

 .. أرأيتم ضعف عقول من يدعو القبور ويستغيث أبهلها من دون هللا -٩
وهم أقوى وأعظم َمن ُعبد م ن دون هللا، فكيف يدعوهم أحد من   ،فإذا كانت هذه هيبة املالئكة منه سبحانه وخشيتهم له

 دونه أو يدعو غريهم ؟!  
 .. انظروا يف هذا تيسري العزيز احلميد

 القصة:نعود لبداايت  -١٠
 .{مج حج مث هت مت خت} القرآن كالم هللا، وهو سبحانه هو الذي نزلِّه: 

 هل مل خل حل جل مك لك}وهذذ ا ارآن م جودويف ا ارحوا اوظوحب ونو ذذع وجهذذكماذذعل سبذذك :ذذك   ذذذذذذذذذذذذذذ  ذذكمذذع   -١١
 .{ جم

 حم  جم  يل  ىل  مل  خل}، قال سبحانه :  وهو يف املكان املصون عن أعني الناس، ال يلحقه غبار وال أذى  -١٢
 .{  حن جن يم ىم مم خم

 سبحانه ، وكالمه صفة من صفاته ، فمن قال : خملوق ، فهو كافر عند أهل السنة واجلماعة. 
 رمحه هللا:  -قال الطحاوي  -١٤

القرآن كالم هللا، منه بدأ بال كيفية قوال، وأنزله على رسوله وحيا،وصدقه املؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل  
ابحلقيقة، ليس مبخلوق ككالم الربية،فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمِّه هللا وعابه وأوعده بسقر،حيث قال 

 تعاىل:)سأصليه سقر(. 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، وال يشبه قول البشر  {ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}فلما أوعد هللا بسقر ملن قال  -١٥

 انتهى.  "
 ملعة املوفق:ويف  -١٦
ومن كالم هللا سبحانه: القرآن العظيم ، وهو كتاب هللا املبني، وحبله املتني، وصراطه املستقيم، وتنزيل رب العاملني ، نزل  " 

 به الروح األمني ،على قلب سيد املرسلني ، بلسان عريب مبني ، منزِّل غري خملوق ، منه بدأ وإليه يعود.



 

 بينات، وحروف وكلمات.وهو سور حمكمات ، وآايت 
من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ، له أول وآخر ، وأجزاء وأبعاض ، متلو ابأللسنة ، حمفوظ يف  -١٧

الصدور، مسموع ابآلذان ، مكتوب يف املصاحف ، فيه حمكم ومتشابه ، وانسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، وأمر وهني 
   .{ين  ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك}

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن} -١٨

 .متهىا  "  {ٌّ ٰى
 هذه املرحلة األوىل من مراحل تعليم القرآن اخلمس املتواترة األوىل: -١٩

o من هللا تعاىل إىل جربيل. 
o .من جربيل إىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
o من النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أصحابه . 
o من الصحابة إىل بعضهم والتابعني. 
o  بعضهم واتبعي التابعنيمن التابعني إىل.   

 مث استمرت الرحلة املباركة على ما سيأيت…
ا يزيد  ويف املرحلتني الرابعة واخلامسة بدأت مدارس اإلقراء تتشكل، وتتابع القراء العشرة وغريهم، وتواتر نقله تواتر   -٢٠

 ا. زايدة عظيمة من طبقة إىل طبقة، حىت وصلوا إىل مئات األلوف أو املاليني يف زمانن
 ونزول القرآن نزوالن: -٢١

 النزول الكلي :
 مجلة واحدة إىل بيت العزة يف السماء الدنيا:  

 .{من خن حن يمجن ىم مم خم حم}اقرأ: 

 . {يئ ىئ  نئ مئ زئ}واقرأ: 
 .  {من زن رن مم ام يل}واقرأ: 



 

يقع ألحد ُمَنجِّم، املقسط على األحداث، وقبل أن يبدأ حدث لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيء خارق مل  والنزول الثاين هو ال -٢٢ 
 من املتقدمني وال املتأخرين، لقد وقع له ما هيأ قلبه وصدره هلذا الكالم العظيم :

 التهيئة :  -٢٣
 : ا كان يُرى أثر املخيط فيه، وهذا الشق وقع ثالث  ا حقيقي  نزل جربيل عليه السالم أول البعث وشق صدره ملسو هيلع هللا ىلص شق  

o  طهِّره بزمزم يف طست من ذهبيف طفولته، واستخرج منه علقه هي حظ الشيطان منه، و. 
o وعند أول البعثة قبل تلقي القرآن. 
o :وقبيل اإلسراء، فكان الشُق ثالث مرات 

٢٤-  
 وُشق صدر أكرم األانم ... وهو ابن عامني وسدس العام
 وُشق للبعث ولإلسراء ... أيضا  كما قد جاء يف األنباء 

 
للعروج إىل سدرة املنتهى ومساع كالم الباري سبحانه مباشرة بال واسطة .. فسبحان  هتيأ ابألولني للوحي والنبوة، وابلثالث 

 من خلقه وأكرمه وعظَّمه وعلَّمه.
كان هذا اإلعداد العظيم الذي مل يقع ألحد من األولني واآلخرين هو الذي دشِّن لتعليم وحتفيظ القرآن... واستهل    -٢٥

 اء عليه السالم إىل أمني األرض ملسو هيلع هللا ىلص:من أمني السم التعليم يف مرحلته الثانية: 
 ُمَعَلم حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان يف:  وال  {مي خي حي}عل م جربيل عليه السالم  ُ أول حلقة وأول لقاء بني امل -٢٦

 . املكان: غار حراء
 .والزمان: األوىل من البعثة

 .والسورة: العلق
 .وأول كلمة: اقرأ

 اقرأ..كما يف حديث عائشة يف بدء الوحي الذي بدأ به البخاري يف صحيحه. وأخذ حبلقه، وقال:  ،  اهزه جربيل هز    واهليئة: 
 



 

 وكانت هذه ُسنِّة بني املعلم وتلميذه، أن يبدأ فيقول اقرأ ... وكانت بداية الرفعة والذكر: -٢٧
 ُمؤذ ُِّن أْشَهدُ  وضمَّ اإللُه اسَم النيبِّ إىل إمسه  .. إذا قَاَل يف اخلَْمس  ال

  ليجلُه ..    فذو العرش  حمموٌد وهذا حممدُ وشقِّ لُه من  امسه  
مث يصبه { زن رن مم ام}كان املعلم جربيل ملسو هيلع هللا ىلص حيمل هذا الكالم العظيم الذي وعاه وحفظه وضبطه:   -٢٨
 .{.. ىن نن}  ا، ال على أذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بل يف قلبه وصدرهصب  
 ك.. يف صدر  :املفسرون: أيقال    {مم خم حم  جم} كان هللا تعاىل جيمعه له يف صدره مجعا ؛  -٢٩
 ا. ا فشيئ  مجعه هللا تعاىل لرسوله يف صدره الشريف شيئ   -٣٠
كان ملسو هيلع هللا ىلص يشعر حبالوة القرآن ولذته، كلما نطق جربيل بكلمة متتم هبا مع جربيل، يتلذذ قبل أن تكتمل اآلية، وخشية    -٣١

 .{حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم}أن ينسى، حىت قال له ربه: 
َا كان يَ ْعَجُل ب ذ ْكر ه  إذا نزل عليه من ُحب ِّه  له، َوَحاَلَوت ه  يف  لسانهقال الشعيب:  -٣٢  . إ َّنَّ
فرمبا خشي أن  ل{مث هت مت} ﴾ل و:ورع خم حم جم}هناك سبب آخر يشري إليه قوله تعاىل:  -٣٣

 ينسى هذا الكنز واهلدى، فكان يعجل به. 
 فشيئا يف ثالث وعشرين سنة على األحداث:هذا النزول املنجم أُنزل شيئا  -٣٤
 { مم خم حم جم يل ىل مل خل}اقرأ:

  .{يه ىه مه جه ين ىن من خن حن} واقرأ:
 .{جم  هل خلمل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف  خف حف جف}واقرأ:  

 كان نزوله منجما ملقاصد عظيمة، كان منها لكي :   -٣٥ 
 . { حم}: يصربه ملسو هيلع هللا ىلص

 .{ يبرت ىب نب}: يسحاع
 .{ مي }: ويبشره



 

 .{ين ىن}ويعلمه: 

 .{جي يه ىه}: يؤيفبع
 .{نب مب زب}: ويتوب عليه

 .{خلمل حل جل} :ويثبته 

 .{حج مث هت}: ويرفعه
ا حىت أتخذه الربحاء، حىت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق  إذا نزل جربيل يتلو عليه ملسو هيلع هللا ىلص القرآن كان يغطه غط    -٣٦

 كما يف الصحيحني عن عائشة.،، إىل أن  يسرى عنه يف يوم شات  
 . يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية -أي هذا التعرق الشديد -إنه قال ابن حجر: 

 :-رمحه هللا–وقال القرطيب -٣٧
وكان  ، إَّنا كان أشد عليه لسماعه صوت امللك الذي هو غري معتاد ، ورمبا كان شاَهَد املَلك على صورته اليت ُخلق عليها

ا، ولذلك كان يتغري لونه، ويتفصد عرقه، ا مزعج   متتابع  د أن حيفظه ويفهمه مع كونه صوات  ؛ ألنه كان يريايشتد عليه أيض  
 . ويعرتيه مثل حال احملموم

ا من ذلك، وهللك عند مشافهة امللك؛ إذ  ولوال أن هللا تعاىل قواه على ذلك، ومكَّنه منه بقدرته: ملا استطاع شيئ   -٣٨
 . انتهى وجهليس يف قوى البشر املعتادة حتمل ذلك ب

 .{  يي ىي مي خي  حي}سبك :ك  تهكىل  ك ل  ا عظاب  سكم أجن    -٣٩
ذكر ملسو هيلع هللا ىلص هذه الشدة ملا سأله احلارث بن هشام رضي هللا عنه كما يف الصحيح فقال: كيف أيتيك الوحي؟ فقال   -٤٠

أحياان أيتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال، وأحياان يتمثل يل امللك "ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ".فأعي ما يقول ، فيكلمينرجال  
بة لقاء أمني السماء عليه السالم برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فصوِّروا لنا ما مسعوا ورأوا من العجب ! رمبا حضر بعض الصحا -٤١
 لكم بعض هذه الصور:  أنقل

 



 

 كان إذا نزل الوحي على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مُسع عند وجهه كدوي النحل". " وصف عمر رضي هللا عنه األمر بقوله:  -٤٢
 الرتمذي  

أحد احلفاظ القراء لفخذه  -رضي هللا عنه-ها زيد بن ثبتالصورة املبهرة اليت يبثِّ خذوا قلوبكم وأنتم تنظرون هلذه  -٤٣
 ومكاهنا من فخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ لعله كان يقرأ عليه حينها ... يقول زيد: 

 لبخاريَل هللا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وفخذه على فخذي، فثقلت علي حىت خفت أن ترض فخذي، مث سري عنه".ا نز أَ "
ء أنه وتر يف أهله وماله وأنه أدركها .. لرمبا فاجأه جربيل وأُنز َل عليه وهو ملسو هيلع هللا ىلص على بعريه حىت يكاد  مشاهد يود املر  -٤٤

 البعري يربك ويضرب جبرانه األرض كما يف املسند.
"كان نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أُنز َل عليه كُرب لذلك، وتَربَِّد له   وعبادة بن الصامت نقل صورة رابعة كما يف مسلم، فيقول: -٤٥

 جهه" . أي تغري كما لو غشيه الرماد.و 
والبن عباس رضي هللا عنهما تعبري آخر عن حال النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقتها ابلصوت والصورة فريوي سعيد عنه قوله كما عند    -٤٦

قال ابن عباس: فأان أحركهما لكم كما كان ملسو هيلع هللا ىلص   "كان ملسو هيلع هللا ىلص يعاجل من التنزيل شدة، وكان مما حيرك شفتيه.  الشيخني:
 يد: أان أحركهما كما رأيت ابن عباس حيركهما، فحرك شفتيه. حيركهما، وقال سع

صدرك   :ك   مجهع رك ا. {مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك} :قال: فأنزل هللا تعاىل -٤٧

إن علينا أن تقرأه، فكان ملسو هيلع هللا ىلص بعد  مث  {حي جي ٰه مه{ :ك    ك تبع رع وأمصت  }هن من خن حن}  :وتآنأه
 جربيل قرأه النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما قرأه. ذلك إذا أاته جربيل استمع فإذا انطلق 

أقرأين جربيل على حرف،  " وأخذه القراءات كلها عنه، فيقول:، كان ملسو هيلع هللا ىلص يعرب عن مشيخة جربيل له وجلوسه معه  -٤٨
 .. ستأيت هذه احلروف ما هي.متفق عليه ". فلم أزل أستزيده حىت انتهى إىل سبعة أحرف

 نطقه ملسو هيلع هللا ىلص ابلقرآن وحي يوحى:  -٤٩
،  ووقوفه، وقلقلته، وتفخيمه ، وترقيقه، ومدوده، وإمشامه، وإقالبه، وإخفائه، وإظهاره ، وغننه، وتشديداته ، مبخارجه

 وسكتاته... 
كلها على الغاية يف اجلودة..هذا الذي جعل جبري بن مطعم يكاد يفقد قلبه من بني جنبيه وهو يسمعه ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ الطور  

 .كاد قليب أن يطريا، يقول:وهو الزال مشرك  



 

 تعددت أماكن الدراسة املكية:  -٥٠
 .. فتارة يف غار حراء 

 .. واترة يف مسجد الكعبة
 .. واترة يف أجياد

 .. واترة يف بيت خدجية
 وكذا الدراسة املدنية: 

 .. اترة يف قباء 
 .. يف مسجدهملسو هيلع هللا ىلص  واترة
 .. أو بيت أبويها يف بيت عائشة واترة

 .. أو أطراف املدينة  أو طريق تبوك أو املريسيع أو احلديبية  أو بدر أو أحد
 ..أو على البعري

 .. أو عرفة
 ا جهة قباء فقال: غريب  ملسو هيلع هللا ىلص ابملكان الذي لقي جربيل عليه السالم فيه، ذكر هنا مكاان   واترة حيدث  -٥١

  واجلارية، والغالم  إين أرسلت إىل أمة أمية، الرجل واملرأة، ايجربيل، لقيت جربيل عليه السالم عند أحجار املراء، فقال:"
 رواه أمحد ". قط، قال:إن القرآن نزل على سبعة أحرفوالشيخ العاسي الذي مل يقرأ كتااب  

 أشرفوا على هذه اإلطاللة الرائعة هلما:  -٥٢
ا إىل السماء كان ملسو هيلع هللا ىلص يشرع يف القراءة والرتتيل والرتمن مبا تعلم من القرآن كما يف البخاري  إذا انفتل جربيل عليه السالم عائد  

 ابن عباس .. عن 
ال يتوقف هذا اجلمال عند هذه الظالل بل كان املعلم عليه السالم يتعاهد حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص  ابملراجعة واملدارسة والتثبيت   -٥٣

ا، كانت جمالس عدة يف شهر القرآن شهر  ا ومعاين وهداايت وأحكام  يف كل عام مرة، أيتيان فيها على كل القرآن حروف  
 رسه أايه مرتني … رمضان، ويف السنة العاشرة دا



 

تلك صور ومرحلة من قصة القرآن ومراحله، ما إن تنتهي مرحلته الثانية بني جربيل عليه السالم ورسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، حىت   -٥٤
 يبدأ بعده مشهد آخر من مشاهده، ومرحلة عظيمة من مراحل حفظه ومجعه بني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه : 

"،  قرآن وحتفيظه يف املدينة النبوية إبشرافه وقيادته ملسو هيلع هللا ىلص "حتفيظ وتعليم معا  مع أول نزوله بُرئت أول مجعيات تعليم ال -٥٥
 علم وخشية وعمل …

ا بتحويل مسمى مجعيات التحفيظ اليوم إىل مجعيات تعليم كما كانت  كنت كتبُت قبل سنوات وكتب غريي اقرتاح    -٥٦
بة فوق التحفيظ جتمع احلفظ والعلم والعمل ".. والتعليم مرتخريكم من تعلم القرآن وعلمهعلى عهده ملسو هيلع هللا ىلص، لقد قال ملسو هيلع هللا ىلص:"

 .واخلشية واألدب 

 
  

واألربعة ،  كان ملسو هيلع هللا ىلص خيتار من يلقنه ويعلمه القراءن، ممن رأى فطنتهم ومهتم يف احلفظ والتعلم واإلتقان كاألربعة اخللفاء  -٥٧
 وسيأيت ذكرهم إن شاء هللا.  ،ومتام السبعة وغريهم من قراء الصحابة رضي هللا عنهم ،القراء
 بل إن االختيار اترة يكون من هللا تعاىل كأيب بن كعب .. ففي الصحيح أن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب: -٥٨

عاملني؟ قال: نعم فذرفت  قال: آهلل مساين لك؟ قال: نعم قال: وقد ذكرت عند رب ال ،إن هللا أمرين أن أقرئك القرآن"
 متفق عليه . "عيناه



 

يعلق صورة أخرى له من صور الفخر مع ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف حلقته يعلمه القرآن .. امسعوا   -رضي هللا عنه  -ابن أم عبد  -٥٩
 .   متفق عليهعلمين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكفي بني كفيه ..   كلمة ابن مسعود:

 والقرآن يتلى.ما أحسن كفا بني الكفني الشريفني 
 . هذا طرف، وهناك طرف آخر لقصة القرآن األوىل وحفظه:  كتابة القرآن -٦٠
كان يف الصحابة رضي هللا عنهم َكَتبة .. كانوا يتسابقون كلما مسعوا آية أخذوا أقالمهم وبسطوا ألواحهم ورقاعهم    -٦١

 وحجارهتم وكتبوا عليها .. 
كان خيشى أن  .  مسلم". ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فليمحه" :النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يرقبهم ويوجههم، ويقول -٦٢

 خيتلط غريه به أول األمر. 
 ا. ، وبلغ هبم بعضهم اثنني وأربعني كاتب  ب اعدد الصحابة الذين شاركوا يف كتابة الوحي ستة وعشرون كات -٦٣
عمر ، مث شاركهم مجاعة منهم خالد بن سعيد بن  ا يف مكة كأيب بكر وعلي مث عثمان و منهم من بدأ الكتابة مبكر   -٦٤

 العاص، واألرقم بن أيب األرقم.... 
كانوا يكتبونه على حجارة أو جلود أو خشب أو جريد النخل أو العظام ... يف حديث زيد عربَّ عن بعض هذا   -٦٥

، والُعُسب  وصدور  الرجال".  بقوله: "فتتب َّْعُت القرآن أمْجَُعُه م َن الر ِّقَاع  واألْكَتاف 
وُأيبِّ بن كعب،  تزايد العدد يف املدينة املنورة، وشارك مجاعة من األنصار، منهم: أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري، -٦٦

 وزيد بن ثبت، ومعاذ بن جبل، وطائفة. 
 مل ميت ملسو هيلع هللا ىلص حىت رأى أبم عينيه القرآن حمفوظا مرتني: -٦٧

O  ين  ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك}:  يف صدور القراء من أصحابه 
 .{ري ٰى

O    .ويف رقاع وحنوها يتداولوهنا بينهم، ويتفاوتون يف حيازهتا، وبعضهم هبا أحظى من بعض 
  ، ألنه بقي ينزل إىل آخر أايمه  ؛مل جيتمع القرآن يف صدور أكثر الصحابة يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص حىت لكبارهم كأيب بكر وعمر  -٦٨

 غريه وسيأيت. ولذا عند اجلمع جيدون عند أحدهم ما مل يكن عند 



 

وهؤالء السبعة ترجع إليهم أسانيد قراءة األئمة   ،ا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهناك سبعة يروى أهنم مجعوه وعرضوه عرض   -٦٩
 :العشرة املتواترة كما ذكر الذهيب والسيوطي وغريمها، وهم

 وابن مسعود وزيد وأبو موسى وأبو الدرداء رضي هللا عنهم.  عثمان وعلي وأيبِّ 
 محزة والكسائي ترجع إليه. فإن بعض أسانيد القراء كنافع وابن كثري وأيب عمرو و  -رضي هللا عنه-وزاد بعضهم عمر  -٧٠
وقد مجع غريهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأيب زيد وسامل موىل أيب حذيفة وعبد هللا بن عمرو وعقبة بن عامر  -٧١

 رضي هللا عنهم ، ولكن مل تتصل أسانيد قراءهتم كأولئك.
أبو عبد الرمحن السلمي عنهم  مل يكن الصحابة رضي هللا عنهم أهل عناية ابحلروف فحسب، بل كانوا كما روى -٧٢

  فقال:"حدثنا الذين كانوا يُقر ئوننا : أهنم كانوا يستقر ئون من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فكانوا إذا تعلَّموا َعْشر آايت مل خيل ِّفوها حىت يعملوا 
 مبا فيها من العمل ، فتعلَّمنا القرآن والعمل مجيع ا". 

ميكث أربع سنني يف تعلم سورة البقرة فقط    -رضي هللا عنهما  -  هذا املنهج العلمي الدقيق هو الذي جعل ابن عمر  -٧٣
منزلة عالية من منازل فقهاء الصحابة ال  كما يف طبقات ابن سعد، أو مثان كما يف بالغات املوطأ، ولذا تبوأ ابن عمر

 مع اخلشية والورع الذي عرفا عنه.  ،يكاد يدانيه فيها إال القليل منهم
العجلة واهلمة  :  ا فهو هذا  الذي جعل الفارق بني طالب التحفيظ يف زماننا وبني العلم شاسع    إذا أردت أن تعرف ما  -٧٤

 يف احلفظ بال فقه أو خشية أو تربية وعمل إال من رمحه هللا. 
"  إشارة إىل هذا يف قوله:  -رمحه هللا  –يف بيان العلم البن عبد الرب . هذا منهج ملن أراد أن يكون عاملا وإال فال  -٧٥

طلب العلم درجات ومناقب ورتب ال ينبغي تعديها، ومن تعداها مجلة، فقد تعدى سبيل السلف رمحهم هللا، ومن تعدى  
 ".  ا زلِّ ، ومن تعداه جمتهد  ا ضلِّ سبيلهم عامد  

حفظ كتاب هللا جل وعز وتفهمه، وكل ما يعني على فهمه فواجب طلبه معه، وال أقول إن حفظه إىل أن قال :  -٧٦
 " انتهى.  ام    فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب الزم على من أحب أن يكون عالكله 
كانوا أسبق الناس بعد األنبياء إىل اخلري ، وأسرعهم إليه ، وأقدرهم عليه،   -رضي هللا عنهم-هكذا كان الصحابة  -٧٧

 قوا يف هذا امليدان. ولذا تساب ،وكان من أعظم مههم: حفظ كتاب هللا تعاىل، وتعلمه، والعمل به، مث تعليمه
 ا واملصحف بني يديه. شهيد   -رضي هللا عنه -لقد قتل عثمان بن عفان  -٧٨



 

رضي هللا  -يف بئر معونة ُعرفت سريتهم بسرية القراء، قال أنس    واحدة    ا مجلة  وقبل عثمان قتل سبعون من القراء غدر    -٧٩
 .البخاري"ب بئر معونةما رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجد على أحد  ما وجد على أصحا": -عنه
لقنهم املعلم العظيم ملسو هيلع هللا ىلص القرآن حروفه وتشديداته وغننه وقراءاته وأحكامه ومواعظه وقصصه كما تلقاه عن جربيل  -٨٠

 كانوا يتفاوتون يف األخذ وما أيخذون: ،  عليه السالم متاما على الذي أحسن
يقرأ الفرقان قراءة غريبة فلببه وذهب به إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقالملسو هيلع هللا ىلص :  -رضي هللا عنهما -مسع عمُر هشاَم بن حكيم   -٨١

إن هذا  "أرسله اي عمر، اقرأ اي هشام ، فقرأ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: هكذا أُنزل، قم قال: اقرأ اي عمر،فقرأ فقال : هكذا أُنزل، مث قال:  "
 متفق عليه ".  ما تيسر منه  القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا

 هكذا ينطق احلديث: -٨٢
o  أي األحرف -أن القراءات ُمنزِّلة. 
o وأنه ملسو هيلع هللا ىلص تلقاها عن جربيل عن هللا تعاىل. 
o  وأنه ملسو هيلع هللا ىلص قراء هبا مجيع ا . 
o وأنه ملسو هيلع هللا ىلص علمها، وجلس لتعليمها . 
o كل منهم أخذ منها طرف ا-رضي هللا عنهم-وأن الصحابة. 
o  ا وهو يصلي.يصلون بقراءات، لقد مسع عمر هشام  وأن الصحابة كانوا 

القراءات مذاهب للقراء كلها أي املتواترة منها ترجع إىل ، األحرف السبعة أوسع من القراءات السبع والعشر وغريها -٨٣
  رضي هللا عنه .. هلا شروط  -األحرف السبعة اليت تلقاها ملسو هيلع هللا ىلص يف العرضة األخرية خاصة، وكلها احتملها مصحف عثمان

 ثالثة ستأيت. 
ا، وبعض فقهها يف املرحلة الرابعة واخلامسة إن شاء هللا، فقط دعوان نبقى اآلن يف  سنعود للقراءات وكيف صارت فن    -٨٤

 وكيف كان القرآن يف صدورهم وبني أيديهم.  -رضي هللا عنهم -حضرة الصحابة
الكتاب بقوة، منهم من أيخذ بعلو عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لقد أخذوا ، على مستوى احلدث  -رضي هللا عنهم -كانوا   -٨٥

نشغاله أو غيابه يف جهاد أو  ينزل وأيخذ عن غريه من الصحابة؛ إما لسابقتهم وإما ال مباشرة، ومنهم من أيخذ عنه أو
 حنوه.



 

،  د استبصارها أتريدون صورة مدهشة هلم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومع القرآن..القرآن نفسه ينقلها..أما أان فأشعر ابخلجل عن  -٨٦
 انظروا هذه الصورة املنصوبة يف آخر املزمل:

 خي جيحي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل}  -٨٧
 .{  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي

 ..كان هللا يسمع ويرى ويعلم   -٨٨
 ا يف بيواتت مكة. ملسو هيلع هللا ىلص وطائفة من القراء، مل يكونوا مجاعة يف مكان بل كانوا أوزاع   الصورة للنيب  
هذا شغف    ..أتملوا أن هذا يف أول اإلسالم..وأن اآلية مكية على الصحيح..  ا من ثلثي الليليقومون يصلون ويتلون قريب    

 .. مبكر ابلقرآن مل يالمس قلوهبم بل متكن منها
دل ال يدري ملك مزرت   ":م ارحال إال :حاال مصذذذذذذذظع أو امآل ج ع :حاال أو  يف عحاع "...   سكم ارن :ك  جآكتل وغريه     -٨٩

جىت مصف ارحال جن ثحثع ل  اآوم حىت يص ح خمك ة أم خيطئ ل  كمتظخت أ:داجهم ل وامتآهت أرواهنم ل  نمحهم هللا وخظف 
 .{يي ىي مي خي}  ع هم؛  آك  تهكىل

منهم،  ا يرى، لقد أجاز ملسو هيلع هللا ىلص مجاعة  لقد بدأ بعضهم جيلس لإلقراء والتعليم يف زمن النبوة، كان املعلم الكبري ملسو هيلع هللا ىلص شاهد    -٩٠
 أشهرهم اخللفاء األربعة والقراء األربعة:

 على اإلطالق، وهذا أمر ال يلتفت إليه الكثري حىت من القراء . -رضي هللا عنهم-الصديق هو أقرأ الصحابة  -٩١
ن  ُمرَبَّزا يف كثري من أبواب العبادة والعلم لكن يف خفاء وإخبات، كان يعيش يف مساحة التدي -رضي هللا عنه -كان   -٩٢

 احلقيقي، ولذا سيدعى من أبواب اجلنة الثمانية. 
، فقدمه على كل  واجلميع، وقد قال متفق عليه" مروا أاب بكر فليصل ابلناسأما دليل تقدمه يف القرآن فقوله ملسو هيلع هللا ىلص:" -٩٣

 أقدمهم وأقرؤهم. -رضي هللا عنه-...فهو مسلم " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا، وأقدمهم قراءةملسو هيلع هللا ىلص:"
، ال تقع  اخلفاء والصفاء القليب هلل وحده فليفعلاي معشر القراء وطالب العلم: من استطاع منكم أن يلتفت إىل هذا    -٩٤

ا ال يغين عنك من هللا  فيما وقعنا فيه من الغثاء واجللبة ومد األعناق إىل الناس، وهللا لو قيلت فيك املعلقات السبع مدح  
 ب ولو مدحتك األلسن.ا بال إخالص، ولتبغضنك القلو شيئ  



 

ا ؟ أي وريب، إذا خبثت سريرته ُوض عت له البغضاء ولو تباكى وأطرق إطراقة الوجل، ومتتم  وهل تبغض القلوب شيخ    -٩٥
 ا.حىت جيف ريقه، وثىن ع طفه يف احملراب ختشع  

ما سبقهم أبو بكر  زين رمحه هللا: عودوا بنا إىل َمْشرُبة أيب بكر ... ال ميكن أن ترتجم له أبَجلِّ من إْلَماَعة بكر امل -٩٦
 بكثرة صيام، وال صالة، ولكن بشيء وقر يف صدره. 

مالذي وقر يف صدر الصديق؟ إنه إميان كان يُ َرويِّه ابلقرآن... كأين أرى أاب بكر رضي هللا عنه يف ظل هذه اآلية يف   -٩٧
 إليه مطينا بعد.هذا وهللا الذي أعوزان وبَذَّان، بل مل نلو  {رت يب ىب نب مب} اخلليل:

لئن كان أيٌب سيد القراء فإن أاب بكر رضي هللا عنهم سيد الصحابة، مل يقدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص غريه على إمامة الصالة، ومل   -٩٨
 حيج ابملسلمني والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حي أحد سواه. 

 أفديك أبنفاسي أاب بكر إىل أن مينَّ هللا برؤيتك.  -أخذتنا سكرة احلب عما حنن فيه  -٩٩
خذوا القرآن ىل َرْوَضة الناظرين من قراء الصحابة، لقد اشتهرت إجازة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألربعة كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:" نعود إ -١٠٠

 متفق عليه ".ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وسامل موىل أيب حذيفةفبدأ به من أربعة: من ابن أم عبد 
 هذا احلديث يدل على مسائل منها: -١٠١
o  الصحابة كثري.أن الذين ضبطوا القرآن من 
o  .وأن هناك من جلس لإلقراء يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص 
o .وفيه أن اإلقراء ال يكون إال بعد إجازة أهله 
وهذا شيء مشاهد، وما تتعتع فيه عامة ، القرآن ال يؤخذ إال ابلسماع فال يكفي أخذه من املصاحفوفيه أن     -١٠٢

ب وجوه املصاحف، حىت إذا رفعوا أصواهتم أو أمَّ أحدهم  الناس إال يوم استنكفوا عن اجللوس بني يدي أهله واكتفوا بتقلي
 املسبوقني آذتك حلوهنم.

ولو استغىن أحد ابلصحف لنزل القرآن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكتواب مجلة واحدة كما نزلت التوراة على موسى ملسو هيلع هللا ىلص:    -١٠٣
لعظمته   ؛ اويتلقاه مساع  ، ا يرتله على رسولنا ملسو هيلع هللا ىلصولكن كما تقدم : نزل به الروح منجم  . {ىه مه جه ين}

 وشرفه وإعجازه يف نظمه وأحكامه وقراءاته. 
 



 

 :يشري إىل "خذوا" ملسو هيلع هللا ىلص: ويف قوله -١٠٤
o .إقبال الصحابة على األخذ 
o   .وتقدم ابن مسعود يف هذا حيث بدأ به 
o وفيه اثنان من املهاجرين واثنان من األنصار.   
o ،الفارسي رُفع وأغتىن به فهذا سامل  وفيه أن االنتساب للقرآن أعلى من كل نسب.   
o ،ومن بكرت كسامل.، ومن توسطت كمعاذ وفيهم من أتخرت وفاته وكثر طالبه كأيب 
  خذوا القرآن من أربعة" " إن هذا احلصر يف األربعة ال ينفي احلفظ واإلقراء عن غريهم، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: بقي أن أقول: -١٠٥

وإال فأبو بكر وعمر أعلم  ،من أعلمهم : أيأعلم أميت ابحلالل واحلرام معاذ"،  " نظريه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: أي ممن أتخذون عنهم، 
 يدل على هذا أنه ذكر غريهم يف مواطن أخر كزيد وغريه من مشاهري قرائهم. منه..
كنت وددت يوم ذكرت أاب بكر أن أنزل بساحة الفاروق وأنظر مصحفه وأذيع قصصه مع القرآن، فقد ُقذف يف   -١٠٦

ا بنشيجه يف الفجر مرور   ا،ا يف حمراب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إمام  مسع طه عند إسالمه إىل أن طعن وهو يتلوه سحر   قلبه من حني
َا َأْشُكو بَث ِّي َوُحْزين  إ ىَل اَّللَّ  ﴾وهو يردد قوله سبحانه  :﴿ إ َّنَّ

حىت البكاء مع القرآن كانوا مدرسة فيه، يبكون وال يتباكون تباكي املرائني، تقول أُمنا عائشة رضي هللا عنها: "   -١٠٧
. كان ُحسن تالوته ومجال صوته وهو يف ساحة داره مبكة  البخاريكان أبو بكر رجال بكَّاء ، ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن" 

 وولداهنم حىت انله األذى. املشركني ا يف استقطاب نساءكافي  
انتصبوا خلفه يصلون وهو يذود دمعته، ويف  "ا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلرمبا هذا البكاء الصادق أخذوه أيضا مساع   -١٠٨

 ين ىن نن من}، يسريون على َسَنن  األنبياء واألولياء من قبل: أخرجه أبو داودَصْدره أز يٌز كأزيز  الرََّحى من البكاء"؛ 
  {ىي ميني ريزي ٰى
حىت يف جملس السماع يهز القرآن قلبه ملسو هيلع هللا ىلص ، ويرخي دمعته، حىت ال تفيض بل تذرف ذرفا ... هذه الصورة   -١٠٩

ينقلها لنا    -رضي هللا عنه  -ا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف احللقة مل يظفر هبا إال واحد من أهل القرآن: هو ابن أم عبداخلاشعة أيض  
 فيقول:



 

قال:إين أحب أن  أقرأ عليك وعليك أُنزل؟ القرآن، فقلت:اي رسول هللا، اقرأ عليملسو هيلع هللا ىلص:  قال:"قال يل رسول هللا -١١٠
 يف ىف يث ىث نث مث زث} :أمسعه من غريي، فقرأت عليه سورة النساء حىت إذا جئُت إىل هذه اآلية 

 متفق عليه. " فإذا عيناه َتذرفان فالتفت إليه،  قال:حسبك اآلن،،{مك لك اك يق ىق
ألُق دمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ ابلقلب والَبصر عن جلسة منيفة البن مسعود يغبط عليها وهو يقرأ بني يدي رسول   -١١١

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ال يرتل فحسب بل يصل ترتيله الشجي إىل أن يستعرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص :  
 يك حىت تُنفد العني ماءها ... ويشفي مين الدمع ما أتوجعكسأب

 يف احلديث من الفقه: -١١٢
 .اقرأ ل الشيخ للتلميذ عند الشروع:قو  
 .وقول املقرئ للقارئ:حسبك  
  ، السياق وجواز الوقوف قبل هناية  ،عنده وحب القرآن وحب مساعه وحتريك القلب به والبكاء  ، وأن مساع القرآن عبادة 

 والوقوف قبل متام السورة. ،وأن عرض القرآن سنة  ،الفاضل املفضول حبضرة وقراءة ،بك(  )وجئنا واستشعار املسؤولية
 

ال نزال يف مدرستهملسو هيلع هللا ىلص: كان يتحسس طالبه وينظر مدى وشيجتهم ابلقرآن عن بعد وهم ال يشعرون.. كيف   -١١٣
هللا بن    لو رأيتين ايعبدسيكون نبض قلبك لو لقيك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف السكة أو املسجد مث قال لك ما قال أليب موسى: "

 . متفق عليه".ا من مزامري آل داودلقد أوتيت مزمار   أستمع لقراءتك البارحة،  قيس وأان
هل تشبع ابحملفوظ أو الصوت، بل ألقد آوى ملسو هيلع هللا ىلص إىل ركن متني ال من احلفاظ فقط بل من العاملني، مل يكونوا  -١١٤

  {رت يب ىب نب}ابتوا كما ابت معلمهم يف ظالل هذه اآلية: 
 هذي الفتوُح فتوُح األنبياء  وما   هلا سوى الشكر  ابألفعال  أمثانُ 

 :على أحد تالميذه على استقرار مسار: احلفظ والتغين والعمل كما أُنزل أول مرةلقد أَم َن ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه الوقفة  -١١٥
 .{مل يك ىك مك}



 

ملسو هيلع هللا ىلص مل يهتد إليها الصحابة أبنفسهم، مل ميكن إال السماع   حىت هذه النداوة يف الصوت واملزامري اليت أشار إليها  -١١٦  
التابعني.. وما نسمعه اليوم من مزامري القراء ما هو إال فيض أيضا: تَغىنِّ جربيل وعنه رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص وعنه الصحابة وعنهم 

 من ذلك إىل يوم القيامة، يوحي بعضهم إىل بعض مزامري آل داود
، اا وسفر  ا، حضر   وهنار   إىل القرآن وأهله ليال  مل تكن هذه الوقفة النبوية على أيب موسى وحده، بل كان ملسو هيلع هللا ىلص منجذاب    -١١٧

نية ويطرب هلا وأينس هبا أشد من استهواء مزامري املغنني للفساق يف حفالهتم الغنائية اليت  كانت تستهويه املزامري القرآ
 .{يف ىف  يث ىث نث}يتزامحون هلا اليوم: 

إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني ابلقرآن حني  يعرب ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا اإلجنذاب القرآين وهم يف السفر، فيقول: " -١١٨ 
 متفق عليه". أصواهتم، ابلقرآن ابلليل، وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا ابلنهاريدخلون ابلليل، وأعرف منازهلم من 

 
 مرة أخرى:   -١١٩

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 والقرآن

 والليل 
 وأصوات املزامري ..  
 ه. حىت يف السفر ؟ نعم، من أن َس به انقطع إلي 

متاما كالذي ترونه اليوم، بعض األسر جيتمع اجلد واألب والولد واملرأة كلهم   ،األشعريون أول أسرة قرآنية كما يقال -١٢٠
 من أهل هللا، وكٌل مبزماره يصدح .. هذا هو الشرف وريب: 

 تلك املكارم ال قعبان من لنب .. وتلك سيوف هللا ال سيف ابن ذي يزن 
خلواهتم يسأل عنهم ويقوم مناهجهم..سأترك لصاحب  سأختم مبثال يدل على تتبعه ملسو هيلع هللا ىلص ألهل القرآن ولو يف  -١٢١

أمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إين  :ملسو هيلع هللا ىلص قال يل النيب  الشأن عبدهللا بن عمرو حيدثنا: يقول رضي هللا عنه:
 "فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا"أفعل ذلك، قال: 

 بن عمرو رضي هللا عنهما يقرأ القرآن ومىت ؟ كيف كان العابد عبدهللا  -١٢٢



 

 .أما مىت ففي قيام الليل كعادهتم رضي هللا عنهم، لكنه مل يكد لينام 
 وأما كيف فكان رمبا ختمه يف ليلة، يدل عليه هذه املراجعة بينه وبني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

اقرأه يف كل شهر قال : إين أقوى على أكثر  اي رسول هللا يف كم أقرأ القرآن ؟ قال :يقول رضي هللا عنه: قلت :  -١٢٣
: اقرأه يف سبع . قال : قلت : إين أقوى على أكثر من ذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص : مل يفقه من قرأ القرآن  إىل أن قال من ذلك .... 

 .يف أقل من ثالث 
رضي هللا  -الصحابة  سنضرب أطناب اخليام ويطول املقام لو تتبعنا أحوال املدرسة القرآنية النبوية وأثرها يف قلوب  -١٢٤
كلما أردُت أن اعتلي فرس األفكار إىل حضرة التابعني وأويل وجه احلديث شطرهم   -الرصيد كبري ك رب أقدارهم  -عنهم 

 .انداين اتريخ الصحابة .. أخبارهم مع القرآن مذهلة
نسبه وهيئته وحكمته    شريف من األشراف يف  -سيد األوس قبل اإلسالم وبعده    -رضي هللا عنه-أسيد بن حضري    -١٢٥

وشجاعته... مل يعد بعد اإلسالم حيدث نفسه وال غريه بشيء من هذا، تضاءل كل هذا يف عينه.. صار يتحدث فقط  
 ا استدعى حىت مالئكة السماء..يتحدث فيقول: ومزمار  عن شرفه ابلقرآن .. لقد أويت قرآان  

إىل السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح..فلما أصبح حدِّث بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة.. رفع رأسه    -١٢٦
تلك  " قال: ال؛ قال: "وتدرى ما ذاك؟: مث قال له ملسو هيلع هللا ىلص اقرأ اي بن حضري" اقرأ اي بن حضري ،" ملسو هيلع هللا ىلص فقال: معلمه العظيم

 ". املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى عنهم
 من يف رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص، كان ابن مسعود حتدث عن هذا الشرف فيقول:"وهللا لقد أخذت  خذه طراي  لقد ُفض ِّلوا أب -١٢٧

قال  وما أان خبريهم، ا وسبعني سورة، وهللا لقد علم أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص أين من أعلمهم بكتاب هللا، من يف رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص بضع  
 . متفق عليها يقول غري ذلك". فجلست يف احللق أمسع ما يقولون، فما مسعت راد   شقيق:
هناك طرائق أخرى استعملها ملسو هيلع هللا ىلص يف حتفيز طالب مدرسته إىل القرآن:كان أقوى ما حيفزهم العروض األخروية،   -١٢٨

 ا: استنصتكم لبعضه
o " البقرة وآل عمران أتتيان كأهنما غمامتان تظالن صاحبهما"  . 
o "ثالثون آية حاجت عن صاحبها يف القرب(  سورة" . 
o " القيامة : اقرأ وارق ورتليقال لقارئ القرآن يوم ." 



 

هناك أخبار تدل على أن القرآن كان قد مأل بيوهتم وأواقاهتم مع قلوهبم، بل صار مرجعا هلم حىت يف تقديراهتم؛   -١٢٩
: "تسحران مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث قام إىل الصالة، قال أنس: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قدر  -رضي هللا عنه-يقول زيد

 . مخسني آية"
 جه}:  أعين القلوب اليت قال هللا فيها   وليس لنا قلوب..أن هلم قلواب  -رضي هللا عنهم-الفرق بيننا وبني الصحابة  -١٣٠
ال أشري إىل مشاهري الصحابة والقراء بل حىت من كان يف غمراهتم كانت  ..  {مي  خي  حي  جي يه ىه مه

 كقلوبنا.. هلم آذان يسمعون هبا وقلوب يفقهون هبا ليست كآذاننا وال  
بس نفسه يف  ح { حئ جئ يي ىي ني مي }ا، ملا نزلت هذه اآلية:  صيت  ثبت بن مشاس كان رجال   -١٣١

ا ومل خيرج حىت ا خائف  بقي مستكين   ألن صوته يرتفع اترة.. ؛أان من أهل النار ..خشي أن يكون هو املعين هبا بيته، وقال:
 مسلم  اجلنة.أنه من أهل  ملسو هيلع هللا ىلص ره سعد بن معاذ ببشارة النيببشِّ 

ختطوا حواجز الزمن وانظروا يف أحوال طالب العلم اليوم فضال عن العامة .. صاروا يرفعون أصواهتم وآراءهم على  -١٣٢
 ..أو النهي للكراهة، أو األمر للندب  ، الوحي، ويتملصون من نصوص الكتاب والسنة، فيقولون: ال تعنينا

 من رفع صوت  حبضرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.إن تقدمي الرأي واهلوى ورفعه على السنة شر  
إال من تعظيمه للوحي  -رمحه هللا -شاهد حي: ال أظن العظمة واإلمامة يف األمة اليت كان فيها شيخنا ابن ابز -١٣٣

 وخضوعه لألدلة .. انظروا احلشد لألدلة يف فتاويه وترجيحاته. 
 

 وا مع القرآن:عودا  إىل أوئل الذين ُأخرجوا للناس من خري أمة، وكيف كان -١٣٤
 ما أكثر ما تقرأ يف أسباب النزول قوهلم : ملا نزلت ..   -١٣٥

ا للعمل وشاهدا على خضوع الصحابة واستجابتهم، احبث فقط يف كتب التفسري وأسباب النزول  كان جمرد النزول ابعث  
 عن قوهلم: ملا نزلت ... مث عش مع االستجابة التامة والعاجلة:

صنع أبو طلحة .. فينا اليوم من ينفق، لكن أن كيف .{خم حم جم يل ىل مل خل} ملا نزلت: -١٣٦
 جتد من خيرج من أحب ماله هلل كما فعل أبو طلحة رضي هللا عنه ! .. أما أان ما رأيت من يقوى على هذا.



 

أزرهن فشققنها من قبل احلواشي فاختمرن هبا..مل    خ مأ  {زيمي  ري  ٰى  ين}:  ملا نزلت هذه اآلية  -١٣٧
 جير نقاش واحتداد بينهن يف حكم احلجاب كما هو م شَغٌب به اليوم. 

 ملسو هيلع هللا ىلص وجهها.  وأينا مل يظلم نفسه؟حىت بني هلم: عليهم شق  {جم يل ىل مل خل}: ملا نزلت
عليهم حىت خفف هللا    شق    {مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  }ملا نزلت:    -١٣٨
 عنهم.

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف}: ملا نزلت 
 .. كيف سالت سكك املدينة ببقااي ما كانوا عليه، وأقلعوا. هكذا يف سلسلة ...{مل خل

قلوهبم ا من القرآن فاستعظموه وتعجبوا من وقعه على  لقد غلبنا حىت اجلن من الصحابة ، لقاٌء واحد مسعوا فيه شيئ    -١٣٩
 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} وا مباشرة منذرين: مث ولِّ 
  { ىه مه جه ين ىن

 
 هذه بعض أخبار هذه املدرسة القرآنية النبوية، كان مُييِّزها ثالث:   -١٤٠
o  الضبط . 
o  والشغف. 
o .واإلنقطاع التام فيها هلل تعاىل 

، وأظن الشق اتسع على الراقع بيننا وبينهم  -عنهمرضي هللا  -وثالٌث شاعت يف زماننا مل تكن يف حسبان الصحابة  -١٤١
 فيها: 
o التباكي والتباهي.   
o  وحفالت حفظ القرآن. 
o الدنيا مقابل القرآن.  وأخذ 

 



 

مل يكن هناك تباك  ابلقرآن يف طالب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يفعله بعض قراء العصر، وقد هتفت قبل زمن إبخواين األئمة   -١٤٢
 الشبكة: ال تتباكوا والقراء على رابط يتلى على 

 https://t.co/i3S18vPib9?amp=1 
ا شيء كتبت به من ومل يكن هناك أيضا حفالت لتكرمي احلفاظ، وتوزيع امليداليات الفضية أو غريها، وهذا أيض   -١٤٣

للفنادق، وتلي القرآن على شرف فالن، وُسل ِّطت على احلفاظ األضواء قبل، لقد تدرجْت حفالت التحفيظ من املساجد  
 واملصورات حىت ضاهت حفالت املرتفني.

 هت }: ا من كان، فالناس َيشرُفون ابلقرآن وال يشرُف هبم ال يصلح تعليق القرآن على شرف فالن وفالن كائن   -١٤٤
 : ا وراء هذا الرابطزائد   جتدون بياان  .  {مج حج مث

 https://t.co/ckiSwhY69z?amp=1 
اقرأوا القرآن من قبل أن "والثالثة: مل يكن الصحابة أيخذون على تعلمه وتعليمه أجرا  ، ففي احلديث قال ملسو هيلع هللا ىلص:  -١٤٥

 األلباين: حسن صحيح.  رواه أبوداود وقال "يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره وال يتأجله

فقال له النيب  ، افأهدى له قوس   ، القرآنا أن عبادة بن الصامت علم رجال  وعند أيب داود وصححه األلباين أيض   -١٤٦
 .. " ا من انر فاقبلهارك أن تطوق هبا طوق  إن سِّ "ملسو هيلع هللا ىلص: 

 
ا ليختموا  بتحزيبه، فقد كانوا حيزبونه سبع  مع القرآن وهي ما يتعلق  -رضي هللا عنهم -بقيت بقية من فقه الصحابة -١٤٧

 يف كل أسبوع: 
 فيقرأون يف اليوم األول: -١٤٨

 . سور من الفاحتة إىل النساء  3 
 . من املائدة إىل التوبة 5مث 
 .من يونس إىل النحل  7مث 
 . من اإلسراء إىل الفرقان  9مث 
 .من الشعراء إىل يس 11مث 

https://t.co/i3S18vPib9?amp=1
https://t.co/ckiSwhY69z?amp=1


 

 .من الصافات إىل احلجرات  13مث 
 ويف السابع املفصل يبدأ من ق. 

 ":  فمي بشوق وقد مجع بعضهم بداايهتا يف قولك: "  -١٤٩
 والقاف لقاف.   / والواو للصافات  /والشني للشعراء    / والباء لبين إسرائيل"اإلسراء"  / والياء ليونس/وامليم للمائدة    /الفاء للفاحتة

 يت فقال:  وقد نظمها بعضهم يف ب -١٥٠
 يونس سبحاان..وظلة يقطني قاف ابان  بكر عقود

 يئ ىئ نئ}وظلة: الشعراء لقوله فيها :  / وسبحان: اإلسراء / مث يونس / والعقود: املائدة / فالبكر: الفاحتة  

 قاف.مث  /{حج مث هت مت خت}ويقطني: الصافات لقوله تعاىل فيها :   /  {زب رب
واألصل يف هذا التسبيع حديث أوس بن حذيفة عند أيب داود، قال: سألت أصحاب رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص كيف حيزبون    -١٥١

 ثالث ومخس وسبع وتسع وإحدى عشرة و ثالث عشرة وحزب املفصل وحده". "القرآن؟ قالوا: 
 وأان اختار أن يبدأ العبد ختمته من يوم الثالثء لتقع الكهف يف يوم اجلمعة. -١٥٢
وميكن أن ينشط البعض وخيتم يف كل ثالث، على ما جاء يف حديث عبدهللا بن عمرو، وأما يف أقل من ذلك  -١٥٣

ا بعنوان:  وخُيشى أن يفوت معه التدبر، وقد كتبت يف هذا قبل سنوات شيئ    كختمة أو ختمتني يف اليوم والليلة فليس بسنة،
 : فالعلم صيد ا؛قراءة اهلذرمة: يصاد على الشبكة أيض  

 https://t.co/XF0nfVax6O?amp=1 
جيمع أهله ويدعو   -رضي هللا عنه-الدعاء عند ختم القرآن، فكان أنٌس  -رضي هللا عنهم-ومما حفظ عن بعضهم-١٥٤

، بل هو أقرب للحدث، وقد كتبت  هبم، وهذا مشروع يف غري الصالة، وأما يف الصالة الفريضة أو الرتاويح فغري مشروع
 فيه ورقة من سنوات موجودة على الشبكة:

 https://t.co/gNfsqBjI0i?amp=1 
ا على قصة القرآن يف مرحلته الثالثة، وكيف كانت حلقات حتفيظ الصحابة، لقد خرِّجت مدرسة رسول هللا  عطف   -١٥٥

 احلفاظ تقدم ذكر بعضهم، وقد نص مجاعة من العلماء على أبرزهم: ملسو هيلع هللا ىلص ثُ لَّة من
 

https://t.co/XF0nfVax6O?amp=1
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 . وأيب الدرداء، وأيب هريرة، وابن عباس، وابن السائب قارئ مكة وزيد، وعبادة،  وأيب موسى، كالعبادلة،  -١٥٦
ونقل عنه الذهيب واحلافظ والسيوطي والزركشي  ،ومن النساء: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وغريهم كثري ذكرهم أبو عبيد 

 . وغريهم رمحهم هللا
وعامة هؤالء جلسوا لإلقراء، وتتبع أخبارهم يطيل بنا املقام، لكن أنقل لكم فقط صورة واحدة ألحدهم تدل على   -١٥٧

 : -رضي هللا عنه -ر بن عامر، أبو الدرداء اخلزرجيما ورائها: قاضي دمشق عومي
كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة يف جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه ، فكان جيعلهم عشرة عشرة ، وعلى  "  -١٥٨

م رجع  ، ويقف هو يف احملراب يرمقهم ببصره ، فإذا غلط أحدهم رجع إىل عريفه ، فإذا غلط عريفها مقرئ  كل عشرة عريف  
 إىل أيب الدرداء يسأله عن ذلك ".

من الطالب ألف وستمائة ونيف، وكان لكل عشرة   -رضي هللا عنه-وذكر أهل السري أنه رمبا اجتمع أليب الدرداء  -١٥٩
 منهم مقرىء.

 إىل لون  آخر من ألوان طيف الصحابة، وسنا من سناهم مع القرآن: -١٦٠
 رن مم ام يل}: القرآن مجعان حتقق هبما وعد هللا سبحانه يف قوله - رضي هللا عنهم -مَجََع الصحابة  -١٦١
 .{ نن من زن

 مجع الصدور، وقد كاشفُت ببعض عنفواهنم فيه.    -١٦٢  
 له ومل يكله إىل غريهم. -رضي هللا عنهم  -ومجع املصحف.. وكان من فضل هللا علينا أن قيِّضهم          

وليس يف أيديهم مصاحف  ،ا من خالفة أيب بكروصدر   ،البعثة الشريفةبقي املسلمون ثالٌث وعشرون سنة مدة  -١٦٣
ا يف الرقاع واألكتاف وغريها يف أيدي كثري جمموعة، كانوا حيملونه يف صدورهم، وما َكَتبه كتِّاب الوحي من القرآن بقي منثور  

 من الصحابة، حىت ا ْضطََلَعوا جبمعه: 
 وهذا اجلمع مجعان: -١٦٤

أيب بكر إبشارة عمر بعد أن استحر يوم اليمامة القتل ابلناس، وتوىل هذا اجلمع كاتب الوحي لرسول هللا  األول: يف عهد 
.. فتتبعه جيمعه من الرقاع واألكتاف والُعُسب  وصدور الرجال، حىت أنه مل جيد آيتني  -رضي هللا عنه-ملسو هيلع هللا ىلص زيد بن ثبت 

 من سورة التوبة إال مع خزمية األنصاري. 



 

الصحف اليت مُجع فيها القرآن عند أيب بكر حىت توفاه هللا، مث انتقلت إىل عمر حىت توفاه هللا، مث عند    كانت هذه  -١٦٥
 رضي هللا عنهم.  -حفصة بنت عمر 

ويبدو أن هذه الصحف كانت احتياطية عند من ثبتت يف يده، وبقي مصاحف أخرى مع الصحابة وغريهم تنَ قِّلوا   -١٦٦
-رضي هللا عنه-فجمع الناس على مصحف واحد إبشارة  من حذيفة-رضي هللا عنه-عثمانهبا يف البلدان حىت جاء زمن  

 مِّا رأى تنازع الناس يف القراءات، وهذا هو اجلمع الثاين. ل
وبني أهل  -الذين تلقوا القراءة من أيبِّ بن كعب  -من االختالف بني أهل الشام  امسع حذيفة بن اليمان طرف   -١٦٧

يف مجع الناس   -رضي هللا عنهم مجيعا-يقرؤون بقراءة عبدهللا بن مسعود؛ فاستشار عثمان الصحابة  الذين كانوا -العراق 
 على مصحف واحد . 

أرسل عثمان إىل حفصة: أن أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف املصاحف، مث نردها إليك، فأرسلت هبا حفصة   -١٦٨
ثالثة من املهاجرين، وزيد بن ثبت كاتب الوحي األول  إىل عثمان، فأصدر عثمان مرسوما بتشكيل جلنة من أربعة: 

 . ينسخون للمسلمني مصحفا ترجع إليه كل املصاحف 
وعبد هللا بن الزبري وسعيد بن العاص   ،هذه اللجنة تكونت من: زيد بن ثبت من األنصار، كاتب الوحي األول -١٦٩

عني، له رؤية وليس له صحبة، وهو والد أبو بكر، أحد  رضي هللا عنهم. وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، من كبار التاب
 الفقهاء السبعة.

 للرهط القرشيني الثالثة: -رضي هللا عنه-قال عثمان -١٧٠
 .. فإَّنا نزل بلساهنم إذا اختلفتم أنتم وزيد يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، 

 ..ففعلوا 
 ..صةرد عثمان الصحف إىل حف ملا نسخوا الصحف يف املصاحف، 

 مصحف أن حترق.  وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا،
  -رمحه هللا-أصفى مورد  تصدر عنه وترتوي منه يف قصيت مجع القرآن هو صحيح البخاري مع شروحه؛ لقد ترجم  -١٧١

 هلما ولتأليف السور برتمجتني، أظنهما يف كتاب فضائل القرآن.



 

بقيت عندها إىل زمن مروان  -رضي هللا عنهما-الصحف اليت ردها احليي األمني ذو النورين عثمان إىل حفصة -١٧٢
 فأرسل إليها وحرَّقها. 

على هذا اجلمع العظيم، وال زال املسلمون يعيشون بركة هذا الفقه إىل   -رضي هللا عنهم-اجتمعت كلمة الصحابة    -١٧٣
 أن ترفع املصاحف. 

يصدق يف جمموعهم قول عائشة رضي   العمل والتخلق به.. كن أن يغيب عند ذكر الصحابة والقرآن:مي شيء ال -١٧٤
ملا تليت عليه -رضي هللا عنهم -ويتحقق فيهم قول ابن عباس يف عمر :"كان خلقه القرآن"..هللا عنها يف رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص

 .رواه البخاري كتاب هللا" عند   اكان وقِّاف  و  قال احلرب: فوهللا ماجاوزها،  اآلية فخضع هلا؛
ال ميكن أن نتتبع شواهد هذا فيهم.. كان أحدهم إذا فاجأه الدليل من القرآن رمبا ُعقر مكانه، واستسلم لقذيفة  -١٧٥

 احلق..
لكن جرَّ احلديث أين رأيت بعض محلة القرآن رمبا ُأجيز ابلعشر والشواذ وال ترى  معنا بعض الشواهد، أظن مرِّ  -١٧٦

ا رضي هللا عنه اطلع فرآه يف سواد القراء فقال القليل من األثر يف مسته وأخالقه وعبادته ومعاملته..وكأنِّ أنس  للقرآن إال 
 "رب اتل للقرآن والقرآن يلعنه ".  الكلمة املشهورة عنه وعن غريه:

أن القرآن حروف وحدود،  منه..فعلموا    هذا اإلنفصام النكد بني الظاهر والباطن والعلم والعمل قد برأ هللا الصحابة  -١٧٧
 نئ مئ زئ رئ ّٰ} فرعوها حق رعايتها..فمن أراد رقي أهل هللا يف الدنيا واآلخرة فليسلك سابلتهم

 فإن جمرد التزين حصلِّه حىت بعض املستشرقني. يتلونه فقط،ال     {ىئ
 والعياذ ابهلل إىل النار .. قليل من القراء وطالب العلم الذين يعلمون أن منهم من سيكون أول من جير على وجهه    -١٧٨
األمر جٌد ليس ابهلزل، وجلٌل ليس ابللهو؛ لقد ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أول الناس يقضى يوم القيامة ويسحب إىل النار  -١٧٩

 ثالثة، ومنهم: 
"رجل تعلم العلم، وعلمه، وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم،  -١٨٠
ته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ! ولكنك تعلمت العلم ليقال: عامل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل،  وعلم

 رواه مسلممث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار". 



 

املتابعني واملشاهدات، واللهث هذا الشغف ابلشهرة، ووضع املصورات يف وجوه احملاريب أمام القراء، والتباهي بكثرة    -١٨١
 وراء ذلك قد يؤدي إىل هذه اخلامتة. 

الشيخ املرائي يكذب ويعلم أنه يرائي، ويعلم أن عامة املؤمنني وأهل التقوى والبصرية تنفر قلوهبم منه إال أن يكون   -١٨٢
يستطيع أحٌد أن يواجهه بذلك    ا يف زايدة الشهرة .. و ال، وليس هو الذي واجه نفسه وصارحها حبقيقة قصده طمع  مغفال  

 .حياء، حىت يتفاجأ هبذه النتيجة
من منا أيمن الرايء على نفسه وهو أخفى من دبيب النمل، ومن أيمنه وقد خافه الصديق رضي هللا عنه حىت علمه    -١٨٣

 " اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك و أان أعلم ، و أستغفرك ملا ال أعلم ملسو هيلع هللا ىلص فيما يروى أن يقول: " 
ال بد أن يفقه طالب العلم ومحلة القرآن أن تالوته جاءت مقرونة ابلعمل وتزكية النفس من الشرك واملعاصي  -١٨٤

 والرذائل يف مواضع من القرآن. 
ملسو هيلع هللا ىلص هلذه املهمة العظيمة: التالوة والعلم والتزكية:   اجاءت يف دعاء اخلليل عليه السالم أن يبعث هللا رسولنا حممد   -١٨٥

 .{يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}
 جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت}وكانت من النعم اليت امنت هللا هبا علينا يف مواضع: يف قوله تعاىل  -١٨٦

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص}  وقوله، {مس خس حس جس مخ

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من}: وقوله، {خف حف جف مغ جغ مع

  .{خي

 مغ جغ مع جع مظ}إذا مر هبذه اآلية من فاطر اليت مجعت التالوة والعمل:  -رمحه هللا-وكان مطرف  -١٨٧

يقول : هذه آية القراء.. .  كمس {مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
 يعين: العاملني العاملني.

 مس خس حس} وتفطنوا أن آية القراء هذه قد جاءت بعد ذكر العمل القليب العظيم يف قول الباري سبحانه:  -١٨٨

 وكأن اليت بعدها تتلو بعض صفات أهل اخلشية.  {خص حص



 

من بزمامها، وزادوا قالئدها  - رضي هللا عنه-كلما أردت أن أبعث مطية احلديث شطر التابعني أخذ الصحابة  -١٨٩
 آللئ حبورهم الزاخرة مع القرآن ... ال أبس أن تلبَِّث حىت يضرب البيان جبرانه يف حضرة هذا اجليل العظيم..

ه مشس البيان مما خدم الصحابة به القرآن: إكرتاثهم الذي كان ويستعصي عن اإلمهال بل ال يسوغ أن تغيب عن -١٩٠
 ببيانه وتفسريه وأتويله، فلهم فيه الق ْدح املعلى، والشأن األسىن .. فليجر املداد بشيء منه:

تفسري يتلى؛ ألهنم أهل اللسان والبيان، وقد نزل بلساهنم املبني، مث هم قد   -رضي هللا عنهم-مل يكن يف عهدهم -١٩١
يل مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلم تكن احلاجة حاضرة، حىت و لد أوالدهم فإذا هم بشر ينتشرون، واختلطوا ابألعاجم  شهدوا التنز 

 بعد الفتوحات، وقضى األكابر حنبهم، فبدأت دروس التفسري.
 كان أكثر كالمهم يف التفسري يف مخس:  -١٩٢
o  مهومهم.ما وراء األلفاظ واآلايت من فقه وعمل، وهذا الذي تسنََّم أوقاهتم و 
o   .مث حديثم ألوالدهم والتابعني عن أحداث السري وأايم النيبملسو هيلع هللا ىلص اليت تضمنها القرآن وأشار إليها 
o .وفاطر، وحنوها ،  كشف شيء من الغريب واملشرتك، كالقرء وعسعس، واألب ِّ
وابنها   - رضي هللا عنها -الرابعة: رفع ما يوهم التعارض أو ما مُحل على غري وجهه، كالذي حصل بني عائشة -١٩٣
 يف قوله تعاىل:"إن الصفا واملروة.. ..".  - رمحه هللا -عروة

 {مس  خس  حس  جس  مخ}:  لسبب قوله تعاىل  - رضي هللا عنه-اخلامسة: بيان أسباب النزول..كبيان الزبري  -١٩٤
 وما كان من خصومة األنصاري له يف شراج احلرة.  ،  

 جم  يل  ىل مل  خل}وسبب نزول:    -أبعده هللا-ملا جرى مع العاص  -رضي هللا عنه-أو بيان خبِّاب  
 .{ مم خم حم

جن أ واج ار يب  ك عحى أم أ أ  عبن رضي هللا ع ع عن املنأتنيأو :و  ابن ع كس ا جمحس يفر ع  "مل أ   حنيص    -١٩٥
 :ك   عكئشة وحظصة..ل  {ىك مك لك اك} ملسو هيلع هللا ىلص ارحتني :ك  هللا هلبك  

 مف  خف  حف  جف  مغ}لنزول قوله تعاىل:    -رضي هللا عنهما-أو بيان ابن مسعود واألشعث بن قيس  -١٩٦

 وما كان من خصومة البئر.   ل{.. جك مق حق



 

 قالدهتا ونزول آية التيمم. الحتباس الصحابة للبحث عن  -رضي هللا عنها-أو بيان عائشة  -١٩٧
، {.. يي ىي مي خي حي }  الخنناس املنافقني يوم أحد ونزول قوله تعاىل -رضي هللا عنه-أو بيان زيد  

 " إهنا طيبة، تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث الفضةوقوله ملسو هيلع هللا ىلص :"
 نث  }:نزل فيه قوله تعاىلوكان ملعقل بن يسار أخت ُخطبت فأىب أن يزوجها فكان ال يستنكف أن حيدث كيف    -١٩٨
مِّا    بقصة هالل بن أمية ل  -رضي هللا عنهم-وابن عباس  وكيف كان حيدث ابن عمر    ،{يف ىف  يث  ىث

 قذف امرأته ونزول آية اللعان وكيف كان، وكيف فُرق بني الرجل واملرأة. 
عن األحداث اليت عايشوها   -عنهمرضي هللا    -ا من الصحيحني أو أحدمها، واألمثلة كثري يف أحاديثهم  اخرتت شيئ    -١٩٩

 ونزل فيها قرآن يتلى إىل يوم القيامة.
السيما تفاسري علمائهم، وكربائهم كما    للقرآن يقع يف املرتبة العليا يف التفسري؛  -رضي هللا عنهم-تفسري الصحابة    -٢٠٠

وأيب، وابن عمر وابن عباس رضي هللا عن  ذكر شيخ اإلسالم، كاألربعة، وأئمة القراء والفتوى، مثل: ابن مسعود، وزيد، 
 اجلميع. 

 وقوة تفسريهم عائدة خلمس  :  -٢٠١
o شرف الصحبة 
o لوُمالَبَسة التنزي 
o وفصاحة اللسان 
o والتثبت والورع عند الكالم يف كتاب هللا 
o .وسالمة قلوهبم ومنهجهم من البدع واألهواء 
جر به أهل اجلرأة على كالم هللا، خاصة يف هذه اآلونة يف هذا حىت ينز  -رضي هللا عنهم-ا من ورعهم نذكر حرف   -٢٠٢

، يوجفون عليه بال خيل وال ركاب.. فال هم أخذوا التفسري ودبِّ  اليت كثُر فيها شيء يسمونه التدبر والتأمالت ممن هبِّ 
 عن أهل، وال فقهوا آلته اللغوية يف ألفاظها وتراكيبها. 



 

طوا فيما يسمى اإلعجاز العلمي للقرآن، وطَربوا لإلغراب فيه، فلرمبا محِّلوا  ْشتَ اا من أانس  وهذا االقتحام واقع أيض    -٢٠٣ 
النص القرآين ما ال حيتمل حىت يتفق مع نظرية علمية يزعموهنا، بل حىت مع بعض الفرضيات اليت مل يقطع فيها العلم بعد، 

 وهذا مزلة أقدام، ونعوذ ابهلل من اجلرأة عليه وعلى كتابه. 
ا أن يراجعوا كلمة أئمة التفسري، حىت ال خيرجوا مبعىن يهدم ما شيدوا،  فسي وإخواين قبل أن يكتبوا شيئ  وأان أوصي ن  -٢٠٤

  أو ُيضحك الصبيان على جهلهم، كالذي جاء من أقصى تويرت يسعى ليخرب عن نكتل بن يعقوب الذي يف قوله تعاىل: 
 ..!  {.. خن حن جن مم }

 نث مث زث} وآخر تفيقه وحذر من اصطحاب األطفال يف احلج لتقليل الزحام؛ ألن هللا تعاىل يقول:  -٢٠٥

 حك } يوم القيامة؛ لقوله تعاىل: وإَّنا أراد على أرجلهم... ومن قال: اأُلسر حتشر سواي  ، { .. ىف يث ىث

 وإَّنا أراد أمثاهلم.  {..مك لك خك
مسعت من يعد نفسه استاذا يتحدث يف اإلذاعة عن الوطنية وأن األقربني أوىل ابملعروف، مث استأنس بقوله تعاىل  -٢٠٦

 بل أوىل ألمثاله ..  ..!  {يك ىك مك لك}
 فأوىل مث أوىل مث أوىل     وهل للدر حيلب من مرد

بل ظهر كالم بَئ يس آخر أشد من سابقه، وهو أن حُيَمَِّل النصوص شيئا من جهله ابلعقيدة أو الفقه، كالذي   -٢٠٧
ألن النهي إَّنا هو عن   ؛أن الراب اليسري جائزأو    {ممجن  خم  حم  جم }:  تعاىليدعي أن اإلسالم كفل حرية األداين لقوله  

 أكله أضعافا مضاعفة.. وغري ذلك من اهلذاين، والعياذ ابهلل. 
  ال  قلت يف كتاب هللا ما  إذا ،وأي أرض تقلين تظلين، أي مساء" :-رضي هللا عنه -الصديق لكل هؤالء نرفع الفتة -٢٠٨
 ."أعلم

من مساهم يف  : أي . متفق عليه "ين مسى هللا فاحذروهمفأولئك الذ إذارأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه،"ونذكرهم قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  
 آل عمران.   آية

 كم من فقيه خابط يف عماية..وحجته فيها الكتاب املنزلف



 

وما كانوا ليكتنتوا ملثل هذا احلمق يف االستدالل والعبث  أهل غرية على القرآن،-رضي هللا عنهم-كان الصحابة  -٢٠٩
 أبصول التفسري..  

لصبيغ  حني عشعشت املتشاهبات يف رأسه..ضربه  -رضي هللا عنه-عمر  ما أحوج بعض الرؤوس يف زماننا لضربة كضربة
 . قد ذهب الذي كنت أجد يف رأسي حىت قال: اي أمري املؤمنني:حسبك،

افتعله بعض املتعاملني واملميعني للشريعة قذفته سكرة اهلوى، والطمع يف الشهرة، أو نوال  أكثر هذا العبث الذي -٢١٠
  آخر لقي ابن مسعود يعلمه القرآن:الكبار... لكن حرِّاس الشريعة والفضيلة هلم ابملرصاد...اذكر مع ذكرهم سكراان  

ت عليهم سورة يوسف، فقال رجل من يقول ابن مسعود: كنت حبمص فقال يل بعض القوم: اقرأ علينا، فقرأ -٢١١
وحيك وهللا لقد قرأهتا على رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص، فبينما أان أكلمه إذ وجدت منه ريح اخلمر،   القوم: وهللا ما هكذا أنزلت، قلت:

 مسلم فجلدته احلد.  :قال فقلت: أتشرب اخلمر وتكذب ابلكتاب؟ ال تربح حىت أجلدك،
 

 عنهم أعلم األمة بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلقرآن رواية ودراية، وكان النزاع بينهم  نعود ألهل الصنعة: الصحابة رضي هللا  -٢١٢
وكلما كان العصر    يف تفسريه قليال  جدا  كما ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا، قال:وهو يف التابعني قليل ابلنسبة إىل من بعدهم،

 .والعلم والبيان فيه أكثر أشرف كان االجتماع واالئتالف
ا ألهل األهواء، وهي عند طائفة يف حكم الرفع إذا مل يكن بينهم نزاع،  وتفاسري الصحابة يعظمها أهل السنة خالف    -٢١٣

 ٰذ يي ىي مي}: ألهنم أخذوه عن إمام التفسري األول ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال هللا عنه ؛وهي أقرب للصواب من غريها
 وقد بني هلم ملسو هيلع هللا ىلص كما أمره هللا..   {.. ٰر

وكتب اآلثر    ،تفاسريهم يف كتاب كما تقدم وإَّنا هي مبثوثة يف كتب السنة: ككتاب التفسري من البخاريمل جتمع    -٢١٤
كاملصنفات، وكتب التفسري ابألثر كالطربي وحنوه، وكانوا يفسرون القرآن به مث مبا بينه هلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث جيتهدون رأيهم  

 بعد ذلك مبا أاتهم هللا. 
ابن مسعود الذي قال: وهللا الذي   :ومنهم بة سواء، وقليل منهم من تصدر له بعد أن تضلع،ومل يكونوا على مرت  -٢١٥

وال أنزلت آية من كتاب هللا إال أان أعلم فيم أنزلت، ولو    ما أنزلت سورة من كتاب هللا إال أان أعلم أين أنزلت،  ال إله غريه،
 . البخاريتبلغه اإلبل لركبت إليه. ا أعلم مين بكتاب هللا،أعلم أحد  



 

أم  ،فوهللا ما من آية إال وأان أعلم أبليل نزلت أم بنهار ،الذي قال: سلوين عن كتاب هللا -رضي هللا عنه-وعلي  -٢١٦
 يف سهل أم يف جبل. 

وأما مدرسة ابن عباس رضي هللا عنهما فجامعة فذٌة يف التفسري ، هذه اجلامعة هي العليا يف التصنيف: يقول ابن تيمية:    -
  ، وعكرمة موىل ابن عباس ، ألهنم أصحاب ابن عباس، كمجاهد، وعطاء بن أيب رابح ناس ابلتفسري أهل مكة؛أعلم ال

 ..وغريهم ، وطاووس  ،وسعيد بن جبري
 اجتمع البن عباس أمران: -٢١٨
o  :اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويلدعا له النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا ابت معه عند خالته ميمونة بقوله. 
o   أئمة التفسري قبله حىت صار حربا يلقب برتمجان القرآن، وال تكاد ختلو آية إال ونُقل عنه علم منها،  وطال عمره بعد

 يوقفه عند كل آية ويفسرها..  ،اوقد عرضه عليه جماهد مرار  
ضعوه  رضي هللا عنهم أن حيملوا هذا املرياث القرآين العظيم حبروفه وحدوده وقراءاته وتفسريه حىت و   استطاع الصحابة  -٢١٩

 من مراحل قصة القرآن الكربى..  بقضه وقضيضه يف حجور التابعني..وبدأت املرحلة الرابعة
  ما هي؟

 ومن هم القراء السبعة والعشرة؟
َ هذا العدد؟  ومل 

 وكيف؟ هذه هي احلروف القادمةإن شاءهللا. 
 

 إىل املرحلة الرابعة واخلامسة يف قصة القرآن العظيمة:   -٢٢٠
 مرحلة التابعني واتبعيهم، وبداايت أتصيل وتدوين فن اإلقراء، ونشوء القراءات السبع مث العشر:

 كان التابعون إبحسان واتبعوهم على مستوى احلدث، لقد استنفروا هلذا احل مل العظيم، وتنادوا إىل جمالس الصحابة   -٢٢١
مصبحني، وأخذت املساجد واملقارئ ُزخرفها، َوازَّي ََّنت بعمائم شيوخهم وألواح تالميذهم، وأصغت األرض ملقامات جديدة  

 من مزامري آل داود.



 

يف البلدان : بني مكة واملدينة والشام والبصرة والكوفة ومصر وغريها ..  -رضي هللا عنهم-كان انتشار الصحابة  -٢٢٢
اء ليلة احملاق، كٌل يشع يف طرف من األرض، وكانت حَماهلِّم كَرْوَضة  أماست هبا األزهار أنفاس  كانتشار النجوم يف مس

 مشأل.
خترَّج من حلقات قراء الصحابة خلق ال حُيصون كثرة من التابعني، خاصة حلقات السبعة الذين أُْنسئ هلم يف   -٢٢٣

عثمان، وعلي، وأيب ِّ، وابن مسعود، وزيد، وأيب موسى،  األجل أكثر من غريهم، ودارت القراءات العشر على أسانيدهم: 
 وأيب الدرداء، رضي هللا عن اجلميع. 

لكن بقي يف قصة القرآن مسألٌة توارت ابحلجاب : ما هي األحرف السبعة ؟ وما هي القراءت السبع ؟ وما هي   -٢٢٤
 العشر ؟ ومن هم العشرة ؟

 ن قبل:ا ثالثة ذكرانها متذكروا قبل أن نشرع أمور   -٢٢٥
 ملسو هيلع هللا ىلص القرآن على سبعة أحرف.  جربيل أقرأ النيب أن 

 وأنهملسو هيلع هللا ىلص أقرأ جمموع الصحابةمجيع هذه األحرف. 
  القراءة سنة   :-رضي هللا عنه -كما قال زيد  ،قد لَقنَّ طالبه ما عنده من هذه األحرف  وأن كل صحايب مقرئ جلس لإلقراء

 .متبعة، أيخذها اآلخر عن األول
رتضيته مما  اا ا لبينه الشارع، لكن سأذكر شيئ  ، ولو كان حتديدها الزم  كر فيها أربعون قوال  اخلالف عريض ، وقد ذُ  -٢٢٦

 ذكره األئمة ميكن لطالب العلم وغريه أن يركن إليه، وجيتمع له شتات املسألة: 
فإن العرب تستعمله ومضاعفاته كالسبعني والسبعمئة فيما يكثر   وهو أن العدد سبعة يف احلديث ال مفهوم له، -٢٢٧

 :تنوعه ويبلغ الكمال: كقوله تعاىل
 .  {..جه هن من خن }
 ". سبعةيظلهم هللا"

 {..  جن يم ىم مم خم}
 .  " إىل سبع مئة ضعف"  

 بلغت به ذروة الكمال.  نزل على أوجه متعددة : أي الوجه،  :واحلرف معناه



 

: وعليه فمعناها: أن  -٢٢٨  القرآن فيه تنوع يف ألفاظه وتراكيبه، نزل هبا حل  َكم 
o   على األمة ا وتيسري  تسهيال.  
o يف مجال القرآن وإعجازه    .وإضافة  
o  وغري ذلك من األسرار ..وزايدة بيان  لبعض األحكام.. 

 وهذا التنوع هو الذي عربِّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص ابألحرف..  
أخذوا القراءات املتنوعة ومل يبحثوا يف العدد، أو   - ي هللا عنهمرض-والدليل على أن هذا هو املراد أن الصحابة  -٢٢٩

يسعوا إىل حتديد هذه السبعة، وال سألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنها، لكنهم ادركوا التنوع فيما تلقوه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأذن هلم  
".. يف القراءة أبي حرف، وقال:  "كلها شاف كاف 

القراءة األخرى مبنزلة اآلية مع اآلية جيب اإلميان هبا كلها، واتباع ما تضمنته من املعىن  وعلموا أن كل قراءة مع  -٢٣٠
وال نزاع بني املسلمني أن احلروف السبعة اليت أنزل القرآن عليها ال تتضمن تناقض  ا وعمال ..قال ابن تيمية رمحه هللا: علم  

 . املعىن وتضاده، بل قد يكون معناها متفق ا أو متقاراب  
يتنوع زايدة   قد يبقى املعىن وقد نية،آيف بناء احلروف والكلمات القر   فاألحرف السبعة تنوعات وأوجه كثرية  وعليه: -٢٣١
 يت ىت نت مت زت رت يب } ألهنا كلها من عند هللا القائل: ا؛بل يكمل بعضها بعض   ا بال تضاد؛أونقص  

 .{نن من زن} : وألننا نقطع أن هللا أنزله وحفظه جبميع حروفه ،{ مث زث رث
هذه التنوعات اجلميلة اجلليلة املعجزة مجعتها القراءات العشر، وكلها ترجع إىل أسباب متعددة ميكن تَ ْلئ يمها يف   -٢٣٢

 سبعة نذكرها إن شاء هللا: 
،  {بشرٌ :}قرئت، {ٰر ٰذ يي} :وكقوله{، نزِّاعةٌ قُرئت: }، {َّ ٍّ}:األول: تنوع اإلعراب: مثاله -٢٣٣
ُقضي قُرئت: }، {مئ زئ رئ ّٰ}: ، وكقوله{والرحيان  } :قُرئت، {حئ جئ يي ىي}:وكقوله

 {.عليه املوتُ 
 مم  ام  يل}، وكقوله:  مجِّعَ قُرئت :    ،{يي ىي  مي  خي} :  الثاين: تنوع تصريف الكلمة: كقوله  -٢٣٤

 { . أطَعمَ فكَّ رقبة  أو قُرئت: }  ،{مج  حج}، وكقوله: {بع ِّد}قُرئت :  ،{زن رن



 

، {حي  جي  يه  ىه  مه}  :الثالث: تنوع اإلبدال أو اختالف تركيب الكلمة: اترة مع احتاد املعىن: كقوله  -٢٣٥

، وقوله:  {  نَ ْنُشرُها}ُقرئت:    ،  {حك جك}   ، وقوله:{  السراط}  قُرئت :  ،  {مي}   قُرئت: فتثبتوا، وقوله: 
ربيل وَجربيل وَجربئيل { وقوله:خامَتهُ قُرئت: } {حط مض}  .وجربئلوج 

متهم،    :{ أيوما هو على الغيب بظننيقرئت: }  {حس جس  مخ جخ  مح}واترة مع تنوع يف املعىن: كقوله:    -٢٣٦
 خبيل.. أرأيت ما بني املعنيني من تكامل ومجال وإبداع.   :أي، {بضنني}وقرئت: 

ُقرئت: ،  {  ىه  مه  جه}، وقوله:  {  َمل ك }قُرئت:  ،  {من} :  الرابع: تنوع ابلزايدة والنقصان: كقوله  -٢٣٧
 {والذكر واألنثى}قُرئت :    ،{جب  هئ  مئ  خئ}، وقوله:  {وسارعوا}قُرئت:  ،  {سارعوا}، وقوله:  {جتري من حتتها}

 )ما خلق(. بنقص 
 رئ ّٰ}:  ، وقوله{َوقُت لوا َوقاتَلوا} :نئت:  ل {ٰر ٰذ  }: تنوع ابلتقدمي والتأخري: كقوله اخلامس: -٢٣٨

 {.وجاءت سكرة احلق ابملوت رئت:}قُ  ،{مئ زئ

السادس: تنوع النطق ابإلمالة، والتشديد والتخفيف، والتقليل، والرتقيق والتفخيم، واإلظهار، واإلدغام واإلمشام،  -٢٣٩
: ، قرئت{يب} وأمثاهلا. وكقوله:ل {ىك} و، {يف }، و{مل خل حل جل} : مثل اإلمالة يف قوله تعاىل

 .{ُنش ِّرت }
،  { ووْلُدهُ }:    {..  نن  من  زن  رن  مم}   وتذكري، وأتنيث: مثل:السابع: تنوع االسم بني: إفراد، وتثنية، ومجع،    -٢٤٠

 :{جك  مق  حق  مف  خف}{،  كتابه و }  :{حق  مف  خف  حف}{،  شهاداهتم  }  :  {شهكيَفهتم}

 .{صلواتك } :{يي ىي ني مي}{، يف اجمللس} :{جم هل مل }{، ورساالته}

 حج مث هت}تلك رؤوس التنوعات القرآنية السبعة، وهي داخلة يف التحدي الذي ال زال قائما للبشرية:  -٢٤١

 .{مج



 

أحب أن تستمتعوا معي بشيء من أسرار هذا اجلمال واإلعجاز يف رسوم  ،لكن قبل أن نطوي سجل الكتب -٢٤٢
 إَّنا هو يف األلفاظ املسموعة ال يف املعاين املفهومة: -قال بعض السلف-القرآن ومعانيه، وأن اإلختالف كما 

عند } قُرئت:، {هت مت خت حت جت هب مب}يف قوله تعاىل:   الحظ اإلبدال املبهر -٢٤٣
هم عبيد وتنسبوهنم   وبينهما تكامل يف املعىن رائع ففي األوىل: كأنه قال: ومها يف الرسم سواء، ، نوان   الباءإببدال  {،الرمحن

 الذي مل تصلوا إليه وختربون عنه. ويف الثانية: كأنه قال:هم يف شرف العلو ،هلل
: {خك حك جك مق حق}أتملوا التنوع الستيعاب هلجات ولغات أخرى للعرب يف مثل قوله سبحانه:  -٢٤٤

 مث هت مت}، ومثل قوله: {الذيب}فقد قرئت بلهجة قومنا: ، {ّٰ ِّ}  ، ومثل:{ُسدِّا}و

صاده  } فقد قُرئت بلهجة أخرى عند بعض العرب:،  {حجمج  {وآتوا حقه يوم ح 
بغريهم وهذا يقوي أن األحرف والتنوع إَّنا بدأ يف العهد املدين بعد اهلجرة واختالط قريش الذي نزل القرآن بلساهنم    -٢٤٥

 فأاته جربيل عليه السالم، قال: بين غفار ابملدينة، ملسو هيلع هللا ىلص كان عند أضاة  فإن النيب ودليل هذا حديث أيبِّ؛ من العرب،
 فقال:إن هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف..مث استزاده إىل سبعة. 

وجدها  فلما قُرئت: }،  {مي خي حي جي يه }انظروا كيف أتيت اللفظة غريبة  على السمع أول مرة:  -٢٤٦
 { زاد إشراق املعىن.تغرب يف عني  حامية  

أول األمر ملا شرع يف خرق السفينة   خلضرابهتف  موسى أمس، {مع جع مظ }لنبقى يف الكهف:  -٢٤٧
مِّا رآه َأحلََْف يف التخريق نسب النتيجة اليت ال تُرضى إليه فقال:}أخرقتها   {؛ فنسب الغرق إىل أهلها؛ مث كأنه للَيغرقبقوله: }

 .لُتغرَق{... كل قراءة دلت على معىن
 رئ ّٰ ِّ ُّ} يذكره املفسرون بني اآليتني كقوله تعاىل:هذا التكامل يف املعىن بني القراءتني هو الذي  -٢٤٨
وليس بينهما تعارض    والثعبان كبري احليات واجلان صغريها،  )كأهنا جان(،   النمل قال:  ا  ،{خت  حت}  ،{مئ  زئ

 والثانية على سرعة اهتزازها..فكذلك نفعل عند تعدد القراءات: وإَّنا دلت األوىل على ضخامتها،



 

مث حتنن يف ، {خئ حئ جئ }: نوح  عليه السالم وهو ينادي ولده لينجو كيف انداه بقولهاستشعروا حدب  -٢٤٩
 {...فلعله عليه السالم قال ذاك وهذا وكشفت القراءاتن عن متام املعىن.اي بُ َنيي ِّ اركب معناأخرى وصغِّره: }  ةقراء

، [79يومس  ]{حم جم يل ىل مل خل}وكيف طلب فرعون مجيع السحرة "كل ساحر"، فقال:  -٢٥٠

ومها  ، {بكل سحِّار ائتوين} مث جاءت قراءة تشري إىل أنه أكَِّد على إحضار مردهتم وحاذقيهم حىت يضمن الغلبة فقال:
 .لفظان يف آييت األعراف والشعراء

   العصيان وتعدد أسباب العذاب يف اآلخرة يف مثل قوله تعاىل يف املنافقني:أتمل كيف تكشف القراءاتن عن تنوع  -٢٥١
 فأظهرات السوءتني: الكذب والتكذيب. {، ُيَكذ ِّبوَن قُرئت: }  ،  {يق ىق يف ىف يث ىث}: قُرئت

، {حت  جت  هب}  :نظري هذا: إظهار القراءتني لتنوع القبح يف قول اليهود، فتارة يطعنون يف التوراة والقرآن  -٢٥٢
 {.اقالوا ساحران تظاهر }أخرى يف الرسولني موسى وحممد عليهما السالم: جاءت قراءة تنطق أهنم طعنوا اترة  مث 

ا  كأهنا بدأت شيئ  ،  {حك جك مق حق مف}: تبصِّر كيف تصور القراءاتن حركة عصا موسى عليه السالم -٢٥٣
 {. فإذا هي تَ َلقَّفُ هنايتها: }ا، مث جاءت القراءة الثانية تبني وهللا أعلم كيف هاجت واستقوت يف فشيئ  

بوصوله إىل درجة الرضى هو  فبشرته ، {رن مم }قوله تعاىل:انظروا إىل تكامل اإلكرام للرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف  -٢٥٤
 ا له ولدرجة اإلكرام والرضا. تعظيم   ؛{... مل تفصح عن الفاعللعلك تُرضىومن تبعه، وملا قُرئت: }

 هلل  أن تفارق بعض الصور املعجزة املبهرة يف هذا التنوع القرآين .. سأزيد إجالال  ال أود أن أطيل لكن أتىب نفسي  -٢٥٥
 الذي تكلم به وأنزله: 

 فله امل ح ام  د وامل دائ ح ك ل ه ا ... خب واط  ري وج  وارح  ي ول س ان ي
 

لة اشرتاط غسل احلائض  شاهدوا كيف ميكن لتنوع القراءة أن حيسم اخلالف الفقهي بني اجلمهور واحلنفية يف مسأ -٢٥٦
 {وال تقربوهن حىت يَّطَّهْرنَ }  يف األخرى:مث   ،{خب حب جب هئ} : قراءة قبل الوطء ففي 



 

 ،  { جع مظ حط مض  حضخض جض مص خص} كيف سرتى هذا التنوع العجيب يف هذه اآلية:  -٢٥٧
ابعتبار جناية وع َظم إمث  ؛لتنوع مفاسد اخلمر، وكبري ؛هو إمث كثري ؟فما وجه االختالف {،إمث كثري}ويف القراءة األخرى: 

 . فدل كل لفظ على طرف  من مفاسده شارهبا..
تفصح هذه القراءة عن  كيف، {مع جع مظ حط مض خض حض جض}: تدبر يف قوله تعاىل -٢٥٨ 

، اللتان تفصحان عن {اُشر  نُ { و}اوهو الذي يرسل الرايح َنْشر  }رسالة الرايح ابلبشارة بني يدي الغيث، وقراءاتن أخراين:  
 وظيفة الرايح يف َسوق السحاب ونشره وتصريفه فوق البقاع. 

نرفعها ونُ رَك ِّبها، ومنه نشوز املرأة أي ترفعها، وهذا الرفع ال  :أي ،﴾حك جك مق حق مف} -٢٥٩
لتدل عليه، أي: حنييها ونبعثها بعد موهتا،   ؛ابلراء {انشرُهى: }يدل مبفرده على عودة احلياة، حىت جاءت القراءة األخر 

 ومنه قوله تعاىل:﴿َوإ لَيه  النُّشوُر﴾.
انظروا  ، مث {هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي}  راقبوا قسوة قلوب بين إسرائيل -٢٦٠

يِّة  } كيف دلت قراءة أخرى على زايدة هذه القسوة؛ لعلها ملا زادوا يف عتوهم:  أي شديدة القساوة.  {وجعلنا قلوهبم َقس 
تقصر املالئكة وال فال ،  {رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}تنوع آخر معجز:  -٢٦١

بتخفيف الراء وسكون  {وهم ال يُ ْفر ُطون}قراءة أخرى:يعجزون، لكنها ال تنفي أن حيصل منهم تعد  وجماوزة، فجاءت 
 لتدل على أهنم ال يتوفون إالَّ من قد جاء أجُله  الفاء؛
مال -٢٦٢ كيف جاءت القراءة األخرى اليت تصور آلة ،{نن من} :عاينوا كيف قال تعاىل يف مستقبل أهل الش 

واء:   .{اوُيَصلَّى سعري  }الصلي وتقليبهم يف السعري كما تُ رِّمُض الدجاجة على صفيحة الش 
 نن من زن رن مم}لو تتبعنا عجزان، كيف ميكن أن نعرب عن سر التنوع يف القراءات بني قوله:  -٢٦٣
 {اك  يق  ىق  يف}  أو بني قوله:  {ةٌ إن يُعف عن طائفة منكم تعذب طائف}وقوله:  ،  {ين  ىن

 .. أو ..  .{.يكتلاألخرى: } او  {خن حن جن مم}  :وقوله :}لََتزوُل{. أو بني قوله



 

 جك مق حق مف خف}ال ميكن لبشر  أن حييط بكل أسرار كالم هللا ... تذكروا مع العجز هذه اآلية فقط:  -٢٦٤
 .{مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 
 :قراءات أشهرها فيها ،{حن جن يم ىم مم}: اجلمال يف قوله تعاىل اختم هبذا-٢٦٥

 .َحُسنْت هيئتك  :ه يَت لك  
 .هتيئُت لك   :أي ،َهْيُت لك  
 .هلم لك  :أي، َهْيَت لك  
 .ه ئُت لك  

ْئَت لك   .ه 
 .هوحماوالهتا مع وكأن جمموع املعاين يدل على تعدد مراودهتا له، 

ْئَت لك فإذا مجع قال: ْئُت ه   .ه يَت َهيُت َهيَت ه 
 https://twitter.com/i/status/1157739058522730496 

 
تدرسوا القراءات فرتفهوا واستشفوا بسماعها من أهلها، إن هذا: اجلمال   ن ملْ أريد أن أقول شيئا بعد هذا اإلغراء: إ    -٢٦٦

يف التنوع، واإلهبار يف االختالف، واإلعجاز يف التغيري، والسعة يف اللغة، والعمق يف املعاين، والبيان الشامل لألحكام ...  
 كلها تدعوك ألن تعيش دائما يف أفياء القرآن

 https://twitter.com/i/status/1157930211297697792 
 

ويقف ابخللق على هذا الَغناء والكمال..أمتىن   ا أن يتغىن ببعض القراءات يف حمرابه، كم سيكون القارئ املتقن حمسن    -٢٦٧
  ، وكما ال يشكل على الباد أن يسمع قراءة العاكف  اع اآلفاق، فإنه مكتظ بنزِّ   لو اعتاد هذا الناس حىت يف احلرمني الشريفني،

 ". شاف  كاف   كلهاا يف القراءات:" شافي  قوال   قالملسو هيلع هللا ىلص فكذا العكس، وقد

https://twitter.com/i/status/1157739058522730496
https://twitter.com/i/status/1157930211297697792


 

ولقد رأيت الناس اليوم من العوام وغريهم يتقاطرون إىل مساجد بعض قراء مكة الذين يُطَر ِّزون تالواهتم ابلقراءات؛   -٢٦٨
 .السحر احلاللليعيشوا معهم هذا 

هذا التنوع وهذه األلوان اليت تسمعون من القرِّاء هي اليت عربِّ عنها ملسو هيلع هللا ىلص ابألحرف السبعة: فنعود إىل قصتها، وإىل   -٢٦٩
 قصة القرآن الكربى، وإىل املرابع األوىل اليت شعِّ فيها هذا السنا...إىل جمالس الصحابة والتابعني والقراء العشرة ورواهتم: 

ا من لذين خترجوا من مدارس الصحابة، لبسوا تيجان الوقار وجلسوا لإلقراء، وخرِّجوا أيضا عددا غفري  التابعون ا -٢٧٠
 التابعني واتبعيهم، كان من هؤالء اخلرجيني عشرة متميزون، ُعرفوا فيما بعد ابلُقرِّاء العشرة، فما قصتهم ؟

قُ رِّاء كثر، وإَّنا نسبت القراءت هلم ألهنم مجعوا أمرين الُقرِّاء العشرة مل يكونوا وحيدين بل عاصرهم وسبقهم وخلفهم    -٢٧١
 مهمني:  
o  .سعة يف العلم وقوة يف الضبط 
o  َد لكل واحد  رواة كثريون، حفظوها عنه ونسبوها إليه ودونوها وأشهروها بعده ابمسه.. وُ و  ج 

 هذا هو السبب فقط.
ا يف أقوال األربعة، بل سبقهم  فكما أن الفقه ليس منحصر  القراء العشرة يشبه حاهلم حال األئمة األربعة يف الفقه،  -٢٧٢

 الفقه، وسبقهم من هو أعلم منهم أو مقارب هلم من الصحابة والتابعني فكذلك الُقرِّاء العشرة ليسوا وحيدين كما تقدم...
اختالف القراء  أن اختالف الفقهاء قد يكون اختالف تضاد، وأما    :اء الفرق بني االختالف الفقهي واختالف القرِّ   -٢٧٣

 فاختالف تنوع وتكامل وبيان وإعجاز. 
وجه االتفاق والشبه بني األئمة األربعة والقراء العشرة أهنم سبقوا إىل أمر مل يسبقهم إليه أحد، وهو تدوين علمهم  -٢٧٤
هؤالء األئمة أسس  بل بعض  ونسبته إليهم، ونشره بعدهم، واضطالع أصحاهبم وتالميذهم بتدوينه عنهم، ا، وفروع  أصوال  

 والكسائي يف القراء.  ،مدرسته ودون بعض علمه بنفسه كالشافعي من الفقهاء
هذا هو سبب التخصيص والشهرة فقط، ولذا اشتهر قول الشافعي رمحه هللا: الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه    -٢٧٥

 ريهم رحم هللا اجلميع. مل يقوموا به .. وأمثال الليث ُكثُر: كإسحاق، وابن جرير، واألوزاعي وغ



 

أن يلتفتوا إىل علم شيوخهم فيذيعوه يف األرض إن كان مثة وفاء..فكم   وهذه حملة أود أن يتبصرها بررة التالميذ: -٢٧٦
من شافعي   ما بنشر علمه إىل أن ينال مثل أجره، قال اجلويين:  على نفسه وشيخه وعلى األمة ألحدهم من الفضل واملنة

 فإن له منة على الشافعي يف نصرة مذهبه. البيهقي، نة إالوللشافعي عليه م إال
توثب لعلمه بنفسه وبلغ به اآلفاق ... والشيخان    -رمحه هللا  -شاهُد هذا ماثٌل اليوم يف أئمة عصران الثالثة: األلباين    -٢٧٧

انفضوا عنه طالبه وتركوه  مبثله، بل  ظُرز قا من بركة الطالب من خدم علمهما .. مث كم عاصرهم وسبقهم من عامل  مل حي
 ا. قائم  

ا فقط، وهو أن من بعدهم نسب القراءة اليت ضبطها له، وأشهرها ابمسه فحسب، فالقراء العشرة حتقق هلم هذا أيض    -٢٧٨
متواترة، وإال مل ا؛ ألهنا وإال فكل منهم قد قرأ بغري القراءة املنسوبة له، وخلق كثري قبله ومعه قرأوا ابلقراءة املنسوبة إليه أيض  

 تقبل.
 أما ملاذا العشر فقط ؟ فألهنا مجعت ثالثة شروط مل جتتمع يف غريها: -٢٧٩
o التواتر . 
o   اوموافقة مصحف عثمان رمس. 
o   اوموافقة وجه من وجوه العربية نطق . 

ت أي الشاذة:  وما سواها من القراءات كثري لكن اطرحها العلماء ووصفوها ابلشذوذ لفوات شرط من هذه الثالثة، وُدفع 
 إما بعدم صحة إسنادها أو ابلنسخ. 

هو مما حفظ هللا به كتابه، وَكُمَل به دينه، إذ مل يفت مع هذه العشر شيء    ، اشرع    ا، وصحِّ  وقدر  وهذا الذي مت كوان    -٢٨٠
حراق  من حجة هللا تعاىل على عباده، كما مل يفت شيء من ذلك جبمع عثمان رضي هللا عنه الناس على مصحف واحد وإ

 .{نن من زن رن مم ام يل}: غريه 
قرأ هبا جربيل عليه السالم، مث رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، مث أقرأها الصحابة، وإن   قد -كما تقدم-وكل هذه القراءات املتواترة  -٢٨١

 كان الصحابة يتفاوتون فيما أخذوا كما دل عليه حديث عمر وهشام املتقدم.



 

التابعني واتبعيهم وكلهم أئمة يف القراءات ويف لغة العرب وكلهم اشتغل والعشرة اجتمعوا يف صفات: كلهم يف طبقة    -٢٨٢
ابإلقراء مدة طويلة وكلهم أسانيدهم متواترة إىل رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص إىل جربيل إىل الباري سبحانه وتعاىل. وكلهم وثقهم أئمة أهل 

 السنة من التابعني وبعض األئمة األربعة وعلماء القراءات.
 يف أمرين: وافرتقوا، {ىي مي خي حي جي يه ىه} :وكلهم صفوة -٢٨٣
o فمنهم اتبعي ومنهم من اتبعيهم؛ يف الطبقة . 
o فمنهم مكي ومدين وكويف وبصري وشامي.؛ ويف البلدان 

إىل   نضيء احلروف ببعض ذكرهم، لنرى شرف اتصال اإلسناد الذهيب لكل واحد منهم إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص-رمحهم هللا-ووفاء هلم
 جربيل عليه السالم.

 ومجع معها القضاء  أمِّ ابجلامع األموي،  ،إمام كبري واتبعي جليل  ( ه : أحد السبعة،118-21عامر الشامي)ابن    -٢٨٤
 بدمشق دار اخلالفة سنني مديدة. أمجع الصدر األول على قراءته وعلى تلقيها ابلقبول.  ومشيخة اإلقراء

 عن جربيل.  رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص وعن املغرية املخزومي عن عثمان عن سيدان  ،إسناده: قرأ على أيب الدرداء 
اتبعي جليل. كان إمام الناس يف القراءة مبكة ال ينازعه فيها منازع.    (ه : أحد السبعة، 120-45ابن كثري املكي )  -٢٨٥

 ا.جسيم   ،أمسر، طويال   أبيض اللحية، ا،كان بليغا مفوه  
عن ُأيبِّ بن كعب وعمر وزيد عن رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص عن جربيل عليه السالم. قرأ عليه من  من أسانيده: جماهد عن ابن عباس 

 العشرة أبوعمر وسيأيت.
اتبعي جليل. إمام انتهت إليه رايسة اإلقراء ابلكوفة. مجع    : أحد السبعة،(ه128)عاصم بن أيب النجود الكويف  -٢٨٦

 س صوات ابلقرآن. واإلتقان والتحرير والتجويد. كان أحسن النا بني الفصاحة
ملسو هيلع هللا ىلص عن   )عثمان وعلي وابن مسعود وأيبِّ وزيد(كلهم عن رسول هللا الرمحن السلمي عن على أيب عبد من أسانيده: قرأ

 جربيل ملسو هيلع هللا ىلص.. 
 .كان أعلم الناس ابلقرآن والعربية  ..من التابعني،  ولد مبكة  (ه : أحد السبعة،154-68)  أبوعمرو املازين البصري  -٢٨٧

وكلهم قرؤوا على رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص عن جربيل  (عمر بن اخلطاب وأيب ِّ وزيد وابن عباس)أيب العالية عن  من أسانيده: قرأ على
 ملسو هيلع هللا ىلص.  أبسانيدهم إليه على أيب جعفر وابن كثري وعاصم من العشرة املسو هيلع هللا ىلص. وقرأ أيض  



 

إمام الناس يف القراءة ابلكوفة بعد عاصم واألعمش.   ،اتبعي جليل أحد السبعة، : (ه 156-80) محزة الزايت  -٢٨٨
 . أبثر  ا من كتاب هللا إالماقرأت حرف   يقول: .أثىن عليه أبو حنيفة  .ا ابلفرائض والعربيةا عارف  كان كبري  

 والسبيعي عنهما ومها عن رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص.  وابن أيب ليلى عن علي، األعمش عن ابن مسعود، من أسانيده:
  ، سنة70أقرأ ابملدينة أكثر من  .أصله أصبهاين  .من اتبعي التابعني  ه (: أحد السبعة،169-70)  املدين  انفع الليثي  -٢٨٩

 . يقدم قراءته مث عاصم  وكان اإلمام أمحد ،عليه وقرأ، أثىن عليه مالك 
ومها عن أيبِّ  عباس(وابن  )أيب هريرة وهم عن واألعرج والزهري، ،من التابعني كأيب جعفر أحد العشرة 70سنده: قرأ على

 ملسو هيلع هللا ىلص. عن النيب
من اتبعي التابعني كان إمام القراءة يف زمانه. كان جيلس على  (ه : أحد السبعة،189- 120) الكسائي الكويف -٢٩٠

 ويتلو القرآن من أوله إىل آخره وهم يضبطون عنه. ، كرسي لكثرهتم حوله
ذهم كحمزة وعاصم وابن أيب ليلى وكلهم متصل السند من أسانيده: تلقى القراءة على خلق كثري من العشرة ومن تالمي

 ابلنيبملسو هيلع هللا ىلص.
عرض القرآن على مواله   ،كان إمام أهل املدينة يف القراءة.اتبعي جليل    : ثمن العشرة،( ه 128)أبو جعفر املدين    -٢٩١

وابن عباس على زيد بن  وقرأ أبو هريرة  عبد هللا بن عيِّاش وابن عباس وأيب هريرة، وقرأ هؤالء الثالثة على أيبِّ بن كعب،
 وقرأ ملسو هيلع هللا ىلص على جربيل عليه السالم. ثبت وكلهم قرؤوا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 

أيب   القراءة بعد انتهت إليه رايسة  .من اتبعي التابعني (ه : اتسع العشرة،205-117) يعقوب احلضرمي البصري -٢٩٢
 . النحوعمرو. كان إمام جامع البصرة سنني. من أعلم اخللق ابحلروف والقراءات و 

م الطويل عن عاصم عن أيب عبدالرمحن السلمي عن علي عن النيبملسو هيلع هللا ىلص.  إسناده: قرأ على مجاعة  من التابعني واتبعيهم كسالِّ
(: أحد راويي محزة الكويف من السبعة، وقد اختار لنفسه قراءة  229-150) خلف الكويف العاشر البغدادي -٢٩٣

 اشتهر هبا وهو عاشر العشرة. 
وتقدم إسناد محزة إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص..كان أيخذ مبذهب محزة وخالفه   ،ليم بن عيسى عن محزة الزايت إسناده: قرأ على سُ 

 ا.يف مئة وعشرين حرف  
 



 

٢٩٤-  
 جزى هللا ابخلريات عنا أئمة... لنا نقلوا القرآن عذاب وسلسال

 فمنهم بدور سبعة قد توسطت ... مساء العلى والعدل زهرا وكمال
 استنارت فنورت ...سواد الدجى حىت تفرق واجنال هلا شهب عنها 

 ختريهم نقادهم كل ابرع...وليس على قرآنه متأكال
 هم أهل ورع ال يتأكلون ابلقرآن وال يطلبون الدنيا به. : أي

وهم الذين سبقوا  أربعة فقط من العرب،  عنهم كلهم من املوايل والعجم،وعشرون راواي   العشرة، ستة من هؤالء -٢٩٥
وأن النسب الرفيع  لتعلموا أن الفضل هلل يؤتيه من يشاء، فأكثر أصحاب الكتب الستة منهم؛ إىل الوحي الثاين، اأيض  

 قال ابن خلدون. ولتدركوا كيف أهلتنا الدنيا والسياسةكما اليعدل نسب العلم والتقوى؛
عولت عليهم مجعيات التحفيظ إىل وهم أكثر من  فالذين أقرأوان أول مرة من ابكستان، شائع إىل يومنا؛ وهذا -٢٩٦
 أخرى وطاروا به..  من بورما راية   مث أخذ إخواننا  طالب حلقات احلرمني، ا من أكثروهم أيض   قريب،

 .{هل مل خل حل جل مك لك خك حك} . وأما علم رواية السنة فقد خيِّم يف اهلند من زمن 
ومجعوا    وبلغوا حدِّ الرضا،  عشرة..هذا الذي تلقتهم األمة ابلقبول،سبعة مث زيدوا إىل    نعطف القلم إىل القراء: القراء  -٢٩٧

، {جك مق حق مف خف }الشروط اليت وضعها أهل الصنعة، وذلك فضل هللا عليهم الميلك أحٌدحجبه، و:  

 ﴾..خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}، ﴾حص  مس خس حس جس }
 وهذه الشروط الثالثة مجعها ابن اجلزري يف قوله:  -٢٩٨

 النحو .. وكان للرسم احتماال  حيويفكل ما وافق وجه 
 فهذه الثالثة األركان..  وصح إسناد ا هو القرآن                                   

 شذوذه لو أنه يف السبعة   ..وحيثما خيتلُّ شرط أثبت                                     
صنَِّف لضبط القراءات اختاروا راويني فقط لكل قارئ كشعبة وهؤالء العشرة أخذ وروى عنهم خلق كثري، لكنَّ من    -٢٩٩

وحفص عن عاصم، والدوري وأيب احلارث عن الكسائي.. وهذان الراواين فيهما صفات شيوخهما من العلم والضبط 
 والورع، وهلم تراجم مطولة يف كتب القراءت يُرجع إليها. 



 

   وهي قسمان: وما سوى قراءات العشرة فشاذ كما تقدم، -٣٠٠
o ما ضعف إسناده فالحجة فيه . 
o الوسطى صالة  على الصلوات والصالة )حافظوا وحفصة: ما صح فليس قرآان لكنها تفسر القرآن: كقراءة عائشة  

أخت من أم  )وإن كان له أخ أو سعد: فاقطعوا أمياهنما( وكقراءة )والسارق والسارقة ابن مسعود: العصر( وكقراءة
 فلكل ..(.

السبعة مث العشرة هم العلماء املعتربون، نظروا يف أحواهلم وأسانيدهم وسريهم وارتضوا ما هم فيه  والذين اختاروا -٣٠١
ا  ا كثري  وأعرضوا عن غريه، كشأن علماء احلديث مع احملدثني حني ارتضوا الصحيحني، وما صححه أهل الشأن واطرحوا شيئ  

 غريه ليس على شروطهم. 
واختذوا الفقه الشاذ كفقه ابن   ،والسبعة مث األربعة وأضراهبم اختاروا فقه الصحابة الفقه،ا مع وكحال الفقهاء متام   -٣٠٢

 ..علية واألصم وراءهم ظهراي  
 هذه حراسة الشريعة قائمُة مقام من عصر الصحابة إىل يومنا هذا.. 

 .{نن من زن رن مم ام يل} وشريعة:عقيدة  قرآن وسنة،  هللا يف الذكر كله:  وهو وعد
 

، مث مقاتل بن  ( ه 89:ت )بدئ التدوين والتدقيق يف القراءات أايم التابعني مث اتبعيهم: فكتب حيىي بن يعمروقد  -٣٠٣
ا، مث أشهرها كتاب ابن جعل القراء مخسة وعشرين قارء   (ه  224 :ت ) ، مث القاسم بن سالَّم( ه  150 : ت ) سليمان

 الذي أصلَّ للتأليف يف القراءات، وهو أول من نص على السبعة. ( ه 324 :ت ) جماهد
وليتوافق العدد مع األحرف  كتاب ابن جماهد "السبعة يف القراءات"مطبوع، اختار السبعة الجتماع الشروط فيهم؛  -٣٠٤

ة عصره ومن بعدهم، على مئة شيخ، ووثقه أئم  أقد قر  السبعة، واختياره كان عن علم وضبط، فإنه من كبار القراء ببغداد،
 منه". ا من شيوخ القراءات أكثر تالميذ  ا أعلم أحد   قال ابن اجلزري: "وال

  1173يف الشاطبية"حرز األماين"، نظم السبع يف  ه(590 :ت )مث ازدادت شهرة السبعة ملا اعتمدهم الشاطيب  -٣٠٥
يب ولد أعمى، كان أعجوبة يف الذكاء، آية  ه (، والشاط444:)ت  للداين "التيسري يف القراءات السبع" بيت، اختصر فيها

 وأمجل عبارات البالغة.  وتفنن فيها أبروع أساليب البيان،  أبدع يف الميته، من آايت هللا،



 

وبسبب شهرة الشاطبية، وطول الزمان وقع اخللط بني القراءات السبع واألحرف السبعة، فظن كثري من الناس أن   -٣٠٦
ا، فإَّنا هي اختيارات  ا جد  ألن القراءات السبع وحتديدها جاء متأخر   مجاع األمة؛ هذا هو هذا، وليس األمر كذلك إب

 ومذاهب للقراء اختاروها من األحرف السبعة فقط، واألحرف أوسع منها كما تقدم.
ا من قرنني والشهرة للسبعة حىت جاء رجل يسعى من جزيرة ابن عمر بني العراق وسوراي اليوم،  بقي الناس قريب   -٣٠٧ 

لتحقق شروط القبول  ؛ على السبع، إمام قارئ متفنن حمقق كبري، زاد ثالث  (ه   833 :ت )ابن اجلزري  ينسب هلا فيقال:
 أذاعها يف عدة منظومات، وبدأت حينها قصة أخرى: قصة القراءات العشر: فيها.. 
وأصبحت    قراءات أيب جعفر ويعقوب وخلف،نظم    منظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر املرضية،   -٣٠٨

ا ليست يف الشاطبية  الشاطبية مع الدرة جامعتني العشر. مث نظم طي ِّبة النشر يف القراءات العشر، لكنه لتبحره زاد طرق  
 . ومن هنا نشأت قصة أخرى يعرفها أهل الفن: الصغرى والكربى والدرة،
 مسائل القراءات تنقسم عند أهل الفن إىل: -٣٠٩

 . وفرش ،ولأص
األصول: قواعد ثبتة مطردة لكل قراءة ال تكاد ختتلف من أول القرآن إىل آخره،كالفتح أو اإلمالة، واملد والقصر، 

 والسكتات، واهلمز..  
 وقد خيتلف األداء فيها من قراءة ألخرى، كملك والصراط..تسمى الكلمات الفرشية. الفرش: كلمات يقل تكرارها،

 القراءات ؟ كيف لك أن تتعلم  -٣١٠
  . قال: البخاري  "خريكم من تعلم القرآن وعلمه"  قالملسو هيلع هللا ىلص:  خيتار له ربنا سبحانه من حيبهم،  تعلم القراءات فرض على الكفاية، 

وذاك الذي أقعدين مقعدي هذا..أي هذا الفضل هو الذي  قال: وأقرأ أبو عبد الرمحن يف إمرة عثمان، حىت كان احلجاج،
 الطويلة.  دةهذه امل جعلين أجلس لإلقراء

 عاصم براوييه:  مث هناك طريقتان لتعلم القراءات بعد حفظ القرآن وإتقانه بقراءة -٣١١
 :فهؤالء هلم طريقة عندهم أهل الفن الذين يريدون اإلمامة فيه واجللوس لإلقراء، األوىل: طريقة

 حفظ الشاطبية مث الدرة والطيبة البن اجلزري. 
 . طويلة حىت خيتم القرآن بكل قراءاته وطرقها جيلس بني يدي شيوخه مدة



 

فيعرف ما   قراءة مما خيتار من العشر، فهذا حيتاج أن أيخذها قراءة الثانية: ملن أراد فقط أخذ طرف منها لنفسه،  -٣١٢
 ا حىت خيتم.ا جزء  ويقرأ على شيخه جزء   فيها من أصول وفرش،

ويستعني   والكلمات الفرشية يف مواضعها،  خه األصول يف أوله،يسجل فيه مع شي  واألوىل أن يكون له مصحف لكل قراءة 
 ببعض الكتب املعاصرة. 

 
 

أان لست من أهل هذا الفن لكن أحب أهله وأدلُّ عليهم، فإذا عزمت فهناك تفاصيل وطرائق وآداب وأحكام  -٣١٣
تعجل ابلقرآن حىت يستقيم به   يرفدونك هبا حني جتلس إليهم ..فال تستقل بنفسك حىت تصحبهم مدة طويلة طويلة، وال

 لسانك، وخيضع له قلبك، وتذل له جوارحك .. األمر حيتاج إىل صرب وإخالص . 



 

يف مقدمة اإلقناع يف القراءات السبع البن الباذش ذكر أنه ختم على أبيه فقط أظنه قال أربعني ختمة غري اخلتمات    -٣١٤
 على بقية شيوخه.. هكذا وإال فال:

 هكذا هكذا وإال فال ال املعايل  فليعلون  من  تعاىل..ذي  
 وعٌز يقلقل األجبالَ .. شرٌف ينطح النجوَم بروقي  ه  
 

٣١٥-  : فليفعل قبل أن ميوت، فما رأيت: أوضأ منهم   [واخلشية ،والفقه ،القرآن]من استطاع أن يكون من أهل ثالث 
  ،اوال أمجل منهم تعبد   ، وال أثبت منهم جأشا   ،وال أطيب منهم قلواب   ،وال أقوم منهم ألسنة ،وال أعظم منهم بركة ،اوجوه  

 ا. وال أشرح منهم صدور   ،اوال أحسن منهم أخالق  
 ويف الشاطبية:  -٣١٦

ْبَل اْلع َدا ُمَتَحب ِّالَ   َوبَ ْعُد َفَحْبُل هللا  ف يَنا ك َتابُُه .. َفَجاه ْد ب ه  ح 
با  ُمتَ َفض ِّالَ َوإ نَّ ك َتاَب هللا     أَْوَثُق َشاف ع  .. َوأَْغىن َغَناء  َواه 

 َوَخرْيُ َجل يس  الَ مَيَلُّ َحد يثُُه .. َوتَ ْرَداُدُه يَ ْزَداُد ف يه  جَتَمُّال  
 

 أين يُقرأ ابلقراءات العشر اليوم ؟ على سبيل اإلمجال: -٣١٧
ومشرق العامل اإلسالمي من األفغان وابكستان واهلند إىل أندونيسيا،  يف مصر، ودول اجلزيرة العربية كلها، والشام 

 . واجلمهورايت اإلسالمية جهة روسيا
 .وأكثر املسلمني يف العامل يقرأون برواية حفص عن عاصم

 الصومال، والسودان، وتشاد، وأواسط إفريقية يقرأون برواية الدوري عن أيب عمرو البصري.  -٣١٨
ائر واملغرب وموريتانيا، وغرب إفريقيا كالسنغال والنيجر ومايل ونيجرياي يقرأون برواية ورش عن انفع املغرب العريب كاجلز 

 املدين.
 ليبيا وتونس يقرأون برواية قالون عن انفع املدين.  

 ومعاهد اإلقراء.بقية القراءات العشر يُقرأ هبا هنا وهناك، ويف جمالس الُقرِّاء العامرة يف احلرمني واجلامعات  -٣١٩



 

 أشهر هذه القراءات وأكثر ما يقرأ به املسلمون يف العامل هي رواية حفص  عن عاصم فلماذا ؟ -٣٢٠
 . ا فضل هللا ال حيجبه حاجب وآخر  هو أوال   -٣٢١

لة  قد قرأ على عاصم، فمالت هلا الدو  ي ا وقد يكون ألن أكثر العامل اإلسالمي يف املشرق أحناف، وكان أبو حنيفة كوف 
 .العثمانية وانتشرت يف زماهنا الطويل

ا رمحه هللا أقرأ هبا يف أقطار كثرية، خاصة عواصم اخلالفة يف زمنه: الكوفة مث بغداد، مث جاور وأقرأ  عاصم   أو ألنِّ  -٣٢٢
 فانتشرت هناك أيضا.  ،هبا يف مكة

 أو ألهنا القراءة املعتمدة يف احلرمني الشريفني، فألفها احلجاج واملعتمرون.
أو ليسرها وتوسطها يف املدود خاصة املنفصل، وخلوها من بعض ما قد يشق على العامة كإماالت محزة والكسائي،    -٣٢٣

 ا لنافع، وغري ذلك من وجوه اليسر فيها. وسكتات محزة، وبعدها عن إسقاط أو تسهيل اهلمزات خالف  
 ا هلا. افق  أو ألن نسخ املصاحف مث طباعته يف العصر احلديث يف الغالب كان مو 

 أو العتمادها يف قاعات التدريس يف املعاهد واجلامعات وحلقات التحفيظ؟   -٣٢٤
أو ألهنا القراءة اليت عرفت يف أوائل املصاحف املسجلة واملذاعة ملشاهري القراء. أو هلذا كله ؟ أهو حمض فضل هللا، فاهلل 

 أعلم.
 امة  انكسُ إ ذا ما أقاَم هللا رايَة عامل  .. فليس هلا حىت القي

 
حىت ال جتف املآقي، وتتصحر القلوب، أود قبل أن نغادر احلديث عن العشرة أن نستمع لنموذج لكل قارئ  -٣٢٥

 إبحدى الروايتني عنه، على ترتيبهم يف الشاطبية والدرة ال على اتريخ وفياهتم... 



 

 
 



 

 عنه: انفع له راواين: قالون وورش هذا مسمع لتالوة بروية قالون  -٣٢٦
 https://twitter.com/i/status/1159109523082240000 

 
 ابن كثري املكي له راواين: البزي وقنبل هذا مسمٌع لتالوة برواية البزي عنه:  -٣٢٧

 https://twitter.com/i/status/1159111195057504257 
 

 أبو عمرو البصري له راواين: الدوري السوسي هذا مسمٌع لتالوة برواية السوسي عنه: -٣٢٨
 https://twitter.com/i/status/1159111799947649027 

 
 ابن عامر الشامي له راواين: هشام وابن ذكوان هذا مسمٌع لتالوة  برواية ابن ذكوان عنه: -٣٢٩

 0https://twitter.com/i/status/115911429271889920 
 

عاصم ابن أيب النجود الكويف له راواين: شعبة وحفص رواية حفص عنه هي املشهورة، وأما رواية شعبة فبينهما   -٣٣٠
 فروق، منها ما يف هذه الصورة املرفقة: 

 
 

https://twitter.com/i/status/1159109523082240000
https://twitter.com/i/status/1159111195057504257
https://twitter.com/i/status/1159111799947649027
https://twitter.com/i/status/1159114292718899200


 

 وهذا مسمٌع لتالوة برواية شعبة عن عاصم :  -٣٣١
https://twitter.com/i/status/1159119174343495680 

 
 محزة الزايت الكويف له راواين: خلف خالد هذا مسمٌع لتالوة برواية خلف عنه:  -٣٣٢

 https://twitter.com/i/status/1159149126988312576 
 

 ي الكويف سابع السابعة له راواين: أبو احلارث والدوري هذا مسمٌع لتالوة برواية الدوري عنه: الكسائ -٣٣٣
 https://twitter.com/i/status/1159151388917731329 

 
 مجار هذا مسمٌع لتالوة برواية ابن وردان عنه: أبو جعفر املدين له راواين: ابن وردان وابن  -٣٣٤

 https://twitter.com/i/status/1159167663177981952 
 

 يعقوب احلضرمي له راواين: رويس روح هذا مسمٌع لتالوة برواية رويس عنه:  -٣٣٥
 https://twitter.com/i/status/1159168316327571456 

 
خلف البزار أحد رواة محزة كما تقدم وله اختصاص بقراءة  هي العاشرة، ويسمى خلف العاشر له راواين: إسحاق    -٣٣٦

 إدريس هذا مسمٌع لتالوة  براوييه: 
 https://twitter.com/i/status/1159172330280706050 

 
هذه حركة اإلقراء العظيمة عرب القرون املفضلة، تعطرت هبا أنفاس الدهر، وتزينت هبا مساء التأريخ...القراء العشرة  -٣٣٧

فظ  عدد يف الصحابة إىل مئات األلوف أو املاليني يف  ا وبررة، والز  كثري  خرِّجوا رجاال   ال احلفاظ يف غزارة وبركة، فمن ح 
 زماننا وهلل احلمد. 

https://twitter.com/i/status/1159119174343495680
https://twitter.com/i/status/1159149126988312576
https://twitter.com/i/status/1159151388917731329
https://twitter.com/i/status/1159167663177981952
https://twitter.com/i/status/1159168316327571456
https://twitter.com/i/status/1159172330280706050


 

ومل يَ ُعد حفظ القرآن يف صدور الذين أوتوا العلم فحسب، بل حفظه العجائز والصبيان، والعرب والعجم..أتذن  -٣٣٨
 مه  جه}ب:  ظه ره على كل كتايُ  ُ هووعد أن،  {ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن} :  هللا حبفظه، ويسر ذكره

 .{ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 https://twitter.com/i/status/1159414213313519616 

للقرآن وعلومه كليات، وسارت قصة القرآن تؤمُّ بيوت املدر والوبر، واحلواضر والعواصم وانطحات السحاب، وصار    -٣٣٩
ا ....كأنك تنظر للقرآن وأهله يف كبد السماء، جنوم ا وكبار  ، صغار   ونساء  وللقراءات معاهد وأقسام ودراسات عليا، رجاال  

 تتألأل، وأقمار تدور يف فلك اإلسالم العظيم.
يْشرَْكُهم فيه أحد من العاملني، إهنم أهل هللا وخاصته  املشتغلون ابلقرآن على مر التأريخ هلم نسٌب ال يَُدنِّس، وال  -٣٤٠

 كما يف املسند وعند ابن ماجه وصححه األلباين من حديث أنس. 
ا، فإنه  ، وتعاهد   واستشفاء  وعمال   ا وتالوة  وأهل هللا ليسوا سواء يف النسبة بل هم متفاوتون بقدر ارتباطهم به حفظ   -٣٤١

تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده هلو أشد تَ َفص ِّي ا من اإلبل قال ملسو هيلع هللا ىلص: " .معه ولهكتاب عزيز ال يبقى إال مع من عاش 
 . متفق عليه عن القارئ أيب موسى رضي هللا عنه ". يف عقلها

وقد ذكران قبل هدي الصحابة رضي هللا عنهم يف التعاهد والتالوة واخلتم، وأهنم كانوا يسب ِّعونه، ختمة يف كل  -٣٤٢
ن خيتمه احلافظ كل أسبوع مرة مث ينساه، بل سينساب له، وجيري على لسانه، ويسيل على قلبه كما يسيل أسبوع، ويَ ب ُْعد أ

 الشهد من يف ِّ ُعكِّته.
 مث محَّْلتها  وكيف ختتم كل أسبوع ؟ ختمه يف أسبوع سهٌل ملن محل نفسه عليه، فإن النفس كالدابة إذا أشبعتها إمياان    -٣٤٣

 ا انقادت وأسلست..ا َتَصُعد  من األعمال ما تطيق َتَصُعد  
أجزاء، فإن كان يشق عليه أن يقوم الليل   ا من أربعة ختمة كل سبعة أايم سيحتاج أن يقرأ كل يوم قريب   فمن أراد -٣٤٤

 هبا كلها روضَّ نفسه، واتبع سببا: 
o ا يوزعه بني الفروض والرواتبجزء   يقرأ. 
o   واإلقامةيف طريقه للمسجد وبني األذان  اوجزء. 
o .فيكون قدَسنََّم القرآن ليله وهناره.  ..والباقي يف قيام الليل 

https://twitter.com/i/status/1159414213313519616


 

هكذا دونت قصة القرآن وأهله يف الليل والنهار.. وهذا مدادها ... املشاركون يف تدوينها ال يشبهون سائر الناس   -٣٤٥
 ا، مث تستيقظ أخالقهم ابلقرآن معهم يف النهار ... ا وقيام  ، بل يبيتون معه سجد  

نقف يف هذه الرحلة ونقيل، إىل أن تكون الُنقلة بعدها إىل خيمة أخرى من خيام قافلة القرآن، وإشراف آخر على    -٣٤٦
 فسطاط كبري من فساطيط أهله وخدامه إن شاء هللا .. التفسري وعلوم القرآن.

 ع مراتب:ا قبل أن تقوم من مقامك وألهل السباق: الناس مع القرآن على أربلكين أقول شيئ   -٣٤٧
o  .فمنهم من خيتم كل ثالث وهذه أليق ابلُعبِّاد 
o ،وهذه أنسب لطالب العلم. ومنهم من خيتم كل سبع 
o ومنهم من يتخذ بني ذلك سبيال   خيتمون كل شهر،  والعامة .. 

 فإن من تركها اليكاد يلتفت.  هذه إال الغفلة، وليس وراء
قام بعشر آايت مل يكتب من الغافلني، ومن قام مبئة آية كتب  من  ملسو هيلع هللا ىلص: "  وقريب من هذا هو الذي يدل عليه قوله  -٣٤٨

 . رواه أبو داود وصححه األلباين". من القانتني ومن قام أبلف أية كتب من املقنطرين
 ومن قام الليل جبزئني وأكثر فكأَّنا قام أبلف آية وقنطِّر ، فإن من سورة تبارك إىل الناس ألف آية. 

فسطاط املفسرين الذي ذكرت ورد إىل الذهن شيء أود أن أهاتف به بعض القلوب : شيء وقبل أن ندلف إىل  -٣٤٩
 أمسيه سلطان القرآن .. القرآن له على القلوب غاراتن: 

o غارة هداية . 
o .وغارة قهر وإذالل 
 األوىل: ألهل اإلميان.  -٣٥٠

 والثانية: ألهل الكفر والعناد.
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}اآليتني:وهااتن الغاراتن مها يف هاتني 

 .{حض جض مص خص حص مس}  ،{هب



 

ومن عزته هذا اإلعجاز يف أتثريه على القلوب واجللود: ل  {  اك  يق  ىق}عزيز،  لقد وصفه املتكلم به أبنه    -٣٥١
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}
 .  {زب رب يئ ىئ

والقلوب واجللود اليت ال تلني له يقذفها بقوته، وجيلدها بسحر بيانه حىت ولو مل يؤمنوا به ... ال يغرك سكوهتم  -٣٥٢ 
 ا من عند أنفسهم . ا وغلبة لكنهم يستكربون وال ينطقون حسد  وإعراضهم عند مساع القرآن، وهللا إن له عليهم قهر  

 القرآن على أضرب:والكفار إىل اليوم عند مساع  -٣٥٣
o فمنهم من ُيسلم كالفاروق وجبري بن مطعم. 
o ومنهم من ينطق فقط بدهشته منه كالوليد وعتبة . 
o .ومنهم من يلزم الصمت يف ذلة له وخوف  من كلمته الفصل 
o إَّنا هم كاألنعام هلم قلوب لكن اليعقلون هبا.  ا؛ ابهلل من مشاهبتهم ال حيرك فيهم ساكن   وضرب نعوذ 
  ، على الكافرين ،القرآن الذي نتحدث عنه له أتثري عجيب على الذوات واألمساع والقلوب: على املؤمننيسلطان  -٣٥٤

 ..على اجلبال ،على احلجارة  ،على اجلن ،على املالئكة
 هل تستطيع أن تعرب عن دهشتك وسلطانه عليك وأنت تستمع هلذا الصيب األعجمي وهو يتغىن ؟ امسعوا: -٣٥٥

 https://twitter.com/i/status/1159565580040646657 
 

كيف لو كان السماع: لسامل موىل أيب حذيفة صاحب الصوت الشجي، أو أليب موسى راعي املزمار أو أسيد    -٣٥٦
مسعته من يف ِّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي   بكى النيبملسو هيلع هللا ىلص بتالوته؟ بل كيف لو الذي هبطت املالئكة لتغنيه أو ابن مسعود الذي أ
 ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ الطور يف صالة املغرب ؟  كاد قلب جبري بن مطعم يطري من بني جنبيه والنيب

 وأربع مراتب:  يف جلسة واحدة سلطانه وهيبته على قلوب اجلن، استشعر -٣٥٧
 .{حن جن}أمساعهم: يالمس  أول ما حضروه وبدأ

 .﴾خن حن جن يم ىم استمعوا لشيءمنه حتدثوا: ﴿ ملك

https://twitter.com/i/status/1159565580040646657


 

 .﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿:  مث وصفوا وظيفته

 .{مب زب رب يئ}مث دعوا إليه: 
 .املالئكة تقدم معنا يف أول القصة حال فزعهم وصعقتهم حىت يُ َفزِّع عن قلوهبم -٣٥٨

َم إذا مل ينزل    .  {يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث}عليه: واجلماد ُرح 

 .{جح مج حج مث هت مت خت} وأما احلجارة فإن منها: 
 مث تعالوا إىل تعبري الكافر وهو يف ذهول:

  ا يقول: ماذا أقول وهللا إن لقوله الذي يقول حالوة، عليه القرآن وكر راجع   ملسو هيلع هللا ىلص فقرأ الوليد بن املغرية جاء إىل النيب-٣٥٩
وما يعلى، وإنه ليحطم ما حتته. انتهى حيطم ما حتته!! شهادة  مغدق أسفله، وإنه ليعلو    وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله،

 رفيعة من عدو فصيح ..ما بقي إال اإلميان لكن منعه الكرب.
 جت هب مب خب} السورة:وقال عتبة بن ربيعة مثل قوله ملا مسع فصلت..ولقد قالوا ومل َ قالوا ويف نفس  -٣٦٠
لقد أدركوا سلطانه على نسائهم وأطفاهلم .. فولَّوا معرضني على ل  {مج  حج مث  هت مت خت حت

 .{  مه جه ين ىن من خن حن}صورة خمزية التقطها هلم القرآن: 
ملسو هيلع هللا ىلص يتلو النجم فلما بلغ هذا   عيشوا بقلوبكم أكرب صدمة مجاعية للمشركني ابلقرآن يوم اكتنفوا الكعبة والنيب -٣٦١

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك}اخلطاب العنيف: 
كما يقول ابن عباس يف سجد حىت املشركني واجلن    {..  خئمئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى

 البخاري.
ليثبت له هذه   ؛ا مث شعر  ا فيسمعه قرآان  يطوى بساط هذا أنبه على خطأ لبعض الدعاة: يوم ميتحن كافر  أن وقبل  -٣٦٢

  القوة القاهرة خلطاب القرآن اليت تكلمنا عنها.! هذه زلقة فاحشة: القرآن اليعرض للتجارب، والخيضع لالستفتاء، والنيب 
 أطرش يقدم غري القرآن عليه فتقع فتنة. ا أويصادف مكايد   ملسو هيلع هللا ىلص مل يفعل هذا، وقد

 به على من يشاء.وشرف مين هللا   فليس كل رأس يرتفع ابلقرآن، بل هي هداية  -٣٦٣



 

تستخلف عليهم موىل؟   احلارث عمر بعسفان وقد استعمل بعده موىل على مكة يدعى ابن أبزى! فقال:  لقي انفع بن عبد
 . مسلم ".ويضع به آخرين إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما،" ملسو هيلع هللا ىلص قال:  أما إن نبيكم إنه قارئ لكتاب هللا! قال عمر: قال:

اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن    يوم يقال:"  الدنيا، وتنتظره رفعة ال تكون لغريه يوم القيامة،هذه رفعة    -٣٦٤
 ا هلل يف اجلنة بغري عبادتني،مها شيء من نعيمها ال من التكليف: ". وال أعرف تعبد  منزلك عند آخر آية تقرؤها

 . عامة: يلهمون التسبيح واحلمد
 ه ويرتقون. وخاصة:ألهل القرآن يتلون

 
نعود للقافلة يف قصة القرآن . . كان ألهل القرآن من الصحابة والتابعني واتبعيهم إىل يوم الناس احلاضر خيوط   -٣٦٥

ملونة أخرى نسجوا هبا أمجل النسيج ، ومراسم رقشوا هبا أزهى الصور يف مساء القرآن .. إهنا السماء ذات الربوج يف: 
 .التفسري وعلوم التنزيل

على تفاسري السلف ومنهجهم.. لقد تلقى العلماء هذه   (٢١٩- ١٩٠)من  وقفنا يف ثالثني من هذه السلسلة -٣٦٦
التفاسري الطرية األثرية، فكانت مادة ثرية ملصنفات التفسري وعلوم القرآن عرب التاريخ، كان للقرآن معها جولة أخرى كجولة  

ْغىن العظيمالتفسري واملفسرون..قدروها منازل حىت ..القراء
َ
  عادت كامل

آالف التفاسري والدراسات حول هداايت القرآن .. تفسري ابلرواية وتفسري دراية وتفسري فقهي وتفسري بياين وتفسري   -٣٦٧
موضوعي وتفسري إمجايل وتفسري مقارن وتفسري علمي وتفسري حتليلي وتفسري إشاري وأسباب النزول وأمثال القرآن ألفاظ 

 رآن واألدب يف القرآن.القرآن وقصص الق
وقوف   ،غريب القرآن ،مشكل القرآن ،متشابه القرآن  ،وأحكام القرآن ،أسرار القرآن ،رسم القرآن ،جماز القرآن -٣٦٨
 . واملرأة يف القرآن ،الوجوه والنظائر ،املكي واملدين ،أساليب القرآن ،هداايت القرآن ،معاين القرآن ،القرآن
  ، املطلق واملقيد  ،خصائص القرآن ،مبهمات القرآن ،إعراب القرآن ، إعجاز القرآن ،لغات القرآن ، بالغة القرآن -٣٦٩

والناسخ واملنسوخ   ،ومشاهد القيامة يف القرآن  ،العام واخلاص يف القرآن  ،معجم ألفاظ القرآن  ،احملكم واملتشابه  ،اجململ واملبني
 .واملوصول يف القرآناملقطوع   ،التناسق بني آايت وسور القرآن ،يف القرآن



 

هذه ليست أمساء لكتب بل هي ختصصات وأقسام حتتها ما ال حيصى من الفروع واملؤلفات واألحباث والرسائل  -٣٧٠
 وغريها.   ،والزيتونة  ،واألزهر الشريف  ،وجامعة اإلمام  ،وجامعة أم القرى  ،يف كليات القرآن وعلومه يف مثل اجلامعة اإلسالمية

ملاجستري والدكتوراه والكتب حول جزئيات القرآن ... يف اجلامعات الثالث راجعت دليل آالف من رسائل ا -٣٧١
 عدى حبوث الرتقيات والتآليف..  ،الرسائل وجدت ما يربو على ألف ومخس مئة رسالة علمية

 _ أنواع التفاسري املشهورة ثالثة: ٣٧٢
o تفسري الرواية. 
o وتفسري الرأي. 
o .والتفسري الفقهي 
 مبثوثة يف كتب السنة -بكالم الصحابة أو التابعني املأثور: وهو تفسري القرآن به وابلسنة أو التفسري ابلرواية أو -٣٧٣

  وعليه اعتمد غريه من أهل املأثور: كابن كثري، والدر  يف تفسريه جامع البيان، مث مجعها شيخ املفسرين ابن جرير واآلثر،
 وغريها. واألضواء ،تنزيل للبغويومعامل ال ،البن عطية للسيوطي، واحملرر

التفسري ابلرأي: و هو تفسري ابالجتهاد ممن ميلك أدواته ويتبع أصول أهل السنة، ويعلم لغة العرب، ومنها: أنوار   -٣٧٤
وتفسري   ،وروح املعاين لأللوسي ، التنزيل و أسرار التأويل البيضاوي، ومدارك التنزيل للنسفي، والبحر احمليط أليب حيان

 دي.السع
 التفسري الفقهي آلايت األحكام العملية، ومنها:  -٣٧٥

اجلامع ألحكام القرآن ، أحكام القرآن البن العريب املالكي، أحكام القرآن للهراسي الشافعي ،أحكام القرآن للشافعي
 حلنبلي.أحكام القرآن للفراء ا، أحكام القرآن للجصاص احلنفي، أحكام القرآن للطحاوي احلنفي، للقرطيب املالكي

وأبرد اجلوى يف    وأروى الصدى،    أشبع الُطَوى،لكين اذكر كتااب    التفسري الميكن أن نقف مع كل كتاب،  ويف حركة  -٣٧٦
له ولصاحبه علي فضل أستوجب أن أدعوله ابمسه   املعاين واهلداايت واألحكام واللطائف والقراءات..إنه كتاب القرطيب..

 فنِّور هللا ضرحيه ورفع درجته.  هذا السياق، ا يفوأن أجعل له مرسوم   مع مشاخيي،



 

طالب العلم ال يغنيه كتاب عن كتاب..حىت كتب األئمة املعاصرين جتد فيها َغَناء..تدهشك كتب املتقدمني..لكن   -٣٧٧
ا يفيض ال ينضب..اقرأ تفسريه  ا معين  حني تقف على خيمة كخيمة أضواء الشنقيطي تدرك عظمة القرآن،كيف ترى عين  

 شيء ما ُسبق إليه. ،  {جي يه ىه مه جه ين ىن}:آلية بين إسرائيل
ومحوا ساحتهم من العادايت ، بل أخذوا حذرهم وأسلحتهم العلمية ،مل يكتف راببنة التفسري يف رحلتهم ابلتفسري -٣٧٨

مبفاحتها،حىت ال جيرتئ   ومناهج ال يتوصل إليه إال ا، ووضعوا حوله أصوال  ا واملستشرقني حديث  وقطاع الطرق كاملبتدعة قدمي  
 أهل اجلهالة على كالم العظيم، ُعر فت هذه فيما بعُد أبصول التفسري.

هذه األصول ما حام حوهلا كثري من الصغار الذين يهجمون على اآلايت مث يصدرون يغردون بشيء يسمونه   -٣٧٩
 حم جم هل مل } وء والفحشاء،أتمالت، يظنوهنا فتوحات وإَّنا هو الشيطان آخذ بنواصيهم، فإن من أوامره: الس 

 ذكرت َّناذج من قبل هلذه الوساوس.  :دو  {جن مم خم
  ،وغالة املتصوفة  ، واملعتزلة  ،م األربعة: الرافضةا ماشمِّ رائحتها طوائف من املبتدعة،خاصة رؤوسهوهذه األصول أيض    -٣٨٠

فطالب  ممن فسروا كتاب هللا وفق ما متليه بدعهم وأهواؤهم،كتفاسري األشعرية واخلوارج.. ،وحنوهم ، واالمساعيلية الباطنية
 السلفية واتقى هذه املستنقعات. العلم إذا رام التفسري أمَّ البحور

وحىت يقف طالب العلم على قدم صدق فيه يشرف على مثل حصن شيخ املفسرين يف  يف رحلة القرآن هذه، -٣٨١
ا من آطام شيخ اإلسالم  أو يرقى أُْطم    يف الوجوه اليت من ق َبلها يتوصل إىل معرفة أتويل القرآن،ذكر اباب   مقدمة كتابه،فقد

 تعثر يف طريقه.  ومقدمته يف أصول التفسري..أو حنومها من كتاابت الكبار ..وإال
ابلسنة مث بكالم شهود التنزيل  وإن من أعظم هذه األصول أال يعول عند النظر يف القرآن إال على: تفسريه به مث  -٣٨٢

واملطلق  ، والعام واخلاص ، واجململ واملبني ، واحملكم واملتشابه ،والناسخ واملنسوخ ،رضي هللا عنهم وأن يعلم: قوانني اللغة
 . وحنوه ،واملقيد
 وأن يرَتَوَّى يف أربعة  أوجه  من التفاسري كما قال احلرب: -٣٨٣

 .{لك اك يق ىق} تعاىل: كقوله ،  وجٌه تعرفه العرُب من كالمها

 .{من زن}،  {هي مي خي حي جي ٰه} كقوله:  ،وتفسري ال يُعذر أحٌد جبهله



 

 .{خي حي جي يه ىه مه جه} ال يعلمه إال العلماء كقوله: تظسري

 جخ مح جح}: والرابع: تفسرٌي الَ يعلمه إال هللا تعاىل ككيفيات صفاته، وحقائق احلروف املقطعة وحنوها -٣٨٤
 .{خص حص مس خس حس جس مخ

لكن هللا عصمهم منها ... سأذكرها   ،لعلة  كادت تعصف أبهل القرآن يف رحلتهم  ؛لكين اُذَك ُِّر هبا  ،وهذه حمكمات   -٣٨٥
 وشردوا أبهلها مْن خلفهم.. ، بعد استكمال األصول، واذكر كيف بطِّها العلماء

فهذه   كم هذا اليوم العظيم..ومن فإىل حني إن شاء هللا..فقط أود أن أقول بني حروف قصة القرآن: تقبل هللا منا -٣٨٦
ورسول هللاملسو هيلع هللا ىلص على ُصعداهتا:   من قبل حني نزل فيها، ولقد تزينت ابلقرآن  تزينت للناظرين ابلتوحيد واألمن، عرفة قد

 .{يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب}
 

تعاىل يف  إن أعظم ما يلتفت إليه طالب العلم عند تفسري القرآن أن يراعي مراتب احلقوق: وأعظمها حق هللا  -٣٨٧
توحيده ونبذ اإلشراك به، فإهنا مادة القرآن العظيمة، ال ختلو آية من الدعوة إليه، وتعظيمه سبحانه يف ربوبيته وإهليته وأمسائه  

 وصفاته. 
فإذا رأيت طالب العلم قد عطف قلبه على هذا األصل الكبري وطواه عليه فهو أمارة حياته وإستقامة منهجه، فإن    -٣٨٨

 العبيد هو الذي ألجله أُنزل القرآن وغريه، وله أرسلت الرسل ونصب الصراط..وقام سوق اجلنة والنار. حق هللا على 
 وفضله كان: التوحيد ولعظمة -٣٨٩

 .{ىم مم خم حم}أول ما تتلوه منه ويف صالتك توحيد: 
 . أنواع التوحيدالثالثة وهي السبع املثاين املتضمنة 

 .يف القرآن كان ألجله وأول نداء
 .{ ين ىن نن من} :وأول أمر به

 .{خس حس جس مخ جخ مح}: وأول هني كان فيه عن الشرك



 

  ملسو هيلع هللا ىلص يف الطاعة  فيه: حقه وجاءت الئحة وضِّاحة ولوازمه، وهي من مقتضيات التوحيد :الثانية من احلقوق ملرتبةاو  -٣٩٠
 .{ حل جل مك لك خك حك جك}هبا: هو النداء  ابلطاعة واالتباع والتعزير، ولذا كان أول نداء

 .{ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ}وأول نفي لإلميان عمن مل حيكمه يف حياته: 
آثرهم: يف اإلميان والعلم   واقتفاء  ولزوم منهجهم،  ومن احلقوق مع اتباع سنتهملسو هيلع هللا ىلص: عدم الشذوذ عن سبيل السلف،  -٣٩١

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}والعمل والسلوك: 

 السلف.  واتباع غري، الرسول  أمرين: مشاقةاآلية على  ا روعادفا  .{مت زت يبرت ىب نب
من اجلهال  لكن ذكرهتا مقدمة للتحذير من دافة  قدمية صار هلا َعق ب وأنصار ،من املسلمات  وهذه أمور تعدِّ  -٣٩٢

رآن يتربأ والق وتسموا ابلقرآنيني،  ونسبوا أنفسهم له، أدعياء تعلقوا بقافلة القرآن العظيمة، وبعض من ينتسب للدعوة..
 فال !  ما وجدان فيه أخذان به وما ال منهم، يقولون: القرآن حجة هللا على خلقه،

من أنكر  وهذه كلمة حق آلت إىل الباطل بل ارتدت بغالهتم إىل الكفر والعياذ ابهلل، يقول السيوطي رمحه هللا : " -٣٩٣
املعروف يف  اأْلُُصول حجة كفر وخرج َعن دائرة اإلسالم ُوحشر مع ، بشرطه  كان أَو فعال  كون حديث النَّيب  ملسو هيلع هللا ىلص ، قوال  

 اليهود والنصارى ، أَو مع من شاء هللا من فرق الكفرة".
 معول هدم ودسيسةُ  لكنهم: جهاٌل أو  ملسو هيلع هللا ىلص وحكموا سنته كما أمر القرآن، صدقوا يف قرآنيتهم ألطاعوا النيب ولو -٣٩٤
 ابإلسالم والقرآن. مكر  

الزكاة، ومناسك احلج، وأحكام   الصالة، وأنصبة فأين: كيفية على اإلسالم ابلقرآن وحده لو صدقوا ؟فكيف سيعيشون  
 العبادات واملعامالت وغريها تفصيال يف كتاب هللا؟ أين أين؟

  ومن املتعاملني من شاهبهم يف مث قال ببعضه القرآنيون،  وهذا القول القبيح ابتدعه بعض الزاندقة وغالة الروافض،  -٣٩٥
ا التعارض بني ما فيه وبني القرآن..وهذا بعض األمر ورد شيئا مما صح عن رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص وطعن يف صحيح البخاري متومه  

  من بطشهم.اهلوى بطمع يف نوال بعض ُكرَبائهم أوهراب   كله سببه اجلهل أو 
 ابلقرآن فقال عنهم:  كذاب    وكأن احلجب ُكشفت للنيب ملسو هيلع هللا ىلص لريى هؤالء األقزام وهم يتطاولون على سنته ويتمسحون  -٣٩٦

أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من  "
 .رواه أبو داود". حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه



 

بكتب وردود وفتاوى حىت  وقعدوا هلؤالء كل مرصد، ليدحضوا به الباطل، وألجل هذا أخذ أهل القرآن جهازهم؛ -٣٩٧
سوم بضاعتهم، وسلمت مجهرة القرآن، وأمن سبيلهم،  أو  اليرغب أحد يف النظر إليهم، عادوا كأهنم أعجاز خنل خاوية،

 إىل يوم القيامة.  وظاهرة قائمة  املنصورة والتزال هذه الطائفة وعلى منار الكتاب والسنة، 
م قصة القرآن العظمى، وإىل مشهد وفسطاط آخر، شارك فيه الفقهاء إخواهنم من أهل هذه واحدة من مالح -٣٩٨

 آخر من أواوين هذه القصة املبجلة، واحلدث الفاره: إىل فسطاط األحكام الفقهية املتعلقة ابلقرآن  القرآن، وشيدوا إ يَواان  
 .واملصحف والقراءات إن شاء هللا، لننظر كيف يعملون 

 
 ل حرف احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان:يتجدد مع ك -٣٩٩
هذه األحكام الفقهية القرآنية اليت نشرع يف ذكرها منها ما هو حمل إمجاع، ومنها مسائل اجتهاد، اذكر ما يرتجح  -٤٠٠

حقيق آب إىل كتب أهله من والعلم عند هللا تعاىل، وال التزم ذكر الدليل واخلالف، بل اكتب عفو اخلاطر، ومن أراد الت
 املتقدمني واملعاصرين.

فال أتخذوا بلحييت وال برأسي وقد قدمت إليكم ابالعتذار، فإَّنا هذه التغريدات حديث ركب يف فسحة اإلجازة   -٤٠١
 ا.ا كثري  ا وجيعل هللا فيه خري  ونُقلة املسافر، وحال غربة عن الكتب، فاقبلوا العفو، وعسى أن تقرأوا شيئ  

ولقد أْضَفْت هذه البحوث الفقهية القرآنية اليت نصها الفقهاء على اختالف مشارهبا ومذاهبها ومراتبها أْضفت  -٤٠٢
 على قصة القرآن َتألَُلؤا  ، وزادت مسرية أهله وهجا، واكتملت هبا الصورة، وهل متام الزينة إال ابلفقه. 

  وبعض التابعني دون كثري ممن جاء بعدهم،   أهل القرآن من الصحابةهذه الزينة ابجتماع القرآن والفقه قد تفرد هبا    -٤٠٣
ا  مث خلف من بعدهم خلٌف ورثوا الكتاب وحده حفظ    والعبادلة كانوا قراء فقهاء،  واألربعةالقراء،،  اخللفاء  فالصحابة كاألربعة

 فقه الدليل واخلالف.  ؛أعين الفقه الدقيق ، ا حلروفه دون معانيه وضبط  
زاد يف زماننا، وواقع حىت يف كبار القراء، وهو يف قراء العجم أكثر منه يف   -انفكاك الفقه عن القرآن-وهذا اخللل -٤٠٤

 غريهم.



 

 وسببه وهللا أعلم الفرق الكبري بني طريقة الصحابة ومن بعدهم يف تلقي القرآن، وهذا عيب القادرين على التمام، -٤٠٥
والعلم والعمل معا..وهذا الذي جعل بعض أهل الفضل يقرتح  كانوا يف مدرستهم يتعلمون احلروف واحلدود،  فالصحابة

 ا.لعل هللا حيدث بعدذلك أمر   تعديل مسمى اجلمعيات إىل مجعيات تعليم الحتفيظ؛
واملغازي   اجلهاد أو  ريث أو املوا أو األطعمة  الدين أو ولو ابحثت بعض املقرئني يف الفقه الذي وراء آايت الطالق -٤٠٦

وهذه خالة   ملا وجدت عنده من فقهها إال ما يعرفه العوام، ،اليت يف آل عمران واألنفال والتوبة واألحزاب واحلشر وحنوها
 يف وجهه: 

 مليح واخلال يف وجه الفتاة واخلال يف وجه الفىت قبٌح به..
  لكن هذا المينع حامل القرآن من أخذ الفقه من جمالسه،   وحنوها،ا يف اجلامعات  ا ونظامي  نعم التخصص صار شائع    -٤٠٧

وهذا الذي فعله بعض القراء كإمام احلرمني املقرئ  وأيخذ القرآن عن أهله يف املساجد،  أو أن جيعل الفقه مادة النظام،
 فقهية.  فإن دراسته إىل الدكتوراه يف األزهر الكبري علي احلذيفي حفظه هللا؛

 



 

 قنوان فقه القرآن، نلتقط منها ما تشتهيه األنفس، وتلذ األعني، ويطرب له الفكر: نعود إىل -٤٠٨
أعظم األحكام الفقهية الكربى اليت عايشت مسرية القرآن: مسألة حتكيمه يف عبادات الناس، وجهادهم،   -٤٠٩

من اضطلع هبما هم   ومعامالهتم، وأنكحتهم، وجناايهتم وغريها، وهذا التحكيم كان على نوعني: خاص وعام وأكمل
 . الصحابة رضي هللا عنهم

للوحي، ومسارعتهم   -رضي هللا عنهم  -فقدمنا أول هذه احلروف َّناذج من خضوعهم  : فأما على سبيل اخلاص -٤١٠
 لالستجابة له، وتفاعلهم الدقيق مع خطابه. 

 كم والتحاكم يف مجيع مراحل دولةا على احلفإن القرآن كان وال يزال مهيمن   :وأما على مستوى العموم واجلماعة -٤١١
ختلل ذلك من دويالت يف املشرق    وما   ،ملسو هيلع هللا ىلص مث اخللفاء مث بين أمية مث بين العباس مث العثمانية   اإلسالم وكافة شوؤهنا: يف دولته

 حرسها هللا.  السعودية واملغرب اإلسالمي إىل أن أخذت رايته اململكة
  من أعرض عن حكمه،   من نصوصه ضد  ا يف كثريكان القرآن حازم    الشريعة،ووأمجع املسلمون على وجوب حتكيم    -٤١٢

 مغ جغ}،  {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني} األرضية:وتوىل إىل القوانني 

 هن من خن  حن جن مم حمخم جم هل}، {نب مب زب}، {جف

 .{جه
 هئ  مئ} وعربَّ القرآن عن متام كلمته وعدله وصدقه وتفصيله لكل شيء حتتاجه البشرية ويهديها لكل خري:    -٤١٣
 رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ}    ل{  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب  خبمب  حب  جب
 .{ىئ نئ مئ زئ

وأعاد يف بسط هيبته وذكر هيمنته حىت على الكتب السماوية السابقة، فكيف ال يهيمن على ما دوهنا  كما زاد  -٤١٤
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب} من قوانني وضعية، وسلوم قبلية، وأفكار بشرية: 

 .{ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث
 
 



 

 وصوَّر حال من أعرض عنه صورتني:  -٤١٥
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق}: يوم القيامة : والثانية ،األوىل: يف الدنيا 

 يك ىك مك لك اك}واستهجن هذه العقول السخيفة اليت تساوي بني حكمه وحكم خلقه:  ل{هل
 .{مم ام يل ىل مل
هلل وما لقيصر ولقد ابرز الفقهاء وأهل القرآن طوائف أرادوا عزل القرآن عن احلياة، وقالوا كلمتهم املبطلة: دع ما هلل    -٤١٦

لقيصر .. وكان أول ما افتنت به املسلمون ما أحدثه فيهم جنكيز خان الترتي يف الياسق املشؤوم، فأغار عليهم احلافظ ابن 
 .كثري يف تفسريه، وكشف عوارهم، وحما شبهتهم،ونصر احلق

فرضها املستعمر وزينها يف    غربية،يوفضون إىل قوانني إىل ذات النصب، مث ملا سعت العلمانية والليربالية املعاصرة  -٤١٧
والشيخ   حتكيم القوانني، بن إبراهيم يف رسالة كثري من بالد أهل اإلسالم إىل اليوم تصدى هلم أئمة اإلسالم كالشيخ حممد

 ابن ابز واأللباين وابن عثيمني يف فتاوى وخطاابت وحوارات مبثوثة. 
ثيق موقف عظيم ألئمة اإلسالم يف هذا العصر وقفوه يف وجه من أراد وقبل أن نغادر هذه اإلطاللة القرآنية أود تو  -٤١٨

 اإلحنراف عن احلق يف مسألة حتكيم القرآن، وهم طائفتان: 
 .األوىل: دعاة القوانني الوضعية، حيث تصدوا هلم ومحوا محى الشريعة، وانفحوا عنها كما تقدم 

وبعض دعاة األخوان الذين كفروا بعض الدول اإلسالمية   برية،والثانية:من مييل إىل رأي اخلوارج يف التكفري ابلك -٤١٩
فتصدى هلم الراسخون،   ا إىل ظاهر آايت أونصوص ألهل العلم متشاهبة،استناد   وحكامها مبجرد أهنم الحيك ِّمون الشريعة،

 .وأخص الشيخني ابن ابز واأللباين رمحهما هللا بفتاوى ومقاالت وحوارات 
التاريخ بعض احلوار الذي جرى بني الشيخ عبدالعزيز رمحه هللا وبعض الدعاة الذين مييلون إىل ولقد مسعنا ومسع  -٤٢٠

ا على أصول أهل السنة، وسنذكره  ا شاخم  هذا الرأي، وإن كادوا ليفتنونه عن احلق بكثرة جداهلم، لوال أن ثبته هللا، وكان طود  
 ..بعدُ 

ألة فكثرية جتدوهنا يف سالسل اهلدى والنور الصوتية، ويف ثنااي وبعض وأما فتاوى وحوارات األلباين حول هذه املس  -٤٢١
 .مقدمات كتبه، حىت رمي برأي املرجئة حينها، وما تزحزح فيها رمحه هللا عن أصل أهل السنة



 

والتباس األمر على كثري، واستغالل اإلخوان والقاعدة لبعض املتشاهبات يف استهداف دول   ولكثرة اجلدل حينها،  -٤٢٢
سالمية ابلتفجريات واالغتياالت حبجة الردة، نشر رأيه يف صحيفة املسلمون وقتها، وعلق عليه ابن ابز رمحهما هللا أظنه  إ

 وبني أنه سلك يف جوابه سبيل املؤمنني. يف الشرق األوسط وأثىن عليه،
 األئمة يف ثالث:  وخالصة النظر الفقهي للمسألة عند هؤالء -٤٢٣
o كبرية عظيمة.   شرع هللا أن حتكيم غري 
o   ا أكرب.فإنه كافر كفر   ،قال إن حكمه جائز أو هو أفضل من حكم هللا  حيكمه واعتقد أوأن من اختذ قانوان 
o   ا دون كفر كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما. وأما من حكم يف بعض القضااي هلواه فقط فإن كفره كفر 
ا قدميا للخوارج يف حتكيمه أول هذه احلروف من قصة القرآن موقف  وإذا كان الشيء يذكر ابلشيء، فإين أشري يف  -٤٢٤

مرة كما هو مفصل يف كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغريه يف أحداث صفني والنهروان، فإن أهل الشام رفعوا مصاحف 
 . دعوة منهم للتحاكم إليه والصلح املوافق له أمام جيش علي رضي هللا عنه؛

ا رضي هللا عنه على النزول إىل هذا األمر وإال قتلوه كما قتلوا عثمان،  من أصحاب علي علي  فحمل بعض القراء  -٤٢٥
فلما فعل ارتدوا على قوهلم، وكفَّروه أنه حكم الرجال ومل حيكم مبا أُنزل هللا، ومن هنا بدأ حَتَفُِّل اخلوارج وقتاهلم لعلي رضي  

 هللا عنه. 
ملسو هيلع هللا ىلص،   على القرآن ظهر من خرج من ضئضئ ذي اخلويصرة الذي تنبأ به ابلغريةويف تلك النبتة اخلبيثة املتظاهرة  -٤٢٦

يقتلون   ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية، خيرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن الجياوز حناجرهم،وقال فيه: :"
 . متفق عليه".لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثن،

أو إعادة اخلالفة أو تباكى على املنكرات  دولة اإلسالم أوإقامة لموا أنه ليس كل من دعا إىل حتكيم الشريعة،لتع -٤٢٧
ولتتبصروا يف التاريخ وأن عاقبة ذيل  أو تظاهر ضد والة املسلمني، أنه على هدى حىت يكون على منهج أهل السنة..

 ا..ا وال يكسرون عدو  دين  الينصرون  اخلوارج اليوم هي عاقبة أولئك األوائل؛
ا  من أنصع الصفحات اليت كتبت يف قصة القرآن وأهله،وأقامت احلجة على اخللق، وأبقت كتاب هللا مهيمن   وإنِّ  -٤٢٨
السعودية املباركة على الشريعة،حيث استطاعت بفضل هللا   ا يف هذا العصر املتالطم ابلفنت: قيام هذه الدولةا وشاهد  وظاهر  

 ني: أن جتمع عظيمت



 

o احلضارة املعاصرة.  مواكبة 
o  .وإخضاعها لكتاب هللا وأمره 
 ا:النفاق    نقوهلا داينة   القرآنية وبني حروف هذه القصة -٤٢٩

 اضطلعت هذه الدولة بثالث شاركت هبا يف قصة القرآن: لقد
o املصحف الشريف على وجه ال سابق له يف اترخيه يف جودته واتساعه.  طباعة 
o  سط هذه التحدايت العظيمة. وحتكيم القرآن الكرمي و 
o وجامعاهتا.  وتبين تعليم القرآن وعلومه يف مساجدها ومدارسها 
 مث تفيء القافلة إىل األحكام الفقهية اليت طرََّز هبا الفقهاء قصة القرآن: -٤٣٠
 وفيه مسألتان:  منها ترتيب املصحف، -٤٣١

ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ   وقد كان  ملسو هيلع هللا ىلص كما علمه جربيل عليه السالم،  إمجاعا أبمره فهذا توقيفي    الواحدة،   ترتيب اآلايت يف السورة  األوىل:
وما كان   وكان يذكر بعض أوائل السور وأواخرها كالكهف وآل عمران،  ويقرئ أصحابه على ترتيب آايهتا هذا، ،السور

 مسعوا.  الصحابة ليجمعوا املصحف إال كما
 :الثانية: ترتيب السور فيه أقوال -٤٣٢
o   كاآلايت. أنه توقيفي 
o حسب النزول فمصحف عليِّ كان مرتبا   كانت مصاحفهم خمتلفة،  إذ مِّا مجعوا القرآن، الصحابة ل أنه ابجتهاد ،  

 ومصحف ابن مسعود يبدأ ابلبقرة..  اقرأ مث املدثر مث نون،  فأوله:
o ملسو هيلع هللا ىلص لألمة.  وبعضه فوضه ،أن بعضه كالسبع الطوال واحلواميم واملفصِّل توقيفي 
 توقيفي: أعلم أنه والصواب وهللا  -٤٣٣
o ملسو هيلع هللا ىلص. فإَّنا ألفوه ورتبوه كما كانوا يسمعونه من النيب 
o   ا. من اللوح احملفوظ،مث نزل منجم   اوألنه نزل مجلة مجوع 
o فكما رتب اآلايت رتب السور. ا"وكذ ضعوا هذه يف السورة اليت فيها كذا "ملسو هيلع هللا ىلص كلما نزل شيء قال: وألنه. 
o  الرتتيب.وألن جربيل كان يدارسه القرآن على هذا 



 

القرآن ملا حزبوه ليختموه يف أسبوع ذكر أنه كان على   -رضي هللا عنهم  -ولذا ملا ذكر أوس بن حذيفة حتزيبهم  -٤٣٤
 .ا مث إحدى عشرة مث ثالث عشرة مث املفصلا مث تسع  ا مث سبع  هذا الرتتيب الذي تقدم، والذي هو ترتيب املصحف: مخس  

 
  

يؤتى ابلقرآن تقدمه  "ملسو هيلع هللا ىلص:  وشاعت بينهم: قال ملسو هيلع هللا ىلص،  مسعوها منه  ور،فإَّنا مسوها أبمساءالس  واألمر كذلك يف أمساء -٤٣٥
ملسو هيلع هللا ىلص ابلبقرة مث النساء.. وقال  وذكر حذيفة صالته ..وكذا معي سورةكذا . وقال الذي أراد أن يتزوج:"وآل عمران البقرة

 .الديمن تَ  وهنِّ  األول،من العتاق  واألنبياء:  وطه،  ومرمي، والكهف، بين إسرائيل، ابن مسعود:
  ومن أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص،  وهذا ال مينع أن تسمى أبخرى: أبوائلها أو بعض ما ذكر فيها أو يف فضلها، وقع هذا منه -٤٣٦

  ، بين إسرائيل  واإلسراء:  ، والفاضحة  براءة   والتوبة:  ، وفاحتة الكتاب   واملثاين  ابحلمد  الفاحتة:  والتابعني وبعض املفسرين: كتسمية
 .الصمد  واإلخالص: ،عم والنبأ: ،ن والقلم: ،املنجية  وامللك: ،تنزيل أمل والسجدة:

والطوال  ،والزهراوين للبقرة وآل عمران ،وكاملعوذات  ،وهناك أمساء للمجاميع: كالقواقل األربع الدافعات للسحر -٤٣٧
 واحلواميم السبع. ،والطواسني الثالث  ،واملثاين ،واملئني لثالث بعدها ،للسبع



 

وعروس القرآن  ،وقلب القرآن لإلسراء ، والنساء الكربى للنساء ،وعندهم: السور امللقبة: كسنام القرآن للبقرة -٤٣٨
 .واآلداب للحجرات  ، والقتال حملمد ،والنساء الصغرى للطالق ،للرمحن
خت أول مرة مل تكن مقسمة إىل ا: مصاحف الصحابة اليت نس املصحف أيض   يف قصة أن أخرب هنا بشيء وأود -٤٣٩

يف قراءهتم بني السحور -رضي هللا عنه-وإَّنا كانوا يقرأون ابلسور أوعدد اآلايت،كما قال زيد  إىل أحزاب،  وال  ا، ثالثني جزء  
 .-كماتقدم-وإذا أردوا اخلتم سبِّعوه   سورة، والصالة: قدر مخسني آية..أو يقرأون سورة

قيل أول من أحدثه احلجاج يف العراق كلف به بعض   حي حمدث غري الزم،وأما تقسيمه إىل أجزاء فاصطال -٤٤٠
دون  متساوية الصفحات، ولذا كانت األجزاء، أوحسب عدداحلروف ولعلهم قسموه على أايم الشهر، علماءالتابعني،

 للسور واملعىن. مراعاة
 والربع إىل مثنني.  ،أرابع واحلزب إىل أربعة ،إىل حزبني بعُد: اجلزء مث ُجزِّيء  

 يراعون يف التحزيب أمرين: -٤٤١
o القدر الذي حيفظون. 
o  .أو الذي يركعون عنده يف صالة الليل 

 ا. وأربع مئة ومثانون مثن   ،اومئتان وأربعون ربع   ، فيها ستون حزاب   ، افتحصل فيه: ثالثون جزء  
 وهي أقرب إىل مراعاة املعىن منها إىل الكم. -وعأي رك-ا حرف عني وكان يف بعض املصاحف األردية اليت نقرأ فيها قدمي  

ا على املصلحة ذكر بعض مشاخينا أن مما يعني على الضبط يف احلفظ اعتماد التحزيب السابق، وملا كان األمر مبني    -٤٤٢
 . وأما عند قيام الليل فإن له أن يُ َقس َِّم السور الطوال خاصة إىل مقاطع يعتمدها لنفسه ويراعي فيها املعاين

 فإذا أراد أن يقوم الليل: ابلبقرة قسمها على ست يف ثالث تسليمات. -٤٤٣
 أو آبل عمران ربَّعها وجعلها يف تسليمتني..وهكذا إىل التوبة. 

أو قام بيونس نصفها يف تسليمة، ومثلها هود ويوسف.. إىل الكهف .. مث جيعل كل سورة يف تسليمة إىل يس مث يبدأ  
 .زيد كلما ارتقى يف املفصلجيمع السوريني والثالث وي

 ألمرين:  وأفضل التحزيبات حتزيب الصحابة إىل سبعة أجزاء ابلسور؛ -٤٤
o  .ألن عادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص الغالبة قراءة السور، وأما القراءة من أوساطها وأواخرها فنادر، ويف كراهيته حبث سيأيت 



 

o  بعده، كما يف بداية اجلزء اخلامس، والثاين وألن التحزيب احملدث تضمن الوقوف على بعض الكالم املتصل مبا
 والعشرين.

ومما أظن الكرمي يعرفه أن املصاحف بل وكتب العلماء املتقدمني مل تكن معجمة ابلنقط، وال مشكولة ابحلركات،   -٤٤٥
 وهذه صورة ألول سورة طه من قبُل:

 
ا على أواخر احلروف تدل حركته، مث  فوضع نقاط    ،فلما كثُ َر اللحن قام أبو األسود الديلي بعلم علي رضي هللا عنه  -٤٤٦

ملا كان اخلليل بعُد أعجمه بنقط احلروف، واستبدل النقاط أبلف ممدودة للفتح، وايء  حتت احلرف للكسر، وواو صغرية  
 عليه للضم..

، مث استقر العمل ز ومنهم من كرها ومحاية للقرآن، فمنهم من جوِّ احرتاز    ؛وهذه اإلضافات كانت حتت النظر الفقهي  -٤٤٧
عليها، إذ قصد هبا اإلعانة على ضبط القرآن، فهي من املصاحل املرسلة، واضعوها من العلماء، ومل ختالف رسم الصحابة 

 رضي هللا عنهم. 



 

 مث حدث بعد أمة  زوائد ُأخر، وهي قسمان:  -٤٤٨
 قسم داخل النص القرآين: 
 .وخط السجدة ، والتجويد ،وعالمات الوقوف ،كاأللوان  

 وقسم خارج عن الكلمات القرآنية:
 ومعاين الكلمات أو تفسري ميسر على طرته... ، ونوع السورة ،كعالمة السجدات 

 دعاء اخلتم يف آخره، وأمساء النساخ والطابعني. ومما يكره من الزايدات:
رَّة  وفرتة  -٤٤٩ ا إال أن يشاء هللا، ولقد  فاملعذرة..سأتوقف اآلن وإين لست مكثر عليكم غد  هذه التغريدات تزِّاور بني ش 

ا آخر للمصحف على حسب ؛ لكن أحب أن تروا حىت نعود ترتيب  " مسرتيح ومسرتاح منه"صدق يف وفيكم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .ويسعف طالب العلم يف تصور هذه القصة النزول، ويف بعضه خالف لكنه قريب املعىن،

 
  



 

ا على ا ، فال تستكثروا شيئ  ا وأراه بعيد  لقصة، وال تتعجلوا طي سجلها وال إسدال ستارها، فإنه قد يُرى قريب  نعود ل -٤٥٠
 .{هل مل خل حل جل مك لك}القرآن، واصربوا، وتذكروا:  

 مليون كتاب، لكن القرآن العظيم: 29يف مكتبة الكونغرس  -٤٥١
: ُحفظ يف الصدور  َلك واجلين  ،وقرأه املتعلم والعامي  ،وطُر ِّز ابلذهب  ،أكثُر كتاب 

َ
 ،والصغري والكبري  ،والبصري والكفيف  ،وامل

 .والذكر واألنثى
: ُبكي معه   ورقي آبايته.  ، واستشفي به ، وتلي ،وطُبع  ، وُنسخ ،وحتدى ،وتغين به  ، وأكثر كتاب 

: ذكر  والقرآن أكثر -٤٥٢  .ا بال مللوتكرار   ،واألمم السابقة ،وأحوال اآلخرة ،واألنبياء ،األولني واآلخرين كتاب 
: قرئ يف السماء واألرض ويف  ،ويف الصلوات  ،ويف املكربات  ،ويف مجيع القارات والدول ،والدنيا واآلخرة ،وأكثر كتاب 

 األحكام.و  ،والعقود ،ويف املناسبات  ،واألقصى ،واملساجد ،واحلرمني ،جمامع املاليني
 .اوقصص   ،اووعيد    ،اووعد   ،اوسجع   ،وفواصل ،كتاب  حوى: بسامل  وأكثر -٤٥٣
  ، وقراءته جتوز  ،وقرئ ابلقراءات  ، وأُلف حوله ، وُمدح ،وأعرب  ،ولوِّن ،وُشك ِّل ، وُجو ِّد ، وُحكِّم ،وترجم ،ُفسر :كتاب    وأكثر

 .والميسه حمدث  ،يقرؤه جنب وال ،تكره وقد ،حترم وقد ،وقد تسن ،وقد جتب
 .{ىل مل خل}:  منحت يف دراساته الشهادات  :كتاب    وأكثر
ففاخروا به، وال تسأموا من مدارسته، مث عودوا إىل فيوضاته على الفقهاء والقلوب، وانظروا كيف كان عاقبة   -٤٥٤

 احملسنني: فمن مسارحهم يف أحكام القرآن: معرفة نوعي سوره وآايته: 
 فالقرآن: 
 . ولو خارج مكة ،مكٌي: نزل قبل اهلجرة 
 . ومدين: نزل بعد اهلجرة ولو يف مكة 

 
ا قريبة من ثلثي القرآن، واملدين  سورة، وهي يف الكم أكثر أيض    ٨٦سورة: املكية أكثر يف العدد وهي    ١١٤والسور    -٤٥٥

وإن   ٨٦خرجت املكية  ٢ت آية إن حذف ٢٨٦سورة، على خالف  يف بعضها.. ولضبط عددها تذكر آايت البقرة:  ٢٨
 .٢٨خرجت املدنية   ٦حذفت 



 

 وفائدة التقسيم عند الفقهاء: -٤٥٦
o معرفة اتريخ التشريع . 
o وترتيب األحكام . 
o والناسخ واملنسوخ. 
o  ...وأن ترى البشرية عناية هللا بكتابه 
وقال:رأيت النيبملسو هيلع هللا ىلص ابل،   خفيه، هللا رضي هللا عنه ابل مث توضأ ومسح على  وهذه لطيفة يف هذا: جرير بن عبد -٤٥٧

هذا احلديث ألن إسالم -يعين مشاخيه من الفقهاء-قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم .مسلم  .مث توضأ ومسح على خفيه
 ا. جرير، كان بعد نزول املائدة. يعين فاملسح الذي يف املائدة ليس منسوخ  

 اك } : ول وصية الذمي على الوصية يف السفر آلية املائدةفحني تفرد أمحد ابلقول بقب فرح يشبه هذا، وللحنابلة -٤٥٨
 {يل ىل مل يك }:  ادعى املخالف أهنا منسوخة بقوله  من غري املسلمني، :يأ {ىك مك لك

 وآيتكم يف البقرة!  ، يف النزول( ١١٢) هيهات آيتنا يف املائدة رقم والذمي غري مرضي؟ قال احلنابلة:
  ما هو؟   أوقفوا مطيكم وخذوا نظرة على ديوان النسخ يف قصة القرآن،  احلركة القرآنية،وإن أذنتم وأنتم تتابعون هذه    -٤٥٩

 مل}،  {جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت}ومل َ النسخ ؟ وتذكروا: وكم آية نسخت؟ وكيف كان؟

 .{جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل
فالنسخ رفع حكم  ثبت خبطاب متأخر عنه، أو هو نقل العبيد إىل حكم جديد. ملاذا ؟ ابتالء أو ختفيف أو   -٤٦٠

 مض  حضخض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح}تثبيت أو تدرج يف احلكم.  

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 {مك
 وهو قسمان: -٤٦١

ا أنه قد هيمن وسيطر على ما سبقه وعلى  فقد جاء معلن   ،سابقةهذا واقع ابلقرآن على كل كتاب وشريعة : نسخ عام
 . ولو كره املشركون احلياة،



 

 ا: ويتنوع أنواع   وهو يف القرآن والسنة،: ونسخ خاص 
o نسخ قرآن بقرآن . 
o وسنة بقرآن . 
o  وسنة بسنة . 
o وقرآن بسنة متواترة أو آبحاد. 

 .. ويف وقوع األخريين خالف 
 :أنواع ثالثة وكان القرآن ينزل وينسخ على  -٤٦٢
o  كالذي يف قول عائشة: كان يف القرآن عشر رضعات حمرمات نسخن خبمس.  ؛وحكم نسخ تالوة 
o .ونسخ تالوة الحكم؛كآية كانت يف رجم الزانيني احملصنني 
o ٰى ٰر ٰذ}  : املتوىف عنها تالوة؛كعدة ونسخ حكم ال ٌّ ٍّ َّ 

 .{مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 

٤٦٣- :  وينزل ويتنوع إىل نسخ 
o   :  كنسخ القبلةإىل مساو. 
o أو أخف : كنسخ مصابرة الواحد للعشرة 
o أو أثقل : كتحرمي اخلمر 
o  .أو بال بدل : كتقدمي الصدقة عند املناجة 

 ويف املراقي: 
 وينسخ اخلف مبا له ثقل .. وقد جييء عاراي بال بدل. 

 
وكيف كان أثر متييز مكيه   ،بعلومه وبركاته وإَّنا أردت أن تعرفوا كيف أفاض القرآن على العلماء ولكل  أمثلة، -٤٦٤

 ومدنيه. 



 

 فذلكة؟ كانوا مييزون بني املكي واملدين أبمرين: لكن هل تدرون كيف كان التمييز بال
o ،ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة.  فقد تدثر واملدثر، ابلنص على وقت احلدث:كإقرأ 
o املبهرة  أو ابألمارات القرآنية. 
 رتبوها: تنزهوا يف هذه الروضة القرآنية واألمارات اليت   -٤٦٥

 اخلطاب يف السور واآلايت املكية:  
النداء فيها للناس وعن املشركني، ويف قضااي االعتقاد، وذكر قصص األنبياء، وبدء اخللق، والسور فيها قصار، وكل سورة  

 وكل سورة افتتحت حبروف مقطعة عدا البقرة وآل عمران فهي مكية.  ،فيها زجر بكال مكية
 ايت املدنية: ومن أمارات السور واآل -٤٦٦

النداء فيها للمؤمنني، وذكرت فيها فلتات املنافقني، واحلوار مع أهل الكتاب، ومراسيم: العبادات واملعامالت واحلدود 
والقصاص والسياسة واحلكم واإلصالح وعامة األحكام الفقهية: كاجلهاد والفرائض والنكاح والطالق واألميان واإليالء  

 والظهار. 
العنان خلوا بيننا وبني كلمة "سورة" : من أطلقها على القطعة من القرآن ؟ وما الذي تعنيه ؟ أما   وقبل أن نطلق -٤٦٧

، وأما مردِّها  ،{ىل مل خل}ك:الذي أطلقها فهو القرآن نفسه يف مواضع  ومجعها ُسَوٌر، وُسورَات  َوُسَورَات 
 فيعود إىل أحد معنيني:

وأشرف على شيء مل يكن   ألن من قرأها ارتفع من منزلة إىل منزلة، ؛مسيت بذلك  ، وهو البناء املرتفع :من السور -٤٦٨
 قال النابغة: . عنده

 ترى كل َمْلك  دوهنا يتذبذب         أمل تر أن هللا أعطاك سورة  
 أي : منزلة شرف ارتفعت إليها عن منازل امللوك.  

 . ؛ ألهنا قطعة منهوهو بقية القرآن  مأخوذة من السؤر، :وقيل
٤٦٩-  

 فإن لكل خافقة  سكون     إذا هبت رايحك فاغتنمها  



 

مث لقد ورد الفقهاء ماء الفضائل فأدىل كل واحد منهم دلوه، فقال اي بشرى هذا الكالم .. ورتبوا فضائل السور واآلايت  
 وأحكامها، مث مازالوا يقضون بكل واردة يف حملها: 

  والصالة  ،افلةوالن والفريضة  ،واجلهرية  ويفرقون بني السرية ،يف الصالة إلمام ومنفرد ومأموم فيذكرون حكم الفاحتة -٤٧٠
  "، "ال صالة..   اجلمهور حلديث:   كما عند  يف الصالة  وهل الفاحتة ركن يف كل ركعةكرواية عندان أو ،  وغريها كاجلنازة   املعهودة

 خالٌف.   .ا بني النصني.مجع   هي واجبة أو ،{ىث نث مث زث}:هي سنة لقوله أو
فيذكرون ما تسن قراءته من السور واآلايت يف الفريضة ويف النافلة، وقْدر ما  ،مث يفيضون حيث أفاضت األدلة -٤٧١

وكيف كانت قراءته   ،يقرأ، وما يسن أن يقرأ به يف املعينة: كاجلمعة والعيدين واالستسقاء والكسوف والوتر وركعيت الطواف
 ومراعاة أحوال املأمومني. ،ملسو هيلع هللا ىلص وصوته، وجتويده ومده وقصره

وآية  اء، والزمر واإلسر  ، لة القرآن: مث يعرجون على ما يتحصن به املؤمن يف الليل والنهار: كاملنجيةكل هذا يف رح  -٤٧٢
والكهف يف   ،وأوائل الكهف من حفظها عصم من الدجال ،راوآخر آل عمران سح   ،وأواخر البقرة ،الكرسي واملعوذات 

 اجلمعة.
يعته من احملد ِّثني، وتفحصوا أحاديث وكتب يف فضائل كل مث لقد استغاث الفقيه يف هذه الرحلة ابلذي هو من ش  -٤٧٣

 ا ابلصحيح ، وحكموا على عامتها ابلضعف والوضع، حىت وإن تداوهلا إخواهنم املفسرون.سورة، وخلصوا جني  
د  كان ممن شارك يف هذه اهليعة، وقبله ابن اجلوزي ارتضع احلديث، وعبَّ من التأويل ق  -رمحه هللا-وأظن األلباين  -٤٧٤

ذكر يف كتاب املوضوعات األحاديث املوضوعة اليت سردها الوضِّاعون يف فضائل السور. وإن أردت التحقيق والفقه َفرْد 
 إىل فضائل القرآن يف البخاري، ومثل كتاب فضائل القرآن البن كثري.

  ، لركوع والسجود وأثناء التشهدومن منازل الفقه القرآين: األحوال اليت ال جتوز فيها قراءة القرآن أو تكره: كحال ا -٤٧٥
واألماكن النجسة  ،وحال اللغط يف اجمللس ،وأثناء قضاء احلاجة أو خروج الريح ،وحال النفاس ،وحال خروج احليض

 والصواب اجلواز. ويكره يف الطواف عند بعض املالكية،  ،والقذرة
  احلدثني األصغر واألكرب جلنابة أوحيض وحنوه،   ا: أال ميس املصحف إال طاهر منومما أسعف الفقهاء به القراء أيض    -٤٧٦

وبعض السلف يف احلدث األصغر، وللجماهري قوله  ا ألهل الظاهر،خالف   وهو مذهب األربعة، يف قول عامة الفقهاء،
 ".. طاهر الميسه إال" بن حزم املشهور:  ويف حديث عمرو ،{حن جن يم ىم}: تعاىل



 

األول حىت   :اللوح احملفوظ، وأهنا خرب عن املالئكة ال تعين املكلفني، والصواب وأجاب الظاهرية عن اآلية أهنا يف  -٤٧٧
ولو كانت اآلية يف املالئكة ويف اللوح احملفوظ، فإن القرآن نزل منه، واملالئكة ممن يقتدى هبداهم، وهو من تعظيم كتاب 

 هللا، ومتييزه وتشريفه عن غريه من الكتب.
أمثايل من طالب العلم: بعض اخلالف كهذا يذكر يف البحث الفقهي لكن ليس من الفقه  وهنا أمر أود أن يتنبه له    -٤٧٨

حنن ال   أن يشاع عند العامة، بل الفقه أن يُبقى على ما وضعه الفقهاء من سياجات حتفظ الشريعة وتعظمها وحتتاط هلا، 
 نؤمث الفاعل إذا فعل لكن ال هنوِّنه عند العامة إبقاء على عظمة الكتاب.

ويكفي   وإَّنا يقال يف الدرس، ليس من فقه الفتوى أن يقال للعامة، واملخدرات، اخلمر  ونظري هذا: القول بطهارة -٤٧٩
ا  فتكون صادق    ولو مل تعتقده،  وكان شيخنا يقوله: األئمة األربعة على جناسته..يكفي هذا،  أن تقول كما قال شيخ اإلسالم،

 أوتُعظِّم إذا أُظهر القول بطهارهتا.  ا حىت اليتساهل املكلف يف محلها،وانصح  
نظريه ولو استطردان بعض أحكام املناسك، لو مل يعظمها العلماء ويرتبوا اجلربان عند انتهاكها ما بقي منها شيء،   -٤٨٠

كيف لو أفيت ابلوقوف حلظة يف عرفة، وأسقط عنه املبيت مبزدلفة ومىن، ورمي اجلمرات، والسعي حبجة اخلالف الفقهي..  
 ". خذوا عين مناسككمذ بقوله مث طاف وسافر، ماذا بقي من : "فأخ

  وهبذا يتبني ضعف عقل من ينتسب للعلم وهو يعدد للعوام أمساء العلماء الذين ال يرون وجوب صالة اجلماعة،  -٤٨١
أينصر  إليه؟أما بسعيه هذا فما الذي يسعى  أو اليرون وجوب تغطية املرأة لوجهها ! لو رآه لنفسه ما كان عليه مبلوم،

 !  ها أان ذا  ما هو إال اهلوى أو يقول: .. الدين بتخذيل الناس عن اجلماعة؟ كال
ا: كاليسري وغالف ا إىل مس احملدث للمصحف: حيث ميكن أن يقال: إن بعض الفقهاء استثىن بعد املنع صور  عود    -٤٨٢

  فيه آية آل عمران.النيب ملسو هيلع هللا ىلص هلرقل كتااب  املصحف ومحله بعالقة أو يف شنطة أو سجادة وكتب التفسري وقد كتب 
وهي مسألة غري مسألة مسه: فأما غري  وقرائن هذا السياق، قراءة احملدث للقرآن، ومن منازل الفقه والفقهاء -٤٨٣

ملسو هيلع هللا ىلص من نومه وابشر قراءة أواخر آل   وقد قام النيب واألفضل أن يتطهر هلا،  حكاه النووي وغريه، ، ااملتوضيء فجائز إمجاع  
 وإن كان يف انتقاض طهارته ابلنوم حبث. فدل على اجلواز، ،ان كما يف الصحيحعمر 



 

لكن   أيب داود وإن كان ُيضعِّف،  حلديث علي عند  وهو قول األكثر؛  وال يعلم طالبه وهو جنب،  وأما اجلنب فال،  -٤٨٤
لعدم  اس فتقرءان على الصحيح؛فإن تعذر تيمم وتلى. وأما احلائض والنف وألن رفعها بيده ابملاء معه آثر عن الصحابة،

 وأظنه البن تيمية.  كان ابن ابز يفيت هبذا،  ملسو هيلع هللا ىلص،و احلُيِّض يف عهده ورود مانع مع كثرة
 وجوِّز بعض من مينع اجلنَب أن يقرأ:  -٤٨٥
o الشيء اليسري كاآلية. 
o والدعاء مبا يف القرآن بقصده، كقوله: ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، أو : سبحان الذي سخر لنا هذا   ... 
o  .أو أن يقرأ يف رقية لنفسه ال لغريه 

ا للقرآن، ولعموم األدلة، تعظيم    ؛ولقد أتى الفقهاء على الصبيان يتعلمون القرآن فأمرهم األكثر ابلوضوء قبل مسه  -٤٨٦ 
ر الوضوء  لعدم التكليف، وألجل الرباءة، وإذا تعذ  ؛وندبوا معلميهم أن يُ َنش ِّؤهم على هذا، وبعضهم رخص هلم للتعليم خاصة

 احلروف لريبو على إجالله.  يُرشد إىل تناوله من الغالف دون صفحة
لنجاسة   ؛ا من مس املصحف ولو ُرجي إسالمهمث قال أكثر الفقهاء للمسلمني: ال جيوز ملسلم أن مُيَك ِّن كافر   -٤٨٧ 

ا  درء   ؛وألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن السفر به إىل أرض العدو كما يف الصحيح ؛  للقرآنوإجالال   ؛وألنه ال يؤمتن عليه ؛اعتقاده
 هلذا. 

وال يوضع يف يده للقسم، والميسه صيب منهم يدرس يف   يعمل الكافر يف طباعته والنسخه وجتليده، وعليه فال -٤٨٨
 لكنهم رخصوا يف أمور: مدارس املسلمني،

o أن مُيكِّن من مس ترمجته وتفسريه. 
o هرقل ا آية لقصةفيه مس ورقة أو. 
o :وعليه فال ينكر على فاعله. يغتسل ومُيكِّن،، اوطلب مصحف   ، إن قويت رغبته يف اإلسالم وقال بعضهم 
 ومن هذا القبيل أيضا: -٤٨٩
o خشية أن يغلبوا فيدنسوه أوحيرفوه. واحلديث يف الصحيح؛ من السفر به إىل أرض احلرب، منعوا 
o  بعد أمن التحريف اليوم مع الطباعة واالنتشار أو مني،وبعضهم رخص فيه إذا كانت الغلبة للمسل . 
o .كذلك للمسلم استصحاب القرآن معه يف بالد الكفار غري احملاربة ليتعاهده إذا أمن عليه 



 

 ويف رحلتهم القرآنية هذه أتى الفقهاء على دقائق تدل على تعظيمهم لكتاب رهبم: -٤٩٠
 حىت ال يُعرِّض للرمي واالمتهان.   والقطار واحلافلة،منع شحنه مع العفش يف الطائرة ك

 فإنه ليس من تعظيمه.  حوامل املصاحف يف املساجد،  القدمني جهة مد ومنها:
 أو ختطيه ابألرجل. ومنها:االتكاء على دواليب املصاحف، 

 . ومنها: بل اإلصبع بشيء من الريق لتقليب أوراقه كرهه شيخنا -٤٩١
 ليه. وضع الكتب األخرى ع ومنها:

ا من قدميه أو خاصة إذا وضعه قريب   ،بل يرفع ولو قليال   ومنها: وضعه على األرض بني يدي املصلي إذا أراد أن يسجد،
 {مث زث}بل يرفعه ويعظمه ويطهره:  كان يتخطاه املاره،   أقدام من أمامه، أو

 ما يفعله بعضهم يف احلرم يضعه مع أغراضه أو بني األحذية؛ هذا منكر. :ومنها -٤٩٢
 ا بلفافة وحنوها.ومنها : الدخول به يف مكان قضاء احلاجة حيرم، ولو كان مستور  

 فإن خاف سرقته أو امتهانه يف اخلارج وضعه يف مكان آمن، فإمل جيد واضطر جاز أن يدخل به ويسرته بساتر.
فيما  مث إن الكالم  ،  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ يي  ميىي}هذا قوله تعاىل:  واألصل يف كل    -٤٩٣

سلف كله يف املصحف، وأما األجهزة الكفية وحنوها اليت محُ ِّل فيها القرآن الكرمي فال أتخذ هذا احلكم إال أن تكون الشاشة  
 . مفتوحة على اآلايت فيعظمه كاملصحف

يف السيارة وحنوها لدفع العني، فيقال: هذا أمر حمدث، وهو من ا من التنبيه على من يضعه وميكن أن نزيد شيئ   -٤٩٤
جنس التمائم، ويعرضه لعبث الشمس، وأما العني فتدفع بتالوته والدعاء وذكر الركوب، ال مبجرد طرحه على شرفة القيادة،  

 ومن عجائب بعضهم أن يضعه لدفع العني مث يرفع مذايع سيارته ابلغناء. 
أو بعض اآلايت على اجلدران واحلوائط بقصد الزينة أو التربك، خاصة يف احليطان اليت قد   ومن جنس هذا تعليقه -٤٩٥

 يصلها األذى فيه. 
ا ال أصل له، ويقبح يف املشاريع:  ومن احملدثت اليت تشبه هذا: افتتاح احلفالت واللقاءات بشيء منه، هذا أيض   -٤٩٦

ا رات، إَّنا القرآن بركة وهدى ملن محله وتاله وعمل واهتدى به، وجعله شعار  اليت ال حُتَكِّمه أو يُ َعقِّب القرآن بشيء من املنك
 ا، وهذا هو الفارق الكبري بيننا وبني السلف. ال دثر  



 

 ا:ومما ميكن ذكره أيض   -٤٩٧
 .محاية له منهم  ؛ضع املصاحف يف مقاعد الطائرات اليت يركبها الكفار هذا الجيوزو 

 ا. إذا كان املكان مناسب   فيستحب يف البالد املسلمةمصليات املطارات:  وأما
 والنصارى والبوذيني.   للمسلمني واليهود   خاصة أن هذه املصليات عامة  فإنه يعرضه لالمتهان،   ،املسلمني  وأما يف مطارات غري

 ىل ثالثة أمور: ونرشد قبُل إ  يف هذا املضمار كالمهم يف أحسن اهلدي مع املصاحف القدمية،   شارك به الفقهاء  ومما  -٤٩٨
 موجب شرعي. جيوز التعجل ابلتصرف يف املصاحف املوقوفة فإنه ظلم وتعد بال ال األول:
 هتيئة املصاحف أوىل من إتالفها.  السعي يف إعادة الثاين:

 للمصاحف.  فاقة إىل الدول اليت فيها إرساهلا الثالث:
إكرامه ابلدفن  - رمحه هللا  -قال الفقهاء، واختار أمحد إذا مل ميكن هذا فهل خُترِّم أو حترق أو تدفن ؟ بكل هذا  -٤٩٩

 ا عن االستطراق.كإكرام املؤمن به، وكانوا يدفنوهنا يف املساجد، وإال ففي مكان طاهر بعيد  
ولو حرَِّقها جاز لفعل عثمان رضي هللا عنه والصحابة متوافرون ومل ينكر، وأما إن اختار التخرمي ابآلالت احلديثة   -٥٠٠
 ألنه عرضة للسقوط واالمتهان.  ؛س إذا أتت على كل احلروف. وأما وضعه يف الشقوق اجلدارية فال يستحبفال أب

 
يود أن يصل منتهاه فيقذفه موجه إىل قعره، أشعر ابلعجز  ، ما مثلي ومثل هذه السلسلة إال كسابح يف جلة البحر -٥٠١

مث احلياء من القارئ الكرمي أن يبقى على شاطيء هذه احلروف ينظر صيد البحر وطعامه لكنه أبطأ عليه .. لكن مل يعد  
 إال الصرب:

 وإمِّا مماٌت يغيظ العدى     فإمِّا حياة تسرِّ الصديق 
لعلها ترقى ملستوى شرف حروف القرآن لكن أعياين البيان، وصرت أتوب إىل هللا من هذه كل تغريدة أبقى ألوكها    -٥٠٢

زحف الفنت، وغربة القرآن، ووحشة الزمان، وهذا اهلجوم على   غري أين أخشى مغبة التويل يوم الزحف.. اجلرأة على كتابه،
 اللهو والتغين بغري القرآن، فأقول قويل هذا، واستغفر هللا يل وألهله.

 



 

 مجُ َِّع يف األرض لقي هذه العناية   نزل من السماء أو كتااب  فأعود وأقول يف فاحتة هذه املئة السادسة: هل رأيتم كتااب    -٥٠٣
 من هللا مث من خلقه؛ علمائهم وعامتهم، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم ومالئكتهم، ؟.. 

 آن والدخول يف السلم كافة ؟أال يكفي هذا يف اإلعجاز، ودعوة غري املسلمني إىل القر  -٥٠٤
أال يكفي يف دعوة من ينتسب له من أهل اإلسالم أن يوفوه حقه ويفاخروا به الدنيا، ويستغنوا مبزامريه عن حثالة األحلان،  

 وأبحكامه عن أَْقَذاء األنظمة؟ 
وفسره ابلعمل: كان يف بعض رؤاي طويلة    واليصلح إال ملن أخذه بقوة،  ويذل من عاداه،  القرآن عزيز يعز من أعزه،  -٥٠٥

  ردها على رأسه..  كلما َتَدْهدهت الصخرة  أنه رأى رجال كأنه يَ ْثلُغ رأس آخر بصخرةرآها النيبملسو هيلع هللا ىلص وُقصت يف البخاري: 
 .! املكتوبة فإنه الرجل أيخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة قال يف أتويله:

": نعوذ ابهلل أن أنخذ القرآن: فريفضنا لسوء نواايان، أو نرفضه حنن فريفضهما أشد هذه الكلمة على القلب احلي: "  -٥٠٦
 .{زب رب يئ ىئ نئ}بشقاوتنا فنشقى به وهو مصدر سعادتنا: 

 فقد أذاعوا أن نسيان القرآن نوعان:  الفقهاء اليت َّنري منها،  لكن هذه الرؤاي تسوق ركب احلديث إىل مائدة -٥٠٧
o ألنه ليس من كسبه. فهذا اليفرع عليه حكم؛ ؛تقدم سن عارض معتاد لضعف ذاكرة أو 
o لكن   فأمجعوا أنه مصيبة على صاحبه ختتلف ابختالف قدر املنسي وطول أمده، ونسيان انتج عن هتاون وتفريط؛

 اختلفوا:
من قرأ القرآن مث نسيه لقي هللا عز  ومنهم من عدِّه كبرية ألجل احلديث املتقدم، وحديث:" ،فمنهم من عدِّه ذنبا -٥٠٨

 ..لكن أهل الصنعة يضعفونه.. أو حيمل على من هجر اإلميان به والعمل. رواه أبو داود" وجل يوم القيامة أجذم
كان يصلي    -ال نعرفه لكن هللا يعرفه-نه رجل  : إ مجيال  وهذه املسألة هلا انفذة لو اطلعت منها لرأيت مثَّ رأيت رجال    -٥٠٩

يرمحه  "  ا:فقال ملسو هيلع هللا ىلص معلق    ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص وحبه عائشة رضي هللا عنها يستمعان من احلجرة  ،ويرتمن ابلقرآن  ،يف مسجد النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ."هللا لقد أذكرين كذا وكذا، آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا

عارض يقع لكن يدافع ابملذاكرة، وهو من الشيطان ليحزن الذين وهذه اإلطاللة كشفت للفقهاء أن النسيان ال  -٥١٠
 نسيت آية كيت وكيت، بل هو ُنس َِّي،  بئسما ألحدهم يقول:قال ملسو هيلع هللا ىلص: "  آمنوا، ولذا ال ينبغي للمؤمن أن ينسبه إىل نفسه،

 . متفق عليه. "من النعم بعقلها  ا من صدور الرجال، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصي  



 

ا عن  ندافع صوارف الليل والنهار واألهل واجملتمع، مث نعود، ونعوذ ابهلل من ضياع ساعاتنا يف غري رضاه، أو بعيد   -٥١١
 ا عن مسائل تعظيم املصحف اليت أوحى هبا الفقهاء، لكن ميكن أن نعطف إليها: بنا شيئ   ظالل كتابه، وكان القلم قد ندِّ 

 هُنا: فمما نبهوا على حكمه أربع خمتلٌف ألوا -٥١٢
 توسد املصحف: حمرم، وكذا كتب العلم الشرعي اليت فيها شيء منه. 

 تطييبه: جيوز تطييبه، بل استحبه بعضهم؛ ألن تطييبه من تعظيمه، والكعبة تطيب وهو أعظم منها ومن املساجد.
ه سنة إال ما  مستحب، واألمر ليس في :جائز، وقيل :بدعة، وقيل :تقبيله ووضعه على الصدر والقيام له: فقيل -٥١٣

 روي عن عكرمة فال ينكر على من فعله.
ص فيه إن كان المرأة.  ، ألنه من تعظيمه ؛والرابعة: حتليته: فأما ابلفضة فجائز  وأما ابلذهب فُرخ 

القراءة ابب    ب البخاري يف فضائل القرآن:وقد بوِّ   تكره قراءة القرآن على الدابة ولو احلمار إذ الراجح طهارته،  وال  -٥١٤
: قال تعاىل  . وقدعلى راحلته سورة الفتح   وهو يقرأ   على الدابة، وذكر حديث ابن مغفل: قال رأيت النيبملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة 

 .{... رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}
 ويومئوكان ملسو هيلع هللا ىلص يوتر على بعريه، وقرين هذا يف زماننا : لك أن تصلي يف سيارتك وتقرأ القرآن، خاصة يف السفر    -٥١٥

ا بركرعه وسجوده إذا أمن الطريق، وليس معه أطفال يشوشون عليه، وأدركت بعض املشايخ يفعله، خاصة إذا كان مسافر  
 صلى ورده وأوتر يف طريقه.  ،اوسيصل متعب  

 وكره بعض السلف قراءة القرآن يف ثالثة مواضع: -٥١٦
 لئال يعلو غري القرآن عليه، واحلق يعلو وال يعلى...  :يف احلمام، ويف احلشوش، ويف بيت الرحى وهي تدور، قالوا 

عدم االحتشام وسرت العورة وكثرة   واحلمام يعنون به مكان االغتسال والبخار، ومثله املسابح اليوم ... خاصة مع -٥١٧
 اللغط فال يتلو القرآن فيها. 

 مع األوالد، ولعل ماء البحر وخلقه حتدث  فيه، وكنت أفعله أحياان  وأما إذا كان يسبح يف البحر فله أن يقرأ ورده كامال  
 أخبارها . 

يصل الرب إال بعد خروج وقتها صلى  وهل يصلي يف البحر؟ التنفل اببه واسع. واملفرتض إن علم من حاله أنه لن  -٥١٨
 ام يل ىل مل}يف حوادث الغرق:  بركوعه وسجوده..وهذا يطرأ يومئ ،اا ما استطاع أو مستلقي  منتصب  



 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 .{خئ حئ
حظائر البهائم،  واحلشوش اليت كرهوا تالوته فيها هي األماكن املستقذرة: يكرم القرآن أن يتلى فيها، ويشبهها اليوم    -٥١٩

 كاجلزار فيها. ، مكان الذبح والسلخ فال أبس..وإال فال واجملازر ملن ينظر ذبيحته هل يقرأ فيها القرآن ؟ إن كان معتزال  
،  واملتنزهات   ،واملطاعم  ،واملالعب  ،ويقاس غري بيت رحى عليه مما كان مثله يف الضجيج واللغط، ومنه اليوم: األسواق  -٥٢٠

أو كان عن طريق املذايع وأجهزة التسجيل اليت تشغل يف  سواء قرأ بنفسه أو أحضر القارئ ، وأندية اللياقة ،واملستشفى
 األسواق وسط َدو يِّ الناس يكره؛ إال أن يستمعه ابلسماعة اخلاصة. 

أو حمالِّ العمل؟ نعم إذا  وهل يقرأ القرآن أو تشغل إذاعة القرآن يف األماكن اليت فيها كفار كاملكاتب والشركات  -٥٢١ 
والثانية   ،مل يكن لغط، وأُمن أن يتعرضوا للقرآن ابلسب فال أبس، وحيضرين هنا سنتان عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أوالمها مبكة

 : بطيبة
ملسو هيلع هللا ىلص  قال: نزلت والنيب، {ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}: عن ابن عباس يف آية -٥٢٢

فقال تعاىل   فإذا مسعه املشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ابلقرآن، متوار مبكة، فإذا صلى أبصحابه رفع صوته 
 عن أصحابك فال  {ٰى ين ىن}، فيسمع املشركون فيسبوا القرآن بقراءتك، :أي، {نن من زن} :لنبيه

 تسمعهم.
عبادة يف بين عليه إكاف حتته قطيفة فدكية، ليعود سعد بن  ا،والثانية وكالمها يف الصحيحني: ملا ركبملسو هيلع هللا ىلص محار   -٥٢٣

األوثن   ر يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدةحىت مِّ  وأردف وراءه أسامة، وذلك قبل وقعة بدر، احلارث،
 وقرأ عليهم القرآن. فنزل فدعاهم إىل هللا، إىل أن قال أسامة: مث وقف، واليهود،

واملشركون واجلن واإلنس وهو يف البخاري، وقراءته  وذكرت قراءته ملسو هيلع هللا ىلص ابلنجم يوم سجد وسجد معه املسلمون  -٥٢٤
 أوائل فصلت على عتبة بن ربيعة، وأظن لو تتبعنا هذا لكان أكثر من هذا. 

ومما يعرج عليه الفقهاء هنا وال يقدح يف تعظيمه: ما وقع بني احلبيب وحبيبه حني كانت تتدلل وتقول:" كان   -٥٢٥
 . متفق عليهيقرأ القرآن".   مث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتكئ يف حجري وأان حائض، 



 

ا  وفيه تواضعه وحسن عشرته ملسو هيلع هللا ىلص مع احلائض خالف    ،ا، وابلقرب من النجاسة بال مماسةا ومضطجع  جواز قراءته متكئ    وفيه:
 لليهود.
ا للقرآن الذي إَّنا تعظيم   ؛ عن نغمة اهلاتف اجلوالاملنع من وضع صوت التايل بديال   ومن مباحث هذا السياق: -٥٢٦
 . مكان لغط، أو يقطع اآلية ابلرد ال يقع االتصال وهو يف اخلالء أو  حىت، و{نئ مئ} :أُنزل

 اليتحقق هنا.  ه ا، و{جب هئ مئ خئ}  فالدعاء عبادة:  فإنه مكروه، ونظريه وضع الدعاء، 
  عن الكالم، وله صوراتن: ومنه املنع على سبيل التحرمي أو الكراهة من جعله بديال   -٥٢٧

 حمادثته إال ابلقرآن كما حيكى يف بعض القصص.أال ينطق يف  أقبحهما:
 أكثر فيقول: يشتبه عليه أمران أو  أو ادخلوها بسالم آمنني  كأن يستأذن عليه شخص فيقول:أن يتمثل به أحياان   الثانية: 

 فهذه أهون. إن البقر تشابه علينا؛
وعند البيهقي:"وإايكم وحلون أهل  هتم،غناء الفساق ومقاما التطريب ابلقرآن على صفة حذر منه الفقهاء: ومما -٥٢٨

أذن هللا لشيء ما أذن لنيب   ما" ويف احلديث: وضبط خمارج احلروف، وإَّنا يزين ويرتل ابلتزام أحكام التجويد، العشق"،
 ". من مل يتغنَّ ابلقرآن اليس منِّ  ويف مسلم:" ،متفق عليه " حسن الصوت ابلقرآن جيهر به

ينفع امليت فقد  أصل له، وال على القرب، فهذا ال عليه العلماء قراءة القرآن يف: املآمت، أوه ومما أحدثه بعضهم ونبِّ  -٥٢٩
ولد   أو  أوعلم ينتفع به إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إالمن ثالث: صدقة جارية" انقطع عمله إال مما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:

 ذهب.وهو امل، القرب كحج وعمرة ورخص بعضهم يف إهداء ، مسلم" صاحل يدعو له
"، وهو حديث  اقْ َرُءوا يس على مواتكموإَّنا ورد قراءة سورة يس على احملتضر ال على القرب يف حديث أيب داود: " -٥٣٠

 . مشهور وفيه ضعف، لكن ال ينكر على من عمل به
ع: تنكيس  ا يف هذه الرحلة : مسألة تنكيس القرآن، وهو يف القسمة العقلية مخسة أنوا ومما كاشف به الفقهاء أيض    -٥٣١

 وتنكيس سور.  ،وتنكيس سورة ،وتنكيس آايت  ، وتنكيس كلمات  ،حروف
ردة والعياذ   ا التحريف أو االستهزاء صارفتنكيس احلروف حمرم، وهي أن يعكس حروف اآلية، بل لو فعله قاصد   -٥٣٢

 . (نيمالعال بر هلل دحمال)،  {ىم  مم خم  حم}:ابهلل، كأن يقرأ
 ا كسابقه؛ كأن يقرأ: الناس برب أعوذ قل.حمرم أيض  الثانية: تنكيس الكلمات، وهو 



 

وا أحد مل يلد ومل يولد هللا الصمد قل هو هللا  ا حمرم؛ كأن يقرأ: ومل يكن له كف  الثالثة: تنكيس آايت، وهذا أيض   -٥٣٣
 أحد.

 . مسلم".  ليس عليه أمران فهو ردمن عمل عمال  " وهذه الصور الثالث: تبطل هبا الصالة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
وهو أقرب إىل احلدث خاصة يف قصار السور كأن يقرأ آخر السورة يف الركعة    هذا مكروه،  تنكيس السورة،  الرابعة:  -٥٣٤
 لكن تصح الصالة.  وأوهلا يف الثانية، ،األوىل

بعض الفقهاء خاصة يف الفريضة،كأن يقرأ  وهو مكروه عند وهذا مباح لكنه خالف األوىل، ،اخلامسة: تنكيس السور
 والليل يف الثانية.  الضحى يف األوىل،

من كره بناه على خمالفة اهلدي الغالب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وترك ترتيب املصحف، واستدل على اجلواز بتقدمي النيب ملسو هيلع هللا ىلص    -٥٣٥
 النساء على آل عمران يف صالة الليل كما يف حديث حذيفة يف الصحيح. 

صدق هللا العظيم بعد التالوة، وهذا ذكر من األذكار يؤجر عليه   من الفقهاء وأئمة الدين: قولومما رتبه املقسطون    -٥٣٦
 جي يه ىه}، وقال: {ىه مه جه ين ىن}وقال: ،{يث ىث نث}قائله، فإن هللا تعاىل يقول: 

 .{خي حي
مِّا رأى احلسن واحلسني  ، فهذا جائز، كما فعل ملسو هيلع هللا ىلص للكن قوله له صوراتن: األوىل: أن يقوله لعارض أو أحياان   -٥٣٧
 ين  ىن  نن}  صدق هللا:   قميصيهما وهو خيطب، نزل فحملهما ووضعهما بني يديه، مث قال:يف  ان  يتعثر 
 ي.الرتمذ.  {ٰى
الثانية: أن يلتزمه بعد كل تالوة؛ فهذا حمدث إضايف جيب تركه؛ إذ مل يكن ملسو هيلع هللا ىلص وال أصحابه يفعلونه، ال بعد التالوة    -٥٣٨

 ا: وال يف دعاء اخلتم يف الصالة احملدث أيض  
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ماذا يقول إذن إذا أراد ختم التالوة: إن كان وحده سكت، أو انتقل إىل ذكر آخر، كما كان ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ مث يقوم،  -٥٣٩

 . متفق عليه.  حسبك يكفي، أو يقول ما قاله النيب ملسو هيلع هللا ىلص البن مسعود:أو يقرأ مث يكرب ويركع. وإن كان يُقرأ عليه فيقول للقارئ:  

http://saleh-alshamrani.com/article/182


 

القرآن الذي   وهو من تدبر. أدميوا النظر يف املصحف ومنها: إمرار العني يف املصحف عبادة، قال ابن مسعود: -٥٤٠
 لكن هناك أمران:  يثاب عليه،

o  .أنه دون ثواب القراءة 
o {مل خل حل جل مك لك} :ملسو هيلع هللا ىلص يفعل لسانه به،كما كان حىت حيرك  تصح به الصالة يعد تالوة  وال ،  

 وأكمل مراتب التالوة: اجتماع القلب واللسان.
 ا، فالواجب السعي يف تغيريه. ا راتب  ومنها: إمامة من يلحن يف قراءته: إن كان إمام   -٥٤١

 وإال فال.  ،ا يغري املعىن صحتوإن كان إماما عارضا؛ فإن أقام الفاحتة ومل يلحن فيها حلن   
 وفيه ثالثة أقوال:  وهي: حكم بيعه وأتجريه ورهنه، عظموه فيها،  مث أتى الفقهاء على مسألة -٥٤٢
o قطع يف بيعه. وددت أن األيدي ت ولقول ابن عمر: ا لكالم هللا،تعظيم   ؛وهو مشهور مذهب أمحد ،التحرمي 
o ملا روي من ذلك عن الصحابة رضي هللا عنهم.  ؛عن أمحد يف رواية والكراهة 
o والورع تركه.  ، على أصل اإلابحة واجلواز 
 أخطاء:  لكن ننبه يف الوقف على ثالثة  وأما غري ذلك من املعاملة كإعارته ووقفه والوصية به وإرثه فجائز،  -٥٤٣

ألن   املساجد زخرفها وازيَّنت هبا حىت صار حيول احلول عليها دون أن تُقرأ؛األول: تكدس املصاحف،حيث أخذت 
 وهذا هدر كبري مع وجود احلاجةيف اخلارج. أعدادها أكثر مما حيتمله املسجد من املصلني،

  

 



 

فيها فال جيوز    اخلطأ الثاين: تغيري املصاحف القدمية، أظن هذا تقدم، وأنه ظلم وتعد  على الواقف األول مادام يُقرأ -٥٤٤
 .التصرف فيها، وهذا عام يف مجيع األموال الوقفية كسجاد املساجد واملكيفات وحنوها

 وهذا له ثالث صور: نقل املصاحف، الثالث: -٥٤٥
o  أو من جامع إىل مسجد أو  إىل خارجها  من مكة  أو  أن ينقله من فاضل إىل مفضول،كنقله من احلرم إىل خارجه  

 ل هذا الجيوز.من مسجد قدمي إىل حديث،ك
o فجائز بشرط أن يتعطل نفعه يف األول. ينقله من مفضول إىل فاضل؛ أو 
o فجائز إن كان أنفع للواقف.  من مساو  ملساو؛ أو 
ألن   ؛ويف هذا السياق من قصة القرآن ننبه إخواننا املسلمني إىل أنه ال ميكن وقف املصاحف يف احلرمني اليوم -٥٤٦

حريصة على نوعية املصاحف وعددها، وال ينبغي للباعة حول احلرمني أن يغرروا ابحلجاج واملعتمرين   -حرسها هللا-الدولة  
 . يف هذا حىت يبينوا هلم

  وأظن تقدم هلا ذكر: مل يكن السلف يطمعون يف أخذ عوض  على كتابة القرآن وتعليمه،  ومثة مسألة تشبه هذه، -٥٤٧
 . احلج أوغريها اإلمامة أو  تعليم القرآن أوسواء يف  واملؤمن يتورع عن املتاجرة بدينه،

 .{جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل}: ويقولإىل هللا  لقد لبث نوح عليه السالم ألف سنة يدعو
عن ظهر قلب؟ قال الفقهاء: األفضل   من املصحف أو  ومن مباحث الفقه ومسائل التفضيل: هل األفضل القراءة  -٥٤٨

 استواي: ما حقق اخلشوع وحضور القلب، فإن 
o ملسو هيلع هللا ىلص. ألنه هو فعله ؛عن ظهر قلب :قيلف 
o ابلعبادة، وكان السلف ومنهم أمحد يعجبهم النظر يف  الشتغال حاسة البصر ؛القراءة من املصحف أفضل :وقيل

 املصحف.
وإَّنا    لكن ليس له أصل يعتمد عليه،  ،وهو جائز  ومما عرضه الفقهاء يف ابحة القرآن وأهله: احللف على املصحف،  -٥٤٩

  ويغلظون ابملكان كاملسجد،   فيغلظون به،  ابب تغليظ األميان،  يذكرونه يف كتاب القضاء،،  نقله الشافعي عن بعض القضاة
 هو. والصيغة:كوهللا الذي الإله إال ا،واحلال كأن يكون واقف   والزمان كبعد العصر،

 



 

 ا. احلالف طاهر  وشرط القسم على املصحف أن يكون  -٥٥٠
 وال جيوز أن حيلف على غريه من الكتب اليت قد حرفت كالتوراة. 

 وإن كانت اليمني يف خصومة فالكذب فيها كبرية عظيمة، وهي الغموس. 
 ا وأراد أن يتحللها جاز، ويكفر كفارة ميني. ولو حلف على املصحف ميين  

من حلف " قال ملسو هيلع هللا ىلص: جيوز، ابملخلوق من الورق والكاغد فالومن املسائل: احللف ابملصحف، فإن قصد احللف  -٥٥١
وكان   ألن كالمه صفة من صفاته،  وإن قصد احللف بكالم هللا وهو الغالب فجائز؛. الرتمذي  "أشرك أو كفر  هللا فقد بغري

 وحنوها من الكتب اليت حرفت. لكن الجيوز أن حيلف ابلتوراة  ومل يكره أمحد، بعض السلف يفعله،
  يف مثل:  احلديثة،كما اإلمالء به القرآن: إجياب كتابته ابلرسم العثماين حىت ولو خالف قواعد ومما نصح الفقهاء -٥٥٢

  وفيه قرار من هيئة كبار العلماء، واجملمع الفقهي،  عليه يف كتابة املصاحف، أمر جممعٌ  وهو ،""الصلوة ، والسموات، الربوا
 ب الدراسات العليا يف رسائلهم. وهو الذي ينبغي أن يلتزمه املؤلفون وطال

وجيوز عندهم اإلسرار واجلهر بقراءة القرآن، واألفضل ما معه خشوع وحضور قلب، وشرط اجلهر عدم األذية، أو   -٥٥٣
جيهر بعضكم على بعض ابلقراءة فتؤذوا  ايأيها الناس كلكم يناجي ربه فال" ملسو هيلع هللا ىلص: قال التشويش على املصلني وحنوهم،

 .{ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}  :التنزيل". ويف املؤمنني
ُيكره، بل يُقال:   وسورة العنكبوت... وقال بعض السلف:  سورة البقرة، ا بال كراهة أن يقال:وجيوز عندهم أيض   -٥٥٤

البقرة،  ا أن يقول: سورة أبس  َر السورة اليت ُتذكر فيها البقرة.. وقد بوب البخاري يف صحيحه اباب  فقال: " ابب من مل ي
 وهو قول مجاهري العلماء.  وسورة كذا وكذا"..وذكر أحاديث تدل على اجلواز،

 . واألفضل أن يتم اآلية وجيوز قطع القراءة لعارض، كحاجة له، أو رد على اجلوال، -٥٥٥
ورة البقرة، حىت  ا، فقرأ سقال انفع: كان ابن عمر رضي هللا عنهما إذا قرأ القرآن مل يتكلم حىت يفرغ منه، فأخذت عليه يوم  

 . البخاريانتهى إىل مكان، قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: ال، قال: أنزلت يف كذا وكذا، مث مضى.
وأنصح إخواين بعدم استصحاب اجلوال يف املسجد أو مكان القراءة، فإنه من كمال العقل ومتام التوفيق، فكم من   -٥٥٦

 ا، وهذا ضرب من احلرمان. رسالة اتفهة يسرتسل معها، مث يقوم دون أن يقرأ شيئ  مريد للقراءة يتهيأ هلا مث يصرفه اتصال أو  
 



 

 واجلاد املوفق ال ميكن أن ُيساوم على ثالث: -٥٥٧
o  .حزبه اليومي من القرآن 
o .وحزبه من صالة الليل 
o   .ووقت مراجعة العلم ودروس أهله 

إنه طرأ علي  "فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة قال ملسو هيلع هللا ىلص: "وعند أيب داود يف حديث أوس الثقفي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبطأ عليهم قال:  
 ". جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حىت أمته 

وهو   فقومته ورجعته عبادة، ويستغين عن سؤال غريه، واألوىل ملن أراد القراءة أن يتناول املصحف بنفسه من رفِّه، -٥٥٨
ا فكان أحدهم يسقط السوط من يديه وهو على  شيئ   أعز لنفسه، ولقد ابيع الصحابة رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص على أاليسألوا الناس 

 .{جي يه ىه مه} فرسه فينزل ألخذه دون أن يسأل غريه مناولته: 
 وإذا قطع القراءة مث عاد هلا فهل يعيد االستعاذة ؟ نعم يعيد يف حالتني:  -٥٥٩ 

o .إذا طال الفصل 
o  .أو قطع يريد الرتك واإلنصراف مث عنَّ له أن يرجع 
: ويستحب أن  -٥٦٠  يقطع القراءة خلمس 
o   ا ومرِّ على قوم.للسالم إن كان يقرأ ماشي 
o .أو لصالة الراتبة أو بني األذان واإلقامة 
o س. أو لتشميت عاط 
o أو إجابة مؤذن 
o .أو نصح مسلم 
 وجيب أن يقطع التالوة خلمس  :  -٥٦١
o لرد سالم إن ُسل ِّم عليه وحده، وال يكتفي ابإلشارة . 
o .وإلقامة املفروضة 
o  مبعروف.أو أمر 



 

o  .أو هني عن منكر 
o   .أو دعوة والدة أو والد 

 ملا فيه من ترك إجالل املصحف. ؛وحيرم قطعها بكالم حمرم وفاحش
عند ابتداء التالوة يف الصالة   وهي سنة مؤكدة يف قول مجاهري الفقهاء،  واالستعاذة أمجعوا أهنا ليست من القرآن، -٥٦٢

 ين ىن نن من زن}  سلف جتب لألمر هبا يف قوله تعاىلوقال بعض ال يف الفاحتة وغريها، وخارجها،

 يف حديث املسيء. وألنهملسو هيلع هللا ىلص مل يذكرها ألن القراءة ال جتب، لكنه للندب عند األكثر؛،  {زي ري ٰى
 وحملها يف الصالة يف أول ركعة، وإن استعاذ يف كل ركعة فال حرج.  -٥٦٣

 ويسر هبا غالبا إال إذا أراد التعليم .
فقد كان   "،أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثهاآلية، أو يتعوذ بقوله: "وصيغتها كما يف 

 . رواه أبو داود وصححه األلباينملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ هبا إذا قام من الليل. 
 وجيوز يف االستعاذة أربعة أوجه مع البسملة والسورة: -٥٦٤
o  السورة. قطع اجلميع: يستعيذ مث يبسمل مث يبدأ 
o ويبسمل ويشرع يف السورة. وصل اجلميع: يستعيذ 
o قطع االستعاذة: يستعيذ مث يبسمل ويشرع يف السورة . 
o  .وصل االستعاذة والبسملة فقط مث يشرع يف السورة 

 
 أوجه: مع البسملة أربعة بسورة ويف وصل سورة -٥٦٥
o :السورة. مث يبسمل مث يشرع يف  مث يستعيذ  ينهي السورة قطع اجلميع 
o :وأول السورة.  والبسملة ابالستعاذة السورة يصل آخر وصل اجلميع 
o والسورة.  األوىل مث يصل االستعاذة والبسملة قطع السورة 
o وهذا ممنوع.  ويقطع مث يشرع يف السورة، والبسملة ابالستعاذة  وصل السورة 

 



 

 وبني األنفال والتوبة ثالثة أوجه بال بسملة:  -٥٦٦
o  عليم( من األنفال مث يبدأ :براءة. القطع: فيقف على( 
o  .السكت: بعد عليم بال نفس، مثَّ االبتداء أبوَّل براءة 
o  :صل )عليم( أبوَّل سورة )براءة(، ابإلقالب.يالوصل 

   قال بعضهم:  
ال      وبني األنفال وتوبة  بال   بسملة قفا  أو اسكت أو ص 

 والبسملة تستحب يف موضعني: -٥٦٧
o  السور عدى التوبة. عند ابتداء 
o .وعند ابتداء القراءة من أوساط السور ولو من التوبة على الصحيح 

 ومهما تصلها أو بدأت براءة     لتنزيلها ابلسيف لست مبسمال
 سواها ويف األجزاء خري من تال      وال بد منها يف ابتدائك سورة 

 التوبة.  :أي ، وقوله: سواها 
قسمت أهنا آية لكنها ليست منها حلديث: " :ألهنا منها، والصواب  ؛قراءة الفاحتة وجتب البسملة عند بعضهم يف -٥٦٨

فبدأ ابحلمد ومل   "،الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: }احلمد هلل رب العاملني{....
 يذكرها. وفيها خالف كبري ال تطيل بذكره. 

العظيمة والدقائق اليت صاحبت قصة القرآن تدل على عظمته، وعلى حفظ هللا له، وإن يف  هذه احلركة الفقهية  -٥٦٩
وليس املراد آحاد املسائل فهي مبسوطة يف مواضعها لكن   تضاعيف كتبهم ما حُيار فيها، وتقصر بسطة مثلي أن حييط هبا،

 س. ولكن نسايس النفو  ،ولوال خشية اإلمالل لنعلم كيف كانت هذه احلركة مذهلة،
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه فإن يف آداب التالوة وتعلم القرآن أال يُقد م عليه إال مع انبساط الروح، قال ملسو هيلع هللا ىلص: " -٥٧٠

 متفق عليه ". قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه



 

قاته فإن  وااللتحاق حبل  وهنا ميكن أن يقال شيء يف تعليم األوالد القرآن: أنه ال يستحب إكراههم على تعلمه، -٥٧١
ويصلح أن نذكر حديث ابن  ا على قلوهبم ولو بعد حني، ومثله ضرهبم يف احللقة على عدم احلفظ،ا سيئ  هلذا ارتداد  

 . متفق عليهمسعود:كان النيبملسو هيلع هللا ىلص يتخولنا ابملوعظة يف األايم،كراهة السآمة علينا.
فإن أبيت فمرتني،   ناس كل مجعة مرة،وأود ملن حيب التصدر أن يتبصر قول ابن عباس ألحد تالميذه: حد ِّث ال -٥٧٢

 فتقص عليهم، وال ألفينك أتيت القوم وهم يف حديث من حديثهم،  وال متل الناس هذا القرآن، فإن أكثرت فثالث مرار،
 البخاريولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه... فتقطع عليهم حديثهم فتملهم،

ئل الفقهية لكن نعود إىل بعضها اترة أخرى، فإن معينها مل ينضب بعد،  ا عن جفاف املساال أبس، أخذان جانب   -٥٧٣
  هنا وهناك يف هذه القصة .. وال زالت معارف القرآن تفجر عيوان  

هنا: هل يصح أن يكون    فمن ذلك مسألة كان ذ ْكرُها عند ذكر حكم بيع املصحف أوىل لكنها فاتت فنستدركها  -٥٧٤
ل يف نصوص القرآن مامينع؟ فإن الفقهاءحلِّقوا بنا مرة لريوان من علو ِّ ما ال يقع حتت نظر  ا يف عقد النكاح؟ وهالقرآن مهر  

 أمثايل من الطالب وأهل القرآن الذين اليدركون من فقهه إالبعض الرسوم:
 واجلواب: هناك ثالث صور يف هذا:  -٥٧٥

ألنه   ؛ومن منع من بيع املصحف كمذهبنا مينع هناا، ا، فالذي جييز بيعه جييز جعله مهر  ا مهر  أوهلا: أن يدفع هلا مصحف   
  ىه }:  عندهم، واملال عني أو منفعة، وأما أين ذكر املال يف الصداق يف القرآن ؟ ففي قوله سبحانه  وال متموال  ليس ماال  

 .  {جي يه
ا  فال يصح أيض    ،للزوجةالصورة الثانية: أن تقول: مهري أن حتفظ القرآن.. فهذه منفعة لكنها للزوج وليس متقومة    -٥٧٦

 يف قول أكثرهم.
 ني مي }  ولقوله:  السابقة؛  فاجلمهور على املنع لآلية  أن جيعل تعليمها القرآن أو بعضه هو مهرها،  الثالثة:  -٥٧٧

 . يقصد هبا إال هللا  تعليمه قربة ال ألم ؛{يي ىي
هي ملن   أو حادثة عني  واجلمهور قالوا: "القرآنمعك من  ملكتكها مبا" لقولهملسو هيلع هللا ىلص: يف رواية يصح؛ وقال الشافعية وأمحد

 خامت حديد.  ليس معه ولو



 

وأما   ا لكثرة احلركة،ومن الفقه القرآين الذي يذكرون: القراءة من املصحف يف الصالة ؟ أما يف الفريضة فيكره جتنب   -٥٧٨
 وقد روي أنه كان لعائشة عبد يؤمها يف املصحف.  يف النافلة فاألمر واسع،

 زهري:كان خياران يقرءون يف املصاحف. وقال ال 
 واألوىل أن جيعله على حامل قريب فإذا احتاج قلب الورقة قلبها.  

 ملسو هيلع هللا ىلص ورو ِّحوا به عن أنفسكم: مث خذوا بني مسائل الفقه هذا املشهد القرآين للنيب -٥٧٩
 اد أن يتخري مايقرأ من القرآن،ا إذا أر من الفقه لإلمام وللمنفرد أيض   وفيه شيء مشهد يصوره القارئ الفذ ابن مسعود، 

 سورتني يف كل ركعة". من املفصل، فذكر عشرين سورة ملسو هيلع هللا ىلص يقرن بينهن، اليت كان النيب يقول: "لقد عرفت النظائر
السور املتشاهبة يف معانيها ومواعظها أو أحكامها، كالتكوير واالنفطار، والقمر واحلاقة يف ذكر أهوال   :أي،  النظائر  -٥٨٠

 يوم القيامة.
وليس هذا الذي يعنينا اآلن، لكن بعض املشاهد كاشفة لقلة علمنا وضعف تعبدان كهذا املشهد .. من منا يقرن هذه   

 السور، فيقرأ السورتني يف ركعة:
فصلها يف رواية السنن: الرمحن والنجم يف ركعة، والقمر واحلاقة يف ركعة، والطور والذارايت يف ركعة، وإذا وقعت  - ٥٨١

ركعة، واملعارج والنازعات يف ركعة، واملطففني وعبس يف ركعة، واملدثر واملزمل يف ركعة، وهل أتى والقيامة يف ركعة، ونون يف  
 وعم واملرسالت يف ركعة، والدخان والتكوير يف ركعة. 

رأ مبثلها يف  وهذا اإلقران هل يعين به ابن مسعود يف صالة الليل أو يف الفريضة أيضا ؟ اجلواب حمتمل، لقد كان يق -٥٨٢
؛ لكن صار فينا ضعف .. فإن هذه النظائر قريبة من قراءة أمل تنزيل الفريضة، بل قرأ مبا هو أطول، وإذا فعل مل يكن مطوال  

 وهل أتى يف فجر اجلمعة ..
وى  بعض األئمة واملأمومني أخذوا حديث معاذ رضي هللا عنه: أفتان أنت اي معاذ .. أخذوه ُنصبا يعلقون عليه اهل  -٥٨٣

لكن نتعامى   ،صالة أكثر الناس اليوم لو صدقنا مع أنفسنا ال تشبه صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يف طوهلا وال يف روحها، يف العجلة
 ونتعامى وندافع سطوة املأمومني حبديث معاذ ...

يكن له مزمار  وأان ال أدعو إىل منازعة املأمومني وال إحلاق املشقة هبم، بل يتخوهلم ويسدد ويقارب، خاصة من مل  -٥٨٤
 تراتح له األمساع، ولكن أريد أن نعرف قدر أنفسنا. 



 

وإذا كان يف هذه احلروف فسحة فإين أهاتف بعض األئمة الذين ال أصوات هلم أن يتقوا هللا يف أنفسهم ويعودوا  -٥٨٥
اوز صالته أذنيه كما  ، فإن من أبغضه الناس لدينه أو لدنياه ال جتالقهقرى عن احملراب ويقدموا من هو أندى منهم صوات  

 عند الرتمذي.
وإن كانت طمعته يف راتب اإلمامة شديدة فينيب عنه من يراتح له املأمومون ويتفرغ هو لعدِّ راتبه... لقد ذكرت  -٥٨٦

ا يف احملراب وخشبة ا ال يراتح لصوته إنسن وال جان واشتكاه مخسون من مجاعة املسجد، لكنه صار عمود  قبل مدة إمام  
 لكن نسأل هللا العافية.  ،ملنرب، وكان حقه أن يذوب من االستحياء من خشب ا

 
رَي جُنُِّم أرواحنا..سأنقل الكرام إىل َمرأى ُمون ق الثنني من الصحابة تغرِّاب يف بعثة   نبقى قليال   لو -٥٨٧ يف ريف السنة والس 
مث   على خمالف، كٌل منهما  عنهما،  ومعاذ بن جبل رضي هللا موسى عبدهللا بن قيس، ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن: أبو بعثهما رمسية،

 احلديث؟  احلوار؟ وكيف تذوقا هي مائدة تزاورا: فكيف كان اللقاء ؟ وما
 يف حساابت عصران :   ا يف حساابهتم ال ا عظيم  شيئ   مِّا التقيا تذاكرا ل -٥٨٨

 أتفوقه تفوقا. القرآن؟ قال: هللا،كيف تقرأ فقال معاذ: ايعبد القرآن وقيام الليل، تالوة تذاكرا: 
  ماكتب هللا يل،  فأقرأ قضيت جزئي من النوم، فأقوم وقد أانم أول الليل، أنت ايمعاذ؟ قال: فكيف تقرأ موسى: قال أبو 

 أحتسب قوميت. فأحتسب نوميت كما
 اسأترككم تعيشون مع هذا احلدث القرآين كيف شئتم، وإن كنتم تعجبون من اهتمامهم ابلقرآن؟ فإين أعجب أيض    -٥٨٩

من حسن اهلدي، وفصاحة اجلواب، وفخامة املفردات اليت استوقفت حىت سيبويه: اتفوقه تفوقا .. يعين أالزمه مالزمة،  
 ا على مهل.ا، أتلوه متلذذ   وهنار  ليال  

خنتم مسائل الفقه القرآين بعودة عجلى على القراءات.. دعا إليها أن أحد األئمة صلى ابلناس اجلمعة ابجلمعة   -٥٩٠
افقون تطبيقا للسنة، وقرأمها برواية قالون عن انفع، فكأن أحد اجلهال استنكر هذا فقلت لعله وأمثاله يقرأون هذه  واملن

 احلروف:



 

 يتبصر به طالب العلم وأهل القراءات لكن الأبس أن نقول فيها قوال    ا من هذا يف أوائل هذه القصة،أظن ذكران شيئ    -٥٩١
عن مذاهب  ا وللقراء مذاهب ختتلف شيئ   فإن اإلنسان عدو ما جهل..  ملسائل منازهلا،وينزلوا ا ا، حىت يعذر بعضهم بعض  

 لسعة الفقه. ؛أوسع ومذاهب الفقهاء ا للصنعة،احتياط   ؛أضيق فمذاهب القراء الفقهاء،
سالم املتبوعون  ومل يتنازع علماء اإل  فأما القراءات املتواترة فإهنا كلها حق، للمؤمن أن يقرأ هبا يف صالته وخارجها، -٥٩٢

 معينة..  يتعني أن يقرأ بقراءة أنه ال من السلف واألئمة كما قال شيخ اإلسالم:
 ُمْنك ر. واإلنكار على ال صحيح أن الذي عليه العمل ترك التنوع عند التشوش لكن البحث يف النظر الفقهي،

سواء يف الصالة  ا هلا، قراءة ثبتة مادام ضابط  على من قرأ أبي  وقد بني رمحه هللا هو غريه أنه ليس ألحد أن ينكر -٥٩٣
ألن االختالف بينها كما تقدم اختالف تنوع، كاالختالف بني أنواع استفتاحات الصالة، وأنواع صفة اآلذان   أوخارجها؛ 

 وغري ذلك،كله حسن يشرع العمل به ملن علمه.  وصفة صالة اخلوف، واإلقامة،
ال ختتلفوا، فإن من ملسو هيلع هللا ىلص: "  يعلم أن ينكر على من علم، وال أن خيالفه، كما قال النيب  ومما قاله رمحه هللا: ليس ملن مل  -٥٩٤

". وهذا كله كما قلنا يف القراءات املتواترة، وأما الشاذة اخلارجة عن رسم املصحف العثماين،  كان قبلكم اختلفوا، فهلكوا 
 فقسمان:

 قسم مل يصح إسناده فهذا اليقرأ به إمجاعا.  -٥٩٥
مها   فهل يقرأ هبا ؟ قوالن للعلماء، ،(فصيام ثالثة أايم متتابعات ) سناده ومل يبلغ التواتر كقراءة ابن مسعود:وقسم صح إ 

 روايتان عن مالك وأمحد: 
 دون القراء. وهذا مما توسع فيه الفقهاء قرأوا هبذه احلروف يف الصالة، ألن الصحابة والتابعني جيوز؛ األوىل:
لعدم التواتر، وثبوهتا يُدفع أبهنا منسوخة ابلعرضة  ؛ وهو قول أكثر العلماء ال جيوز ذلك، والثانية وهي الصواب:  -٥٩٦

ال يقرأ هبا يف القراءة    قول ثلث:   رضي هللا عنهم. ومثة   ومُجع املصحف عليها إبمجاع الصحابة  األخرية اليت كان يقرأ هبا زيد،
 بقرآنيتها. لعدم القطع ؛ وهي الفاحتة مع القدرة عليها، الواجبة
 وأما تنويع القراءات يف الصالة فله ثالث مراتب: -٥٩٧

 أن يقرأ بواحدة من العشر يف مجيع الصالة؛كقراءة انفع أو ابن كثري فهذا ال نزاع يف جوازه وتقدم. األوىل:



 

سواء غري الرواية أوغري القراءة   وهذا جائز يف قول كثري من الفقهاء،  بغري ما قرأ به يف األوىل،  أن يقرأ يف الركعة الثانية  الثانية: 
 برأسها. 

الثالثة: أن يقرأ يف الركعة أو السورة الواحدة كالفاحتة ابلتلفيق والرتكيب بني روايتني أو أكثر من قراءتني ، فهذا مينعه    -٥٩٨
وشيخ اإلسالم  أئمة القراءات دفعا ملفسدة التبديل واخللط، وجوزه طائفة من الفقهاء وهو اختيار ابن العريب والنووي 

 .النفل سواء يف الفرض أوةألنه كله من عند هللا، ؛وغريهم
وابن اجلزري    لكن قيده النووي يف التبيان،   "،فاقرأوا ما تيسر"  ملسو هيلع هللا ىلص:  وهذا القول أقرب إىل اليسر الذي أشار إليه قوله  -٥٩٩

( بتشديد األوىل ورفع زكراي،  ) يقرأ:وغريمها بشرط أال خيتل املعىن عند التلفيق على وجه اليصح يف اللغة كأن  وكفَِّلها زَكرايِّ
 أو العكس خيفف وينصب، والصواب إن خفف رفع، أو شدد نصب. 

 ومن األمثلة اليت قد يقع فيها اخلطأ بسبب التلفيق: -٦٠٠
اجلمهور ورفع كلمات من  آخذا رفع آدم من قراءة ابلرفع فيهما؛ {حنخن جن مم خم حم جم هل} لو قرأ:

 وكذا ابلنصب فيهما.  اختل املعىن ومل يستقم يف اللغة، ابن كثري،
 تعني رفع املالئكة. {تُنزلُ  ما} قرأ:إن   {لك اك يق ىق يف} ويف قوله:

 مل يسم فاعله: وإن قرأ ابلبناء ملا ا، نصب املوت حتم  ، {مئ زئ رئ ّٰ ِّ } وإن قرأ: -٦٠١
 ا. حتم    {املوت }رفع  ،{ُقضي}

  تعني رفع  ،{يُرى }وإن قرأ: ا، حتم  { مساكَنهم} بضمري اخلطاب نصب {إالمساكنهمترى  فأصبحوا ال} وإن قرأ:
 .{مساكُنهم}

 ..وهكذا. {بنيانُهُ } تعني رفع،  ِ سَ أ  :  {نث مث زث} وإن قرأ:
 لكن ميكن أن يزاد قيدان آخران عند القول ابجلواز: -٦٠٢

 األول: أن يكون التلفيق يف التالوة ال يف الرواية حىت تبقى القراءات منضبطة على أصل وضعها.  
الثاين: أن يكون ذلك للمنفرد، ال إلمام اجلماعة؛ فإن دفع مفسدة التشويش مقدم على ما يرجى من املصلحة، وهذا  

 الذي عليه العمل.



 

نويع يف القراءات وهي مرتبة اجلمع، أبن يقرأ كل آية بعدد القراءات بقي من فقه هذه املسألة مرتبة من مراتب الت -٦٠٣
 اليت فيها قبل أن ينتقل إىل اليت بعدها، وهذه هلا حالتان : 

يعود    مث   {ين ىن  من}  : فهو من االجتهاد الذي فعله طوائف من القراء،كأن يقرأ  ،اجلمع ألجل احلفظ والدرس
 فيقرأ:)مالك(.

يفعله يف الصالة أو يف التالوة، فهذا ال جيوز، بل قال شيخ اإلسالم: هو بدعة مكروهة، وهذه احلالة الثانية: أن  -٦٠٤
الصورة هي اليت وصفها رمحه هللا ابلبدعة ال كما ظنه بعض الباحثني أنه يعين جمرد تنويع القراءات يف الصالة اليت ذكرانه يف 

 املراتب السابقة، وهللا أعلم.
لكن   وتكون هذه احلروف بعدد صفحات مصحف املدينة،  وأكتفي هبذا القدر،  م إىل الدواةكنت أود أن أرد القل   -٦٠٥

 هلذا الكتاب العزيز، ا أن أهز خنلة األفكار لعلها تساقط ما يكون به وفاءوأحب أيض   وقطوفها دانية، مثار القرآن ابقية،
 واتبعها.  هاا ملن كتبوأسأل املوىل أن جيعلها بلسم   ونستكمل به الثواب والفائدة،

 
 عن حديث القرآن عن وأما الفقه فتكفي هذه القالدة إال أن جيول شيء ال ق بل لنا بدفعه، لكن نكتب مُجال   -٦٠٦

 القرآن، وموضوعاته، وعن هداايت األجزاء والسور، ومناسباهتا واآلايت، ومعلومات متفرقات، وما يفتح هللا به. 
 والقرآن ال يشقى به جليس يصدق معه:  -٦٠٧

 .فاملاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة
 متفق عليه والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران. 

 خس حس جس مخ} من كرمي:   {ىل مل خل}: وكيف يشقى به والكرم يفيض من أطرافه، فهو كالم كرمي -٦٠٨
  ل{مي خي حي جي} :به كرمي على كرمي مز ل {ىق يف ىف يث ىث} ل{مص خص حص مس

 به مع السفرة الكرام. املكهن
 لكن قبل اإليغال فيما ذُكر ُأحر ِّج على أهل القرآن أن يَ ْقدُروه قدره أبمرين: -٦٠٩

 فإن آخذي القرآن أصناف:  ، والعمل به ،بضبطه



 

استلموا الذين    هم خري الربية،  وهم الصحابة واتبعيهم، وأئمة القراءات، ورواهتم ومن أخذ عنهم، وهؤالء  صنف هم كذلك،
 ". خريكم من تعلم القرآن وعلمه"  وثيقة النجاح خمتومة خبامت:

 وصنٌف منافقون يقرأونه ويُظهرون أهنم من أهله وهو بريء منهم.  -٦١٠
أجزاء ، وآمنوا  فَجزَّؤوه    {يل  ىل  مل  خل}:  وصنٌف أهل أهواء، جيعلونه قراطيس يبدوهنا وخيفون كثريا،  

 إال ما ُأشربت أهواؤهم.ببعضه وكفروا ببعض، فال أيخذون منه 
 وصنٌف ال يلتفتون إليه بكلياهتم. 

 ولقد شهَِّر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببعض هؤالء، وضرب هلم األمثال، بل صاروا يف املثل السائر، فقال: -٦١١
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن: كاألترجة طعمها طيب، ورحيها طيب والذي ال يقرأ القرآن: كالتمرة طعمها طيب  " -٦١٢

، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن:  وال ريح هلا، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن: كمثل الرحيانة رحيها طيب، وطعمها مرِّ 
 متفق عليه.  "، وال ريح هلا كمثل احلنظلة طعمها مرِّ 

تْ رُجِّ مث تتفكروا،  قبل أن نوفض يف احلديث أال حتبون اي أهل القرآن واإلميان واألترج أن تشرفوا على واحدة من األُ  -٦١٣
مل ا األُتْ ُرجَّة دون غريها من الثمار.. ؟ لقد مجعت هذه الثمرة أكثر من عشر خالل ذكرها شراح احلديث كانت هبا أشبه ما  

 يكون ابملؤمن الصادق يف أخذه للقرآن:
  ، حسنة املنظر ،لذيذة املذاق  ،جليلة احلجم ،لينة امللمس ،فرحة اللون ،غالية الثمن ،إهنا مثرة كاملؤمن: طي ِّبة الريح -٦١٤

 بيضاء اجلوف كقلب املؤمن. ،كالقرآن  يفر منها اجلن ،يُتداَوى بق ْشرها
بل صادفوه   ،ا إىل أصناف  متسحوا ابلقرآن ومل يشرفوا به: فمنهم صنٌف إَّنا هم خونة مل يكتفوا ابإلعراض عنه عود   -٦١٥

 فجمعوا النأي والنهي حىت اهلالك. ، {جيحي ٰه مه جه هن}: ابلعداء وهم الذين وصفهم هللا بقوله

 حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع}ا وجزاؤهم يف نفس السورة: وصفهم أيض   وهذا -٦١٦

هؤال الذين يصدفون ُكتِّاب ومستشرقون غلبهم احلسد   جنو،  {هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك
 التاريخ.  أبنفسهم يف قمامةحىت ألقوا  وما طعنوا إال أنفسهم وهم ال يشعرون، اإلنصاف فطعنوا، وقلة

 



 

 ا، مهُِّه التزين به واالسرتزاق، فال عبادة وال عمل إال كما العوام..ا ال ابطن  ومن الناس من ينتسب للقرآن ظاهر   -٦١٧
والتسميع كبِّه  ولقد قلنا من قبل: القرآن ال يهدي إال لليت هي أقوم، وال يُطلب به إال اآلخرة، ومن طلب به الدنيا والرايء 

 يف النار.. 
  بل جتارة،  اليتلونه عبادة وإن فيمن ينتسب للقرآن اليوم يف بعض العامل اإلسالمي أانس دنسوا أنفسهم ابألطماع، -٦١٨

وإن من النصيحة لكتاب  لكنه بؤس الطمع،  خربهم ال خيطر على ابل، يف حلق أحدهم تاله وإال قاله، إذا ُوضع الدينار
 القبول والنفع. ويتجنبهم من أراد يُعرفون به، ى خراطيمهم بشيءهللا أن نسمهم عل 

ا سوداء يُتاجُر فيها ابلقرآن والقراءات، فأهل القرآن يعرفوهنا: أقاموا أسواق   -ال أمسيها -أقاموا يف تلك اجلهات  -٦١٩
ختام يصنعوهنا، وألقاب يتشبعون  وجلس السماسرة على أطرافها يتلقون الركبان، ويبيعون عليهم اإلجازات أبسانيد ممهورة أب 

 هبا ، ويغررون ابلناس. 
إلكرتونية، وابختالف عدد القراءات،   مباشرة أو  ، وابختالف اإلجازة:ا ونزوال  واألسعار تتفاوت: بتفاوت السند علو    -٦٢٠

ابطل وإن كان   وكل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ا ليست يف كتاب هللا،شروط   واختالف مدة اإلقراء، ويشرتطون لإلجازة
 مئة شرط، وأخشى ما خُيشى أن ينتقل بالؤهم إىل خارج بالدهم ومواضع جهلهم.

عندهم اإلجازة السريعة: يودع له مثنها يف الصباح مث خيتم عليه القرآن ختمة عن بُعد ابهلاتف أو عرب التطبيقات  -٦٢١
وخلقه وهديه، وهذا املسكني ينطلق هبذه اإلجازة املزورة    احلديثة رمبا يف يوم واحد وجييزه يف آخر النهار دون أن يعرف دينه

 ا يف حلقة جديدة من االسرتزاق. يتشبع هبا ويبدأ هو أيض  
اكتفي ابإلشارة عن صريح العبارة حىت ال جنعل احلروف دعاية هلؤالء، لكن وددت لو عرف هؤالء هذه احلقيقة:  -٦٢٢

ل صوت ما رفعه من وضيعته وال بورك له يف صنعته حىت خيلص يف وهللا لو أجيز حامل القرآن ابلعشر، وصدح به أبمج
 أخذه، وتلقينه، والعمل به. 

لكن أن تطغى  ا يف هذه اإلجازات واستكتاب األسانيد فهي مما يُطلب وحيتاط هبا للقرآن؛وأان ال أحجر واسع   -٦٢٣
هذه الرسوم والشكليات يتلهى هبا عن اإلخالص  وتصري هي املطلب الذي ينتهي عنده األمل فال، فإن من الشباب من مهه  

 والعمل وال يسلك سابلة السلف..السلف كانت أعماهلم وخشيتهم أظهر من ألقاهبم.
 



 

 ننتقل إىل التاريخ نرَتَوَّى منه لعل وعسى:  -٦٢٤
 ايقارَئ القرآن  إ ن مل تتبْع  ...  ماجاَء فيه فأين فضُل القاري؟

نه من أهل القرآن إىل عائشة رضي هللا عنها يسأهلا أسئلة تكشف عن هذا التلهي الذي  يف البخاري جاء عراقي كأ  -٦٢٥
ذكرت، وإظهار عراقيته مقصود عند علماء احلديث، فقال هلا أوال: أي الكفن خري؟ قالت:وحيك، وما يضرك؟ كأهنا  

 تقول: لو كفن الفاجر يف حرير ما نفعه ! ولو ووري املؤمن بال كفن ما ضره . 
 سأهلا أن تريه مصحفها ؟ قالت: مل َ ؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه، فإنه يقرأ غري مؤلف، قالت: وما يضرك  مث -٦٢٦

 أيه قرأت قبل؟ ... قال: فأخرجت له املصحف، فأملت عليه آي السور. كأهنا تقول ثنيا: هذا املصحف فأين العمل؟
ومل يفهموا حقيقة التدين يستحقون من يصرخ  القرآن قدره،لكن الذين مل يقدروا  أدري كيف جرى هذا القلم، ال -٦٢٧
  والعبادة   القرآن له هداايت يف االعتقاد  القرآن ثقيل،  ا وهيئات يتزين هبا وتستفتح به اجملالس واملآمت،القرآن ليس رسوم    هبم،

 التوراة.  الذي ضرب حلملة مل تكن حلامله فمثله كمثل احلمار  إذا واألخالق،
لذي أفاد اخلوارج من القرآن وهم يتلونه ولكن ليس حق تالوته، بل ضرب اجلهل أبطنابه يف رؤوسهم: يف  وإال ما ا  -٦٢٨

يسألين عن   انظروا إىل هذا،  من أهل العراق، قال:  ممن أنت؟ فقال:  فقال:  البخاري: سأل رجل ابن عمر عن دم البعوض،
 .." مها رحيانتاي من الدنيا" ومسعته ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ،ملسو هيلع هللا ىلص وقد قتلوا ابن النيب دم البعوض،

من صور الوحي اليت تشري إىل ث قله وعظمته  قبل أن نطِّل ع على حديث القرآن عن القرآن شاركوين هذه الصورة -٦٢٩
واشتهر كيف كان ملسو هيلع هللا ىلص يعاين عند تلقيه وتقدم ذكر  اليت النستحضرها غالبا عند تالوته وأخذه، لقد تقرر عند الصحابة

 لكن اُذِّكُر هبذه الصورة من يتاجر ابلقرآن أنه أغلى من املتاجرة:  ن هذا،شيء م
فتح مكة،    ملسو هيلع هللا ىلص حني ينزل عليه الوحي،كان هذا ابجلعرانة بعد  يعلى بن أمية يقول لعمر رضي هللا عنهما: أرين النيب  -٦٣٠

فسكت   علم له به والاجتهاد،ملسو هيلع هللا ىلص الينطق إال بوحي فيما ال  وكان  ملسو هيلع هللا ىلص هناك جاءه سائل عن الطيب للمحرم..  وبينما النيب
 حينها وجد عمر بغيته لرُيَي يعلى ما أراد:  مث جاءه الوحي.. بعد السؤال ساعة

تعالوا لرتوا هذا املوقف واملشهد الرائع: أشار عمر رضي هللا عنه إىل يعلى ليأيت، فجاء يعلى يسعى فإذا رسول هللا   -٦٣١
ريى، فإذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حممر الوجه، وهو يغط، مث سري عنه،  فأدخل يعلى رأسه حتت الثوب ل ملسو هيلع هللا ىلص قد أُظل بثوب.. 

 متفق عليه فقال: أين الذي سأل .. مث أفتاه. 



 

 
واترة بلفظ  ابملعىن، اترة فإن حديثه عنه متشعب؛ سأختار شيئا عن شيء، إىل حديث القرآن عن القرآن، نعود -٦٣٢

  ،احلديث  ،السراج  ، النور   ،القصص  ، البيان  ، احلكم  ، اهلدى  ،الروح  ،الذكر  ، التنزيل  ، الوحي  ،الفرقان  ، الكتاب   ،كلفظ: القرآن
 أحسن احلديث.. ،املثاين، التذكرة ،الذكرى ، النذير ،الرمحة  ، املنري ،املوعظة ، حبل هللا ،كالم هللا

تقدير   على {يل ىل مل خل}قوله تعاىل: أول إشارة للقرآن يف القرآن يف الفاحتة يف موضعني: عند  -٦٣٣
 حمذوف: أي بسم هللا أتلو هذا القرآن وأعمل وُأَحكِّم.

 . "الصراط املستقيم : كتاب هللا"ن ففي احلديث قال ملسو هيلع هللا ىلص: وهو القرآ ل{ىي مي خي}مث جاء فيها: 
"اهلداية":   وذكر وظيفته السامية "ذلك"، القرآن للقرآن ابسم اإلشارة إىل الرفيع:األوىل أتيت تزكية  ويف أول الزهراء -٦٣٤

 حي }حتدث فيها عن أعظم صفة هلؤالء املتقني أهنم يؤمنون ابلقرآن:  مث ،{جن يم ممىم حمخم جم يل ىل}
 .{ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي
 ومن حديث القرآن عن القرآن ذ ْكرُه لثالثة أوقات قرآنية: شهر وليلة وساعة، فذََكر: -٦٣٥

 .{من زن رن مم ام  يل} :شهر نزوله األول
 .{يئ ىئ نئ مئ زئ}، {من خن حن يمجن ىم مم خم حم}وليلة النزول األوىل: 

  ٰى }مث ذكر أعظم ساعات تالوته يف ساعة صالة الفجر اليت يشهدها حرس الليل وحرس النهار من املالئكة:  -٦٣٦
 .{زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

، {مل  خل}  ،{ّٰ  ِّ}  ا:موضع    عشر  يف ثالثة  فأتى بضمري العظمة  ومنه: مدحه ملن أنزله سبحانه،  -٦٣٧ 
 .حنوهك

 يل ٱىل}ل  {  رب يئ  ىئ  نئ}  ،{حم جم  يل  ىل}الصفة:  ويف مواضع ابالسم الظاهر أو 
 .{ نت مت زت رت يب ىب نب}ل  { ىن نن من زن رن مم ام



 

 من خن حن جن يم} اإلميان:ومن أعظم حديث القرآن عن القرآن: أن اإلميان به ركن من أركان  -٦٣٨

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب} ل{مه جه ين ىن

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل}، {...  يت

 .{..ني
 ين ىن من}، {ىي ني مي}ا كان حديث القرآن عن عربية اللسان: عشر موضع   ويف أحد -٦٣٩

 خل  حل  جل  مك  }،{ىك  مك  لك  اك  يق}،  {ىث  نث  مث  زث}ل  {جه

 .{من خن حن جن يم ىم مم}،{خب حب جب هئ مئ خئ}ل{مل
 ىل  مل  خل}ا من القرآن حتدث عن وصفه أنه جاء ابلنذارة وختويف أهل الباطل:  عشر موضع    ويف مخسة  -٦٤٠

 رب يئ ىئ}ل { .. نب مب زب رب يئ }،  {مع جع مظ حط مض}، {يل

 .{.. مكلك خك حك جك مق حق مف}  {ىه مه جه ين ىن من}ل  {مب زب
 مك}[:  املسلمني  ،املؤمنني   ،احملسنني] ألهل مراتب الدين الثالث:    مواضع حتدث عن جميئه ابلبشارة  ويف عشرة  -٦٤١
 ىه مه جه ين ىن}، {جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ}ل  {خي  حي  جي  يه

 .{مك
وعليه فحديث القرآن عن القرآن بوصف النذارة كان أكثر ... لكن امسحوا يل جبملة معرتضة عن حديث القرآن  -٦٤٢

جاءت يف واحد وعشرين  ابلبشارة يف القرآن كان أكثر، ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيبملسو هيلع هللا ىلص هبذين الوصفني ميكن أن ختضع للتأمل: وصفه
 وهللا أعلم.  فيما ظهر يل ابدئ النظر،،  اعشر موضع   جاءت يف ثالثة  بينما ابلنذارة ا،موضع  



 

  ال أدري هل ألجل شرف الرحلة  اإلسراء، مواضع من سورة  حديث القرآن عنه بلفظ القرآن جاء يف عشرة أكثر -٦٤٣
وحتدي اخللق أن أيتوا   ، واالستشفاء به ،وقرآن الفجر ،الكفار منه  قوم وتصريف آايته ليذكروا ونفرةمنها: هدايته لليت هي أ

 {يه ىه مه جه ين ىن من خن حن}: مبثله.. وختامها
أقوى حديث للقرآن عن القرآن حينما جاء ليتحدى البشرية بل اإلنس واجلن، وكان التحدي به على ثالث   -٦٤٤

 مستوايت:
 ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن}يف موضعني:  مبثله،األول: أن أيتوا  

 .{ىي مي خي حي جي يه ىه} ،{ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 .{يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل}الثاين: أن أيتوا بعشر سور مثل سوره:  -٦٤٥

 مث تنزل معهم أن أيتوا بسورة واحدة ولو من قصار سوره يف موضعني:  

 .{جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص}

 .{ جخ مح جح مج حج مث هت}  
على اإلسالم يف   ويقضوا قصرية كالكوثر، ولو بسورة التحدي وأيتوا  اليوم أن يقبلوا كان إبمكان قريش والبشرية  -٦٤٦
 وأهل علوم الفضاء ورجال الفكر واألدب، أمام الدول العظمى، االزال قائم  وهذا التحدي  لكنهم مل يفعلوا، مهده،

 ا وحاولوا..لكن أّنِّ هلم.كثري    فكرت فيه البشرية ووهللا لقد واملخرتعات والتقنيات املذهلة،
 نذكر منها نزوتني:  أمام العامل، كان هناك حماوالت ابئسة،كلها صارت وأهلها أضحوكة  -٦٤٧
o  الكذاب مسيلمة.نزوة 
o أوالفرقان احلق.. أو مثلث التوحيد الكتاب احلر اليوم كبدائل للقرآن ابسم: اإلمريكية الطباعة  تقذفه آلة مث ما 

 حىت الصبيان يف كتاتيبهم. بل استهجنها املسلمني، هذه املهازل مل يردِّ عليها علماء 



 

 زب }: وته اخللق إىل تدبره يف أربعة مواضعومن حديث القرآن عن القرآن وهو مناسب هلذا التحدي: دع -٦٤٨

 زئ رئ ّٰ ِّ} ، {مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  نبىب مب

 .{ني مي زي}،  {ىل مل يك ىك مك لك اك}ل    {نئ مئ
جاء يف فاحتة كل  ا وهو من حديث القرآن عن القرآن: استفتاحه السور بذكره،ومما هو يف معىن التحدي أيض   -٦٤٩

أول   :وآخرها وآل عمران،  البقرة : أوهلا العنكبوت والروم،  عدا  وعشرون سورةوهي سبع  سورة بدأت ابحلروف املقطعة،
 يف الطور .  ازايدة على ذكره يف أول إحدى عشرة سورة غريها كالكهف والفرقان وآخر   ق، :املفصل
ا مبثله ..  كأنه يقول : امل الر طسم حم ق : إذا كانت هذه حروفه اليت تعرفوهنا لكنكم تعجزون أن تنظموها وأتتو   -٦٥٠

 فما لكم ال تؤمنون وتسلمون وتستسلمون ؟ 
 حن جن يم ىم مم خم حم }تلقيه ومساعه وتالوته:  ذكره األدب عند ومن حديث القرآن عنه:  -٦٥١

 جح مج}،  {يه  ىه مه  جه ين ىن  من  خن حن}،  {ىنىه مه جه ين  منىن  خن

 ري ٰى ين ىن نن من زن}، {خس حس جس مخ جخ مح

 . {زي
 حج مث هت}،  { زب رب يئ ىئ نئ}النيبملسو هيلع هللا ىلص : ومن حديثه عنه: االمتنان به على  -٦٥٢

، {خص حص مس خس حس جس مخ}، {خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 حي}، {..ىث نث مث زث رث يت ىت}، {.. لك خك حك جك مق حق}
 .  {ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
  ، والربكة  ،هلا، فقد وصف نفسه ومدحها أبوصاف منها: اليسرومن حديث القرآن عن القرآن وصفه لنفسه ومدحه    -٦٥٣
 .واحلق ،واجملد ،والعدل ،والصدق  ،والثقل ،والبيان ،واإلحكام  ،واحلكمة ،والعزة

 وذي الذكر...  ،ومصدق ،ومهيمن ،ومفصل ،ومنري ،ومثاين  ،ومنها أنه: متشابه  



 

 حج مث} ومن حديث القرآن عن القرآن: مدح موسوعيته ومشول أحكامه وأخباره، وغ ناء مواعظه وأمثاله: -٦٥٤
 ىل  مل  يك}،  {ىئ نئ مئ  زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ}  ،{حس  جس  مخ جخ مح جح  مج
 .{رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}،  {مم ام يل

،  {جم يل ىل مل}ومن حديث القرآن عن القرآن: ذكر تالوته ألخبار السابقني من النبيني وغريهم:  -٦٥٥

 ٰى ين ىن نن من زن رن}ل {مث زث رث يت ىت}ل {مك لك اك يق}
 .{مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن}ل  { ري

 مث هت مت خت حت جت}ومن حديث القرآن عن القرآن: ذكر تالوته لألحكام واآلداب:  -٦٥٦

، {مس  خس حس  جس  مخ  جخ  مح  جح}،  {حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل}،    {حج

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت}

  .{حض جض
والكفار واليهود  ومن حديث القرآن عن القرآن: تصويره لكيفية تعامل اخللق معه واستقباهلم له: النيب ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنون    -٦٥٧

 واملنافقون واجلن واجلمادات... 
 ٰى ٰر ٰذ} ،{يه ىه مه}ا وحتدث عنه: فمما قال له وعنه:فتحدث القرآن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كثري   -٦٥٨
 مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل}،{رت  يب  ىب..... ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ

 .{حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل}،  {حن جن يم ىم
 يل ىل مل خل}ا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: بشائره له ، وتثبيته لقلبه، وامتنانه عليه كقوله: ومن حديث القرآن أيض   -٦٥٩

 مججح حج  مث  هت مت}  {مص خص حص مس  خس  حس  جس مخ جخ }﴾.  مم خم حم  جم
 .{ٰى ٰر ٰذ يي ىي}ل  {خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح 



 

 جم  هل}،    {حس  جس  مخ  جخ  مح   جح }معه:ومن حديث القرآن عن القرآن ذكره وظيفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص    -٦٦٠

 ىب نب مب زب رب}، {.. يك ىك مك لك اك يق}، ﴾حن جن مم خم حم

 .{ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه} ،{زت رت يب

 حك جك مق حق مف خف حف}وأما حديثه عن كيفية استقبال املؤمنني له ففي مثل قوله: -٦٦١
 نت}،  {  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ}،    {.. مك  لك  خك

 .{حف جف مغ جغ مع جع مظ}، {.. ىفيف ىثيث نث مث زث رث يت ىت
 ويف حديثه عن تعامل الكفار وجتاوهبم معه قال:  -٦٦٢

 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض}، { جفحف مغ جغ مع جع مظ}

 جك مق حق مف خف حف جف ﴿، {مت خت حت جت هب مب خب}، {حف جف
 .{خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج}، {خك حك
وكربهم يف مثل قوله: مِّا واجه القرآن اليهود والنصارى يف املدينة حتدث عن كيفية تعاطيهم معه وكشف عتوهم  ول -٦٦٣

 حط مض  خض حض  جض مص  خص}ل  {  ٰذ يي  ىي مي حيخي  جي يه ىه  مه  جه  }
 .{جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 مت  خت}املشركني:هللا بن سالم أو من هؤالء أي من    ا صورة أخرى ملن أتثر به من اليهود كعبدوصور أيض    -٦٦٤
 ٍّ  ٌّ  ٰى}،  {حصخص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت

 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ
 .{مت



 

وال يزال القرآن إىل اليوم يبعثر ركام القلوب، وينطق ألسنة األعداء ابحلق: يف مدخل كلية القانون يف جامعة هارفارد    -٦٦٥
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل }النساء:نُقشت هذه اآلية من سورة 

 ﴾.ىن من

 
ما بني خوف وصد  فهم  لعوارهم،وكشفه  مرضى القلوب فيبغضون القرآن لكنهم خيافون سطوته عليهم، أما -٦٦٦

 رئ ّٰ ِّ ُّ} ، ﴾يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}ورجس:
 رب يئ ىئ نئ}  ل{يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 ﴾.نب مب زب
على قلوب أعدائه،  قبل أن نرجع حلديث القرآن عن القرآن نذكر ما له ارتباط هبذا السلطان الذي ألقى به القرآن    -٦٦٧

 يف حملة سريعة هي من أعجب املشاهد يف قصته:
إىل   مث ختوفهم من أثر تالوة أيب بكر على نسائهم وأطفاهلم، املشركني مع النيبملسو هيلع هللا ىلص ملا قرأ النجم، بدأت بسجود -٦٦٨

  وإن عليه لطالوة،  الوليد التارخيية: إن عليه حلالوة، خضوع كبارئهم كعتبة بن ربيعة ملامسع فصلت من يف ِّ النيبملسو هيلع هللا ىلص وشهادة 
 وإنه ليحطم ماحتته.  وإنه ليعلو ومايعلى، مغدق أسفله، وإنه ملثمر أعاله، 

 الغربيني:مث يسجل التاريخ شهادات تتزايد ملنصفني من الكتاب والعلماء واملستشرقني  -٦٦٩



 

عندما أكملت القرآن الكرمي غمرين شعور أبن هذا هو احلق الذي يشتمل على اإلجاابت الشافية حول "..  -٦٧٠
وأنه يقدم لنا األحداث بطريقة منطقية جندها متناقضة مع بعضها يف غريه من الكتب الدينية، أما   مسائل اخللق وغريها،

 " بوتروأسلوب قاطع، ال يدع جماال  للشك القرآن فيتحدث عنها يف نسق رائع، 
فلم أكد أنتهي من قراءة السورة الثالثة من  لن أستطيع مهما حاولت أن أصف األثر الذي تركه القرآن يف قليب،" -٦٧١

 ". هوين اليت أسلمت بعد.القرآن حىت وددتين ساجدة خلالق هذا الكون
".  املوتى  معجزة دائمة ليست كأي معجزة هي أقوى من معجزة  ر إهناليست من قول بش   القرآن الكرمي معجزة إهلية بليغة،"

 كورسل
  يتسم أسلوب القرآن وحمتوايته ابلكمال والقوة  ميسك به، يف وقت قصري جيعله ينبهر به يف كل مرة جيذب املرء"-٦٧٢

 ". قوث وسيبقى كذلك مدى الدهر والعظمة،
جيرب املرء على إحرتامه وبذلك  ا به،،مث يبهره وحيريه وجيعله شغوف  أوال   املرءجيذب  ندقق يف القرآن نرى كماله وعلوه، كلما"

 دموندأ". ترى أتثريه يف األعماق
ا وميكنه أن يكون قبل أي شيء آخر حتفة أدبية رائعة تسمو  إنه أيض    مبحتواه وتعليمه فقط،   إن القرآن ليس معجزة"  -٦٧٣

الجرام يف أنه إذا كان مثة شيء تعجز الرتمجة عن أدائه فإَّنا هو اإلعجاز "  ، "حفعلى مجيع ما أقرته اإلنسانية وجبلته من الت
 " بالشريالبياين واللفظي واجلرس اإليقاعي يف اآلايت املنزلة

لقد قمت بدراسة القرآن الكرمي وذلك دون أي فكر مسبق ومبوضوعية اتمة، ابحث ا عن درجة اتفاق نصي القرآن  "  -٦٧٤
..".  ث.. فأدركت أنه ال حيتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العصر احلديثومعطيات العلم احلدي

 العامل الفرنسي موريس بوكاي. 
إن القرآن مل يقدِّر قط إلصالح أخالق عرب اجلاهلية، إنه على العكس حيمل الشريعة اخلالدة والكاملة واملطابقة  "  -٦٧٥

 " بوازار ماعية يف كل الزمنةللحقائق البشرية، واحلاجات اإلجت
يكفي هذا ، وهناك كتب مؤلفة جتمع مثل هذه الشهادات اليت يفتقر إليها بعض من تطربه، وأما القرآن فغين عن   -٦٧٦

 يق  }له:  سجل ما يشبهها عن مثل اجلن واجلماد الذي لو أصغى    - أي القرآن    -قول كل قائل .. لكن نذكرها ألنه  
 ﴾.يك ىك مك لك اك



 

 حم جم يل ىل مل خل}مِّا مسعوه حتدث القرآن عن كيفية أتثرهم به وعجبهم منه:  اجلن لوإن  -٦٧٧
 جم  يل  ىل  مل  خل}ل  {ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  مم  خم
 .{خن حن جن يم ىم مم خم حم

 يب }ومن حديث القرآن عن القرآن بيان موقفه من الكتب السابقة، وأن له معها موقفني: التصديق واهليمنة:    -٦٧٨

 ىن نن من زن رن}ل {ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 ﴾.نت مت زت رت يب ىب}ل  {.. جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
ومن أوسع وأعظم حديث القرآن عن القرآن وخنتم به حديثه عن بركته وهداايته ومقاصده.. هذا كثري جدا، ومنه:    -٦٧٩

 {جي يه ىه مه جه ين ىن}،  {مل يك ىك}ل {جه ين ىن}، {جن يم}
 ﴾.ىف يث ىث نث مث زث رث يت}،  

 بعد حديث القرآن عن القرآن خذوا هذا املسمع تروحوا به حىت نعود إىل لون آخر من األلوان القرآنية:   -٦٨٠
 هو رقيٌة للمشتكي والرِّاقي   هو للمريض عالُجه وشفاؤه  

 هو للورى احلصُن املنيع الواقي   هو ُجنٌة من كل ِّ شر ِّ أو أذى    
 https://twitter.com/i/status/1167846912118140930 

 
 يف قصةالقرآن أوائل: -٦٨١

 أول ما أنزل من القرآن مبكة: اقرأ عند مجاهري العلماء ال املدثر. 
 البقرة.  وأول ما أنزل من القرآن ابملدينة:

 .ابن أيب السرح :كتب الوحي مبكةوأول من  
 . أيب بن كعب :وابملدينة 
 أبو بكر..  :وأول من مجع املصحف 

 ليس هذا ذكرها لكنها إشارة إىل مابعدها : وهناك أوائل أخر..

https://twitter.com/i/status/1167846912118140930


 

 ففي هذه القصة أوائل حديثة تلتحق ابألوائل اأُلول: فمن هذه األوليات احلديثة:  -٦٨٢
طباعة لكتاب عريب، ومل تكن أبيد مسلمة بل كانت يف مدينة البندقية منتصف القرن أول طباعة للقرآن الكرمي هي أول  

 ألن الكنيسة أمرت إبتالفها وقتئذ . ؛وتلك النسخة مفقودة ، (م 1538 -ه  944) العاشر اهلجري يف حدود 
بعد أكثر من مئة ومخسني سنة يف مدينة هامربوج عام  ا،أيض   مث طبع أول طباعة بقيت وكانت أبيد غري مسلمة -٦٨٣

  ويف طبعته أخطاء كثرية،  حيث أراد التعرف على حضارة اإلسالم، على يد املستشرق هنكلمان،  ( م1694 -ه1125)
 جامعة امللك سعود كمايذكر بعض الباحثني.   ويف مكتبة ويوجد نسخة منها يف دار الكتب املصرية،

  -ه 1200)يف سنات برتسبورج بروسيا عام  سنة 240راف إسالمي فقد كانت قبل وأما أول طباعة إبش -٦٨٤
ا عام  أظنه بطلب الدولة العثمانية. بينما كانت أول طباعة يف بلد مسلم يف تركيا قبل مئة ومخسني عاما تقريب   ، (م1787

 ختللها طبعات هنا وهناك يف مثل: إيران واهلند وماليزاي وغريها.   ( م 1877 -ه 1293)
مث كانت طبعة األزهر الرمسية وهي الطباعة املوثوقة األوىل، وكانت إبشراف مجاعة من القراء وفق رواية حفص عن  -٦٨٥

...مث تتابعت بعدها  (م1923 -ه 1342)عاصم وابلرسم العثماين، هذه الطباعة كانت قبل مئة سنة من اليوم يف عام 
 الطبعات هناك ويف الشام وتركيا واهلند وغريها. 

وأما أعظم وأجود وأكثر طباعة للمصحف الشريف يف التاريخ والعامل فهي اليت توالها جممع امللك فهد يف املدينة   -٦٨٦
مليون    200ا خمتلفا يف األحجام واخلط واأللوان. طبع إىل اآلن ما يقارب  إصدار    160ه . أنتج  1405النبوية: افتتح عام  

 املباركة.  الدهر هلذه الدولة هو من مفاخر ،و مصحف، عامتها توزع جماان  
  ه:ا من فقهوكان من آخر إصداراته طباعة املصحف بطريقة برايل للمكفوفني، وأود أن أذكر هنا شيئ  - ٦٨٧
o كوجوب مراعاة الرسم العثماين فيه ما أمكن.  
o ،يس  تطيع  ألن الكفيف  ؛  وحكم بيعه واس  تص  حاب أحكام املص  حف اليت تقدم بعض  ها: كاش  رتاط الطهارة للمس  ه

 ..أن يضع يده على حروفه ويرتل آايته، وليس تفسريا فق
ومن أوليات هذا العصر: اجلمع الصويت األول للقرآن الكرمي، وهذا اسم كتاب لصاحب الفكرة األول وامسه لبيب   -٦٨٨

ورأس اجلمعية العامة للمحافظة على القرآن  ،كان يعمل يف وزارة املالية املصرية ،  وهو من مصر  ،(م1988 :ت )السعيد 
 ا يف جامعة اإلمام ابلرايض حىت منتصف الثمانينات الكرمي، وعمل بعد أستاذ  



 

وأول مصحف مسجل كامل كان للشيخ حممود خليل احلصري  هو صاحب املشروع، لبيب هذا كامسه، -٦٨٩
علماء اإلقراء والقراءات. هذا كمصحف كامل برواية حفص عن عاصم، وكان التسجيل إبشراف مجاعة من    ، ه1381عام

 ه.١٣٥١عام    حممود رفعت يف حدود  بدأت يف بث مقاطع لبعض القراء كمحمد   وأما اإلذاعة فأظن إذاعة القرآن املصرية 
ُسجِّل بصوت الشيخ حممد صديق املنشاوي،    ه١٣٨٢التسجيل للمصاحف تتابع بعد جتربة احلصري األوىل، ففي    -٦٩٠

 الباسط ومصطفى إمساعيل وغريهم.  لعبدوآخرين معه، مث
  هبذا على وجه كانوا فيه مراجع ملن بعدهم يف األداء القرآين عايل اجلودة واإلتقان. وكأن هللا تعاىل حفظ كتابه صوات  

 لكن للحصري أوليات خاصة:  -٦٩١
 ا برواية ورش عن انفع.سجل مصحف  ه 1384 يف عام

 عمرو.برواية الدوري عن أيب ه  1388 ويف
 . ه1389وأول من سجل القرآن املعلم عام 

 . ه1397وأول من رتل القرآن يف األمم املتحدة
 وبعدها بسنة رتل القرآن يف القصر امللكي يف لندن. 

 وأول قارئ للقرآن يف البيت األبيض والكونغرس األمريكي.
هذا القرن اهلجري فأظنه كان لعبدهللا  وأما األوائل الذين سجل هلم مصحف كامل يف اململكة ومسعناه يف أوائل  -٦٩٢
ي ابلتدقيق وحتت إشراف ظوأظن مصحف احلذيفي هو الذي ح مث علي احلذيفي حفظه هللا،  ،وزكي داغستاين ،خياط

 وله تسجيل أقدم من هذا كان يف مكة.  ، ه1404مجاعة من القراء يف جممع امللك فهد عام 
ا، وال أعلم هل مت مجع اجلمع الصويت واملرئي؛ فإن رؤية القارئ تفيد املتلقي كثري  وبعد اجلمع الصويت بدأ التفكري يف    -٦٩٣

مصحف كامل على النحو الدقيق الذي مت به اجلمع الصويت الدقيق أو ال، وأما املصاحف املسجلة واملرئية من قراء الرتاويح 
 فكثرية....هذه من حروف هذه القصة...وبقي معلومات منبثة: 

 وأقصرها: طه ويس وحم.   ، ايت يف القرآن: آية الدين يف البقرةأطول اآل -٦٩٤
 : سورة البقرة وهي أكثر السور آايت وبعدها الشعراء.. وأقصر السور: الكوثر ثالث آايت فقط.. ةوأطول سور 

  ، منهم مثانية عشر يف أربع آايت يف األنعام.ا ورسوال  وذكر يف القرآن: مخسة وعشرون نبي  



 

 " سورة .. 114الكرمي "ويف القرآن  -٦٩٥
 . آية 6236وعدد آايته   
 . حرفا   323670وحروفه  
 . نقطة 1015030بينما عدد نقاطه  

 " كلمة قرآنية 77934وكلماته: " 
 .على الراجح  14وسجداته 

 مرة.  2697وذكر اسم هللا عز وجل يف القرآن الكرمي 
 وأطول كلمة فيه :)فأسقيناكموه(.  -٦٩٦

وسبع ابلتسبيح، وتسع وعشرون ابحلروف املقطعة، وست أبمساء األنبياء، ومخس أبمساء   ومخس سور تبدأ ب "احلمد"،
 حيواانت، وواحدة ابسم امرأة.

 أايم .  9أشهر و  9سنوات و  9يوما ، بينما مدة نزوله يف املدينة  13أشهر و  5سنة و   12ومدة النزول يف مكة 
 وعشرين لغة، ولبعض اللغات أكثر من ترمجة كاإلجنليزية والرتكية  وترمجت معاين القرآن الكرمي إىل أكثر من ثنتني -٦٩٧

 واألملانية والروسية واإليطالية؛ ليهلك من هلك عن بينة:

 
 



 

ا جلزيئاته، وإَّنا أردت أن أشري فقط إىل مشاهد أخرى يف قصة القرآن  ا لذاته، وال مستوعب  هذا الن ثار ليس مقصود   -٦٩٨
ن العناية اإلهلية بكتابه، وإال فأي كتاب أحصيت حىت نقاطه وحروفه وتشديداته وفصلت تنبئ عن شيء ال يكاد يوصف م

 معلوماته تفصيال غري القرآن ؟ ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
وال حول  وتضيَّفت هذه احلروف للغروب، اإلجازة، وضاقت فسحة فقد دخلنا يف زمحة العمل والدروس، وبعُد، -٦٩٩

وهي وإن كانت من أعداد املضاعفات والكثرة إال أنه ما كان هلا أن تويفَّ   ابهلل..قد بلغت السبع مئة أوتزيد،والقوة إال 
 . بل مل أتخذ من خربه وعلمه إالكما أيخذ املخيُط إذا أُدخل البحر القرآن حقه،

ا من الذهن تذروه الرايح؛ لعلي طائر  ويف هذه العجلة أمللم نثار األوراق اليت تزاحم بعضها يف يدي، وبعضها صار  -٧٠٠
 أن ألوِّح للسائرين ببقية  من أعالم اهلداايت القرآنية، ورؤوس الكل م الذي أنفجناه لكن فات إدراكه وضاقت أنفاسه .. 

٧٠١-     
يََّة قارات  الرَحيل  الَفوار د    لعلِّ فراق احَلي ِّ ل لَبني  عام دي .. َعش 

 َصباَبيت .. هب  نَّ وال حَتبرَي َنسج  الَقصائ د  َلَعمُر الَغواين ما َجَزيَن 
 تعرِّفوا على أقسام القرآن األربعة اليت لو خيَِّم الركب عند كل قسم ملا وفِّاه حقه ولو يف سنني:  -٧٠٢
o .اآلايت البينات يف العقائد واألحكام واآلداب 
o .والقصص القرآين 
o .واألمثال 
o .واملواعظ 

 .{يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن} 
كنا يف ركب هذه احلروف والقصة القرآنية نود أن ينزل اخللق على عيون مواعظ القرآن لرُيوِّوا قلوهبم، ويغسلوا   -٧٠٣ 

 أدران نفوسهم، ولكن احلادي فيه عجلة. 
احلُداة، وطغيان  ا من القسوة اليت غشيت القلوب، مع قحط احلياة، وغربة َوحاجَُّه َقوُمُه بُسنة التخول ليقطع طرف   -٧٠٤

 املادة، والتهاء الناس بربامج يسموهنا تواصل وما هي على كثري إال مشارط قطِّعْت نياط تدينهم. 
 



 

 فكان منها:  ،وتشكِّلت أشكاال   ا،تلك املواعظ اليت تنوعت أنواع   آه  على قلوب ُحرمت مواعظ القرآن؛ -٧٠٥
 . مواعظ ُتذكِّر ابجلنان

 انحبجز الناس عن النري  ومواعظ أتخذ
 .اومقام   احيث ساءت مستقر   خواتيم أهل الغواية ومواعظ تصور

 ا.ومقام   اوكيف حسنت مستقر   ومواعظ تشرف ابلنفوس على منازل أهل اإلميان والوالية،
 فقط ألهل القلوب الراوية، ومن أراد أن يستقي ويصدر مع الر عاء :  -٧٠٦

 هذه عناوين بعض مواعظ القرآن تدل على ما ورائها: 
 .والتكاثر  ،واإلنفطار ر،والتكوي ،واحلاقة ،والواقعة ، وق ،وخواتيم الزمر ،وائل الفرقانأ

 والقمر ...  ،والشعراء ،وهود ،ا: عواقب مسريف األمم، ومصارع الظلمة يف مثل: األعرافانظروا أيض  
إىل أن أيذن    بيانه ومواعظه للبشرية كافة،فإن    عند تالوتكم عظوا أنفسكم والعامل ابلقرآن،  اي معاشر األئمة والقراء:  -٧٠٧

 نث  مث  زث رث يت ىت نت  مت  زت}  :فإهنا ألهل اإلميان خاصة  منهم،  هبدايته ورمحته ملن شاء
 .{خئ حئ جئ يي ىي ني}،  {ىق يف ىف يث ىث

 وإن مراتب الناس مع القران مثان:  -٧٠٨
 .وهذه مذمومة :مرتبة هذ

 . "حسنات.. احلرف بعشر" ومرتبة قراءة:
 .{ىئ نئ مئ } ومرتبة تالوة:

 .{ نئ مئ }  :ومرتبة تدبر

  .{رب يئ ىئ }: ومرتبة اتعاظ

 .{خئ حئ جئ يي ىي ني}: القلب والبدن ومرتبة استشفاء
 .{ جن يم}: ومرتبة تعلم

 .{ حبخب جب }: ومرتبة عمل



 

 من طالب العلم وإن أعظم موارد القرآن اليت تستوجب التدبر واالتعاظ وحتريك القلوب هبا والوقوف عندها طويال    -٧٠٩
 ومن الناس عامة: آايت اإلميان والتوحيد ، اليت توجب إخالص املقاصد كلها هلل وحده يف العلم والعمل:خاصة 

 https://twitter.com/i/status/1169094906775818243 
 

الباحثني وطالب العلم واملعرفة إىل خزائن القرآن العلمية اليت مل أنت عليها يف هذه وقبل الوداع انظروا معاشر  -٧١٠
احلروف، واليت تسمى يف اصطالح العلم اليوم: التفسري املوضوعي ، كيف ستخرُج أبسفار مليئة ابلعلم لو تتبعت مفاتيحها 

 يف كتاب هللا: 
 .عظمة اخلالق يف القرآن -٧١١

،  النصيحة ، العفاف، اإلصالح، صلة األرحام، بر الوالدين، حتكيم الشريعة، األنبياء يف القرآن وظائف، التوحيد يف القرآن
، الشكر، التوكل، األخالق ، اإلحسان، العدل، املرأة، اآلداب االجتماعية، مشاهد اآلخرة، عجائب الكون، األمر والنهي

 الشورى..كل هذا يف القرآن.، التوبة، الصرب
 صص القرآن وانظروا ما فيها: قصص األنبياء: انزلوا مرابع ق -٧١٢

 كآدم يف خلقه، مث يف اجلنة، ومع إبليس، مث على األرض.
 ونوح قبل الطوفان وبعده، ومع قومه، ومع السفينة، ومع ولده ومع امرأته.

 إليه.. وإبراهيم مع املالئكة، ومع أبيه، والنمرود، ومع الذبيح والكعبة ومع احلج، والطري يصرهن 
 ومع شعيب، وأهله والطور، ومع القبطي وكزه، مث مع فرعون وقارون وهامان، ، ا وشااب  اقرأوا قصة: موسى رضيع   -٧١٣

 .مث مع السامري وبين إسرائيل والعصا والبحر،
ده وروحه إىل  وأبرأ األكمه واألبرص إبذن هللا..مث كيف رفع جبس  ، وأحيا َمْيتا،اقرأوا وتدبروا قصة عيسى كيف تكلم وليدا  

 السماء حيا وال زال . 
وكيف    السجيل،  املادية واالنتكاسة الفطرية الذين أقروا نكاح املثليني أن يقرأوا قصة حجارة   ما أحوج أهل احلضارة  -٧١٤

 غار هللا على حمارمه وفطرته وجعل عايل األرض سافلها على منتهكيها. 
 ا وكانوا هلل خاشعني.. ا ورهب  وكيف كانوا يدعون رغب   امرأته عاقر،أتملوا قصة الشيخ زكراي وكيف رزق بيحي على ك رب و 

 .ويرتمن الزبور مبزامري يسبح وتسبح، ومع اجلبال والطيور، اقرأوا داود يف مملكته مع اخلصوم والصناعة، -٧١٥

https://twitter.com/i/status/1169094906775818243


 

كرسيه والدابة أتكل   ومع ملكة سبأ، والريح، واجلن، والعفاريت، والنمل، والصافنات،واجلسد على اقرأوا سليمان مع أبيه، 
 ..   منسأته حىت خرِّ 

 . وأخذ ضغثه، وأيوب إذ اندى ربه،
 .وذا النون يف الظلمات 

وطالوت   وسارة،  وزيد وزينب،  وامرأة فرعون، وذي القرنني ومرمي، ولقمان، وعزير واخلضر، اقرأوا قصص ابين آدم، -٧١٦
والغنم إذ   والبقرة، والناقة،  وامرأة لوط، وامرأة نوح، وامرأة إبراهيم، وامرأة أيب هلب، وبلعام، وهاروت وماروت، وجالوت،
 واحلمار.  واحلوت، والغراب، والكلب، ودابة تكلم الناس،   واهلدهد، والنمل، نفشت،

اقرأوا قصص األصحاب: أصحاب الرس، وأصحاب السبت، وأصحاب الكهف، وأصحاب القرية، وأصحاب  -٧١٧
 صحاب اجلنة، وأصحاب احلجر، وأصحاب السفينة، وأصحاب الفيل. األخدود، وأصحاب األيكة، وأ

 فاقرأوا: االطالع على السرية، ومن أنفع مايكون قبل التالوة -٧١٨
 .غزوة أحد قبل آل عمران قصة 

 .وقبل األنفال غزوة بدر
 . وقبل التوبة غزوة تبوك 

 . وقبل النور املريسيع
 .وقبل األحزاب غزوة اخلندق

 . اقرأ احلديبيةوقبل الفتح 
 .بين النضري وقبل احلشر اقرأ غزوة

 وقبل العلق واملزمل واملدثر والضحى اقرأ أول البعثة.
املوفق يتعرف يف رحلته القرآنية على هداايت القرآن ومقاصده، فإن هناك مقاصد وهداايت لكل جزء وسورة وآية    -٧١٩

 وحرف.. 
 : فاجلزء األول فيه:وسأضرب مثاال    على حفظها وتدبرها،وإن معرفة مواضيع ومقاصد السورة واجلزء مما يعني

 وتقسيم الناس إىل مؤمن وكافر ومنافق.. وفيه ذكر القرآن، املثاين وأول البقرة،



 

املدينة    وأول هني عن الشرك وقصةخلق آدم األوىل.. بينما أكثر هذا اجلزء يف تذكري يهود  ابلتوحيد،  مث فيه أول أمر  -٧٢٠
 ملسو هيلع هللا ىلص يف عدة مواقف، ومنها قصة البقرة اليت يعود إليها اسم السورة.  مع موسى بتارخيهم األسود
 رفع إبراهيم وإمساعيل قواعد الكعبة اليت أسستها من قبل املالئكة أو آدم؟ خالف.  ويف آخره قصة

ت املقدس..  اجلزء الثاين: أوله يف قصة حتويل القبلة واعرتاض سفهاء اليهود بعد أن كانملسو هيلع هللا ىلص أكثر حياته يستقبل بي  -٧٢١
هت للنيب  ،وفيه َكْتُب؛ القصاص والصيام واحلج واجلهاد  وملن ينفقون   ،ملسو هيلع هللا ىلص عن: الدعاء واألهلة ويف آخره تسعة أسئلة ُوج 

 واحمليض.  ،واليتامى ،واخلمر وامليسر ،والشهر احلرام ،وماذا ينفقون
  ، وحكم الطلقة الثالثة ،والعدة ،واخللع ،والطالق ،واإليالء ،وآخر اجلزء الثاين كله أحكام: حكم اليمني ولغوها -٧٢٢

وقصة قوم أماهتم   ،وأحكام املهر املفروض  ،واإلحداد وخطبة املعتدة  ، والرضاع ومدته وأجرة املرضعة  ،وعضلها  ،وتعليق املرأة
 وبدء ملك داود وهكذا..كل جزء وسورة.  وقصة طالوت وجالوت،، هللا مث أحياهم

ملسو هيلع هللا ىلص   وكان النيب  حلرص على علم فضائل اآلايت والسور، فإن هللا فضلِّ بعضها على بعض، ومن الفقه القرآين: ا -٧٢٣
ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبل أن "قال يل رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص:  حيرص عليها ويعلمها أصحابه: قال أبوسعيد بن املعلى،

 . "احلمد هلل رب العاملني السبع املثاين"، فذهبملسو هيلع هللا ىلص ليخرج فذكرت له، قال: هي: "أخرج
ومن لذائذ العلم القرآين: فقه مناسبات اآلايت والسور، والفروق القرآنية، وفيها مصنفات: كنظم الدرر للبقاعي،   -٧٢٤

 فإن التضلع فيها يزيد اإلميان، كقوهلم: من املناسبات :
فأهلك أصحاب الفيل؛ لتبقى قريش على  ل{مل خل}و  {جئ يي ىي}املناسبة بني: 

 إيالفها...وهكذا.
 مل خل حل جل مك لك خك}ومن الفروق القرآنية: الفرق بني الظلم واهلضم يف قوله تعاىل:  -٧٢٥
: ابلزايدة يف سيئاته. واهلضم: ابلنقص من حسناته. وقيل: الظلم: أخذ حقه كله.  لظلمفا ،{خم حم جم هل

 واهلضم: اإلنقاص منه. 
وإنَّ من أنفع األمور لتايل القرآن ومتدبره أن يتساءل دائما عن أسراره، والفروق بني ألفاظه، وآايته وسوره، كما لو    -٧٢٦

َ قدم الزانية على الزاين يف:   ، {ين  ىن}بينما قدم السارق على السارقة يف قوله:  ،  {حن  جن}قال: مل 
 لكن املهم أال خيوض خائض يف هذا إال بعلم.



 

قصة القرآن عرب التاريخ: مشاركات أدبية لألدابء، ومقاطع شعرية للشعراء، ومقامات بالغية للبلغاء، ووقفات يف  -٧٢٧
مع بدائع نصوصه.. وقف كل واحد من هؤالء على أطالله، وحاولوا التشرف إبطرائه.. كانت النفس تتوق أن تشتمل هذه  

 احلروف على َّناذج منها، ولكن قدمت االعتذار..
 

وإن هذه   ا: إن الصحراء اليت خيِّمت فيها قلوب البشرية اليوم لن تُغاث بشيء  خري من القرآن،مث أما بعد أيض   -٧٢٨
وأُراين أحوج   احلروف والكلمات واجمللدات يف قصة القرآن ليست كثرية وإن استكثرها العجول، وكأين يف فراقها أعاجل النزع،

 إال ووصييت مكتوبة مع حرويف.أال أغادر  ما أكون إىل فعل احملتضر؛
وإذا كنا يف وآخر فصول هذه القصة فإن أواخر احلياة الوصية، وإن الوصية لضيف هذه احلروف هي وصية رسول    -٧٢٩

ففي الصحيحني ُسئل عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنهما هل كان النيبملسو هيلع هللا ىلص أوصى؟ فقال: ال، فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص ألمته، هللا
 متفق عليه. أوصى بكتاب للا ية أو أمروا ابلوصية؟ قال: كيف كتب على الناس الوص

وانصح إخواين ابملسارعة يف ضبط القرآن وحفظه قبل أن يغزوهم الشيب، فإن األايم متضي، وتضعف الذاكرة،   -٧٣٠
من  اويهن العظم، ويذهب البصر.. وسيأيت يوم يتفرق الناس عنك، ويزهد يف جمالستك حىت القريب، ولن جتد حينئذ خري  

 ا عن كل مفقود.القرآن..سيمأل قلبك سعادة، ويؤنس وحشتك، وجتد فيه عوض  
 

عظيمة    وعوده إليه سبحانه مصيبة  ماذكرانه يف أول القصة: القرآن كالم هللا تعاىل منه بدأ وإليه يعود،  دعواان  وآخر  -٧٣١
 حيث يرفع يف آخر الدهر والحول والقوة إالابهلل..  على البشرية،

  والىف املصاحف منه حرف كما  يبقى ىف الصدور منه كلمة، فال ،  ىف آخر الزمان من املصاحف والصدور ليال  ُيسرى به 
 يف اآلثر.  جاء

 مل خل} :وإذا رُفع القرآن أصبح الناس كالبهائم كما قال ابن مسعود رضي هللا عنه، وكان يقرأ قول هللا تعاىل -٧٣٢
 ت حياة ؟ العهد ابلقرآن العظيم ؟؟؟ أم أن بعد املو وهل سيكون هذا الرفع هو آخر ،  {خم حم جم هل



 

هل لنا أن نتلوه أونستمع لتاليه؟ وإن تلوت فبأي صوت؟ وإن مسعنا فنسمع  هل سيكون القرآن من نعيم اجلنة؟ -٧٣٣
لدان  والو   ملن؟ هل نسمع ربنا يتكلم ابلقرآن؟ هل سنسمعه من رسولناملسو هيلع هللا ىلص؟ هل سيتلوه داود ملسو هيلع هللا ىلص مبزامريه؟ هل ستتلوه املالئكة

 العشرة؟ يف اجلنة؟ هل ستستمع للقارئ الذي حتب،أو أليب ِّ أوزيد  أوأحد
 ﴾.مص خص حص مس  }: ليس يف هذا شيء ثبت إال إن كان -٧٣٤

 من أهل اجلنة استأذن  ولعل النفس اليت عاشت معه يف الدنيا تشتهيه يف اجلنة ويكون من نعيمها.. ففي البخاري أن رجال  
 ..". اقرأ وارتق ورتل وقال:إين أحب أن أزرع، فزرع وبذر .. وثبت يف السنن أنه يقال لصاحب القرآن:" ربه يف الزرع، 

 متت حروفها، وإن بقي يف العمر بقية وفتح هللا بشيء زدانه... :  -٧٣٥
 َكَأنِّ ُفؤادي يوم قمُت ُمَود ِّع..ُعَبيَلَة م ينِّ هار ٌب يَ َتَمعَّجُ 

 ُمَعرِّجُ  ف داُكم..َأيب َوأَبوها أَيَن أَيَن الَخليَليِّ ما أَنساُكما بل 
 

 ا:   وآخر  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أوال   -٧٣٦
يَق وَتضجرا  اي قلُب أنت وعَدتين يف ُحبِّهْم...َصربا  فحاذْر أن َتض 

 َصبِّا  فحقِّك أن مَتوَت وتُعذرا  إنَّ الغراَم هَو احلياُة فُمْت ب ه ... 
 

 اجعلين ومن أحب ذكر القرآن من أهله يف الدنيا واجلنة.. اللهم  -٧٣٧
  الدنيا واآلخرة،  واكتب جلميعنا سعادة وجامعها، وانشرها،  ومتابعها،  وحمبها،  لكاتبها، اللهم وهذه حروف يف حبه: اغفر

 ومشاخينا اي موالان..  ولوالدينا وأهلنا،
 

 ..وشيِّعها القبول عند خلقك  لوجهك، اللهم اجعلها خالصة
 واحلمد لك ريب ورب العاملني.

 


