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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مختصر أخالق حملة القرآن

 ينبغي ليم جيلو إلى نياية المتن راء عند تالوتيم القرآن مما ال( من أول باب آداب القُ ٙ)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا إلى يوم الدين،  وعمى آلو ،الحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد

 أما بعد: 
 ولجميع المسممين. ،ولوالدينا ،والديوول ،ولشيخنا ،فالميم اغفر لنا

 : -رحمو اهلل تعالى-قال اإلمام اآلُجري 
 َباُب: آداب اْلُقرَّاِء ِعْنَد ِتالَوِتِيْم اْلُقْرآَن ِممَّا ال َيْنَبِغي َلُيْم َجْيُلوُ 
ََالَم الرَّب  َوَأِحبُّ ِلَمْن َأرَاَد ِقرَاَءَة اْلُقْرآِن في َلْيٍل َأْو ِنَياٍر َأْن َيَتَطيََّر، َوَأْن َيَستَاَك، َوَذِلَك َتْعِظيم للْ  ُقْرآِن  ََأنَُّو َيْتُلو 

َة َتْدُنو ِمْنُو ِعْنَد ِتالَوِتِو ِلْلُقْرآ-َعزَّ َوَجلَّ - ََ ََاَن ُمَتَسو  ، َوَذِلَك َأنَّ اْلَمالِئ ًَا َوَضَع َفاُه ِن، َوَيْدُنو ِمْنُو اْلَمَلُك، َفِإْن 
َك َتَباَعَد الملك مْنُو. َعِلى ِفيِو، ف َُْن َتَسوَّ ْن َلْم َي  ََُلمَّا َقرََأ آَيًة أخذ اْلَمَلُك ِبِفيِو، َواِ 

َُْم َيا َأْىَل اْلُقْرآِن َأْن ُتبَ  َُْم الْ َفال َيْنَبِغي َل َرُه ِإَذا َلْم ف ،َمَلكَ اِعُدوا ِمْن َْ َُْم ِمْن َأَحد ِإال َوُىَو َي اْسَتْعِمُلوا اََأَدَب، َفَما ِمْن
ْك َأْن ُيَجاِلَس ِإْخَواَنوُ  ِثَر اْلِقرَاَءَة في اْلُمْصَحِف  ِلَفْضِل َمْن َقرََأ ِفي اْلُمْصَحِف. ،َيَتَسوَّ َْ  َوَأِحبُّ َأْن ُي

َفِإْن َأَحبَّ َأْن َيْقرََأ في اْلُمْصَحِف َعَلى َغْيِر َطَياَرٍة َفال َبْأَس ِبِو،  ،َيْنَبِغي َلُو َأْن َيْحِمَل اْلُمْصَحَف ِإال َوُىَو َطاِىرٌ  َوال
فَُّح اْلُمْصَحَف ِبَشْيٍء، َوال َيَمّسُو ِإال َطاِىرًا.  َِْن َيصَّ َِْن ال َيَمّسُو، َوَل  َوَل

ََاَن يَ َوَيْنَبِغي لِ  َأ ُثمَّ  ْقرَُأ، َفَخَرَجْت ِمْنُو ِريحٌ ْلَقاِرِئ ِإَذا  يُح، ُثمَّ ِإْن َأَحبَّ َأْن َيَتَوضَّ َأْمَسَك َعْن اْلِقرَاَءِة َحتَّى ينقضي الر 
َذا َتثَاَءَب َوُىَو يَ  ْن َقرََأ َغْيَر َطاِىٍر َفال َبْأَس ِبِو، َواِ  ْقرَُأ َأْمَسَك َعْن اْلِقرَاَءِة َحتَّى َيْنَقِضي َيْقرََأ َطاِىرًا، َفُيو أْفَضُل، َواِ 

 َعْنُو التَّثَاؤُب. 
ََُلمَّا َمرَّ ِبَسْجَدٍة َسَجَد ِفيَيا َوِفي اْلُقْرآِن َخْمَس َعْشَرَة َسْجَدًة،  ،َوُأِحبُّ ِلْلَقاِرِئ َأْن َيْأَخَذ َنْفَسُو ِبُسُجوِد اْلُقْرآِن، 

 : إحدى َعْشَرَة.وِقيَل: َأْرَبَع َعْشَرَة، وِقيلَ 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

ىنا ال يخفى، وال شك أن الطيارة أفضل، وكان النبي  -رحمو اهلل-ما يتعمق بالطيارة لمقراءة وما ذكره اآلُجري ف
 -وسمم عميو اهلل صمى-، ولكن في الوقت نفسو كره النبي (ٔ)يذكر اهلل عمى كل أحيانو -وسمم عميو اهلل صمى-

أن يذكر اهلل إال وىو عمى ُطير، فالقراءة والقارئ في حال تطير أفضل من القراءة بغير ىذه الحال، فإن أراد أن 
بعود، لكن لو كان المصحف في حاشيتو  -كما قال-ولكن لو أن يتصفح  ،يقرأ نظرًا فإنو ال يمس المصحف

فح بيده، وأن يصّ  ،وأن يقرأ بو ،لقرآن فمو أن يحمل ىذا التفسيرتفسير فإن كانت كممات التفسير أكثر من كممات ا

                                                           

 األذان، في يمتفت وىل وىاىنا، ىاىنا فاه المؤذن يتتبع ىل باب الصالة، مواقيت كتاب صحيحو، يف معمقاً  البخاري ذكره - ٔ
 (.ٖٖٚ) برقم وغيرىا، الجنابة حال في تعالى اهلل ذكر باب ومسمم، ،(ٜٕٔ/ٔ)
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ويمكن أن تقرأ بيذه المصاحف التي عمى حاشيتيا تفسير، ويكون  ،والمرأة في حال الحيض تقرأ ما شاءت وتختم
فيو ىذا التفسير أكثر من القرآن، كالتفسير الُميسر، أو المختصر في التفسير، أو الجاللين، فكل ىذا التفسير 

 .أكثر من القرآن من ناحية عدد الحروف والكممات
نو يقرأ إ :أما إذا كانت مجرد كممات يسيرة في اليامش والقرآن ىو الغالب فالعبرة بذلك، فال يقال لمن قرأ في ذلك

-في كتاب تفسير، فيحتاج إلى تطير، وىكذا ما يتعمق بسجود القرآن فإنو يسجد عمى خالف أشار إليو اآلُجري 
وثالث في المفصل،  ،في عدد سجدات القرآن، فبعضيم يقول: أربع عشرة سجدة، اثنتان في الحج -و اهللرحم

 .رحم اهلل الجميع-ورواية عن مالك وأحمد  ،، وىذا قول الشافعي-"ص"سجدة -منيا  "ص"وليس موضع 
سجدتين فيؤالء  منيا، ولكن كما ىو معموم أن في الحج "ص"أنيا أربع عشرة سجدة وموضع  :القول اآلخر

 .دد ولكنيم اختمفوا في موضععىذا قول أبي حنيفة، استووا في الالثانية ليست من مواضع السجود، و  :يقولون
والقول  ،أنيا إحدى عشرة سجدة بإسقاط سجدات المفصل الثالث، وىذا ىو المشيور عن مالك :والقول الثالث

 ،وعكرمة ،والحسن ،وسعيد بن ُجبير ،وابن المسيب ،وابن عباس ،القديم لمشافعي، وىو مروي عن ابن عمر
 .قال بو جماعة من أىل العمم من المدينةو  ،وطاوس ،وعطاء ،ومجاىد

 ،وة عن أحمد، ومذىب إسحاق بن راىويوىذا رواي ،"ص"بإثبات سجدة والقول الرابع: أنيا خمس عشرة سجدة 
وبو قال جمع من الفقياء كابن  ،وىو أحد األقوال في مذىب مالك ،وقول أيضًا في مذىب أبي حنيفة ،والثوري
ىؤالء من فقياء الشافعي، وذلك منقول أيضًا عن بعض السمف كعقبة بن عامر  ،وأبي إسحاق المروزي ،ُسريج

إلى  ،غير عقبة -وسمم عميو اهلل صمى-بعضيم إلى بعض أصحاب النبي ، ونسبو -رضي اهلل تعالى عنو-
 .جماعة منيم

ومريم، والموضع  ،واإلسراء ،والنحل ،والرعد ،والذي اتفقوا عميو من مواضع السجود عشرة مواضع، األعراف
أََلْم َتَر َأنَّ اللََّو َيْسُجُد َلُو َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اََأْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم }األول من سورة الحج: 

إلى آخر اآلية، اآلية الثامنة عشرة من سورة الحج، وكذلك ما في سورة  [ٛٔالحج:]{ ...َجُر َوالدََّوابُّ َواْلِجَباُل َوالشَّ 
 .وفصمت، ىذه عشرة مواضع اتفقوا عمييا ،والسجدة ،والنمل ،الفرقان

َُُم َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْرََُعوا َواْسُجُدوا }سورة الحج: من واختمفوا في الموضع الثاني  َواْعُبُدوا َربَّ
َُْم ُتْفِلُحونَ  ، وكذلك الثالث التي في "ص"، اآلية السابعة والسبعون، وموضع أيضًا سجدة [ٚٚالحج:] {َلَعلَّ

األولى ال  ،والعمق، ىذه اختمفوا فييا، فاآلية التي في سورة الحج اآلية الثانية ،وفي االنشقاق ،في النجم :المفصل
 إشكال في أنيا من مواضع السجود، لكن التي اختمفوا فييا ىي الثانية، فيذه فييا قوالن: 

سحاق بن  ،وكذلك أحمد ،وبيذا قال الشافعي ،نيا من مواضع السجودإ :من أىل العمم من يقولالقول األول:  وا 
 ،وممن كان يسجد في الحج سجدتين عمروابن جرير الطبري،  ،وداود الظاىري ،وابن المنذر ،وأبو ثور ،وراىوي
التابعين عن أبي عبد الرحمن  وأبي موسى األشعري، ومن ،وابن عمر، وكذلك ىو منقول عن أبي الدرداء ،وعمي
 .، ورواية عن اإلمام مالك-رضي اهلل عنيما-ر بن ُحبيش، وىو رواية عن ابن عباس ممي، وأبي العالية، وزِ الس  

والنخعي، وىو  ،وجابر بن زيد ،بيروسعيد بن ج ،من مواضع السجود، وىذا قول الحسن القول الثاني: أنيا ليست
 رضي اهلل عنيما.-وىو إحدى الروايتين عن ابن عباس  ،وأبي حنيفة ،أيضًا قول مالك
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 :"ص"سجدة  والموضع اآلخر الذي اختمفوا فيو وى
 .قال بو الشافعيو ود وعمقمة، القول األول: أنيا ليست من عزائم السجود، وىذا مروي عن ابن مسع

سحاق بن راىوي ،واألوزاعي ،وبو قال مالك ،وىذا مروي عن الحسن ،الثاني: أنيا من عزائم السجودالقول و  ، ووا 
وُنقل عن جماعة من السمف من الصحابة وغيرىم، روي  ،وأصحاب الرأي، وىو راوية عن اإلمام أحمد ،وأبو ثور

وىو  ،أنيم كانوا يسجدون فييا -رضي اهلل عن الجميع-وعن عثمان،  ،وعن ابنو -رضي اهلل عنو-عن عمر 
 رضي اهلل تعالى عنيم أجمعين.-إحدى الروايتين عن ابن عباس 
 والعمق، فييا قوالن:  ،واالنشقاق ،ىي الثالث التي في المفصل في النجم :الموضع الثالث الذي اختمفوا فيو

قول عن ابن عمر وابن عباس وُأبي بن كعب، وكذلك من وىو من ،األول: أنيا ليست من مواضع السجود
وعطاء، وىو قول  ،سوطاو  ،ومجاىد ،وعكرمة ،بيروسعيد بن ج ،والحسن البصري ،التابعين سعيد بن المسيب

 وبعض العمماء والفقياء من المدينة. ،وكذلك أيضًا أصحاب اإلمام مالك ،مالك
سحاق ،وأبي حنيفة، وبو قال اإلمام أحمد ،والثوري ،وىو قول الشافعي ،القول الثاني: أنيا من مواضع السجود  ،وا 

 ،وأبي ىريرة ،وعثمان ،وابن مسعود ،وعمي ،وعمر ،وأبو ثور، وذلك مروي عن جمع من الصحابة كأبي بكر
 وابن عمر، وكذلك عن جمع من التابعين كعمر بن عبد العزيز وغيره.

ىل ىو واجب؟ أو فييا، يبقى الكالم في حكم السجود سجود التالوة،  ىذا ما يتعمق بمواضع السجود، والخالف
 أنو مندوب؟

َُلََّما َمرَّْت ِبِو َسْجَدٌة  َفِإنَُّو ُيْرِضي َربَُّو قال:   ، َوَيِغيُظ َعُدوَُّه الشَّْيَطاَن.-َعزَّ َوَجلَّ -َوالَِّذي َأْختَاُر َأْن َيْسُجَد 
اْعَتَزَل  ُن آَدَم السَّْجَدَة، َفَسَجدَ ِإَذا َقرََأ ابْ ))قال:  -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى-ُرِوي َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبي  
َِي، َيُقوُل: َيا َوْيَلوُ  ُأِمَر اْبُن آَدَم ِبالسُُّجوِد َفَسَجَد، َفَلُو اْلَجنَُّة، َوُأِمْرُت ِبالسُُّجوِد فعصيت، َفِلي  ،الشَّْيَطاُن َيْب

  .(ٕ)((النَّارُ 
-، ابن آدم، أضافو إلى أبيو، فكأنو ذكر ذلك تمميحًا لقصة أبيو آدم ((إذا قرأ ابن آدم السجدة))ىنا في قولو: 
، فينا ((فسجد))، يعني: آية سجدة، ((إذا قرأ السجدة))مع الشيطان التي كانت سببًا لمعداوة،  -عميو السالم

يا حزني يا ىالكي  :لمحزن واليالك، كأنو يقول :، ويل يقال((ويبكي، يقول: يا ويم))ينصرف،  ،يعتزل الشيطان
كي احضر ىذا أوانك، وذلك ر، يا ىالسو ذلك، فيذا يقولو عمى سبيل التحيا حسرتي، يا ىالكي احضر ونح

وحصمت لو أضداد  ،بالويل والحسرة عمى ما فاتو من الكرامة والشرف والمنزلة والقبول -نسأل اهلل العافية-نداء 
 .، ىكذا فعل بو الحسد-تبارك وتعالى-والطرد من رحمة اهلل  ،والخيبة ،ذلك من المعن

 :ىكذا يقول ((َفِمي)) ، يعني: امتنع تكبراً ((بالسجود فأبيت ُأمر ابن آدم بالسجود فسجد فمو الجنة، وُأمرت))يقول: 
يحتمل أن يكون الشيطان ىو  ،الضمير لمشيطان ((يا ويمو)) :، الحظوا ىنا ىذه الرواية((يا ويمو))لو النار، 

الفعل ، يعني: كأنو جعل نفسو غائبًا طردًا لو وغضبًا عميو حيث أوقعو ىذا "يا ويمو"الذي عبر بضمير الغائب 
  .في ىذه الميالك والمعاطب والنتائج الوخيمة

                                                           

 (.ٔٛ) برقم الصالة، ترك من عمى الكفر اسم إطالق بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٕ
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ضيف ذلك لئال ي ؛ويحتمل أن الحاكي لكالمو كالراوي يذكر ذلك عمى سبيل الغيبة من باب التأدب في العبارة
نما يقول ،يا ويمي مثالً  :يقول -يعني الراوي- إلى نفسو يا ويمو، فيذا من أدب األلفاظ في الرواية، ولو تتبعت  :وا 
محقو نقيصة أو نحو ذلك، جاء رجل، قال رجل، ونحو ذلك سترًا عميو، تلرواة تجد أنيم تارة ُيبيمون من ألفاظ ا

 .فيذا من األدب أدب الرواة
 صمى-وكان النبي  ،طالبوكذلك أحيانًا العبارات التي ال يحُسن أن يضيفيا اإلنسان إلى نفسو، لما مات أبو 

ىو عمى ممة عبد "يعرض عميو اإليمان والتوحيد وشيادة أن ال إلو إال اهلل، قال في النياية:  -وسمم عميو اهلل
ضيف ذلك الراوي إلى نفسو ىو يموت؛ لئال ي :أموت، قال :، ما قال: أموت، يعني: الراوي ما قال(ٖ)"المطمب

وذلك ال يضره حينما  ،عقيدة عبد المطمب، مع أن الناقل لمكفر ليس بكافركأنو يحكي عن نفسو أنو يموت عمى 
 .يروي عن غيره أنو قال كذا بضمير المتكمم، لكن من باب التنزه والتأدب

ن إ :فأخذ منو بعض أىل العمم أن السجود واجب بيذا االعتبار، وىذا ليس محل اتفاق، ومن أىل العمم من يقول
والمالكية يقولون: سنة أو فضيمة كما ىو  ،مؤكدة كما ىو عند الشافعية والحنابمةىذا السجود سجود التالوة سنة 

معموم، يفرقون بين الرغيبة والسنة، والنفل والراتبة والفضيمة ونحو ذلك، أعني المالكية، فيذان قوالن لممالكية 
  يعني ىل ىو فضيمة أو سنة، كما قال صاحب المراقي:

 وجبافيو  والظيورُ عميو ***  اواظب قد ما أحمدٌ  وسنةٌ 
 :ه أمام الناس، لكن مثاًل الرغيبةأن يكون قد أظير  بجانبالمواظبة بيذين القيدين عند المالكية يكون سنة، يعني: 

 من األجر ُجبي فيوما فيو رغب النبي *** بذكر ما  رغيبةٌ 
ر ىذا يسمونو رغيبة، ىذا اصطالح عند المالكية ولكن أكثر أىل العمم ال كَ األجر فذَ بو يعني: الذي يحصل 
 .يتفق المالكية والشافعية والحنابمة عمى أنو غير واجب بصرف النظر عن التسميةفيفرقون بيذه الطريقة، 
أن سجود التالوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند أحمد ومالك واألوزاعي  -رحمو اهلل-وقد ذكر ابن قدامة 

 .(ٗ)، وكذلك عند آخرين-رضي اهلل تعالى عنيما-وابن عمر  ،الشافعي، وأنو مذىب عمرو 
، استدلوا بأدلة عمى كل حال منيا ىذا الحديث: أن الشيطان لما امتنع (٘)لى الوجوبإوذىب أبو حنيفة وأصحابو 

 .فال ينبغي لإلنسان أن يمتنع ؛لمثابة، كان لو النار؛ المتناعومن السجود كان بيذه ا
وظاىر كالم شيخ اإلسالم  ،جممة من ىذه األدلة -رحمو اهلل-وقد ساق شيخ اإلسالم  ،واستدلوا أيضًا بأدلة أخرى

 .، يحتجون بأنواع من األدلة غير ىذا الحديث(ٙ)أنو يرى الوجوب
 ، يقولون: ىي ثالثة أقسام: -يعني: الوجوب- آيات السجود تفيد ذلك وتدل عميو نإ :ويقولون

                                                           

 باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(ٖٓٙٔ) برقم اهلل، إال إلو ال: الموت عند المشرك قال إذا باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٕٗ) برقم اهلل، إال إلو ال قول اإليمان أول
 (.ٙٗٗ/ ٔ) قدامة البن المغني: انظر - ٗ
 .المصدر السابق: انظر - ٘
 (.ٜٖٔ/ ٖٕ) الفتاوى ومجموع ،(ٖٓٗ/ ٘) تيمية البن الكبرى الفتاوى - ٙ
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واألمر لموجوب إال لصارف،  [ٕٙ:النجم] {َواْعُبُدوا ِللَّوِ  َفاْسُجُدوا}فيو األمر الصريح بالسجود األول: قسم ال
 .[ٜٔ:العمق] {َواْقَتِربْ  َواْسُجدْ }

َذا ُقِرَئ َعَلْيِيُم }يتضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث ُأمروا بالسجود  القسم الثاني: اْلُقْرآُن َفَما َلُيْم ال ُيْؤِمُنوَن * َواِ 
َذا ِقيَل َلُيُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن َقاُلوا َوَما الرَّْحَمُن َأَنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرَنا }وىكذا، ، [ٕٔ-ٕٓاالنشقاق:] {ال َيْسُجُدونَ  َواِ 
وىذا قبيح من ىؤالء الكفار ال يصح بحال من األحوال أن يتشبو المؤمن بيم  :، قالوا[ٓٙالفرقان:] {َوزَاَدُىْم ُنُفورًا

 .في ىذه الحال فيترك السجود
عمييم الصالة -من اآليات التي ُذكر فييا السجود عمومًا ىو ما جاء فيو الحكاية عن فعل األنبياء  :القسم الثالث

، فحري بالمؤمن أن -تبارك وتعالى-محاء حيث يسجدون إذا ُتمي عمييم كالم اهلل والص ،واألخيار -والسالم
  .جل جاللو-يقتدي بيؤالء وأن ال يتشبو في الوقت نفسو بأعداء اهلل والكفار من المستنكفين عن السجود لربيم 

ألنو امتنع من  ؛يقولون: بالنسبة إلبميس فقد ُطرد ،والذين قالوا بأن ذلك ال يجب يجيبون عن ىذا بأجوبة
 .واستكبر فكان من الكافرين -عز وجل-االستجابة ألمر اهلل 

والنجم  -وسمم عميو اهلل صمى-قرأت عمى رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل عنو-وكذلك أيضًا حديث زيد بن ثابت 
 .، فيذا صارف عن الوجوب(ٚ)"فمم يسجد
 -وسمم عميو اهلل صمى-قرأ رسول اهلل "قال:  -عنورضي اهلل -دري يضًا استدلوا بحديث أبي سعيد الخوكذلك أ

فمما بمغ السجدة "ىل ىي من عزائم السجود، أو ال،  "ص"، ىذه التي اختمفوا فييا سجدة ""ص"وىو عمى المنبر 
، -يعني: تييئوا لمسجود- ن الناسشز  لسجدة تَ نزل فسجد وسجد الناس معو، فمما كان يوم آخر قرأىا فمما بمغ ا

 ،فنزل وسجد ،نتم لمسجودشز  إنما ىي توبة نبي، ولكني رأيتكم تَ )): -وسمم عميو اهلل صمى-فقال رسول اهلل 
 في المرة الثانية. -وسمم عميو اهلل صمى-، يعني: ما كان يريد أن يسجد (ٛ)((وسجدوا

َفَمرَّْت ِبِو َسْجَدٌة َأْن َيْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة، َوُيوِمَئ ِبرَْأِسِو َوُأِحبُّ ِلَمْن َيْدُرُس َوُىَو َماٍش ِفي َطِريٍق، : -رحمو اهلل-قال 
ًبا َفَدَرَس، َفَمرَّْت ِبِو َسْجَدٌة َسَجَد، ُيوِمُئ َنحْ  َِ ََاَن رَا َذا إن  ََ  .َو اْلِقْبَلَة، ِإَذا َأْمََنوُ ِبالسُُّجوِد، َوَى

 ئفإنو يوم ،إن كان في مركبتو في السيارة أو نحو ىذا ،إذا قرأ القارئ السجدة وىو في طريقو يمشي أو نحو ذلك
يقصد أن يضع جبيتو عمى شيء، كأن يضع جبيتو عمى  وبالسجود، وال ُيشرع لو في ىذه الحال أن يعمد أ

                                                           

 ،(ٗٓٗٔ) برقم المفصل، في السجود يرَ  لم من باب القرآن، في سجدة وكم السجود، أبواب تفريع باب داود، أبو أخرجو - ٚ
 إسناده: "محققوه وقال ،(ٜٕٔ٘ٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٙٚ٘) برقم فيو، يسجد لم من جاء ما باب السفر، أبواب والترمذي،
 في الوادعي مقبلوقال بشذوذه الشيخ ، (ٕٙٙٔ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"الشيخين شرط عمى صحيح
 الصحيح، رجال وجدتيم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا: "قالحيث  ،(ٖٙٔ) برقم ،(ٖٙٔ: ص) الصحة ظاىرىا معمة أحاديث
 عن يسار بن عطاء عن قسيط ابن عن يرويانو فيما ذئب أبي وابن خصيفة بن يزيد خالف -زياد بن حميد- وىو صخر أبا ولكن
 أبيو عن ثابت بن زيد بن خارجة عن قسيط ابن عن يرويو وىو ،-َوَسم مَ  آلو وعمى َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى- النبي عمى قرأ أنو ثابت بن زيد
 ".شاذاً  فيعتبر ،منو أرجح وىما ،بو
 األلباني وصححو ،(ٓٔٗٔ) برقم ص، في السجود باب القرآن، في سجدة وكم السجود، أبواب تفريع باب داود، أبو أخرجو - ٛ
 (.ٕٔٚٔ) برقم داود، أبي صحيح في
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المقود، أو إن كان راكبًا يضع جبيتو عمى ما يميو من السيارة أو نحو ىذا، فإن ىذا ال ُيشرع؛ ألن السجود إذا 
نما يكف ،ء فإنو ال ُيطمب فيو وضع الجبية عمى شيءكان باإليما ي في ذلك اإليماء، ولذلك ىذا الكرسي الذي وا 
وُيعمل لو دعاية أحيانًا، ىذا ليس بكرسي الصالة وال تشرع عميو، ىؤالء  ،باع باسم كرسي الصالةيو يسمونو 

يعني خماًل أو نحو ىذا ويقولون بأنو اسًا أو مُ بويغطونو ويضعون عميو لربما ل ،سي بييئة معينةايجعمون ىذه الكر 
ىذا غير صحيح، الذي و  ،فإذا صمى عميو من يصمي عمى الكرسي فإنو يضع جبيتو عمى ىذا الموضع ئقد ُىي

فيكون سجوده أخفض من ركوعو، ىذا ىو  ،رسي وال يستطيع السجود عمى األرض يكفيو اإليماءيصمي عمى الك
فيذا غير مشروع، فكذلك أيضًا ىذا الذي يسجد وىو في السيارة أو  المشروع، ال أن يضع جبيتو عمى الكرسي

أو في الطائرة إذا كان يصمي نافمة في السفر فإنو ال ُيطمب منو أن يضع جبيتو عمى  ،يصمي وىو في السيارة
نما يكفي أن يومأو عمى ما يم ،المقود فإنو ى راحمة وجاءت آية سجدة الذي يمشي عمو إيماًء،  ئيو من السيارة وا 
 نزل، طيب فإذا كان يمشي عمى قدميو فماذا يفعل؟ يإيماًء ال يحتاج أن  ئيوم

ي عن ابن عمر، وبو قال فبعض أىل العمم قال: يسجد عمى األرض، وبيذا قال أبو العالية وأبو زرعة، وىو مرو 
وىو  ،فعية، وىو الصحيح من مذىب الشا-يعني من الحنفية-بن جرير، وىذا مذىب أصحاب الرأي أبو جعفر 

  .مذىب الحنابمة أيضًا أنو يسجد عمى األرض
برأسو يعني إيماًء من غير وضع الجبية عمى األرض، وبيذا قال األسود بن يزيد  ئأنو يوم :القول الثاني

وأبو عبد الرحمن وكذلك أيضًا إبراىيم  ،النخعي -أيضاً -وىو مروي عن عطاء ومجاىد، وفعمو عمقمة  ،النخعي
ل وىو قول عند الشافعية في السفر، ولو أن قائاًل فصّ  ،وكذلك أيضًا ىو مروي عن ابن مسعود -يعني النخعي-

يمشي في برية عمى قدميو، يمشي  ،يمشي في حديقة ،فإذا كان يمشي في مكان يتييأ فيو السجود سجد :في ىذا
ذا كان يمشي في مكان غير مييأ لمسجود فيم إيماًء،  ئكن أن يومفي مكان نظيف فإنو يسجد عمى األرض، وا 

  ، ُيفصل في ىذا والشريعة ما جاءت بالحرج.-واهلل تعالى أعمم-لو قيل بيذا لم يبُعد، 
َََّر ِفي ِقرَاَءِتِو، َوَيَتَدبََّر َما َيْتُلو، َوَيْسَتْعِمَل َغضَّ الطَّْرِف َعمَّا ُيْلِيي الْ   ُقُلوَب. َوُأِحبُّ َلُو َأْن َيَتَف

َُلَّ  ْن َيْتُرْك  ََالِم َمْوالُه. َوا  ََاَن َأَحبَّ ِإَليَّ  ِلَيْحُضَر َفْيُمُو، َوال َيْشَتِغَل ِبَغْيِر   ُشْغٍل َحتَّى َيْنَقِضي َدْرُسُو 
َذا َمرَّ  ، َفَمرَّْت ِبِو آَيُة َرْحَمةٍ َوُأِحبُّ ِإَذا َدَرَس  َذا َمرَّْت ِبِو آَيُة َعَذاٍب اْسَتَعاَذ بِاهلِل ِمْن النَّاِر، َواِ  ِرْيَم، َواِ  ََ َسَأَل َمْوالُه اْل

ََاَن يَ ف ،َوَعظََّموُ  ،-َجلَّت َعَظَمتو-ِبآَيِة َتْنِزيٍو هلِل تعالى َعمَّا َقاَلُو َأْىُل الَفر سبََّح اهلَل تعالى   ْقرَُأ، َفَأْدَرََوُ ِإَذا 
ُمُو َأْن َيْقَطَع اْلِقرَاَءَة، وَيْرقَد، َحتَّى يقرأ َوُىَو َيْعِقُل َما َيْتُلوُه. النَُّعاُس  َْ  َفُح

 عميو اهلل صمى-واالستعاذة عند آيات العذاب ىذا ُنقل عن النبي  ،فيما يتعمق ىنا بالسؤال عند آيات الرحمة
نما ُنقل عنو بإطالق:  -وسمم أنو كان إذا قرأ سبح اسم ربك "في صالة الميل ولم ينقل عنو في الفريضة، وا 

الفريضة وفي ي ، فظاىره أن ذلك يكون في الصالة وفي خارج الصالة، ف(ٜ)"األعمى، قال: سبحان ربي األعمى
 .غيرىا؛ ألن ذلك مقتضى اإلطالق

                                                           

 ،(ٕٙٙٓ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٛٛ) برقم الصالة، في الدعاء باب والسجود، الركوع أبواب تفريع باب داود، أبو أخرجو - ٜ
 (.ٕٙٛ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"الشيخين رجال ثقات رجالو موقوفا، صحيح: "محققوه وقال
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 {أََلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى}كان إذا قرأ القيامة قرأ آخرىا "أنو  -وسمم عميو اهلل صمى-وصح عنو 
وتدل عمى التكرر أيضًا،  ، تدل عمى اإلطالق"كان إذا قرأ"، بيذه الصيغة (ٓٔ)"، قال: سبحانك فبمى[ٓٗالقيامة:]

واهلل -فدل ذلك  ،بذلك تفصيل أو استثناء بأنو كان يفعل ذلك في النافمة أو في القراءة خارج الصالة ولم يأتِ 
كان إذا "وفي النافمة، لكن السؤال  ،في الفريضة ،عمى أنو يقولو بحال كونو في الصالة وفي خارج الصالة -أعمم

 :-واهلل أعمم-في صالة الميل، وليذا يقال  -وسمم عميو اهلل صمى-قل عن النبي ىذا نُ  "مر بآية رحمة إلى آخره
في صالة ذلك إنما  ،-وسمم عميو اهلل صمى-نقل عن النبي ن ترك ذلك في صالة الفريضة ىو المشروع، فمم يُ إ

الميل، إذا كان ذلك في صالة الميل فإن ذلك يكون في القراءة خارج الصالة أيضًا سائغًا؛ ألن باب الصالة 
يقولو في خارج الصالة لغًا نافمة فإن ذلك يكون مسو  الأضيق من باب القراءة خارج الصالة، فإذا قالو في صالة 

ترديد اآلية كان بواهلل أعمم، كذلك فيما يتعمق  ،أو يستعيذعند تالوتو إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب، فيسأل 
أنو  -وسمم عميو اهلل صمى-ردد اآلية ىذا في صالة الميل لكن لم ينقل عن النبي ي -وسمم عميو اهلل صمى-النبي 
  ردد اآلية في صالة الفريضة.كان ي

َُُر ِمْنُو َما َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن: َجِميُع َما َأَمْرُت ِبِو التَّاِلي ِلْلُقْرآِن ُمَواِفٌق ِللسُّنَِّة َوَأَقاِويِل اْلُعَلمَ  اِء، َوَأَنا َأْذ
 ِإْن َشاَء اهلُل.-َحَضَرِني 

حينما يذكر جممة من األحكام أو اآلداب يذكر بعدىا الدالئل  ،ىذا عمى طريقتو التي سبق ذكرىا في أول الكتاب
 ويسوقيا.

اَن َيُحثُّ َعَلْيِو، َوَيْأُمُر ِبِو  ََ : َأنَّ َعِليِّا  َلِمي  ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َقاَم "َوَقاَل:  -َيْعِني: الس َواكَ -َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ
، َيْسَتِمُع اْلُقْرآَن، َفَما َيزَاُل يدنو ِمْنُو َحتَّى َيَضَع َفاُه َعَلى ِفيِو، َفَما َيْلِفُظ ِمْن آَيٍة ِإال َدَخَلْت ُيَصل ي، َدَنا اْلَمَلُك ِمْنوُ 

 .(ٔٔ)"ِفي َجْوِفوِ 
 .-وسمم عميو اهلل صمى-ال يقال من جية الرأي؛ ألنو أمر غيبي فمو حكم الرفع إلى النبي  ومثل ىذا

ََْوَسِج َقاَل: ُقْلُت ََأْحَمَد: اْلِقرَاءُة َعَلى َغْيِر ُوُضوٍء؟، َقاَل: ال َبْأَس ِبَيا، َولَ  َِْن ال يقرأ عن ِإْسَحاق بن َمْنُصوٍر اْل
ئٌ   .(ٕٔ)ِفي اْلُمْصَحِف ِإال ُمَتَوض 

َما َقاَل ُسنٌَّة َمْسُنوَنٌة.- وَيْعِني: اْبَن رَاَىَويْ  –اُق َقاَل ِإْسحَ  ََ  : 
ٍر اْلمْروذيُّ َقاَل:  َْ َِْن "عن أبي َب ََاَن أُبو َعْبِد اهلِل ُربََّما َقرََأ ِفي اْلُمْصَحِف، َوُىَو َعَلى َغْيِر َطَياَرٍة، َفال َيَمسُُّو، َوَل

فَُّح ِبِو   .(ٖٔ)"اْلَوَرقَ َيْأُخُذ ِبَيِدِه ُعوًدا، َأْو َشْيًئا َيصَّ
يحُ َعْن ُزْرُزٍر َقاَل: ُقْلُت ِلَعَطاٍء:  يُح؟ َقاَل: ُتْمِسُك َعْن اْلِقرَاءِة َحتَّى تنقضي الر   .(ٗٔ)َأْقرَُأ اْلُقْرآَن َفَيْخُرُج ِمن ي الر 

                                                           

 الكبرى، السنن في والبييقي ،(ٗٛٛ) برقم الصالة، في الدعاء باب الصفوف، أبواب تفريع الصالة، كتاب داود، أبو أخرجو - ٓٔ
 (.ٕٚٛ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني إسناده وصحح ،(ٕٗٙ) برقم ،(٘ٓٔ/ ٖ) السنة شرح في والبغوي ،(ٕٜٖٙ) برقم
 (.ٜٜٚٔ) برقم المصنف، في شيبة أبي ابن أخرجو - ٔٔ
 (.ٔٚ) برقم القرآن، أىل أخالق - ٕٔ
 (.ٕٚ) برقم ،السابق المصدر - ٖٔ
 (.ٓ٘/ ٕ) لمبغوي السنة شرح - ٗٔ
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 .(٘ٔ)َعْن ُمَجاِىٍد َقاَل: ِإَذا َتثَاءْبَت َوَأْنَت َتْقرَُأ َفَأْمِسْك َحتَّى َيْذَىَب َعْنكَ 
َُْم َفْلَيْرُقْد  َفِإنَّ ))َقال:  -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى-َأنَّ َرُسوَل اهلِل  -َرِضَي اهلُل َعْنَيا-َعْن َعاِئَشَة  ِإَذا َنَعَس َأَحُد

َُْم ُيِريُد َأْن   .(ٙٔ)((َيْسَتْغِفَر، َفَيُسّب َنْفَسوُ َأَحَد
والفتور الطبيعي الذي يعتري  ،ثورتوىذا إذا نعس فيو مأمور بأن يرقد، والنعاس معروف ىو مقدمة النوم وخُ 

والنوم في القمب، فالمقدمة  ،والنعاس في العين ،نة في الرأسالس   :بعض أىل العمم يقولونو اإلنسان قبل النوم، 
 .تكون في العين ثم بعد ذلك إذا وصل إلى القمب فذلك ىو النوم فينتفي معو اإلدراك إذا صار في القمب

النوم والنعاس ونحو ذلك فقد قال بعض السمف في قولو تعالى كما جاء ذلك  إذا كان اإلنسان في حال مغالبةف
ََاَرى}عن الضحاك:  الَة َوَأْنُتْم ُس كر ىو ، ىو يعمم أن الس  (ٚٔ)، قال: في حال النعاس[ٖٗالنساء:] {ال َتْقَرُبوا الصَّ

ولكن ىنا يشير إلى أمر آخر قد يغفل عنو  ،ما خامر العقل بتعاطي المسكر بأي وجو كان كما ىو معموم
عمى  ل في صالتو، وقد يدعوقعس ومغالبة النوم في حال تشبو السكر فال يالمكمف وذلك أنو يصير مع النعا

ويقرأ التشيد وىو في حال القيام ونحو ذلك، ومن ىنا فإن من أىل العمم  ،وقد يقرأ الفاتحة وىو في السجود ،نفسو
 ،-رحمو اهلل-كما نقمو النووي في الميل والنيار مو أن ذلك يكون في حال الفرض والنفل من أخذ ذلك عمى عمو 

  .(ٛٔ)وعزاه إلى الجميور
يعني: إذا كان في حال مغالبة لمنوم؛ لئال يقع لو ذلك، لكن إذا كان يستطيع في صالة الفريضة أن يجدد 

وأن يطرد عنو النوم فيصمي وىو يعقل في الصالة فيذا ىو الواجب عميو، لكن قد يكون اإلنسان في  ،نشاطو
حال من اإلعياء الشديد الذي قد ال يعقل معو الصالة ففي ىذه الحال النادرة يكون ذلك عذرًا لو إن لم يستطع 

وىو يعقل في صالتو؛ ألنو إن  يكون عذرًا لو فيستريح ينام نومة من أجل أن يعاود النشاط ويصمي ،دفعو
كر فإنو في ىذه ما صمى فييا أصاًل، يشبو حال السصالىا وىو ال يعقل فإن ذلك ال يصح، الصالة ال يعقل 

وال يقولن قائل يتخذ ىذا  ،لم يفصل بين الفرض والنفل -وسمم عميو اهلل صمى-والنبي  ،الحالة مأمور أن يرقد
غالب أنا أ :ذريعة وحينما يكسل عن القيام لصالة الفريضة صالة الفجر أو صالة العصر أو غير ذلك يقول

فيتخذ ذلك سبياًل لتضييع الصموات، لكن ىذه حاالت ، ((فميرقد))قال:  -وسمم عميو اهلل صمى-النوم، والنبي 
صمح، لكن لو ضاق عميو الوقت ستطاع، واهلل يعمم المفسد من الما اسان فيدفع ذلك عن نفسو منادرة تعرض لإلن

فإنو مأمور بأن يصمي وال يترك الصالة حتى يخرج الوقت، فيو يجاىد نفسو ما استطاع، وال يترك الفريضة حتى 
  .يخرج الوقت، فيذا يؤخذ من ىذا الحديث، واهلل تعالى أعمم

 حضور القمب والخشوع واستحضار ما يقولو ويفعمو فييا.ما ُيطمب في الصالة من عمى وىو يدل أيضًا 
                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ ٕٔ) المصدر السابق - ٘ٔ
 ،(ٕٕٔ) برقم ،وضوءً  الخفقة أو والنعستين النعسة من يرَ  لم ومن النوم، من الوضوء باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو - ٙٔ

 حتى يقعد أو يرقد، بأن الذكر أو القرآن، عميو استعجم أو صالتو، في نعس من أمر باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب ومسمم،
 (.ٙٛٚ) برقم ذلك، عنو يذىب
 (.ٙٗ٘/ ٔ) لمشوكاني القدير فتح: وانظر ،(ٙٗ٘/ ٕ) والضحاك عباس ابن عن ، المنثور الدر في السيوطي أخرجو - ٚٔ
 (.ٗٚ/ ٙ) مسمم عمى النووي شرح - ٛٔ
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ْرُتُو َيْنَبِغي ََأْىِل اْلُقْرآِن َأْن َيتََأدَُّبوا ِبِو، َوال َيْغَفُلوا َعْنُو، َفِإَذا -رحمو اهلل-َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن  ََ : َجِميُع َما َذ
ِرْيُم  اْنَصَرُفوا َعْن ِتالَوِة اْلُقْرآِن اْعَتَبُروا أن ََ فسيم ِباْلُمَحاَسَبِة َلَيا، َفِإْن َتَبيَُّنوا ِمْنَيا َقُبوَل َما َنَدَبُيْم ِإَلْيِو َمْوالُىْم اْل

ََُروا اهلَل  ا َعَلى مَ  -َعزَّ َوَجلّ -ِممَّا ُىَو َواِجٌب َعَلْيِيْم ِمْن َأَداِء َفرَاِئِضِو، َواْجِتَناِب َمَحاِرِمِو، َحِمُدوُه ِفي َذِلَك، َوَش
ِرْيُم، َقِليَلُة اال  ََ ْن َعِلُموا َأنَّ النُُّفَوس ُمْعِرَضٌة َعمَّا َنَدَبُيْم ِإَلْيِو َمْوالُىْم اْل ِترَاِث ِبِو  اْسَتْغَفُروا اهلَل ِمْن َوفََّقُيْم َلُو، َواِ  َْ

ِل اْلُقْرآِن، َوال َيْرَضاَىا َلُيْم َمْوالُىْم، ِإَلى َحاٍل َتْقِصيرِِىْم، َوَسأَُلوُه النُّْقَلَة ِمْن َىِذِه اْلَحاِل، الَِّتي ال َتْحُسُن ِبَأىْ 
ََاَنْت َىِذِه َحاُلوُ  ،َيْرَضاَىا  َفِإنَُّو ال َيْقَطُع من يلجأ ِإَلْيوِ  َوَجَد َمْنَفَعَة ِتالَوِة اْلُقْرآِن ِفي َجِميِع ُأُمورِِه، َوَعاَد  َوَمْن 

َُلُّ َما ُيِحبُّ ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة  ِة اْلُقْرآِن   ِإْن َشاَء اهلُل.-َعَلْيِو ِمْن َبَرََ
ِشَفاٌء }َأْو ُنْقَصاٍن، قضاء اهلِل الَِّذي َقَضى:  َعْن َقتَاَدَة َقاَل: َلْم ُيَجاِلْس َىَذا اْلُقْرآَن أحٌد ِإال َقاَم َعْنُو ِبِزَياَدةٍ 

 .[2ٕاإلسراء:] {َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن َوال َيِزيُد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َخَسارًا
َِتابَ ، [2٘اَأعراف:] {َواْلَبَلُد الطَّي ُب َيْخُرُج َنَباُتُو ِبِإْذِن َرب وِ }: -َعزَّ َوَجلَّ -َعْن َقتَاَدَة ِفي َقْوِل اهلِل   اْلُمْؤِمُن َسِمَع 

َمَثِل َىِذِه اََأْرِض َأَصاَبَيا اْلَغْيُث، َفَأنَبَتْت، َوَأمَرَعتْ  ََ َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج ِإالَّ }، اهلِل  َفوعاُه، َوَأَخَذ ِبِو، َوانَتَفَع ِبِو  
ًَِدا اِفِر َقْد َسِمَع اْلُقْرآَن َفَلْم َيْعِقْلُو، َوَلْم َيْأُخْذ ِبِو، َوَلْم َيْنَتِفْع ِبِو،  َأْي: ِإال َعِسرًا، فـــَيَذا َمَثلُ ، [2٘اَأعراف:] {َن ََ اْل

َمَثِل َىِذِه اََأْرِض اْلَخِبيَثِة َأَصاَبَيا اْلَغْيُث، َفَلْم ُتْنِبْت، َوَلْم ُتْمِرْع َشْيًئا. ََ 
 

* * * 
ْوِت ِباْلُقْرآنِ    َباب: ِفي ُحْسِن الصَّ

َُمْ ))قال:  -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى-َعْن اْلَبرَاِء ْبِن َعاِزٍب َعْن َرسوِل اهلِل     .(ٜٔ)((َزي ُنوا اْلُقْرآَن ِبَأْصَواِت
اْلُقْرآَن َزي ُنوا )): -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى-عن صالح بن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبل َعْن َأِبيِو َقاَل: ُقْلُت َلُو: َقْوُلُو 

َُمْ   .تَّْزِييُن َأْن ُيَحس َنوُ َما َمْعَناُه؟ َقاَل: ال ((ِبَأْصَواِت
، أو أن المقصود -القرآن مصدر يعني القراءة-، ىل المقصود بالقرآن ىنا القراءة ((زينوا القرآن))ىنا في قولو: 

ىذا ، فإن القرآن يأتي ليذا وىذا كما ىو معموم، وقد ذكر ؟-تبارك وتعالى-بو المقروء المتمو الذي ىو كالم اهلل 
وكالمو في شارح الطحاوية،  -رحمو اهلل-وذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي  ،-رحمو اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ذكر ويراد بو ، القرآن مصدر وتارة يُ -رحم اهلل الجميع-جممتو ىو كالم شيخ اإلسالم وكالم الحافظ ابن القيم 
ََاَن َمْشُيوًدا}مثاًل:  -تبارك وتعالى-راد بو المقروء، فقولو القراءة، وتارة ي  {َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر 

، ىذا قطعًا المراد بو القراءة في صالة الفجر في الفريضة تشيدىا مالئكة الميل ومالئكة النيار، [ٛٚاإلسراء:]
  ."وقرآن الفجر"

                                                           

 باب االفتتاح، كتاب والنسائي، ،(ٛٙٗٔ) برقم القراءة، في الترتيل استحباب باب الوتر، أبواب تفريع باب داود، أبو أخرجو - ٜٔ
 برقم بالقرآن، الصوت حسن في باب فييا، والسنة الصموات إقامة أبواب ماجو، وابن ،(٘ٔٓٔ) برقم بالصوت، القرآن تزيين

 (.ٕٖٓٔ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(ٕٖٗٔ)
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راد بو ىذا المعنى، يحتمل ىنا أن ي ((زينوا القرآن بأصواتكم)): -وسمم عميو اهلل صمى-كذلك أيضًا قول النبي 
 {َفِإَذا َقرَْأَت اْلُقْرآنَ }راد بو المقروء كما في قولو: يو يعني: زينوا القراءة قراءة القرآن بأصواتكم، وقد ُيذكر القرآن 

، وىكذا [ٜٛالنحل:] {َفاْسَتِعْذ ِباللَِّو ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيمِ } :-تبارك وتعالى-القرآن ىنا المقروء الذي ىو كالم اهلل 
َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأنِصُتوا}في قولو:   اهلل صمى-، القرآن الذي ىو كالم اهلل، والنبي [ٕٗٓاألعراف:] {َواِ 

 عميو اهلل صمى-، المقصود بو كالم اهلل، وقولو (ٕٓ)((إن ىذا القرآن ُأنزل عمى سبعة أحرف))قال:  -وسمم عميو
ن إ: -رحمو اهلل-، قال بعض أىل العمم كما ذكر غير واحد ونقمو الخطابي ((زينوا القرآن بأصواتكم)): -وسمم

أنو  ،ىذا من قبيل القمب :زينوا أصواتكم، قالوا أي المعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم
ىذا أسموب عربي الحوض عمى الناقة، و  يعني عرضتُ  ،الناقة عمى الحوض عرضتُ  :، وكما يقال(ٕٔ)مقموب
 .معروف
زينوا أصواتكم ))رواية لمحديث تدل عمى ىذا المعنى الذي ذكروه حيث قدم األصوات عمى القرآن  توقد جاء
 واهلل أعمم. ،، فيكون ىذا معناه((زينوا أصواتكم بالقرآن))، فيذا يشيد ليذا القول، ((بالقرآن

ُو ِبَخْير َعِظيٍم، َفْلَيْعرِ  ْوِت ِباْلُقْرآِن أن َيْعَلَم َأنَّ اهلَل َقْد َخصَّ ُو اهلُل َيْنَبِغي ِلَمْن َرَزَقُو اهلُل ُحْسَن الصَّ ْف َقْدَر َما َخصَّ
ًة ِفي ، ال ِلْلَمْخُلوِقيَن، َوِلَيْحَذر ِمْن اْلَمْيِل ِإَلى َأْن ُيْسَتَمَع ِمْنُو ِلَيْحَظى ِبِو ِعْنَد السَّاِمِعيَن  َرْغبَ ِبِو، َوْلَيْقرَْأُه هللِ 

الِة بالدُّْنَيا، َواْلَمْيِل ِإَلى الثََّناِء، َواْلَجاِه ِعْنَد َأْبنَ  الِة بِ اِء الدُّْنَيا، َوالصَّ َفَمْن َماَلْت  ،َعَوام  النَّاسِ اْلُمُلوِك ُدوَن الصَّ
نََّما َيْنَفُعُو ُحْسُن َصوْ  َُوَن ُحْسُن َصْوِتِو ِفْتَنًة َعَلْيِو، َواِ  َعزَّ -ِتِو ِإَذا َخِشَي اهلَل َنْفُسُو إََلى َما َنَيْيُتُو َعْنُو ِخْفُت َأْن َي

َفَيْرَغُبوا ِفيَما  ِفي الس ر  َواْلَعالِنَيِة، َوََاَن ُمرَاُدُه َأْن ُيْسَتَمَع ِمْنُو اْلُقْرآُن لينتبو َأْىل اْلَغْفَلِة َعْن َغْفَلِتِيْم، -َوَجلَّ 
َبُيْم اهلُل  ََاَنْت َىِذِه ِصَفُتُو اْنَتَفَع بِ  ،، َوَيْنَتُيوا عما َنَياُىْم عنو-َعزَّ َوَجلَّ -َرغَّ ُحْسِن َصْوِتِو، َواْنَتَفَع ِبِو َفَمْن 

 النَّاُس.
وخالف ىذا من يكون ذلك فتنة لو، فيكون سببًا لطمب الدنيا، والمال والتكسب ىنا وىناك، واالرتزاق بالقرآن، 

، ويكون ذلك موردًا لو يتكسب بو ويأخذ أموال الناس، ىذا ال يميق، وكذلك حينما يصير ةويتحول ذلك إلى صنع
طرائزين لمناس بقراءتو وينظر إلى ثنايت بذلك مرائياً  ومدح  ،يم ومدحيم وما ُيغني عنو قول ىؤالء الناسئيم وا 

واآلخرة دار ال تصمح لممفاليس، والحديث السابق:  ،-عز وجل-رى في قبره ويمقى اهلل اىؤالء الناس حينما يو 
الحديث ينبغي أن يقف اإلنسان عنده طوياًل حيث ذكر  ، ىذا(ٕٕ)((..أول من تسعر بيم النار يوم القيامة ثالثة))

من ىؤالء القارئ، فحسن الصوت نعمة، لكنو في الوقت نفسو قد يكون فتنة، فتنة من ىذه الحيثية، فتنة من 
 .حيث فتنة الناس بو، فتنة أصحاب القموب الضعيفة بو

و، ووضعيا في القنوات أو في المواقع في فيحتاج إلى أن ينظر فيما ُيصمح قمبو، وقد ال يحتاج إلى نشر قراءت
الشبكة ونحو ذلك، فعند اإلنسان ما يكفيو من أنواع المجاىدات فال يفتح عمى نفسو أبوابًا يعجز عن سدىا، 

                                                           

 ومواضع المساجد كتاب ومسمم، ،(ٕٜٜٗ) برقم أحرف، سبعة عمى القرآن أنزل باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أخرجو - ٕٓ
 (.ٛٔٛ) برقم معناه، وبيان أحرف سبعة عمى القرآن أن بيان باب الصالة،

 (.ٜٕٓ/ ٔ) لمخطابي السنن، معالم - ٕٔ
 (.ٜ٘ٓٔ) برقم النار، استحق والسمعة لمرياء قاتل من باب اإلمارة، كتاب مسمم، أخرجو - ٕٕ
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سجل ىذه  ،جرؤْ تُ  :غريو بيذا ويقول لوولم تقف عميو، قد يأتيو من ي ،ات لمتالوات كثيرة جد  والتسجيال ،رالُقراء ُكثُ 
فتوجد مئات القراءات المسجمة  ،يقف عميّ  مميكن جوابو أن ذلك لفيستفيدون،  القراءة الناس يستمعون، الناس

ولست بحاجة ألن افتح عمى نفسي بابًا ال أستطيع أن أضبط فيو نيتي، يعني: ىذا من باب  ،فيي تكفي وُتغني
ال  و ال يريد بذلك وجو اهلل، حاشا وكال، ىذا بين ن من سجل قراءتو ووضعيا أنإ :مست أقولفالنصيحة، وا 

اإلنسان وبين ربو ال أحد يستطيع أن يطمع عمى نيتو، لكن أتحدث عن المجاىدة أن ىذا يحتاج إلى مجاىدة 
أو ُحسن الصورة أو  ،أو ىبات من ُحسن الصوت ،أكبر، المشكمة أن ىذه األشياء التي ىي عبارة عن ميارات

كسبية من التقوى العظيمة التي تعمر القمب، أو العمم الراسخ أمور فييا إن لم يكن معيا نحو ذلك ال يد لإلنسان 
ال فإنو قد يطير مع المادحين    .ىمك وال يدري بأي وادٍ  ،أو نحو ذلك فيضبط اإلنسان حالو ونفسو وا 

 خير ابن وال الناس، بخير أنا ما: فقال الناس، خير ابن يا أو الناس، خير يا": فقالابن عمر جاءه بعض الناس 
الذي ، وىو ابن عمر (ٖٕ)"تيمكوه حتى بالرجل تزالوا لن واهلل وأخافو، اهلل، أرجو اهلل، عباد من عبد ولكني الناس،
عتزل الفتن جميعًا، وكان في العمم والفقو والدين المتين الراسخ، وسالم من الفتن ا إمامىو يصمح لمخالفة، و كان 

سيد المسممين، ويقول مثل  -رضي اهلل عنو-سيدكم، وىو ابن عمر بن الخطاب ست بسيدكم وال بابن يقول: ل
قمة الصبر، وضعف و  ،والخشية وقمة العمم ،وضعف التقوى ،ىذا الكالم، فكيف بنا نحن مع ضعف المراقبة هلل

  .؟!البصر والبصيرة
إنَّ ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َصْوتًا ))َقاَل:  -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى-َقاَل: َبَلَغَنا َأنَّ النَِّبيَّ  -رحمو اهلل- َعْن الزُّْىِري  

 .(ٕٗ)((ِباْلُقْرآِن َمْن ِإَذا َسِمْعَتُو َيْقرَُأ ُأِريَت َأنَُّو َيْخَشى اهلل
بأن المطموب شرعًا ىو تحسين الصوت الباعث عمى تدبر القرآن وتفيم  -رحمو اهلل-ىو كما قال ابن كثير 

القرآن، والخشوع والخضوع واالنقياد لمطاعة، ىذا ىو المطموب إذا رأيتو حسبت أنو يخشى اهلل، لما يظير عميو 
أنوار القرآن تظير عميو، ىذا إذا رأيتو حسبت أنو يخشى  ،آثار الخشية ،آثار اإلخبات ،من اآلثار آثار الخشوع
المركبة عمى " ،يقصد ىذه التي يسمونيا بالمقامات "،أما األصوات بالنغمات الُمحدثة"اهلل، فيقول ابن كثير: 

 و ىذائم أن ُيسمك في أداظ  األوزان واألوضاع المميية والقانون الموسيقائي فالقرآن ُينزه عن ىذا وُيجل وُيع
راح كالمناوي أنيم ىل العمم، ولذلك تجد في كالم الش، ىكذا فيم أ(ٕ٘)"المذىب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك

 ،واالحتراز من المحن والتصحيف ،فيموا من ىذا الحديث الحث عمى الترتيل ورعاية ما ينبغي تحسين الصوت بو
وذلك من التزيين تزيين القراءة باألصوات، يعني: التي  ،وأشد تأثيراً  ،فمثل ىذا إذا قرأ كانت قراءتو أوقع في القمب

، فيظير -تبارك وتعالى-وأن ىذا ىو كالمو  ،ُيشرع التزيين بيا وليست المقامات، ويكون مستحضرًا لعظمة اهلل
فيذا ىو  ،فيظير عميو من الييبة والجالل ،عميو آثار ما يقرأ من الوعد والوعيد ويعتبر ويتعظ وما إلى ذلك

وىو  ،وعمى أن ىذه القراءة قد خالطت قمبو ومازجتو ،ن حالو تدل عمى أثر القرآن عميوإالناس قراءة إذ  أحسن
                                                           

 (.ٖٕٙ/ٖ) النبالء أعالم وسير ،(٘٘ٔ/ٖٔ) عساكر البن دمشق تاريخ: وانظر ،(ٖٚٓ/ٔ) الحمية في نعيم أبو أخرجو - ٖٕ
 في األلباني وصححو ،(ٜٖٖٔ) برقم بالقرآن، الصوت حسن في باب فييا، والسنة الصموات إقامة أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٕٗ

 (.ٕٕٕٓ) برقم الجامع، صحيح
 (.ٗٙ/ ٔ) كثير ابن تفسير - ٕ٘
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ال يفقو وال يتدبر،  ،-نسأل اهلل العافية-تجاوز قراءتو حنجرتو تيمتذ بذلك غاية االلتذاذ، بخالف ذلك الذي يقرأ ال 
سن الصوت بينما ىذا إذا رأيتو حسبت أنو يخشى اهلل، ىذا ما تُنتجو القراءة الصحيحة الشرعية، وىذا أثر حُ 

ما أجمل  :المطموب، أحيانًا تسمع بعض األصوات الجميمة التي وىبيا اهلل لبعض الناس مع إتقان القراءة تقول
ذا نظرت إلى بعض القراءات و ىذا إذا كان ُيحيي بو ليمو، ويعمر بو ن التحزين فييا ياره، نعمة عظيمة، وا 

بيذه الطريقة، ال أن يتخذ ذلك أداة لما  ،ناجي اإلنسان بو ربوما أجمل ىذا حينما ي :تقول اوقراءات مؤثرة جد  
 سبق من المطالب الدنية.
َرُه اْلِقرَاَءَة ِباََأْلَحانِ : -رحمو اهلل-وقال محمد بن الحسين  َْ  َواََأْصَواِت اْلَمْعُموَلِة اْلُمْطِرَبِة. َوَأ

من غير القراءة بالمقامات، لحون أىل الفسق، لكن من كان يقرأ من غير قصد، فاإلنسان حينما يقرأ تقع قراءتو 
ين فإن ىذا غير مموم، وقد ال تعمى شيء من ىذه األوزان عمى شيء من ىذه المقامات عمى واحدة أو اثنإرادة 

إن قراءتو تقع عمى ىذا أو ىذا النحو، فيذا غير مموم، كذلك لو  :يدرسيا، لكن من يعرف ذلك يقوليعرفيا ولم 
حاكيو في القراءة وىو ال يعرف ىذه األوزان، وذاك يقرأ عمى شيء من ىذه يقمد غيره ممن أعجبتو قراءتو وي أنو

، ولو رأيتم كيف يتعممونيا عمييا فيذا ال ي غير مموم، لكن أن يقصد أن ُيوقع القراءةالمقامات، فإن ىذا الُمحاكِ 
  يعمميم الطرب والغناء تمامًا. كأنو

، َوَأْحَمَد ْبِن َحنْ قال:  ِثيٍر ِمَن اْلُعَلَماِء، ِمْثِل: َيِزيَد ْبِن َىاُروَن، َواََأْصَمِعي  ََ ُروَىٌة ِعْنَد  َْ َبل، َوأِبي ُعَبْيٍد َفِإنََّيا َم
ٍم، َوسُ  َن، َوَيتَ اْلَقاِسِم ْبِن َسالَّ ََى، ْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنَة، َوَغْيِر َواَحٍد ِمْن اْلُعَلَماِء، وَيْأُمُروَن اْلَقاِرَئ ِإَذا َقرََأ َأْن َيَتَحزَّ َبا

   .َوَيْخَشَع ِبَقْلِبوِ 
ََى، َوَيْخَشَع َقْلُبُو، فيتفَر ِفي اْلَوْعِد   َواْلَوِعيِد.َفُأِحبُّ ِلَمْن َقرََأ اْلُقْرآَن أن َيَتَبا

مثل ىذا ال يحسن وال يجمل وال يميق وال فوىذا إذا كان ال يراه أحد، أما أن يتباكى وىو يصمي بجموع الناس 
ُيطمب، إنما يتباكى إذا كان ال يراه أحد، يستجمب بذلك البكاء ويستجره، أما التصنع أمام الناس فاإلنسان إذا 

عميو الصالة -كان ُيسمع لو نشيج في صدره  -وسمم عميو اهلل ىصم-غمبو البكاء يدفعو ما استطاع، والنبي 
يرفع  -وسمم عميو اهلل صمى-يتصنع البكاء أمام الناس، وما كان  -وسمم عميو اهلل صمى-، ولم يكن -والسالم

صوتو بالبكاء، فكيف باستفزاز الناس بالبكاء بأصوات يصدرىا قصدًا وىو ليس بخاشع، كأن ينُشج من غير 
 ، فمثل ىذا ال يميق.؟بكاء بين حين وآخر قصدًا الستفزاز الناس لمبكاء

َفِة، َوَأْخَبرَ  -َعزَّ َوَجلَّ -أَلْم تسمع ِإَلى َما َنَعَت اهلُل  َل }: -َعزَّ َوَجلَّ -ِبَفْضِلِيْم، َفَقاَل  َمْن ُىَو ِبَيِذِه الص  اللَُّو َنزَّ
َِتَاًبا ُمَتَشاِبًيا َمثَاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّيْم ُثمَّ َتِليُن جُ  ِر َأْحَسَن اْلَحِديِث  َْ ُلوُدُىْم َوُقُلوُبُيْم ِإَلى ِذ

 .[ٖٕالزمر:] {اللَّوِ 
َأَفِمْن َىَذا اْلَحِديِث َتْعَجُبوَن * }: -َعزَّ َوَجلَّ -ُثمَّ َذمَّ َقْوًما اْسَتَمُعوا اْلُقْرآَن، َفَلْم َتْخَشْع َلُو ُقُلوُبُيْم، َفَقاَل 

َُوَن * َوَأْنُتْم َساِمُدونَ  َُوَن َوال َتْب ُثمَّ َيْنَبِغي ِلَمْن َقرََأ القرآن أْن ُيَرت َل ، يعني: الىين، [ٔٙ-5٘النجم:] {َوَتْضَح
َما َقاَل اهلُل  ََ  ِقيَل ِفي التَّْفِسيِر: َبي نو َتْبِييًنا.، [ٗالمزمل:] {َوَرت ِل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل }: -عز وجل-القرآن ترتياًل 

َما ُأِمرَواْعَلْم َأنَُّو ِإَذا َرتََّلُو َوَبيََّنُو اْنَتَفَع ِبِو َمْن  ََ : -عز وجل-َقاَل اهلُل  ،َيْسَمُعُو ِمْنُو، َواْنَتَفَع ُىَو ِبَذِلَك  ََأنَُّو َقرََأُه 
َْثٍ }  .ةَعَلى ُتَؤدَ يقال: ، [ٙٓٔاإلسراء:] {َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقرََأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُم
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ٍث َوَنزَّْلَناُه َتنِزياًل } :-وجل َعزَّ -َعْن ُمَجاِىٍد ِفي َقْوِل اهلِل  َْ  {َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقرََأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُم
 .ة، قال: على تؤد[ٙٓٔاإلسراء:]

ِر ِفيِو، َوَتَدبُّرِِه َأَحبُّ إِليَّ -رحمو اهلل-َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن  َْ ِمْن ِقرَاَءِة  : َواْلَقِليُل ِمْن الدَّْرِس ِلْلُقْرآِن َمَع اْلِف
ٍَُّر ِفيِو، وَظاِىُر اْلُقْرآِن َيُدلُّ َعَلى َذِلكَ  ِثيِر ِمْن اْلُقْرآِن ِبَغْيِر َتَدبٍُّر، َوال َتَف ََ  َوالسُّنَُّة، َوَقْوُل َأِئمَِّة اْلُمْسِلِميَن.  ،اْل

َبِعي  َقاَل: ُقْلُت الْبِن َعبَّاسٍ  : ِإن ي َسِريُع اْلِقرَاَءِة، ِإن ي َأْقرَُأ اْلُقْرآَن ِفي -رضي اهلل عنيما- َعْن َأِبي َجْمَرَة الضُّ
َما  ََ  .(ٕٙ)َتُقولُ َثالٍث، َقاَل: ََأْن َأْقرََأ اْلَبَقَرَة ِفي َلْيَلٍة، َفَأَتَدبَّرَىا، َوُأَرت لَيا أحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأن َأْقرََأ 

ِتِب َقاَل: ُسِئَل ُمَجاِىٌد َعْن رَ  َْ ُجٍل َقرََأ اْلَبَقَرَة َوآَل ِعْمرَاَن، َوَرُجٍل َقرََأ اْلَبَقَرَة ِقرَاَءُتُيَما َواِحَدٌة، َعْن ُعَبْيٍد اْلُم
َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقرََأُه َعَلى }َوَرَُوُعُيَما، َوُسُجوُدُىَما، وجلوسيما، أيُُّيَما َأْفَضُل؟ َقاَل: اّلِذي َقرََأ اْلَبَقَرَة، ُثمَّ َقرََأ: 

ٍث َوَنزَّْلَناُه َتنِزياًل  النَّاسِ  َْ  .[ٙٓٔاإلسراء:] {َعَلى ُم
َََّر ُأْوُلوا اََأْلَبابِ }يقول:  -تبارك وتعالى-اهلل  ، فيذا ىو [ٜٕص:] {َِتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذ

ذي يحصل بو زيادة اإليمان وكمال اإليقان، وىو الالمقصود من إنزال القرآن، وىذا التدبر ىو الذي يحصل بو 
عز -ويتبين لو أنواع اليدايات التي ضمنيا اهلل  ،ويفقو مراده -تبارك وتعالى-ل عن اهلل قعأيضًا العمل بعد أن ي

ل عن ئبمن مر في طريق وىو في غاية اإلسراع فمو سليا يمكن أن ُنمثل  ةبيذا القرآن، فالقراءة عمى تؤد -وجل
ىذا الطريق وما رآه وما شاىده فيو من المتاجر والمحال ونحو ذلك فإنو ال يكاد أن يعقل من ذلك شيئًا،  معالم

وىذا الطريق عن يمينو وشمالو المتاجر والمعالم المختمفة  ،أليس كذلك؟! يمر اإلنسان بطريق في غاية اإلسراع
يتأمل وينظر فإذا سألتو وىو  ةبشيء من التؤد يئًا، لكن آخر مضىفإنو ال يعقل من ىذا أو ال يكاد يعقل منو ش

فيذا مثل يقربو،  والتؤدةخبرك عنو األول، فيكذا في قراءة القرآن عما شاىد في ىذا الطريق فإنو يخبرك بما ال ي
وحينما يقرأ اإلنسان قراءة يترسل فييا ويتدبر ويعقل فيظير لو من أنواع اليدايات ما ال يقادر قدره، وليذا كان 

ولو ختمة في كل  ،ولو ختمة في كل شير ،نو يختم في كل أسبوع في كل جمعة ختمةإبعض أىل العمم يقول: 
نحن نستقبل ىذا الشير وكان بعض  :ما قضاىا، ولذلك أقولنو في ختمة منذ سبع عشرة سنة إ :عام، ويقول
 .؟!رمضان، فكيف تكون حالو في رمضانل اؤً في شير شعبان يتفرغ لمقرآن، تيي   أىل العمم

ونظر في  ،فأقول: أواًل فيما يتعمق بالقراءة خارج الصالة لو أن أحدنا في ىذه األيام إلى نياية شعبان ختم ختمة
غريب القرآن، ُكتب سيمة التناول مختصرة فالكممة التي لربما ُيشكل عميو شيء في  تب الغريبكتاب من ك

َواللَّْيِل ِإَذا }معناىا يرجع إلييا، فإذا ختم خالل عشرة أيام فإنو ال يبقى شيء من ألفاظ القرآن ال يدري ما ىو، 
، ما معنى لواحة؟ وما معنى البشر؟ ىل ىي األبشار أو [ٜٕالمدثر:] {َلوَّاَحٌة ِلْلَبَشرِ }، [ٚٔالتكوير:] {َعْسَعَس 

ْل َلَنا ِقطََّنا َقْبَل َيْوِم اْلِحَسابِ }الناس؟ وىكذا أيضًا في ألفاظ لربما  ، ما ىو قطيم ىنا في [ٙٔص:] {َوَقاُلوا َربََّنا َعج 
أيام ال تبقى عميو لفظة ي عشرة اآلية؟ فإذا كانت كممة فييا شيء من الغرابة واإلشكال يرجع إلييا، فيكون ف

 ،يام أن يقرأهاألبيمة، ولو أنو استطاع أن يقرأ في مثل التفسير الميسر أو المختصر في التفسير ىذه العشرة م
الجزء تفسير مثاًل، يصمي مع إمام يختم فيقرأ أو يقرأ في رمضان أيضًا، قبل أن يأتي لصالة التراويح  ،وأن ُينجزه

                                                           

 (.ٛٚ/ ٔ) كثير ابن وتفسير ،(ٚ٘ٔ: ص) سالم بن لمقاسم القرآن فضائل - ٕٙ
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عن الخشوع ىل يجد  ل اإلمام أحمدئبع، وقد سُ ذلك أن ال يأتي وىو في حال من الش  ، وُيراعي في بل أن يأتيق
   .بع؟الخشوع مع الش  

قل وىو الث بع فإنو يجد في نفسو شيئًا من، اإلنسان إذا كان في حال من الش  قال: ال ُأراه، وىذا واضح وظاىر
صالة التراويح، ويأتي مبكرًا؛ ألن الذىن يبقى أبعد ما يكون من الخشوع، فيأكل بقدر يسير، ويجعل أكمو بعد 
يكون في المسجد مثاًل قبل إقامة  ،فيأتي مبكراً  ،مشوشًا مفرقًا في المشاىد التي شاىدىا قبل أن يدخل المسجد

بع وقد قرأ ن الشفإذا كان بيذه المثابة وىو ليس في حال مالصالة بنحو نصف ساعة، يقرأ ويتدبر وينظر، 
صمي خمف من ومن سماعو خاصة إذا كان ي ،مختصرًا لآليات فإنو لن يشبع من قراءة اإلمام التفسير تفسيراً 

ذا ركع اإلمام يتمنى أنو ال يركع؛ ألنو يقطع عميو  يجد قمبو عنده سماع قراءتو أو عند الصالة خمفو، لن يشبع وا 
لتذاذ بالقرآن، وابن جرير الطبري ىذا التفكر والتدبر فيو مسترسل مع ىذه اآليات، يكون في لذة وفي عالم من اال

عيت و ، كاألعجمي، فيذه لو ر "!كيف يمتذ بقراءتو لمن يقرأ القرآن وال يعرف معانيوعجبت "يقول:  -رحمو اهلل-
نا لرمضان ليكون ىذا الشير يختمف عن سائر الشيور األخرى في األعوام السابقة وعن أمن الميمة ابتدأنا وىي

نستقبمو بقمب جديد، ثم بعد ذلك ينظر كيف يكون أثر القرآن، البعض منا لربما  شيور ىذا العام، شير جديد
 تدخل العشر األواخر وال زال قمبو لم يمن بعد، بل لربما ينقضي الشير وما دمعت عينو وما رق قمبو، ال زال في

في لحظة واحدة في  ويبقى قمبو في حال من القسوة لم تدمع لو عين، ولم يخشع حال من القسوة بل لربما يعتكف
فتح أبواب الجنة، وُتغمق أبواب النار، وتُفتح أبواب الخير الرحمة، تُ  الذي تصفد فيو الشياطين، وتدنوىذا الشير 

  .عمى الصائمين ومع ذلك ال حراك بو، فمتى سيتحرك؟!
نتييأ لمشير قبل دخولو، ونتييأ لمصالة قبل المجيء إلييا، وال يؤذن المؤذن إال وقد ترك اإلنسان أن نحتاج  نإذ
يؤذن عندما في المسجد  يكوننصرف إلى المسجد، ىذا إذا ما أمكنو أن اما في يده و  -تفي أقل الحاال-

كون تربية تأكبر من كل شيء، فاهلل المرحمة األولى أنو إذا أذن المؤذن ضع ما في يدك،  :، لكن لنقلالمؤذن
يقول:  -عز وجل-يستمر عمييا بعد رمضان، ىذه نصيحة لي أنا أحوج ما أكون إلييا وىي إلخواني، واهلل 

اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحق  َوَتوَ } ْبرِ اَصْوا بِ َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  {الصَّ
 ، ولوال ىذا لما قال اإلنسان شيئًا، فإن ما يذكره اإلنسان ال يعني أنو قد تحقق بو.[ٖ-ٔالعصر:]

ُيْم َعَلْيِو ِمْن َجِميل َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن: َجِميُع َما ُقْلُتُو َيْنَبِغي ََأْىِل اْلُقْرآِن َأْن َيَتَخلَُّقوا ِبَجِميِع َما َحَثْثتُ 
ََرْىُتُو َلُيْم ِمْن َدَناَءِة اََأْخالقِ   َواهلُل الموفق لنا وليم ِإَلى َسِبيِل الرََّشاِد.  ،اََأْخالِق، َوَيْنَزِجُروا َعمَّا 

 والحمد هلل رب العالمين.
ياكم بالقرآن العظيم، الميم اج -عز وجل-سأل اهلل أالحمد هلل،  عل أن يبارك لنا ولكم في ما سمعنا، وأن ينفعنا وا 

وجالء ىمومنا، الميم ذكرنا منو ما ُنسينا، وعممنا منو  ،القرآن العظيم ربيع قموبنا، ونور صدورنا، وذىاب أحزاننا
 وأطراف النيار عمى الوجو الذي يرضيك عنا. ،ما جيمنا، وارزقنا تالوتو آناء الميل

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


