
C
ا�س جميًعا؛  ة الإ�سالم، بل على النَّ اإنَّ من اأعظم نعم اهلل على اأمَّ

نعمة اإنزال القراآن.
امل�ستقيم،  و�سراطه  املتني،  وحبله  الكرمي،  اهلل  كالُم  القراآُن 
النُّور،  اإىل  لمات  الظُّ من  ا�س  النَّ به  اأخرج  الَّذي  القومي،  اهلل  ودين 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعاىل:  قال 
 ،]j\[ ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  �سبحانه:  وقال 
.]m\[ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

�سهر  ـ  اأيدينا  بني  الَّذي  هَر  ال�سَّ ـ هذا  �سبحانه  ـ  اهلل  وقد خ�سَّ 
اجلليلة،  عمة  النِّ هذه  واإكمال  العظيمة،  ة  املنَّ هذه  باإمتام  ـ  رم�سان 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ   :y اهلل  قال  وتف�سياًل،  له  ت�سريًفا 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ ہ ہ ھ﴾ ]^: 185[.
وم لـِما  ا خ�سَّ اهلل �سهر رم�سان بفر�س ال�سَّ قال اأهل العلم: اإنَّ

عمة عليهم باإنزال القراآن. ا�س فيه من اإكمال النِّ ح�سل للنَّ
وهذا  ف�سله  هذا  ب�سهٍر  »فحقيٌق  عدي:  ال�سَّ ابن  مة  العالَّ يقول 
فيه  ا  مفرو�سً للعبادة،  َمْو�ِسًما  يكون  اأن  فيه؛  عليكم  اهلل  اإح�سان 

حمن« )�س71([. يام« ]»تي�سري الكرمي الرَّ ال�سِّ
اهر بن عا�سور: »واختري �سهر رم�سان ـ يعني  يخ الطَّ ويقول ال�سَّ
يام ـ من بني الأ�سهر؛ لأنَّه قد �َسُرف بنزول القراآن فيه،  لفر�س ال�سِّ
اأن  نا�سَب  وُهداها؛  ة  الأمَّ تنزيه  لق�سد  كان  ا  َلـمَّ القراآن  نزول  فاإنَّ 
ة واقًعا فيه«  ب من احلالة الـَمَلكيَّ يكون ما به تطهري النُّفو�س والتَّقرُّ

]»التَّحرير والتَّنوير« )172/2([.

اأن يجعلوه  الإميان  اأهل  نزوًل، فعلى  القراآن  فرم�سان هو �سهر 
ًما، حفًظا ومدار�سة،  اإقباًل وتالوًة، تدبًُّرا وتفهُّ �سهر القراآن كذلك 

عماًل وامتثاًل.
Í يف هذا املو�سم املبارك والوقت  نا  ولهذا كان من هدي نبيِّ
فكان  اجتهاد،  وكبري  اعتناء،  مبزيد  اهلل  كتاب  يخ�سَّ  اأن  الفا�سل 

يتدار�س القراآن مع جربيل عليه ال�سالم، وذلك يف كلِّ ليلة من لياليه، 
وكان يطيل القراءة يف قيام رم�سان ما ل يطيل يف غريه، فعن ابن 
ا�س، وكان اأجود ما  ا�س È قال: »كان ر�سول اهلل Í اأجود النَّ عبَّ
يكون يف رم�سان حني يلقاه جربيل، وكان جربيل يلقاه يف كلِّ ليلة من 
رم�سان فيدار�سه القراآن، فلر�سول اهلل Í حني يلقاه جربيل اأجود 
يح املر�سلة« ]رواه البخاري وم�سلم[، ويف رواية لأحمد: »كان  باخلري من الرِّ
º يف كلِّ رم�سان،  Í يعر�س الكتاب على جربيل  ر�سول اهلل 
فاإذا اأ�سبح ر�سول اهلل Í من اللَّيلة الَّتي يعر�س فيها ما يعر�س، 
اأعطاه،  اإلَّ  ي�ساأل عن �سيء  املر�سلة، ل  يح  الرِّ اأجود من  اأ�سبح وهو 

هر الَّذي هلك بعده عر�س عليه عر�ستني«. ا كان يف ال�سَّ فلمَّ
بيَّ Í يف ليلة من رم�سان،  وعن حذيفة Ç قال: اأتيت النَّ
وِت  ُ برَ ورَاجلرَ املرَلرَُكوِت  ُذو   ، ُ اأرَْكبرَ »اهلل  قال:  كربَّ  ا  فلمَّ ي�سلِّي،  فقام 
�ساء، ثمَّ اآل عمران، ل  ِة«، ثمَّ قراأ البقرة، ثمَّ النِّ مرَ يرَاِء والعرَظرَ الِكْبِ ورَ
انرَ ررَبِّيرَ العرَِظيم«  ميرُّ باآية تخويف اإلَّ وقف عندها، ثمَّ ركع يقول: »�ُسْبحرَ
بَّنرَا لرَكرَ  ُه، ررَ ِمدرَ رَْن حرَ ِمعرَ اهلُل مِل ِمْثَل َما َكاَن قائًما، ثمَّ رفع راأ�سه فقال: »�سرَ
انرَ ررَبِّيرَ الأرَْعلرَى« مثل  ْمُد« مثل ما كان قائًما، ثمَّ �سجد يقول: »�ُسْبحرَ احلرَ
ي اغفر يل مثل ما كان قائًما، ثمَّ �سجد يقول:  ما كان قائًما، فقال: ربِّ
ي الأعلى مثل ما كان قائًما، ثمَّ رفع راأ�سه فقام، فما �سلَّى  �سبحان ربِّ

الة«.]رواه اأحمد[. اإلَّ ركعتني حتَّى جاء بالل فاآذنه بال�سَّ
احلني وهديهم، فكانوا  لف ال�سَّ وعلى هذا النَّحو جرى عمل ال�سَّ
اإذا دخل رم�سان اأقبلوا على كتاب اهلل اإقباًل عجيًبا، و�ساعفوا من 

تالوته والقيام به، وانقطعوا اإليه، وا�ستغلوا به عن غريه.
»اأمر  قال:  يزيد  بن  ائب  ال�سَّ اأ« عن  »املوطَّ الإمام مالك يف  روى 
ا�س  للنَّ يقوَما  اأن  اري  الدَّ ومتيًما  كعب  بن  اأبيَّ  اب  اخلطَّ بن  عمر 
ا  باإحدى ع�سرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقراأ باملئني)1(، حتَّى كنَّ
اإلَّ يف فروع  ا نن�سرف  نعتمد على الع�سيِّ من طول القيام، وما كنَّ

الفجر« اأي يف اأوائله.
لف يختم القراآن يف قيام رم�سان يف كلِّ ثالث  ال�سَّ وكان بع�س 

وال. بع الطِّ ور ذوات املائة اآية اأو اأكرث، وهي الَّتي تلي ال�سَّ )1( هي ال�سُّ

ع�سرة،  كلِّ  يف  وبع�سهم  قتادة،  منهم  �سبع،  كلِّ  يف  وبع�سهم  ليال، 
منهم اأبو رجاء العطاردي، وكانوا كذلك يكرثون من تالوة القراآن يف 
الة، فكان قتادة يختم يف كلِّ �سبع دائًما، ويف رم�سان يف كلِّ  غري ال�سَّ
ثالث، ويف الع�سر يف كلِّ ليلة، وكان الأ�سود يقراأه يف كلِّ ليلتني من 
رم�سان، وكان النَّخعي يختم يف كلِّ ثالث ويف الع�سر الأواخر يف كلِّ 
ا هو تالوة القراآن  هري اإذا دخل رم�سان قال: »اإنَّ ليليتني، وكان الزُّ
عام«، وكان مالك اإذا دخل رم�سان َنَفَر من قراءة احلديث  واإطعام الطَّ
وجمال�سة اأهل العلم واأقبل على تالوة القراآن من امل�سحف، وقال عبد 
اق: »كان �سفيان الثَّوري اإذا دخل رم�سان ترك جميع العبادات  زَّ الرَّ

واأقبل على قراءة القراآن«  ]»لطائف املعارف« لبن رجب )�س236([.
هر الكرمي، فمن  احلني يف هذا ال�سَّ فهذا هو هدي اأ�سالفنا ال�سَّ

ا َفْلَي�ْسَتَّ بهم؛ فهم القوم ل ي�سقى متَّبعهم. كان م�ستنًّ
ق ـ على الإقبال على كالم ربِّك والإكثار من  فاحر�س ـ اأيُّها املوفَّ
�س بع�س وقتك  هر الَّذي اأُنزل فيه، وخ�سِّ تالوته، واأنت يف هذا ال�سَّ
حلفظ ما ا�ستطعت منه، واطلب الهداية فيه، واإيَّاك اأن ترغب عنه؛ 

فت�سلَّ وت�سقى.
 Í ِّبي وقد ُي�سكل ما اأوردته من الأخبار اآنًفا مع ما جاء عن النَّ
من نهيه لعبد اهلل بن عمرو Ç اأن يقراأ القراآن يف اأقّل من ثالث. 
ْن  ]رواه الدارمي و�سعيد ابن من�سور، واأ�سله يف ال�سحيحني([، وقوله Í: »مرَ

ْهُه«؟! ]رواه اأحمد[. ْ يرَْفقرَ لِّ ِمْن ثرَالرٍَث لرَ اأرَ الُقْراآنرَ يف اأرَقرَ ررَ قرَ
وجوابه اأنه ُيحتمل اأنَّ النَّ�سَّ يف ذلك مل يبلغهم)2(، اأو اأنَّهم كانوا 

يرون جواز ذلك يف الأوقات والأمكنة الفا�سلة)3(.
هو  لي�س  القراآن  تالوة  من  املق�سود  اأنَّ  يعلم؛  اأن  ينبغي  ا  وممَّ
ا هو التَّدبُّر  حتريك اللِّ�سان فح�سب، بل املق�سود الأكرب من ذلك اإنَّ
اإىل العمل،  الَّتي تدفع �ساحبها  الَّذي يورث اخل�سية، واخل�سية هي 
ه، ويكون كما كان  فيمتثل اأمر القراآن، ويجتنب نهيه، ويقف عند حدِّ

نبيُّنا Í خلقه القراآن.
وقد اأر�سدنا ربُّنا ـ جلَّ يف عاله ـ اإىل هذه احلكمة، وبنيَّ لنا اأنَّه 

حيحة« )601/5(. ل�سلة ال�سَّ )2( انظر»ال�سِّ
)3( انظر »لطائف املعارف« )�س237(.

ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  �سبحانه:  قال  القراآن،  اأنزل  اأجلها  من 
]\£[، وقـد ذمَّ �سبحانه  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 

ر َوْحَيه وكالمه فقال: ﴿ک گ گ گ گ ڳ  من مل يتدبَّ
ڳ ڳ﴾ ]\¬[، وقال: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ذكره  جلَّ  وبنيَّ   ،]`\[ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾  ڌ  ڍ 
تدبُّر  امل�ستقيم ترك  راط  ال�سِّ اأنَّ �سبب �سالل من �سلَّ عن  كذلك 
القراآن فقال: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ 

﴿ٹ  اأنَّ كالمه يزيد املوؤمنني اإمياًنا:  ]\s[، واأخرب تعاىل 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
اأهل  �ساحلي  واأنَّ   ،]d\[ ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ٹ  ﴿ٹ  خ�سوًعا:  ويزيدهم  ًدا  �سجَّ �سماعه  عند  ون  يخرُّ الكتاب 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

.]m\[ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ
وقد و�سف اهلل كالمه باأنَّه اأح�سن احلديث، واأنَّ له تاأثرًيا عجيًبا 

على قلوب وجوارح اأهل الإميان: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ژ ژ ڑ﴾ ]\¤[.
بيَّ Í يقراأ اآيات ـ وكان  وهذا جبري بن مطعم Ç �سمع النَّ
لإ�سالمه،  �سبًبا  ذلك  وكان  يطري،  اأن  قلبه  فكاد  ـ  م�سرًكا  ذاك  اإذ 
بيَّ Í يقراأ يف املغرب  فقد روى البخاري عنه اأنَّه قال: �سمعت النَّ
ا بلغ هذه الآية: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ور، فلمَّ بالطُّ

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ﴾ ]\²[، قال: كاد قلبي اأن يطري.

د اهلل من كان قا�سي القلب ل يتاأثَّر عند �سماع القراآن  وقد توعَّ
ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  فقال: 

]\¤[، وقال �سبحانه: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

.]º\[ ﴾ڱ
1234

ع  وتت�سدَّ تخ�سع  العظيمة  اخمة  ال�سَّ اجلبال  جعل  من  ف�سبحان 
ُتْتلى عليها الآيات الكثرية،  من القراآن، واإىل اهلل امل�ستكى من قلوٍب 
اأ�سحت  فاأيُّ خري يف قلب  ويلة فال تخ�سع ول تخ�سع!  الطَّ ور  ال�سُّ بل 

لبة اأرّق منه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  احلجارة ال�سَّ
ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]^: 74[، لذلك عاتب اهلل عباده املوؤمنني على عدم 
رهم من م�سابهة اأهل الكتاب يف  كر، وحذَّ خ�سوعهم عند �سماع الذِّ

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  فقال:  ذلك 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]\¸[.
فاملق�سود ـ اإذن ـ من تالوة القراآن ظهوُر ثمرته، وح�سول اأثره 
ع  يف قلوب العباد وعلى جوارحهم، واإنَّ من اأعظم اخلذلن اأن ي�سيِّ

امل�سلم هذه احِلكم الَّتي من اأجلها اأنزل القراآن.
فاتَّخذ  به  لُيعمل  القراآن  اأنزل  ا  »اإنَّ عيا�س:  بن  الف�سيل  قال 

د التِّالوة. ا�س قراءته عماًل«)4(، اأي اقت�سروا منه على جمرَّ النَّ
2 لذلك حريٌّ بنا اأن ن�ساأل اأنف�سنا: كيف يكون انتفاعنا بالقراآن؟ 

ر فينا اآياته؟ وماذا ينبغي لنا اأن نفعل حتَّى توؤثِّ
ى لنا اإلَّ اإذا حتلَّينا باآداب تالوة  ريف ل يت�سنَّ وهذا املق�سد ال�سَّ
القراآن، وتخلَّقنا باأخالق اأهله، و�سلكنا الأ�سباب املعينة على تدبُّره، 

ومن ذلك:
6 ترتيله وعدم الإ�سراع يف قراءته، واحلر�س على ح�سور القلب 
اأثناء ذلك، فاإنَّ قلَّة القراءة مع التَّدبُّر خرٌي ِمْن كرثتها مع عدمه؛ 
ا هي و�سيلة  لأنَّ التَّدبُّر والعمل هو املق�سود من التِّالوة، والتِّالوة اإنَّ
 :È َبعي، قال: قلت لبن عبا�س  اأبي جمرة ال�سُّ اإىل ذلك. عن 
اإين �سريع القراءة، اإين اأقراأ القراآن يف ثالث، قال: »لأن اأقراأ البقرة 

يف ليلة فاأتدبرها واأرتلها اأحب اإيلَّ من اأن اأقراأ كما تقول«.
�سئل جماهد عن رجل قراأ البقرة واآل عمران، ورجل قراأ البقرة، 
قراءتهما واحدة، وركوعهما واحد، و�سجودهما، اأيُّهما اأف�سل؟ قال: 
ٿ﴾  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ڀ  قراأ:  ثمَّ  البقرة،  قراأ  »الَّذي 
)4( رواه الآجّري يف »اأخالق حملة القراآن« )�س37(، وكذلك ما �سياأتي ذكره من الآثار فهي 

من مرويَّات هذا الكتاب. 
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.»]106 :m[
عر، ول تنرثوه نرث الّدقل)5(،  وه هذَّ ال�سِّ وقال ابن م�سعود: »ل َتُهذُّ
اآخر  اأحدكم  همُّ  يكن  ول  القلوب،  به  كوا  وحرِّ عجائبه،  عند  وِقُفوا 

ورة«. ال�سُّ
ورة؛ فتكون كالَّذي يحمل  فال تبحث ـ يا عبد اهلل! ـ عن اآخر ال�سُّ
ا يحول بني  على عاتقه عبًئا فهو يريد اأن يتخلَّ�س منه، فاإنَّ هذا ممَّ
رًة  مف�سَّ  Í اهلل  ر�سول  قراءة  كانت  ولهذا  القراآن،  وتدبُّر  القلب 
ورة حتَّى تكون اأطول  ل ال�سُّ َلًة حرًفا حرًفا ]رواه اأحمد[، وكان يرتِّ �سِّ ُمَتَ
دها حتَّى اأ�سبح، وهي  من اأطول منها ]رواه م�سلم[، وقام ليلًة باآية يردِّ

قوله تعاىل: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ﴾ ]\a[ ]رواه الن�سائي وابن ماجه[.

القراآن  قراءة  يف  ما  ا�س  النَّ علم  »فلو  م:  القيِّ ابن  مة  العالَّ قال 
ر حتَّى مرَّ  بالتَّدبُّر؛ ل�ستغلوا بها عن كلِّ ما �سواها، فاإذا قراأه بتفكُّ
ة، ولو ليلة،  رها ولو مائة مرَّ باآية هو حمتاج اإليها يف �سفاء قلبه، كرَّ
م  وتفهُّ تدبُّر  بغري  ختمة  قراءة  من  خرٌي  م  وتفهُّ ر  بتفكُّ اآية  فقراءة 
واأنفع للقلب واأدعى اإىل ح�سول الإميان وذوق حالوة القراآن« ]»مفتاح 

عادة« )553/1([. دار ال�سَّ
مع  �سيما  ل  الكرمي،  بالقراآن  لالنتفاع  اأدعى  ة  يَّ املتاأنِّ فالقراءة 
التَّدبُّر،  من  املانعة  العالئق  من  ه  وخلوِّ القلب  وح�سور  مع  ال�سَّ اإلقاء 

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  تعاىل:  يقول اهلل 
ڤ ڤ ڦ﴾ ]\°[.

ربي: »اإينِّ  ، قال الإمام الطَّ 6 معرفة معاين كالم اهللـ  جلَّ وعالـ 
ن قراأ القراآن ومل يعلم تاأويله كيف يلتذُّ بقراءته« ]»معجم  اأعجب ممَّ

الأدباء« لياقوت احلموي )2453/6([.
y، ولو  ـ على معرفة تف�سري كالم اهلل  ـ يا عبد اهلل!  فاحر�س 
بقراءة تف�سري خمت�سر من التَّفا�سري الَّتي ُتعنى ببيان معاين القراآن 

الح. لف ال�سَّ ة اأتباع ال�سَّ نَّ الكرمي على طريقة اأهل ال�سُّ
ور �سنني طويلة، وهو ل يدري معاين  ن يقراأ بع�س ال�سُّ والعجب ممَّ
ل، والّدَقل هو رديء التَّمر وياب�سه فتاه لرداءته ويب�سه  : �سرعة القراءة من غري تاأمُّ )5( الهذُّ

ل يجتمع ويكون منثوًرا.

والكوثر وغري ذلك  مد  كال�سَّ دائًما،  ر معه  تتكرَّ الَّتي  الكلمات  بع�س 
كثري، بل اإنَّ كثرًيا من امل�سلمني ل يعرفون معاين �سورة الفاحتة، مع 
اأنَّهم يقروؤون بها يف كلِّ ركعة من �سالتهم، فال عجب بعد ذلك اأن ل 
الة من ال�ستقامة والنتهاء عن الفح�ساء واملنكر. ُيرى عليهم اأثر ال�سَّ
تقراأ  اأن  ل  واأح�سنها،  الأوقات  اأف�سل  للقراآن  �س  تخ�سِّ اأن   6
القراآن فقط يف الأوقات الَّتي ل جتد فيها ما ت�ستغل به، ومن اأف�سل 
من  ذلك  يف  يكون  لـما  اللَّيل؛  وجوف  بح  ال�سُّ �سالة  بعد  الأوقات 
 :y واغل، قال اهلل ، والنقطاع عن ال�سَّ اجتماع الفكر وتواطوؤ الهمِّ
اللَّيل  فقراءة   ،]È\[ ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 

اأ�سدُّ وقًعا واأثًرا يف القلب من غريها.
اأنَّك  ت�ستح�سر  باأن  وذلك  القراآن،  على  نف�سك  تعر�س  اأن   6
واأمره  اإىل موقفك من حالله وحرامه،  املخاطب بن�سو�سه، وتنظر 
تك  ونهيه، فاإن وجدت نف�سك على خري؛ فاْحَمد اهلل، وا�ساأله اأن يثبِّ
على ذلك ويزيدك من ف�سله، واإن مل تكن كذلك فعليك اأن ت�سارع اإىل 
الُقْراآُن  بيُّ Í: »ورَ مراجعة نف�سك واملبادرة بالتَّوبة اإىل ربِّك، قال النَّ
« ]رواه م�سلم[، وعن جابر بن عبد اهلل Ç اأنَّ  لرَْيكرَ اأرَْو عرَ ة لرَكرَ  ُحجَّ
لرَُه  عرَ ْن جرَ ق، مرَ احل م�سدَّ مرَ ّفٌع ورَ ُم�سرَ اِفٌع  �سرَ Í قال: »الُقْراآُن  بيَّ  النَّ
النَّاِر«. اإىل  ُه  اقرَ �سرَ ْهِرِه  ْلفرَ ظرَ لرَُه خرَ عرَ ْن جرَ مرَ ورَ نَِّة،  اإىل اجلرَ ادرَُه  قرَ ُه  امرَ اأرَمرَ
]رواه ابن حبان والطرباين يف »الكبري«[، معنى »ماحل« اأي جمادل، ومعنى 

باأوامره،  بالعمل  وذلك  وقائًدا،  اإماًما  له  جعله  اأي  اأمامه«  »جعله 
واجتناب زوجره، والوقوف عند حدوده، قال احل�سن الب�سري: »من 
اأحبَّ اأن يعلم ما هو؛ فليعر�س نف�سه على القراآن«، ويقول الإمام اأبو 
اإيقاع  هّمته  وعقل،  فهم  فبح�سور  القراآن  در�س  »اإذا  الآجري:  بكر 
ته  ا نهى، لي�س همَّ باع ما اأمر والنتهاء عمَّ الفهم ملا األزمه اهلل: من اتِّ
ته متى اأ�ستغني باهلل عن غريه؟ متى اأكون  ورة؟! همَّ متى اأختم ال�سُّ
لني؟ متى  من املتَّقني؟ متَّى اأكون من املح�سنني؟ متى اأكون من املتوكِّ
من  اأكون  متى  ابرين؟  ال�سَّ من  اأكون  متى  اخلا�سعني؟  من  اأكون 
اجني؟ متى  ادقني؟ متى اأكون من اخلائفني؟ متى اأكون من الرَّ ال�سَّ
نوب؟ متى  نيا؟ متى اأرغب يف الآخرة؟ متى اأتوب من الذُّ اأزهد يف الدُّ
اأعقل عن اهلل  اأ�سكر عليها؟ متى  عم املتواترة؟ متى  النِّ اأعرف قدر 

على  نف�سي  اأغلب  متى  اأتلو؟  ما  اأفقه  متى  اخلطاب؟  عظمته  جلت 
ما تهوى؟ متى اأجاهد يف اهلل y حقَّ اجلهاد؟ متى اأحفظ ل�ساين؟ 
اأ�ستحيي من اهلل حقَّ  اأحفظ فرجي؟ متى  اأغ�سُّ طريف؟ متى  متى 
متى  اأمري؟  من  ف�سد  ما  اأ�سلح  متى  بعيبي؟  اأ�ستغل  متى  احلياء؟ 
د ليوم معادي؟ متى اأكون عن اهلل را�سًيا؟  اأحا�سب نف�سي؟ متى اأتزوَّ
اأكون  متَّعًظا؟ متى  القراآن  اأكون بزجر  واثًقا؟ متى  اأكون باهلل  متى 
اأبغ�س ما  ؟ متى  بذكره عن ِذكر غريه م�ستغاًل؟ متى اأحبُّ ما اأحبَّ
اأبغ�س؟ متى اأن�سح هلل؟ متى اأخل�س له عملي؟ متى اأق�سر اأملي؟ 
ي اأجلي؟ متى اأعمر قربي؟ متى  ب ليوم موتي وقد غيِّب عنِّ متى اأتاأهَّ
ر يف  ر يف خلوتي مع ربِّي؟ متى اأفكِّ ته؟ متى اأفكِّ ر يف املوقف و�سدَّ اأفكِّ
�سديد،  ها  حرُّ ناٍر  من  ربِّي؟  منه  رين  حذَّ ا  ممَّ اأحذر  متى  املنقلب؟ 
ُتقال  ول  في�ستيحوا،  اأهلها  ميوت  ل  طويل،  وغمها  بعيد،  وقعرها 
احلميم:  و�سرابهم  وم،  قُّ الزَّ طعامهم  عربتهم،  ترحم  ول  عرثتهم، 
 :`[ ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک 
اأ�سًفا على  الأيدي  وا على  النَّدم، وع�سُّ ينفعهم  56[، ندموا حيث ل 
تق�سريهم يف طاعة اهلل وركوبهم ملعا�سي اهلل، فقال منهم قائل: 

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]\Ø[، وقال قائل اآخر: ﴿ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]\s[، وقال قائل: ﴿ڎ 
 :n[ ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
 ،]u\[ ﴾وقال قائل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ،]49
وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلَّب يف اأنواع من العذاب فقالوا: ﴿

چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]\}[.

رها اهلل املوؤمنني  ار يا مع�سر امل�سلمني! يا حملة القراآن! حذَّ فهذه النَّ
يف غري مو�سع من كتابه، رحمًة منه للموؤمنني، فقال y: ﴿ۈ ۈ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
 ،]Á\[ ۇئ﴾  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
وقال y: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]\_[، وقال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ   :y
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  ﴿چ   ،]º\[ چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]º\[ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
كاملراآة  فكان  القراآن  ا�ستعر�س  القراآن  تال  اإذا  العاقل  فاملوؤمن 
يرى بها ما ح�سن من فعله وما قبح منه... فمن كانت هذه �سفته اأو 
فة فقد تاله حقَّ تالوته، ورعاه حقَّ رعايته، وكان  ما قارب هذه ال�سِّ
له القراآن �ساهًدا و�سفيًعا واأني�ًسا وحرًزا، ومن كان هذا و�سفه نفع 
نيا ويف  نف�سه ونفع اأهله، وعاد على والديه وعلى ولده كّل خري يف الدُّ

الآخرة« ]»اأخالق حملة القراآن« )�س27 ـ 30([.
﴿ٿ  تعاىل:  اهلل  قال  به،  وت  ال�سَّ وحت�سني  القراآن  جتويد   6
ٿ ٿ ٿ﴾ ]\È[، ول يكون ذلك اإلَّ مبعرفة اأحكام علم 
حتَّى  منه  روريَّ  ال�سَّ ياأخذ  اأن  امل�سلم  على  فيجب  وقواعده،  التَّجويد 
ه، وعليه كذلك اأن يزيِّن �سوته بالقراآن،  ي�ستقيم ل�سانه بتالوة كالم ربِّ
نَّ  ْ يرَترَغرَ ْن لرَ بيَّ Í قال: »لرَْي�سرَ ِمنَّا مرَ فعن اأبي هريرة Ç اأنَّ النَّ

بالُقْراآِن« ]رواه البخاري[.
ُنوا الُقْراآنرَ  وعن الرباء بن عازب Ç قال: قال ر�سول اهلل Í: »زرَيِّ

نرَ يرَِزيُد الُقْراآنرَ ُح�ْسًنا« ]رواه احلاكم[. �سرَ ْوترَ احلرَ اإِنَّ ال�سَّ اِتُكْم، فرَ ورَ باأرَ�سْ
ِن  اأرَْح�سرَ ِمْن  »اإنَّ   :Í اهلل  ر�سول  قال  قال:   Ç جابر  وعن 
ى  يرَْخ�سرَ �ِسْبُتُموُه  اأُ حرَ يرَْقررَ ِمْعُتُموُه  �سرَ اإِذرَا  الَِّذي  بالُقْراآِن  ْوًتا  النَّا�ِس �سرَ

« ]رواه ابن ماجه[. اهللرَ
ومعانيه  الأ�سماع،  اإىل  للفظه  اأنفذ  بالقراآن  وت  ال�سَّ فتزيني 
ا  اأمَّ ع،  تنطُّ ول  تكلُّف  �سليقة من غري  يكون ذلك  ولكن  القلوب،  اإىل 
التَّطريب والتَّمطيط والقراءة باأحلان املغنِّني ومقامات املو�سيقى كما 
الأئمة  اأنكرها  منكرة،  بدعة  ذلك  فكلُّ  اليوم،  اء  القرَّ بع�س  يفعله 

كمالك واأحمد)6(.
نوًرا  اهلل  باإذن  القراآن  له  كان  الآداب  هذه  على  حافظ  فمن 
اأولئك  اأخراه،  ويف  دنياه  يف  و�َسَناًء،  ورفعة  و�سفاًء،  وهًدى  و�سياًء، 

الَّذين هداهم اهلل واأولئك هم اأولوا الألباب.
د وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني. نا حممَّ و�سلِّ اللَّهمَّ على نبيِّ

واآخر دعوانا اأِن احلمد هلل ربِّ العاملني.

نة« )288/1( و»زاد املعاد« )466/1(. )6( انظر»املدوَّ
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