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بسم اهلل الرمحن الرحيم

  

 حفظ القرآن الكريم

 (مناذج من احلفظ ادلتقن من اخللف والسلف –أساليبه  –أمهيته )

 للشيخ عادل أبو شعر
 :القسم األوؿ

َة ثُمَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوْا : قاؿ تعاذل ِعَباداً َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يُ ْؤتَِيُو الّلُو اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وَّ
  لِّي ِمن ُدوِن الّلِو َولَ ِكن ُكونُوْا رَبَّانِيِّيَن ِبَما ُكنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن 

 ]79:آؿ عمراف [
 :فضل تعلم القرآف

عليو وسّلم وحنُن  خرج النيّب صلى اهلل: ن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قاؿروى اإلماـ مسلم  ع
أّيكم حيّب أف يغدَو كّل يـو إذل بُطحاف أو إذل العقيق ويأيت بناقَتٌن َكوماَوين ػ أي : "الصفة فقاؿيف 

اهلل كلُّنا يا رسوؿ : قلنا. من طريٍق سهل حبلؿ: ؟ أي" من غًن إمث وال قطيعة رحم عظيمََت السناـ ػ
 من كتاب اهلل تعاذل فهو خًٌن أفبل يغدو أحدكم إذل اؼبسجد فيتعّلَم أو يقرَأ آيَتٌن: فقاؿ. حيّب ذلك

 .1"لو من ناقَتٌن، وثبلٌث خًٌن لو من ثبلث، وأربٌع خًٌن لو من أربع، ومن أعدادىّن من اإلبل
 ـ على قراءتو فبل بد أف يؤثر يف القلب واعبوارح، ذكروا أف رجبًل كبًناً يفالقرآف لو دل ربفظو داوِ 

: لصغًن ينظر إليو ويتعجب من كثرة تبلوتو، فيقوؿ لو، وكاف حفيده االسّن دائم التبلوة لكتاب اهلل
 ا تستفيد من كثرة تبلوتك للقرآف؟جّدي ما ذ

حفيدي الصغًن، خذ السلة الَت منلؤىا بالفحم، واذىب إذل الغدير وامؤلىا ماًء : فقاؿ لو جّده
يتسّرب من ثقوب مث ارجع إرّل، أخذىا الصغًن وذىب إذل نبع اؼباء ومؤلىا باؼباء، لكنو وجد أف اؼباء 

أين اؼباء الذي أمرتك أف ربضره؟ : فنظر جده وقاؿ لو، رجع إذل جّده دل يبق ماء فيهاالسّلة حىت إذا 
اذىب ثانية وامؤلىا باؼباء، فذىب الصغًن وربّمل ىذه اؼبشقة ثانية، وىكذا فعل ثالثة ورابعة 

ه إذل نبع اؼباء لًنيو األمر، فقاؿ لو وخامسة، ويف كّل مرة كاف اؼباء يتسّرب، قّرر الصغًن أف يأخذ جدّ 

                                                 
 .1336أخرجو مسلم برقم (  1
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حفيدي الصغًن ، أنا أعلم أنك لن تستطيع أف ذبلب ماء يف ىذه السلة لكن أال ترى شيئاً : جّده
نعم ياجدي ، لقد ذىب عنها آثار سواد الفحم الذي علق هبا، فقاؿ لو : غريبًا حدث للسلة، قاؿ

لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا : ره على جوارحو، قاؿ تعاذلوىكذا القرآف ينظف قلب اإلنساف وينعكس نو : جّده
 اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة َواَل يَ ْرَىُق ُوُجوَىُهْم قَ تَ ٌر َواَل ِذلٌَّة ُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

] ٕٙ: يونس[

  

و وآلو وسلم أنو روى البيهقي عن النعماف بن بشًن رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل علي
 .2"أفضل عبادة أمَت تبلوة القرآف:"قاؿ

 . 3"اؼباىر بالقرآف مع السفرة الكراـ الربرة:"اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمق
أي األعماؿ أحّب إذل اهلل تعاذل؟  :يا رسوؿ اهلل: قاؿ رجل: نو قاؿعن ابن عباس رضي اهلل ع

 .4"ف إذل آخره كّلما حلَّ ارربلقرآيبدأ ػ من أوؿ ال: الذي يضرب ػ أي: "قاؿ
يب صلى اهلل عليو وآلو اغباكم وصّححو والدارمّي، عن ابن مسعود رضي اهلل عنو، عن الن روى

والنور  إف ىذا القرآف مأدبة اهلل تعاذل فاقبلوا مأدبتو ما استطعتم، إف ىذا القرآف حبل اهلل: وسّلم قاؿ
، وال يَعوجُّ فُيقّوـ، وال وجناٌة ؼبن اتبعو، وال يزيغ فُيستعتب ؼبن سبّسك بو، ، عصمة، والشفاء النافعاؼببٌن

، اتلوه فإف اهلل يأجركم على تبلوتو كّل حرؼ عشر حسنات، وال ََيَلق على كثرة الّردّ تنقضي عجائبو، 
 .5"حرؼ، ولكن ألف حرؼ، والـ حرؼ، وميم حرؼ( ادل ) إين ال أقوؿ 

 :تلقاة من فم النيّب صلى اهلل عليو وسلم قراءة القرآف بالكيفية اؼب: ما قبل اغبفظ
  ] 6:النمل [ َوِإنََّك لَتُ َلقَّى اْلُقْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعِليمٍ : قاؿ تعاذل

  ]ٙٓٔ: اإلسراء [ َوقُ ْرآناً فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَنزِيلً : وقاؿ
ُلونَُو َحقَّ ِتَلَوتِِو ُأْولَ ِئَك يُ ْؤِمُنوَن ِبِو َومن َيْكُفْر ِبِو فَُأْولَ ِئَك  الَِّذينَ : وقاؿ َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ آتَ ي ْ

  ] 121:البقرة [ ُىُم اْلَخاِسُروَن 
َنا َجْمَعوُ : وقاؿ لنبيو صلى اهلل عليو وسلم َوقُ ْرآنَُو فَِإَذا  اَل ُتَحرِّْك ِبِو ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِو ِإنَّ َعَلي ْ

َنا بَ َيانَوُ    ] ٜٔ - ٙٔ: القيامة[ قَ َرْأنَاُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُو ثُمَّ ِإنَّ َعَلي ْ

                                                 
 .2264كنز العماؿ (  2
 (798 رقم) ومسلم ،( 4653 رقم) البخارى أخرجو ( 3
 .أخرجو الرتمذي(  4
 .أخرجو اغباكم وصححو الدارمي(  5
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ىي مرحلة ذبويد القرآف وضبطو، وىي أىم من اغبفظ، ولو كاف األستاذ يعلم طبلبو النطق 
ن أولو إذل آخره مالصحيح قبل حثهم على اغبفظ لكاف أوذل، وكانت طريقة السلف تلقٌن القرآف 

.قبل البدء حبفظو

  

ؿبمد بن أضبد بن علي بن عبد الرزاؽ أبو منصور البغدادي ومن الرتاجم الَت تدّؿ على ذلك 
أستاذ كبًن ثقة شهًن، ولد سنة إحدى  القراآتالزاىد اؼبعروؼ باػبياط مؤلف كتاب اؼبهذب يف 

لقرآف سبعٌن ألفًا تويف يـو األربعاء سادس وأربعمائة قاؿ ابن النجار بلغ عدد من أقرأىم أبو منصور ا
عشر احملـر سنة تسع وتسعٌن وأربعمائة ولو تسع وتسعوف سنة، قاؿ أبو منصور بن خًنوف ما رأيت  
كيـو صلي على أيب منصور اػبياط من كثرة اػبلق والتربؾ باعبنازة، قاؿ السلفي قاؿ علي بن األيسر 

ر فلم أر أكثر خلقًا منها فاستقبلنا يهودي فرأى كثرة وكاف رجبًل صاغبًا حضرت جنازة أيب منصو 
الزحاـ فقاؿ أشهد أف ىذا الدين ىو اغبق وأسلم، وقاؿ السمعاين رأوه بعد موتو فقيل لو ما فعل اهلل 

 .رل بتعليمي الصبياف فاربة الكتاب غفربك قاؿ 
رّي الذي كاف يقرئ القرآف وإذل مقربة منا أيضًا اعبامُع األموّي دّرس فيو أكابر القراء كابن اعبز 

فهذه دمشق أخربين الشيخ الصاحل : ربت قبة الّنسر، وكانوا يلقنوف القرآف للناس، ذكر ابن اعبزريّ 
 .إبراىيم الصويف اؼبلقن باعبامع األموي أف الذين قرؤوا عليو القرآف نيف عن عشرين ألفاً 

 :اغبفظ ووسائلو وطرقو
فبل يُطَلق . ومعاىدة احملفوظ، وعدـ الّنسياف هاره غيباً،ىو استكماؿ استظ: حفظ القرآف الكرمي 

 . يسّمى حافظاً  حافظ القرآف إال على من أمّت اغبفظ، ومن نسي القرآف ال
 .صٌل واحد، يدّؿ على مراعاة الشيءاغباء والفاء والظاء أ: قاؿ ابن فارس: اغبفظ 

ئة النفس الَت هبا يثبُت ما يؤّدي اغبفُظ يقاؿ تارة ؽبي: "يف الراغب األصفهايّن للحفظ، قاؿتعر 
إليو الفهُم، وتارة لضبٍط يف النفس ويضاّده النسياف، وتارة الستعماؿ تلك القوة، مث يستعمل يف كّل 

 ".تفقد وتعّهد ورعاية
ترُؾ اإلنساف ضبَط ما اسُتودع، إما لضعف قلبو، وإما عن : النسياف : "تعريف الراغب للنسياف
 .كأمٌن اؼبستودع" ؼ عن القلب ذكره ينحذغفلة، وإما عن قصٍد، حىت

إما أف يكوف طبيعيًا بسبب تقّدـ السّن، وإما برتؾ تعاىد احملفوظ، أو بسبب مرضّي : والنسياف
 .خارجّي بسبب ضربة أو تعّرض غبادثداخلّي كاؽبّم أو 

 :اغبافظ اؼباىر واغبافظ اؼبتماىر والفرؽ بينهما
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: ىرفآية اغبافظ اؼبا: "قاؿ ابن اؼبنادي

  

  .ػ جودة إتقانو 1
 .ػ ورجوعو عن خطئو يف سرعة 2

 . فهذا دليلو عند غًنه     
 :، ففطنتو خبطئو، وىو على ذلك بٌن أمَرينأما دليلو عند نفسو

 .إذل ما أخطأ فيو فيتلوه على صوابإما أف يرجع    ػ 1      
     أو آيتو إف كاف هبا طوؿ، وإما أف يعييو مطلبو فَيُجوزه إذل غًنه مما يليو من سورتو    ػ2      

 .عود إليو من قريب، فيتلوه مصيباً مع ذلك على يقٌن أنو قد أخطأ االستقامة، مث يوىو 
الذي يكاد أف يكوف ماىراً وليس بو، فهو أف ََيُوز خطأه وال يتطّولو، : وأما آية اغبافظ اؼبتماىر

] غًنه وتلك عبلمتو عند نفسو وال يتشكك فًناجع ما شّك فيو بغًن صواب، فهذه عبلمتو عند 
 .[فبل يراجع ما أخطأ فيو ليصّوبو دبعىن أف اغبافظ غًن اؼباىر ال يتفّطن ػبطئو،

ومن كاف بعد ىذين الوصَفٌن فليسوا حبفاظ، بل يسمَّوف متحّفظٌن، واؼببتدئ منهم يسّمى : قاؿ
 .اىػ" متلّقناً 

 :وسائل اغبفظ
 .وسائل تتعّلق بشخص اغبافظ

 .على عملية اغبفظ وسائل مساعدة
 .سائل تثبيت اغبفظ وإحكاـ احملفوظو 

 :الوسائل اؼبتعّلقة بشخص اغبافظ: أوالً 
 : اإلخبلص

 .أوؿ العلم النية: ، قاؿ ابن اؼببارؾ"على قدر نّيتوإمنا حيفظ الرجل :"قاؿ ابن عباس
 : االستعداد الشخصي والدافع الذايتّ 

ا أثبتت الدراسات الرتبوية اغبديثة، ومنو حفظ أظباء الرغبة والتطّلع واالىتماـ توجد الرتكيز كم
 .وأرقاـ ىواتفهم، وتاريخ وفاة العلماء  األشخاص

 : العمر اؼبناسب
اغبفظ يف الشباب؛ ألف الشيخوخة : "اؼببادرة إذل حفظ القرآف يف سّن مبكرة، قاؿ بقراط اغبكيم

أف حيمل الصيب من حٌن أف يبلغ  ينبغي: قاؿ اإلماـ ابن اعبوزّي يف صيد اػباطر". بيت النسياف
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وأوؿ ما ينبغي أف يكّلف حفظ القرآف ... طبس سنٌن على التشاغل بالقرآف والفقو وظباع اغبديث
...."و يثبت وَيتلط بالّلحم والدـمتقناً، فإن

  

 : سبلمة البدف وقوة الذاكرة
 .فاظ هبا، واسرتجاعهااكها، واالحتالتمّثل للمعلومة دبعىن إدر : الذاكرة تنطوي على ثبلثة عناصر

 : الرتكيز الذىيّن 
فإّف الرتكيز أصٌل يف اغبفظ ، فإف دل : "وىو أصل األصوؿ كما قاؿ ابن اعبوزي يف صيد اػباطر

 ."و عن نفسو حىت يعود إليو النشاطَيد نشاطاً وحصل لو فتور وشرود ذىيّن فليدع اغبفظ، ولًنفّ 
 :الوسائل اؼبساعدة على عملية اغبفظ: ثانياً 

 : ػ اختيار الوقت 1
ن، مرتاح الباؿ، صايف الذى: اختيار أنسب األوقات للحفظ واؼبراجعة حبيث يكوف فيو اإلنساف

 .غًن ؾبهد عقلياً 
أجود أوقات اغبفظ األسحاُر، مث وسط النهار، : "قاؿ اػبطيب البغداديّ : ات اغبفظ أجود أوق

 ."وحفظ الليل أفضل من حفظ النهار مث الغداة،
، وأخرى للمراجعة على أف ال تكوف ت للحفظأوقا: زيع الوقت بٌن اغبفظ واؼبراجعةتو ينبغي 

 .ذاكرة مدعاة لفتور اؽبمة واؽبَجرمتتابعة؛ ألف إجهاد النفس بكثرة اؼب
 :ػ ربديد الّدرس 2

 .إخل... اآليات أو الصفحات أو اؼبوضوع: ٌن يستطيع حفظو يف اليـو عن طريقربديد مقدار مع
ومن الغلط : "فوظ مع جودتو خًن من التكثًن، قاؿ ابن اعبوزي يف صيد اػباطرتقليل كمية احمل

وكما أف من الناس من حيمل اؼبئة . تور، فإف القلب جارحة من اعبوارححفُظ الكثًن أو اغبفظ من ف
رطل، ومنهم من يعجز عن عشرين رطبًل، فكذلك القلوب، فليأخذ اإلنساف على قدر قوتو ودوهنا، 

ستنفذىا يف وقت ضاعت منو أوقات، كما أف الّشرِه يأكل فضل لقيمات تكوف سببًا إذل فإنو إذا ا
 .اىػ ..." منع أكبلت

 :ػ االلتزاـ برسم مصحف واحد 3
تت اغبفظ بسبب تغًن مواضع لتثبيت صورة احملفوظ؛ ألف اؼبخالفة بٌن عدة مصاحف تسبب تش

 .اآليات
 .سطراً  15سطراً أو  17الصحيفة : اختيار مصحف اغبفاظ
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 :على شيخ واحد ػ تصحيح القراءة 4
 .ب يتلو وحيفظ، وشيخ يستمع ويصّححالتجربة أثبتت أف اغبفظ ال يتّم إال عن طريق طال

إف تعذر وجود شيخ متقن فليبحث الطالب عن حافظ سابق أكرب منو سناً، فإف تعذر فعن 
 .ريق التسجيبلت اؼبسموعة واؼبرئيةط

 :ع على الغًنتسميع الذايت والتسميػ ال 5
 .فظ، ويبعث على النشاط واالستمرارالتسميع الذايّت يوّضح مدى التقدـ يف اغب

وللدرس : "اؿ ابن اؼبنادي يف متشابو القرآفق. لغًن يبّصر اغبافظ خبطئو اغبفظيّ التسميع على ا
حفظ أف يقرأ اإلنساف على نفسو ظاىراً، وليس ذلك دبغٍن حىت يقرأ على من ىو أ: آالت، إحداىنّ 

 . اىػ " منو؛ ألف الذي يقرئ ىو أنفذ يف التبصرة خبطأ اؼبقرتئ من اؼبقرتئ خبطأ نفسو
وعن الصحايب . اؼبصحفوكاف أبو عبد الرضبن السلمّي ميسك على عليٍّ رضي اهلل تعاذل عنو يف 

 ."امةلّي حرفاً إال أف تكوف آية تأمسك علّي، وال ترّد ع: "ل َفضالة بن عبيد أنو قاؿ لغبلمواعبلي
أف يكوف الشيَخ نفسو، أو زميبلً يف حلقتو لكن ينبغي أف يكوف أقرأ منو، : (اؼبسمِّع) شروط الغًن

لو مع  ومبلئماً لو يف السّن، وأف يكوف حاضر الذىن يقظاً أميناً، ال يغفل حالة االستماع، ولو استمع
 .النظر يف اؼبصحف فهو أضبط

 :ػ االستماع من الغًن 6
 .ويكّوناف معاً طريقة اؼبدارسة ملية التسميع،ىو جزء مكّمل لع

وكاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يلقاه جربيل . وسيلة مهمة لتصحيح القراءة وتثبيت اغبفظ
 .لة من ليارل رمضاف يدارسو القرآفعليو السبلـ يف كّل لي

.ظعلى ضبط القراءة وتصحيح احملفو  االستماع إذل تسجيبلت اؼبتقنٌن من القراء يساعد

  

 .يساعد على تسهيل اغبفظ وترسيخو يف الذىن: فسًن اآليات وفهم معانيها العامةػ قراءة ت 7
 :ػ اغبوافز واؼبرّغبات 8

 .سائل اؼبهمة يف التحفيز والرتغيبالتشجيع ورصد اعبوائز من الو 
 .وائز على التنافس يف حفظ القرآفتأثًن إقامة اؼبسابقات ورصد اعب

 :بةػ اغبفظ عن طريق الكتا 9
 .فظ مستعملة يف اؼبغرب وموريتانياوسيلة ناجحة للح

 .لى رسم القرآف وحفظ أشكاؿ اغبروؼتساعد على التعرؼ ع
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 :ػ اغتناـ اؼبناسبات التعبدية 10
 .الصلوات اػبمس

 .شهر رمضاف
 :ػ اختيار األمكنة اؼبناسبة 11

 .تأثًن يف سرعة اغبفظ كما لؤلزمنةاألمكنة ؽبا 
 :شرط اؼبكاف

.ئاً بعيداً عن الضوضاءػ ىاد 1 

  

من سوؽ اػبضار أو موقف  ، كاغبفظ بالقربكوف بقربو ما يلهيو عن صبع الفكرػ أف ال ي 2 
 .اغبافبلت
 :وسائل تثبيت اغبفظ وإحكاـ احملفوظ: ثالثاً 

 :ػ التكرار والتعاىد اؼبنتظم 1
السريع، والنسياف للزواؿ ىي الوسيلة اؼبثلى لتثبيت أي ؿبفوظ والتفريط فيها يعّرض احملفوظ 

 .اؼبؤّكد
، فوالذي نفسي تعاىدوا القرآف:"ألحاديث، قاؿ صلى اهلل عليو وسلمأمر مطلوٌب نّصت عليو ا
 إمنا مثل: "وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ. "تفّلتًا ػ من اإلبل يف ُعُقلها بيده، ؽبو أشد تفّصيًا ػ أي 

، ومن أمثلتو 6"ها، وإف أطلقها ذىبتصاحب القرآف كمثل اإلبل اؼبعّقلة، إف عاىد عليها أمسك
 .ي حيتاج إذل جرد مستودعو كل فرتةالدنيوية عمل أمٌن اؼبستودع الذ

 .فيو نفسو وال خافت حبيث ال يسمعوتكوف اؼبراجعة بصوت طبيعّي ال ىو عاؿ َيهد 
السنوات األوذل من اغبفظ أكثر حاجة للمدارسة ومضاعفة اعبهد، حىت إذا سبكن اغبفظ أمكنو 

عاصم بن أيب النَّجود ومرضو سنة مث قيامو من : فاء باؼبدارسة البسيطة مع الدواـ، من أمثلة ذلككتاال 
زاء كورٍد أج 10ومن ذلك ما طلبو الشيخ أبو اغبسن الكردي من مراجعة . مرضو ودل َيطئ حرفاً 
 .يوميٍّ يف بداية اغبفظ

 ال: بن أيب بكر النيسابوري الفقيوكاف أبو إسحاؽ الشًنازي يعيد الدرس مائة مرة، وقاؿ اغبسن 
 .حيصل اغبفظ حىت يعاد طبسٌن مرة

                                                 
 .متفق عليو(  6
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: قد واهلل حفظتو أنا، فقاؿ: فقيو أعاد الدرس يف بيتو مرارًا كثًنة، فقالت لو عجوز يف بيتو
ما أحفظو، : يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس، فقالت: أعيديو، فأعادتو، فلما كاف بعد أياـ، قاؿ

 ". غبفظ لئبل يصيبين ما أصابكأنا أكّرر عّد ا: فقاؿ
واغبفظ ال يكوف إال مع شدة العناية وكثرة :"العسكرّي يف اغبث على طلب العلم قاؿ أبو ىبلؿ

الدرس وطوؿ اؼبذاكرة، واؼبذاكرة حياة العلم، وإذا دل يكن درٌس دل يكن حفٌظ، وإذا دل تكن مذاكرة 
رة سعيو واجتهاده يف واؼبذاكرة ضاعت شب قّلت منفعة الدرس، ومن عّوؿ على الكتاب وأخّل بالدرس

 ."طلب العلم
  .ػ عدـ ذباوز اؼبقدار احملّدد إال بعد إجادة احملفوظ 2
 :ػ القراءة بالنظر من اؼبصحف 3

أمر منصوص عليو وحرص عليو الصحابة رضي اهلل عنهم لتلقيح الذىن، واالزدياد يف قوة 
ثواب؛ ألف النظر يف اؼبصحف يها القارئ مع طلب الاغبفظ، وإذىاب الرَّيب يف اؼبواضع الَت يشّك ف

وقد أثبت ابن اؼبنادي ذلك يف كتابو متشابو القرآف بسنده عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو . عبادة
دخلُت على عبد اهلل بن : وعن خيثمة بن عبد الرضبن قاؿ: قاؿ". أدميوا النظر يف اؼبصحف:"ؿقا

وعن . جزئي الذي أقـو بو الليلة: ما ىذا ؟ فقاؿ: ، فقلتالعاص، وىو يقرأ يف اؼبصحفعمرو بن 
ىل تركُت منها : سورة البقرة، فلما قرأىا قاؿ رل أمسك عليّ : قمة النخعّي أف ابن مسعود قاؿ لوعل

: د أنو قاؿ لغبلمووعن َفضالة بن عبي. نعم: كذا وكذا ؟ قلت: حرفًا واحداً، قاؿ: شيئاً؟ قلت
: اؼبنادي معّلقًا على ىذه األخبارقاؿ ابن . "حرفًا إال أف تكوف آية تامة ليّ أمسك علّي، وال ترّد ع"
ولعّل بعض من يبلغو كتابنا ىذا يستصغر أمر النظر يف اؼبصحف، من جهة التحفظ والتذكر لقلة "

حاجة اؼباىرين إليو، ويّدعي أف ابن مسعود وابن العاص وفضالة بن عبيد إمنا طلبوا بنظرىم فيو 
ليس وجو : ... فإذا قاؿ ذلك، قيل لو . و أجر عينيو ولسانو وقلبو وأذنيومن قرأ فيو كاف لالفضَل؛ إذ 

ىل تركُت شيئاً ؟ وأف : ىذه األخبار اؼبرسومة ىا ىنا ما ظننَت، أال ترى أف ابن مسعود يقوؿ لعلقمة
داللة على فضالة ينهى غبلمو الناظر لو يف اؼبصحف أف يرّد عليو ما دوف اآلية التامة، ويف ذلك 

إرادهتم دبا ُحكي عنهم إمنا ىو تلقيح الذىن، واالزدياد يف قوة اغبفظ، وإذىاب الرّيب فيما يشك بو 
.اىػ ..." القارئ، مث يدخل طلبهم الثواب أيضاً مع ذلك

  

 :يعهده ػ ربط اآليات الَت َياؼ عليها من النسياف دبألوؼ 4
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أف يأمر اؼبتعّلم إذا كاف معتادًا لنسياف كلمة من  على اؼبعّلم:"اؿ ابن اؼبنادي يف متشابو القرآفق
القرآف أو من اغبكمة، ؽبا نظًن من أظباء ما يتعاطاىا من منقَلبو، بأف يذكرىا بذلك االسم اؼبعهود 

 .اىػ " عنده، ليألف ىذه الكلمة الطارفة اغبديثة 
 .يا شاطر يف النور وفاطر( يزيَدىم ) و 
 :ػ الرتفيو وأخذ الراحة 5

د النفس بكثرة اؼبذاكرة ينشأ عنو الفتور، وىو يسبب ىجر التعاىد واؼبراجعة فيؤدي إذل إجها
 .النسياف

 . األسبوع الواحد ، ولتكن متفرقةأخذ إجازة يـو أو يومٌن يف
 :ػ معرفة اآليات اؼبتشاهبة 6

 .من ذلك قصص األنبياء
 .مراجعة كتب اؼبتشاهبات

:ػ ترؾ اؼبعاصي واآلثاـ 7

  

ف كاف يصلح لو شيء فرتُؾ إ: ىل يصلح ؽبذا اغبفظ شيء ؟ قاؿ : أنسسئل مالك بن 
 .اؼبعاصي

 ."ى العلم قد عِلمو بالذنب يعمُلوإين ألحسب أف الرجل ينس: "قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو
إنك قد أوتيت علماً، فبل ُتطفئّن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى يف : "كتب رجل إذل أخ لو

 ."ُل العلم يف نور علمهمـ يسعى أىالظلمة يو 
فظ، فسألتو عن دواء رأيت وكيعًا وما رأيت بيده كتابًا قّط، إمنا ىو حي: قاؿ علي بن خشـر

 .ؾ اؼبعاصي، ما جرّبُت مثلو للحفظتر : اغبفظ، فقاؿ
قَاُلواْ : أدل تسمع قولو تعاذل: ُد العلَم بالذنب يصيبو ؟ فقاؿىل ُيسَلب العب: سئل ابن عيينة

َها ِمَن الشَّاِىِدينَ نُرِيُد أَ  تَػَنا َوَنُكوَف َعَليػْ َها َوَتْطَمِئنَّ قُػُلوبُػَنا َونَػْعَلَم َأف َقْد َصَدقػْ : اؼبائدة[ ف نَّْأُكَل ِمنػْ
ٖٔ[. 

 .ػ قراءة األدعية واألوراد اؼبساعدة يف اغبفظ  8
 :اغبفظ طرؽ

 .كّلية وجزئية: بإحدى طريقَتٌن
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حىت مهما طاؿ  ذبزئتود حفظو كامبًل، ويرّدد مرات من غًن أف يقرأ النّص اؼبرا :الطريقة الكلية
.حيفظو، وىذه قّل من يستعملها

  

 :غلب اؼبتحفظٌن، وخطواهتا كالتارلوىي اؼبتبعة لدى أ: الطريقة اعبزئية
: إخل، أو بالصفحة.. سبعة أو عشرة طبسة أو: ربديد اؼبقدار اؼبراد حفظو، حبسب عدد اآليات

 .ا، أو دبوضوع اآليات، وحنو ذلكهكلّ   أوربعها أو نصفها 
 .على الشيخ لتصحيح التبلوة وضبطهاقراءة اؼبقدار احملدد 

البدء حبفظ كّل آية على حدة ، وتقّسم اآلية الطويلة إذل مقاطع، ويستحسن أف يقرأ اؼبقطع 
دأ احملّدد بالنظر يف اؼبصحف مرة، مث يعيده من حفظو مرة أخرى وىكذا، فإذا أتقن اآلية األوذل ب

 .ىكذا إذل أف يكتمل القطع احملّددبالثانية بالطريقة نفسها مث يعيد اآليتٌن معاً و 
؛ ألف رفع الصوت يساعد على ازدياد النشاط، ويطرد يكوف الرتداد بصوت مرتفع قليبلً  ينبغي أف

 .سل، ويوقظ قلب القارئ  وَيمع مهو، ويعٌن على الرتكيز فيما يقرأالنـو والك
مقادير كأف تكوف حزبًا أو جزءًا أو السورة كّلها، فإنو ينبغي أف يتعاىدىا إذا أمت حفظ عدة 

 .لدائمة حىت يرتسخ اغبفظ فبل يزوؿباؼبراجعة ا
 :مقّويات اغبفظ 
وغبم الدجاج، واللَّوز،  ،سل، وماء الورد، وغبم الضأف، والزبيب، والعاللُّباف: من اؼبطعومات

 .واػبردؿ
يق، تقليل الغذاء، صبلة الليل، قراءة القرآف نظراً، السواؾ، اعبّد اغبجامة على الرّ : من األعماؿ

 .اؼبعاصي، وقلة الغّم، ورفع الصوت، وترؾ واؽبمة العالية
 :اإلجازة القرآنية: ما بعد اغبفظ

 :ضوابط اإلجازة
 .قرآف الكرمي كامبلً حفظاً متقناً حفظ ال

 .عتربة مع فهم شرحهاف التجويد اؼبحفظ منظومة اعبزرية أو ما يعادؽبا من متو 
التدرب على التبلوة الصحيحة وفق الضوابط والتعريفات التجويدية حىت يصًن التجويد ملكة 

 . عند الطالب
 .سرد القرآف الكرمي كامبلً على شيٍخ واحد، مع مراعاة كّل ما سبق 

 : القسم الثاين 
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قراءة القرآف بالتدبر والتفكر

  

 :عناية النيّب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بتعليم القرآف الكرمي ونشره وكذلك صحابتو 
حدثنا َمن كاف يقرئنا من أصحاب النيّب : ، عن أيب عبد الرضبن السلمّي قاؿروى اإلماـ أضبد

صلى اهلل عليو وآلو وسّلم، أهنم كانوا يقرتئوف من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عشر آيات، 
فعلمنا العلم : قالوا . ل فبل يأخذوف يف العشر األخرى حىت يعلموا ما يف ىذه العشر من العلم والعم

 .والعمل
كانت ُصّفة اؼبسجد النبوّي مدرسة للقراءة، يأوي إليها فقراء الصحابة رضي اهلل عنهم أصبعٌن، 

 .د فيعّلمونو الناسيف نواحي الببلممن ال أىل ؽبم يتدارسوف القرآف ويتعّلمونو، مث يذىبوف 
سلم، كاف صباعة من الصحابة نَصبوا أنفسهم لئلقراء يف اؼبدينة بأمر النيب صلى اهلل عليو وآلو و 

 .حىت امتؤلت اؼبدينة بالقراء
، ونشر اهلل عنهما عناية بتعليم القرآف كاف ؼبعاذ بن جبل رضي اهلل عنو مث ابن عباس رضي

 . مكة اؼبكرمةال حيصيهم العّد يف علومو ألناس كثًنين
كاف ابن مسعود رضي اهلل عنو َيلس يف مسجد الكوفة فيعّلم الناس القراءة، حىت بلغ عدد 

 .قارئ الثقات الذين أخذوا عنو القراءة مباشرة أو بواسطة ما يقرب من حنو أربعة آالؼ
: ءآف يف مسجد البصرة، قاؿ أبو رجاأبو موسى األشعري رضي اهلل عنو نصب نفسو لتعليم القر 

 .دنا ِحَلقاً حلقاً يقرئنا القرآففكاف يُقع
كاف أبو الدرداء رضي اهلل عنو يعّلم القرآف كّل يـو يف جامع دمشق من طلوع الشمس إذل 
الظهر، ويقّسم اؼبتعّلمٌن عشرة عشرة، ويعٌّن لكّل عشرة عريفًا يعّلمهم القرآف، وىو يشرؼ على 

 .ما ورد ذلك يف تاريخ ابن عساكرك  اعبميع، ويرجعوف إليو إذا غلطوا يف شيء ػ
 .يقوموف بتعليم القرآف ربت إشرافوكاف اإلماـ اؼبقرئ ابن عامر يف دمشق لو أربعمائة عريف، 

وكاف سلف القراء أصحاب مهم عالية، فمن القراء ذوي اؽبمة أبو القاسم اؽبذرّل، اؼبقرئ اعبّواؿ، 
رأ على مائة واثنٌن وطبسًة وستٌن شيخاً، وق أحد من طّوؼ الدنيا يف طلب القراءات، لقي ثبلث مائة

فجملة من لقيُت يف ىذا العلم ثبلَث مائة وطبسٌة وستوف شيخاً من : "قاؿ عن تلقيو. وعشرين شيخاً 
، ولو علمُت أحداً يقّدـ علّي يف ىذه الطريقة يف نًا ومشااًل وجببًل وحبراً آخر اؼبغرب إذل باب فرغانة ميي

 .اىػ " وصبيع ببلد اإلسبلـ لقصدتُ 
 :فضل صاحب القرآف
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َنا بِِو : آية القراء: قاؿ مطّرؼ َواللَُّو الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح فَػتُِثًُن َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإذَل بَػَلٍد مَّيٍِّت َفَأْحيَػيػْ
 ]ٜٕ: فاطر[        . اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َكَذِلَك النُُّشورُ 

  

اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ق: و عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿأس بروى الطربايّن بإسناٍد ال ب
، وال يناؽبم اغبساب، وىم على ُكُثب من اؼبسك حىت يُفرغ من ثبلثة ال يهوؽبم الفزع األكرب": وسلم

ـّ قوماً وىم بو راضوف، وداٍع ػ أي : حساب اػببلئق مؤذف ػ : رجل قرأ القرآف ابتغاء وجو اهلل تعاذل، وأ
 .7"عو إذل الصلوات ابتغاء وجو اهلل، وعبٌد أحسن فيما بينو وبٌن ربّو، وفيما بينو وبٌن مواليويد

من صلى منكم :"قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو قاؿ
ن يكونوف بالليل فليجهر بقراءتو، فإف اؼببلئكة تصّلي بصبلتو، فلُيسمع بقراءتو، فإف مؤمين اعبّن الذي

يف اؽبواء، وجًنانَو معو يف مسكنو يصّلوف بصبلتو ويستمعوف قراءتو، وإنو ليطرد جبهر قراءتو عن داره 
وعن الدور الَت حولو فّساَؽ اعبّن ومردة الشياطٌن، وإف البيت الذي يقرأ فيو القرآف عليو خيمة من 

لبحار ويف األرض القفراء، فإذا نور يهتدي هبا أىل السماء كما تقتدوف بالكوكب الدّري يف عبج ا
مات صاحُب القرآف رُِفعت تلك اػبيمة، وتنظر اؼببلئكُة من السماء فبل يروف ذلك النور فتنعاه 
اؼببلئكة من ظباء إذل ظباء فتصّلي اؼببلئكة على روحو، مث تستقبل اؼببلئكة اغبافَظٌن اللَذين كانا معو 

 .ـو يبعثفيعزّياهنما، مث تستغفر لو اؼببلئكة إذل ي
وما من رجل تعّلم كتاب اهلل تعاذل، مث صّلى ساعة من الليل إال أوصت بو تلك الليلة اؼباضيُة 
الليلة اؼبستأنفَة أف تنّبهو تلك الساعة، وأف تكوف عليو خفيفة، فإذا مات رُفعت تلك اػبيمُة، وكاف 

لقرآف حىت يدرج يف أكفانو، أىُلو يف ِجهازه، وَييء القرآف فيكوف واقفًا عند رأسو، يعين ثواَب ا
فيكوف على صدره دوف الكفن، فإذا ُوضع يف قربه وسّوي عليو، وافرتؽ عنو أصحابو أتاه منكر ونكًن 

كبل : إليك، حىت نسألو، فيقوؿ: فيجلسانو يف قربه، فيجيء القرآف حىت يكوف بينو وبينهما فيقوالف
ؿ، فإف كنتما أُمرسبا بشيء فامضيا ؼبا أُمرسبا ورّب الكعبة، إنو صاحيب وخليلي، ولسُت أخذلُو على حا

اسكن : بو، فإين لسُت أفارقو حىت أدخلو اعبنة إف شاء اهلل، مث ينظر القرآف إذل صاحبو، فيقوؿ
وأبشر، فإنك ستجدين من اعبًناف جاَر صدؽ، ومن األخبلء خليَل صدؽ، ومن األصحاب صاحَب 

َت ذبهر يب وزبفي يب ، وكنَت رببين فأنا حبيبك، أنا الذي كن: من أنت؟ فيقوؿ : صدؽ، فيقوؿ لو
ومن أحببُتو أحبو اهلل ، ليس عليك بعد منكر ونكًن َىّم وال غّم وال فزع، فيسألو منكر ونكًن 

                                                 
 (9280 رقم ، 9/113) األوسط فى والطبرانى( 1986 رقم ، 4/355) الترمذى أخرجو ( 7
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ألفرشنك فراشًا ليناً، وألدثرنك دثارًا حسنًا صبيبل جزاًء دبا أسهرَت : ويصعداف ويبقى ىو، فيقوؿ لو
ذل السماء أسرع من رّد الطرؼ فيسأؿ اهلل لو فيعطيو ذلك، فينزؿ بو ليلك وأظمأَت هنارؾ، فيصعد إ

ىل استوحشَت؟ ما زلُت منذ فارقُتك أف  : ألف ملك من مقريب السماء السادسة وَييئو، فيقوؿ
كّلمُت اهلل تعاذل حىت أخرجُت لك منو فراشًا ودثارًا ومصباحاً، وقد جئتك بو فقم حىت تفرشك 

اؼببلئكة إهناضاً لطيفاً، مث يفسح لو يف قربه مسًنة أربع مائة عاـ، مث يوضع لو فتنهضو : قاؿ . اؼببلئكة
فراش بطائنو من حرير أخضَر حشوه اؼبسك األذفُر، وتوضع لو مرافق عند رجليو ورأسو من السندس 

، ويسرَج لو سراجاف من نور عند رأسو يزىراف إذل يـو القيامة، مث ُتضِجعو اؼببلئكة على واإلستربؽ
نبو األمين مستقبل القبلة، مث تبتهج اؼببلئكة يف وجهو، مث تزوده من ياظبٌن اعبنة، وتصعد عنو، ج

ويبقى ىو والقرآف، فيأخذ الياظبٌن ويضعو عند رأسو، فإف تعّلم أحد من ولده القرآف بّشره بذلك، 
.  8"وإف كاف عقبو عقَب سوء دعا ؽبم بالفبلح

  

 .ب الزياتظيمة لئلماـ ضبزة بن حبيالرؤيا الع
الرؤيا العظيمة الَت رآىا فضيلة الشيخ الدكتور ؿبمد سعيد رمضاف البوطي حبّق شيخ القراء 

 .الشيخ حسٌن خطاب رضبو اهلل تعاذل
 :فضل البيت الذي يقرأ فيو القرآف

إف بيوتات اؼبؤمنٌن : "الدرداء رضي اهلل عنهما مرفوعاً  روى اغبكيم الرتمذي عن أيب ىريرة وأيب
ىذا النور من بيوتات اؼبؤمنٌن الَت يتلى : ها مقرّبو السموات السبع، يقولوفإذل العرش، يعرفؼبصابيح 

 .9"فيها القرآف
يف القرآف ميادين وبساتٌن، ومقاصًن وعرائس، : قاؿ بعض العارفٌن، القرآف ىو رياض اعبنة

الراءات بساتٌن القرآف، ادل ػ ميادين القرآف، و : السور اؼبفتتحة بػ: ؼبيمات ػ أي وديابيج ورياض، فا
واغباءات مقاصًن القرآف، واؼبسّبحات عرائس القرآف، واغبواميم ديابيج القرآف، واؼبفّصل رياضو، فإذا 
دخل اؼبريد يف اؼبيادين، وقطف من البساتٌن، ودخل اؼبقاصًن، وشهد العرائس، ولبس الديابيج، وتنزّه 

ه، وشغلو اؼبشاَىد لو عما عداه واه، وأوقفو ما يرااقتطعو عما س: يف الرّياض، وسكن غرفات اؼبقامات
". 

                                                 
 193/ 1( ىػ619ت )ر يف ثواب قارئ القرآف حملمد بن عبد الواحد بن إبراىيم الغافقي حملات األنوار ونفحات األزىار ورّي الظمآف ؼبعرفة ما ورد من اآلثا ( 8
9
 2481ح 0ص/0ج:العمال كنز(.معا الدرداء وأبي ىريرة أبي عن الحكيم ( 
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:اؼبدارسة واالجتماع على كتاب اهلل تعاذل

  

، يتلوف كتاب اهلل: ت من بيوت اهلل تعاذلوما اجتمع قـو يف بي: "قاؿ صلى اهلل عليو وسلم
اهلل فيما  ، وغشيتهم الرضبُة وحّفتهم اؼببلئكة، وذكرىمإال نزلت عليهم السكينة: و بينهمويتدارسون

 .10"عنده
ذِكر اهلل تعاذل، وما جلس قـو يف : أّي العمل أفضل ؟ قاؿ: عنهماسئل ابن عباس رضي اهلل 
إال أظّلتهم اؼببلئكة بأجنحتها، وكانوا أضياؼ اهلل ما : ، ويتدارسونوبيت من بيوت اهلل فيما بينهم

 ."ى ذلك، حىت َيوضوا يف حديث غًنهداموا عل
 :القرآفمع واػبلف حاؿ السلف 

ذكر صاحب حملات األنوار ونفحات األزىار ورّي الظمآف ؼبعرفة ما ورد من اآلثار يف ثواب قارئ 
النَّجود، عن زّر بن  وعن عاصم بن أيب:"قاؿ 1219/ 3افقّي القرآف حملمد بن عبد الواحد الغ

حىت : قاؿ. الكوفةاهلل عنو ػ يف قبلة مسجد  قرأُت القرآف على علّي بن أيب طالب ػ رضي: ُحَبيش قاؿ
حىت إذا بلغُت رأس اثنتٌن وعشرين  .ُحبيش، قد بلغَت عرائس القرآف زرَّ بنَ : إذا بلغُت اغبواميَم، قاؿ

ا َكَسُبوا َوُىَو َواِقٌع ِبِهْم ََ  ] ٕ - ٔ: الشورى [ حم عسق آية من  تَرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ
اِلَحاِت ِفي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت َلُهم مَّا َيَشاُؤوَن ِعنَد رَبِِّهْم َذِلَك ُىَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ 

بكى حىت سالْت دموُعو على غِبيتو، مث حّوؿ وجهو إذل القبلة،  ,] ٕٕ: الشورى[  اْلَفْضُل الَكِبيرُ 
تٌن، وإخبلَص اللهم إين أسألك إخباَت اؼبخبِ : يا زّر أمِّن على دعائي فقاؿ : ومّد يديو، وقاؿ 

اؼبوقنٌن، ومرافقَة األبرار، واستحقاَؽ حقيقة اإلمياف، والغنيمَة من كّل بّر ، والسبلمَة من كّل إمث، 
ختمَت القرآف فادع  إذا: يا زرّ . ووجوَب رضبتك، وعزائَم مغفرتك، والفوَز باعبّنة، واػببلَص من الّنار

 .اىػ" م عّلَمنيها اهلل عليو وسلّ ، فإّف رسوؿ اهلل صلى هبذه الدعوات
، ه يف اليـو طبسة أجزاء من القرآفحاؿ الشيخ أضبد اغبباؿ الرفاعي مع القرآف، حّدثين أف ورد

يا : وكاف ردبا ينشغل أثناء اليـو فيأيت يف الليل وقد بقي لو جزء أو أكثر، فيخاطب نفسو قائبًل ؽبا
، أكملي وظيفتك مث وظيفةعندؾ ! تسرتحيي، لكن ىيهات نفس أعلم أنك تريدين أف تنامي و 

 .اسرتحيي كيفما شئت

                                                 
 ( 9922)  8/17 مسلم:  أخرجو ( 10
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منصور بن اؼبعتمر السلمّي )قاؿ اغبافظ الذىيّب رضبو اهلل تعاذل يف تذكرة اغبفاظ يف ترصبة اإلماـ 
صاـ منصور أربعٌن : قاؿ زائدة بن قدامة ػ تلميذ اؼبنصور ػ : رضبو اهلل تعاذل 132اؼبتوىف سنة ( الكويفّ 

يبكي الليل كلَّو، فإذا أصبح كحَّل عينيو، وبرَّؽ شفتيو، ودىن رأسو، فتقوؿ لو سنة، وقاـ ليَلها، وكاف 
أنا أعلم دبا صنعت : أقتلَت قتيبًل؟ ػ أي لكثرة ما ترى من بكائو ووجلو وعبادتو هلل تعاذل ػ فيقوؿ: أمو

.وكاف قد َعِمش من البكاء! نفسي

  

يا بنية ذاؾ منصور  : ما فعَلْت ؟ قاؿاألسطوانة الَت كانت يف دار منصور : يا أبت: قالت فتاة
 !كاف يصّلي الليل، وقد مات

 .انتهى ! ميوت الساعة: لو رأيت منصوراً يصّلي ، قلت: قاؿ الثوريّ 
 أين عادلٌ بربو؟ أين خائٌف من ذنبو؟ أين مسروٌر بقربو؟ أين مشغوٌؿ بذكره؟ أين ُمشفٌق من بُعده؟

 .دأت العيوف، قاـ فسمعَت لو دويا كدوي النحلكاف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو إذا ى
 .رأيت بعيين عبد اهلل أثرين أسودين من البكاء: وذكر زيد بن وىب قاؿ

رضيت المَت ما رضي ؽبا : " رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمىذا الصحايّب اعبليل الذي قاؿ عنو 
  11" ابن أـ عبد
  12" قرأ قراءة ابن أـ عبدمن أحب أف يقرأ القرآف غضا كما أنزؿ فلي" : وقاؿ

لو تعلموف ذنويب، ما وطئ عقيب اثناف، وغبثيتم الرتاب على رأسي، : يقوؿ عن نفسو تواضعاً 
 .ولوددت أف اهلل غفر رل ذنبا من ذنويب، وأين دعيت عبد اهلل بن َروثة

عود رضي تلميذ الصحايّب اعبليل عبد اهلل بن مس( الربيع بن ُخثيم)جاء يف سًنة التابعّي اعبليل 
واهلل لو رآؾ رسوؿ اهلل : أنو كاف إذا دخل على عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو يقوؿ لو: اهلل عنو

كاف إذا رآه قرأ قولو : ويف لفظ آخر. صلى اهلل عليو وسّلم ألحّبك، وما رأيتك إال ذكرُت اؼبخبتٌن
اللَِّو َعَلى َما َرزَقَ ُهم مِّن َبِهيَمِة اأْلَنْ َعاِم فَِإَلُهُكْم ِإَلٌو  َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسكًا لَِيْذُكُروا اْسمَ : تعاذل 

ِر اْلُمْخِبِتينَ   . وكاف الربيع كذلك . اػباشعٌن: أي ,] ٖٗ: اغبج [ َواِحٌد فَ َلُو َأْسِلُموا َوَبشِّ
هلل عنو إذل انطلق الربيع بن ُخثَيم وعبد اهلل بن مسعود رضي ا: وقاؿ اغبافظ الذىيّب يف ترصبتو

شاطئ الفرات، فمرّا باغبّدادين، فلما رأى الربيع تلك النًناف ػ نًناف اغبّدادين وشهيقها وزفًنىا ػ قرأ 
   ]ٕٔ: الفرقاف[ ِإَذا رَأَتْ ُهم مِّن مََّكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوا َلَها تَ َغيُّظاً َوزَِفيراً   :قولو تعاذل

                                                 
 . الشيخين شرط على صحيح:  وقال( 5387 رقم ، 3/359) الحاكم أخرجو ( 11
 8417 ًن للطربايناؼبعجم الكب(  12
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يا ربيع فلم : داه عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنوالظهر، فنا صبلةوخّر مغشيًا عليو، وحانت 
يا ربيع فلم َيبو، فانطلق عبد : َيُِبو، فذىب عبد اهلل فصلى بالناس الظهر، مث رجع إليو فناداه وقاؿ

مث انطلق عبد اهلل فصلى ! يا ربيع يا ربيع فلم َيبو: اهلل فصلى بالناس العصر، مث رجع إليو فقاؿ
. فما صحا من غشيتو حىت ضربو بَرُد السََّحر ! يا ربيع يا ربيع فلم َُيبو: فقاؿبالناس اؼبغرب، مث رجع 

.انتهى 

  

يف سوؽ مدحت باشا يرقد القارئ الكبًن سيدنا ىشاـ بن عمار اؼبتوىف .. ىنا على مقربة منا
ىذا .. مسجد سيدي ىشاـ يف سوؽ الصوؼ.. ىػ، الناس يطلقوف على ىذا اؼبسجد  245سنة 

 . بقيت قراءتو إذل اليـو كاف من شأنو أنو ال يرفع نظره إذل السماء حياًء من اهلل عّز وجلّ القارئ الذي 
لقد أدركت رجااًل كاف الرجل يكوف رأسو مع رأس امرأتو على وسادة : "عن ؿبمد بن واسع قاؿ

واحدة قد بُّل ما ربت خّده من دموعو ال تشعر بو امرأتو، ولقد أدركت رجااًل يقـو أحدىم يف 
إف كاف الرجل ليبكي : "، وعنو قاؿ 13"الصف فتسيل دموعو على خّده وال يشعر بو الذي إذل جانبو

 .14"عشرين سنة وامرأتو معو ال تعلم بو
 :اء يدعوف إلخواهنم يف ظهر الغيبوكاف سلف القر 

زيدّي جاء يف ترصبة أيب ضبدوف الذُّىلّي البغدادّي اللؤلؤّي اؼبقرئ العبد الصاحل الذي قرأ على الي
والكسائّي وُسَليم وغًنىم أنو كاف على قدـ عظيمة من التقلُّل والقناعة والعبادة، وأنو كانت لو 
صحيفة فيها أظباء ثبلشبائة نفٍس من أصحابو يدعو ؽبم يف كّل ليلة، فناـ عنهم ليلًة، فقيل لو يف 

 ( .212/ 1ذىيب معرفة القراء الكبار لل)فقعد ودعا ؽبم : دل ُتسرِج مصابيحك، قاؿ: النـو
 :عرض اؼبؤمن أخبلقو على القرآف

عن األحنف بن قيس أنو كاف يوماً ( قياـ الليل : )ذكر اغبافظ ؿبمد بن نصر اؼبروزي يف جزء
  ]ٓٔ: األنبياء[ َلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتاباً ِفيِو ِذْكرُُكْم َأَفَل تَ ْعِقُلونَ  :جالساً، فعرضت لو ىذه اآلية 

ؼبا : ىت أعلم من أنا، ومن ُأشبو، يعينعليَّ باؼبصحف أللتمس ذكري اليـو ، ح: و ، فقاؿ فانتب
ف يبحث عن نفسو يف أي عِلم أف القرآف قد ذكر صبيع صفات البشر وبٌّن صفاهتم ومراتبهم؛ أراد أ

َوبِاأْلَْسَحاِر ُىْم  َكانُوا َقِليًل مَِّن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعونَ : الطبقات ىو؟ فنَشر اؼبصحف، فمّر بقـو
اِئِل َواْلَمْحُرومِ   . ] ٜٔ – ٚٔ: الذاريات[ َيْستَ ْغِفُروَن َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّلسَّ

                                                 
 . 347/ 2حلية األولياء  13
 . 347/ 2حلية األولياء  14
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َناُىْم  :ـومّر بقو  ا َرزَق ْ تَ َتَجاَفى ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ
  ]ٙٔ: السجدة[ يُنِفُقونَ 

  

داً َوِقَياماً  :ومّر بقـو  .  ] ٗٙ: الفرقاف [َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ
رَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالّلُو  :ومّر بقـو الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفي السَّ

  .] ٖٗٔ: آؿ عمراف[  ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
يَماَن ِمن قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي : ومّر بقـو اَر َواْْلِ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا الدَّ

ا ُأوُتوا َويُ ْؤِثُروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو  ُصُدورِِىْم َحاَجًة مِّمَّ
 .  ] ٜ: اغبشر[  فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم يَ ْغِفُروَن َوالَِّذيَن : ومّر بقـو َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اْْلِ
نَ ُهْم َومِ  َناُىْم يُنِفُقونَ اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصََّلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ ا َرزَق ْ  – ٖٚ: الشورى[ مَّ

ٖٛ [ . 
دل َيد ىذه الصفات يف نفسو : للهم لسُت أعرؼ نفسي ىهنا ػ يعينا: فوقف األحنف مث قاؿ

ِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا : لسبيل اآلخر فمّر يف اؼبصحف بقـوحىت نفسو يف ىذه الطبقة ػ مث أخذ األحنف ا
-35:الصافات[ الَّ اللَُّو َيْسَتْكِبُروَن َويَ ُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنونٍ ِقيَل َلُهْم اَل ِإلََو إِ 

36 [ 
َوِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوْحَدُه اْشَمَأزَّْت قُ ُلوُب الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن : ومّر بقـو قاؿ اهلل تعاذل فيهم

 .   ]٘ٗ: الزمر[ ِذيَن ِمن ُدونِِو ِإَذا ُىْم َيْسَتْبِشُرونَ بِاْْلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَّ 
َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن َوَلْم َنُك ُنْطِعُم : ومّر بقـو يقاؿ ؽبم

ينِ  ُب بِيَ ْوِم الدِّ فوقف    ]ٚٗ – ٕٗ: ؼبدثرا[ اْلِمْسِكيَن وَُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن وَُكنَّا ُنَكذِّ
اؼبصحف ويلتمس يف أي فما زاؿ يقّلب ورؽ . اللهم إين أبرأ إليك من ىؤالء: األحنف مث قاؿ

َوآَخُروَن اْعتَ َرُفوْا ِبُذنُوِبِهْم َخَلطُوْا َعَمًل َصاِلحًا َوآَخَر َسيِّئاً : الطبقات، حىت وقع على ىذه اآلية
 .   ]ٕٓٔ: التوبة[ ِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َعَسى الّلُو َأن يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ 

فانظر أيها اؼبسلم موضع نفسك يف كتاب اهلل تعاذل ويف أي . أنا من ىؤالء : فقاؿ األحنف
 .الطبقات أنت، واحذر أف تكوف ممن تنطبق عليهم صفات اؼبنافقٌن أو الفاسقٌن عياذا باهلل العظيم 
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ال شيء أنفع للقلب من قراءة : "التفكر، قاؿ أحد الصاغبٌنىؤالء رجاؿ قرؤوا القرآف بالتدبر و 
القرآف بالتدبر والتفكر؛ فإنو جامٌع عبميع منازؿ السائرين وأحواؿ العاملٌن، ومقامات العارفٌن، وىو 
الذي يورث احملبة والشوؽ واػبوؼ والرجاء واإلنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصرب، وسائَر 

هبا حياة القلب وكمالو، وكذلك يزُجر عن صبيع الصفات واألفعاؿ اؼبذمومة الَت هبا األحواؿ الَت 
فساد القلب وىبلكو، فلو علم الناس ما يف قراءة القرآف بالتدبر؛ الشتغلوا هبا عن كّل ما سواىا، فإذا 

فقراءة آية بتفكر  قرأه بتفكر حىت مّر بآية وىو ؿبتاج إليها يف شفاء قلبو كّررىا ولو مئة مرّة، ولو ليلة،
وتفهم خًن من قراءة ختمة بغًن تدبر وتفّهم وأنفُع للقلب

  

وأدعى إذل حصوؿ اإلمياف وذوؽ حبلوة القرآف، فقراءة القرآف بالتفكر ىي أصل صبلح 
 . 15"القلب
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