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٣ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 

 
K 
 ربينن اجلعبدالرمحلفضيلة الشيخ الدكتور عبداهللا بن 

 
َرب العاملنياحلمد هللا   ,ُالذي أنزل الكتاب املبني هدى وبرشى للمؤمنني ,ِّ

 : وبعد,ِّ نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني,وصىل اهللا وسلم عىل أرشف املرسلني
ِّهذه الرسالة القيمة فقد قرأت  ّ والتي صنفها ,املفيدة التي تتعلق بعلوم القرآنِّ

َ فألفيتها كثرية الفوائد غزيرة املعاين جديرة ,السدحانالشيخ عبدالعزيز بن حممد  ُ
َّوالتفهم ملعانيها; ألهنا ختدم القرآن الكريم ومحلته وتفيد القراء واحلفاظباحلفظ  ُ َ َ ّ, 

ّ وقد استوىف ـ وفقه اهللا تعاىل ـ كل ما هيم ,ّوحتض عىل االهتامم بالقرآن والعمل به ّ
 ,حف من احرتامها ورفعها ونحو ذلكالقارئ وحيتاج إليه وما له صلة باملصا

ُفنويص بنرش هذه الرسالة وقراءهتا والعمل بام ترشد إليه من الكتب واملراجع ِّ. 
ّوفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه  وصىل اهللا عىل حممد وآله , واهللا أعلم,ّ

 .ّصحبه وسلمو
 

 عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين
 هـ١٤/٩/١٤٢٥   
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٤ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 :م رمحه اهللا تعاىلّقال اإلمام ابن القي
 z { | } ~ _    ` a              b    c }: قوله تعاىل"

ed f  g h        i j              k ml n o   p q   r  z  ]٥: اجلمعة[ .
َّفقاس من محله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف  َ َّ َ

ِّءته بغري تدبر وال تفهم وال اتباع له  فقرا,ذلك ومل حيمله إال عىل ظهر قلب ُّ ُّ  
ٍوال حتكيم له وعمل بموجبه كحامر عىل ظهره زاملة أسفار وال يدري ما فيها  ُ َ

ّوحظه منها محله عىل ظهره ليس إال ّكحظ هذا احلامر من ّفحظه من كتاب اهللا ! ّ
ِ فهذا املثل وإن كان قد رضب لليهود فهو متناول ,ُالكتب التي عىل ظهره من ُ

َّحقه ومل يرعه حق رعايتهّحيث املعنى ملن محل القرآن فرتك العمل به ومل يؤد  ُ َ ّ")١(. 
 :ًوقال رمحه اهللا تعاىل أيضا

وخلصت وإال فلو ظهرت منا القلوب وصفت األذهان وزكت النفوس "
ّاألعامل وجتردت اهلمم للتلقي عن اهللا ورسوله لشاهدنا من معاين كالم اهللا  ّ

 وهبذا ,ّما تضمحل عنده العلوم وتتالشى عنده معارف اخللقوأرساره وحكمه 
الذي بني علومهم وعلوم ّ وأن التفاوت ,تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم

 واهللا أعلم حيث جيعل مواقع فضله ,من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم يف الفضل
 .)٢( "ُّومن خيتص برمحته

                                                 
 ).١/١٦٥ (»ّأعالم املوقعني«   )١(
 ).١/١٧٥ (»نيّأعالم املوقع«   )٢(
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٥ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@

A 
 

َاحلمد هللا رب العاملني  إياك نعبد وإياك , مالك يوم الدين,يم الرمحن الرح,ِّ
 .نستعني

ّوتبارك الذي نزل ً عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا, احلمد هللا الذي أنزل عىل
ًالفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيرا َ. 

 :وبعد
من أعظم اآليات والدالئل عىل صدق فلقد كان القرآن الكريم وال يزال 

 .ِّنبينا 
 . بل وآية من مثله,يأتوا بمثلهًس قاطبة فلم ولن ّكتاب حتدى به النا

 . تنزيل من حكيم محيد,كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
ّكتاب لو اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله ال يأتون بمثله ولو كان 

 .ًبعضهم لبعض ظهريا
   J   K L  M N O P      Q  R }: ّكتاب ملـّا سمعته اجلن قالوا

TS U V W    X z  ]٢−١: اجلن[. 
 V W  X Y Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b }: وقالوا

c  d e f g  z  ]٣٠: األحقاف[. 
   | }    r s t u v   w x y z }: كتاب فيه

} ~ _  z  ]٥٧: يونس[. 
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٦ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 : ِّقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف أثناء حديثه عن معجزات نبينا
  ِمها القرآن العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ِفمن أهبرها وأعظ«

 :من جهة لفظه ومعناه وإعجازه , تنزيل من حكيم محيد,وال من خلفه
ُ وكل من ازدادت معرفته هبذا ,غايات فصاحة الكالمأما لفظه ففي أعىل 

  والبلغاء يف زمانه ّ وقد حتدى الفصحاء ,ًالشأن ازداد للقرآن تعظيام يف هذا الباب
َأو بعرش سور من بمثله ّـ مع شدة عداوهتم له وحرصهم عىل تكذيبه ـ بأن يأتوا  ُ

ً وأخربهم أهنم ال يطيقون ذلك أبدا,فعجزوامثله أو بسورة  ّ بل قد حتدى اجلن ,ُ ّ
  L }: وأخربهم بذلك فقال اهللا تعاىل ,ًواإلنس قاطبة عىل أن يأتوا بمثله فعجزوا

M N O P Q R S T U V  W X Y Z [    
\ ]  ̂z  ]املثبتة إلعجازه إىل غري ذلك من الوجوه ,]٨٨: اإلرساء. 

ّوأما معناه فإنه يف غاية التعاضد واحلكمة والرمحة واملصلحة والعاقبة 
 إىل غري ذلك مما يظهر , وحتصيل أعىل املقاصد وتبطيل املفاسد,احلميدة واالتفاق

َملن له لب وعقل صحيح خال من الشبه واألهوا ٌُّّ ٍ  نعوذ باهللا منها ونسأله ,ءُ
 .)١(انتهى كالم احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل. »اهلدى

ّوملا كان من املقرر عند العلامء أن رشف العلم من رشف املعلوم; كان العلم 
ُّبالقرآن الكريم والبحث يف حكمه وأحكامه والتأدب بآدابه من أرشف العلوم  ِ َِ

ًقدرا وأعظمها شأنا ون كذلك وهو كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل  وكيف ال يك,ً
 .من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

ُّ فبلغه نبينا أنزله اهللا عىل حممد  ّوأوضحه أتم إيضاح,ّ إلينا أتم بالغ ّ, 
ُّفقامت بذلك احلجة لئال يكون للناس عىل اهللا حجة بعد الرسل ّ ُ ّّ. 

                                                 
 ).١٥٧−١٥٦ص (»الفصول يف سرية الرسول «   )١(
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٧ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
ُومما ينبغي ذكره يف هذا ًلامء اإلسالم قد بذلوا جهودا هائلة يف العناية ّأن ع: ِ ً ُ

ّذلك ما يرى يف رفوف املكتبات العامة واخلاصة من  ومصداق ,بكتاب اهللا تعاىل ّ
عرشات ـ بل مئات ـ التفاسري وما كتبوه عن علوم القرآن األخرى; من ناسخه 

ِ وحمكمه ومتشاهبه,ومنسوخه َ ه  ومطلق, وقصصه وأمثاله, وإعجازه وأقسامه,ُ
ِّ وخاصه وعامه,َّومقيده َوسوره وآياته وأحزابه ,ِّ  , وأسباب نزوله ومواضع نزوله,ُ

ّ وكذا ما يتعلق بفضائل , واملقصور واملمدود,ورسمه وترتيبه وشكله وتنقيطه
 .إىل آخر تلك العلوم اجلليلة... ّ وما يتعلق بالقراءات املتواترة والشاذة,القرآن

 .ً واسعةًفرحم اهللا علامء اإلسالم رمحة
ِّومن باب التشبه بطلبة العلم مجعت هذه الرسالة املتعلقة بقارئ القرآن  ُ ُّ

ّ ذكرت فيها شيئا من علوم القرآن وبعض الفوائد املتعلقة هبا,الكريم ً ُ وذكرت ,ُ
ٌأيضا طريقة ـ أحسب أهنا نافعة إن شاء اهللا تعاىل ـ يف كيفية فهم وتفسري القرآن ً ً, 

 .ّ بنقل فتاوى متعلقة بالقرآن الكريمُثم ختمت هذه الرسالة
 .ُّ واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات,اهللاَ أسأل أن ينفع هبا

 
 عبدالعزيز بن حممد السدحان
 الرياض حرسها اهللا تعاىل

 هـ١/٩/١٤٢٥
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٨ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

@áÜÈ½aQ@ZòÔibÛa@knØÛa@õbc@åßZ@ @
 . اإلنجيل−٣            . الزبور−٢          . التوراة−١
@áÜÈ½aR@ZÐÛa@åßï†ÔÛa@sí†§aë@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@´i@ÖëŠZ@ @

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ @ï†ÔÛa@sí†§a@ @
ِ معجز−١ ِ ليس بمعجز−١ .ُ ُ. 
َّ متعبد بتالوته−٢  . ليس كذلك−٢.ُ
 . ليس كذلك−٣. بكل حرف عرش حسنات−٣
ّ كله متواتر مقطوع بصحته−٤  . فيه املتواتر وغريه وفيه الضعيف واملوضوع−٤.ّ
 . ليس كذلك−٥. من كان عىل طهارةُّ ال يمسه إال−٥

@áÜÈ½aS@Z@óäÈßDñ‰ìÛaCZ@ @
 . ومن القرآن معروفة; ألهنا منزلة بعد منزلة,يف اللغة بمعنى املنزلة

ْ كالسور ,هي مأخوذة من وضع كلمة بجانب كلمة وآية بجانب آية: وقيل ُّ
ّتوضع كل لبنة فيه بجانب لبنة ويقام كل صف منه عىل صف ٍّ ّ َ ِّ. 

ْام يف السورة من معنى العلو والرفعة املعنوية الشبيهة لعلو السور ِوإما لـ ّ ُّّ ِّ َ
ٌ وإما ألهنا حصن ومحاية ملحمد ,ِّورفعته احلسية ّ أشبه بسور املدينة لعلوه حيصن ِّ

  .َاملدينة وحيميها غارة األعداء

@áÜÈ½aT@ZòîØ½a@‰flìşÛa@pbßýÇ@åßZ@ @
 .»َّكال«ّ كل سورة فيها لفظ −١
 .ّ ويف سورة احلج خالف, سورة فيها سجدةّ كل−٢
ّ كل سورة فيها قصة آدم وإبليس إال سورة البقرة−٣ ّ ّ. 
ّ كل سورة يف أوهلا −٤  ويف ,ّ إال سورة البقرة وآل عمران,ِّحروف التهجيّ

 .َّسورة الرعد خالف
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٩ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
@áÜÈ½aU@Zòîã†½a@‰flìşÛa@pbßýÇ@åßZ@ @
 .ّكل سورة فيها احلدود والفرائض −١
ّ ويف سورة احلج ,يها إذن باجلهاد وبيان ألحكام اجلهادفكل سورة  −٢

 .خالف

ّكل سورة فيها ذكر املنافقني إال سورة العنكبوت −٣ ِ)١(. 
@áÜÈ½aV@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@—–ÔÛa@ÊaìãcZ@ @
 .قصص تتعلق باألنبياء عليهم الصالة والسالم مع أقوامهم −١
 .مع قومه وأخبار غزواته ّقصص تتعلق بالنبي  −٢

 .ّحوادث غابرة وأشخاص مل تثبت نبوهتمقصص تتعلق ب −٣
@áÜÈ½aW@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@—–ÔÛa@†öaìÏ@åßZ@ @
 . وقلوب أتباعهّتثبيت قلب النبي  −١
 .ِ وإحياء ذكراهم وختليد آثارهم,تصديق األنبياء السابقني −٢

ّإظهار صدق النبي −٣ ِ  بام أخرب به عن أحوال املاضني عرب يف دعوته
 .القرون واألجيال

@áÜÈ½aX@ZßáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@ò–ÔÛa@‰aŠØm@òàØy@åZ@ @
 .بيان بالغة القرآن التي هي أعىل مراتب البالغة −١
ٌقوة اإلعجاز; فإيراد املعنى الواحد يف صور متعددة دليل عىل غاية  −٢ ِّ َ

 .اإلعجاز

ِاالهتامم بشأن القصة لتمكني عربها يف النفس −٣ َ ِ ّ. 

                                                 
ّوالتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا اآليات اإلحدى عرش األوىل منها : قال بعض أهل العلم   )١( ّ

ِفإهنا مدنية, وهي التي ذكر فيها املنافقون ُ. 
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١٠ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

ّاختالف الغاية التي تساق من أجلها القصة −٤ قام تربز املعاين ّ ففي كل م,ُ
 .املناسبة له

@áÜÈ½aY@ZæeŠÔÛa@Švç@ÊaìãcZ@ @
 .هجر سامعه واإليامن به اإلصغاء إليه −١
 .هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه وإن قرأه وآمن به −٢

ِّهجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه ال يفيد  −٣
ِّ وأن أدلته لفظية ال حتصل الع,اليقني  .لمّ

ُّهجر تدبره وتفهمه ومعرفة  −٤  .ِّما أراد املتكلم به منهُّ

 فيطلب ,هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلوب وأدوائها −٥
 .شفاء دائه من غريه وهيجر التداوي به

 ° ¯ ® ¬    » ª      © ¨ }: ّوكل هذا داخل يف قوله تعاىل
± z  ]١(ن بعض وإن كان بعض اهلجر أهون م,]٣٠: الفرقان(. 
@áÜÈ½aQP@ZæeŠÔÛa@Ðm@ÖŠZ@ @

ّذكر أهل العلم أن طرق تفسري القرآن مخسة ُ: 
  :تفسري القرآن بالقرآن: األول* 

ًفبعض األمور تأيت جمملة يف موضع وتأيت مفرسة يف موضع آخر َّ  وبعضها ,ً
ًيأيت خمترصا يف موضع ويأيت مبسوطا يف موضع آخر ً. 

   L M N O P Q R }: ًومن ذلك مثال قوله تعاىل

S T z. تفسري القارعة يف القرآن فقد جاء :{V W X Y 
                                                 

 ).٨١ص(ِّ البن القيم »الفوائد«كتاب : انظر   )١(
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١١ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
Z zاآليات . 

:  ثم جاء تفسريها, z  ¨ § ¦ ¥ ¤     £ ¢ ¡      � }: وكذلك
{ ª   «  ¬ ®  z. 

 جاء m n o p q r s t u v w xz }: ًوكذلك أيضا
 .z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ z }: تفسريها

 :ّتفسري القرآن بالسنة: الثاين* 
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

ٌبالسنة فإهنا شارحة فإن أعياك ذلك ـ يعني تفسري القرآن بالقرآن ـ فعليك « ّ
ّكل :  بل قد قال اإلمام أبو عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي,للقرآن وموضحة له

    º ¹ ̧ }: قال اهللا تعاىل. ّفهو مما فهمه من القرآن  ما حكم به رسول اهللا 
» ¼ ½  ¾  ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç z   

 .)١(»]١٠٥: النساء[
 :تفسري القرآن بأقوال الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم: لثالثا* 

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ّوحينئذ إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعت يف ذلك إىل ... «

ى بذلك; ملا شاهدوه من القرائن واألحوال التي  فإهنم أدر,أقوال الصحابة
 ال سيام علامؤهم ,ّ وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح,ُّأختصوا هبا
 وعبداهللا بن ,ِّ كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني,وكرباؤهم

                                                 
 ).١٢٧ص (» التفسريمقدمة أصول«   )١(



  موقع الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان
  http://www.a-alsadhan.com/ 

 
 
 

١٢ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 .)١(»...ِّمنهم احلرب البحر عبداهللا بن عباس ابن عم رسول اهللا ... مسعود
 :تفسري القرآن بأقوال التابعني: الرابع* 

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ّالتفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن الصحابة فقد إذا مل جتد «

 كمجاهد بن جرب فإنه آية يف ,التابعنيرجع كثري من األئمة إىل أقوال 
 .)٢(»…التفسري

 .ن بلغة العرب التي نزل هباتفسري القرآ: اخلامس* 
@áÜÈ½aQQ@ZéàÜÈnßë@æeŠÔÛa@áÜÈ½@¨a@kmaŠßZ@ @

ّخريكم من تعلم القرآن وعلمه«:  قال  ّ«)٣(. 
 بل هي ,ًهذه اخلريية ليست مقصورة عىل حال دون حال أو زمان دون زمان

ّخريية دائمة يف كل مكان وزمان وعىل كل حال ّ. 
 .ويف اآلخرةـ القرب ـ فهي خريية يف الدنيا ويف الربزخ 

ّيؤكد ذلك ويصدقه َيؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا«: ّقول النبي : ّ ُّ...« 
 .)٤(احلديث

به صاحب ّوأحقهم  وأوىل الناس ,ٌفموقف اإلمامة موقف رشيف ونبيل
 وال أصحاب األنساب واألحساب ,ّ فلم يتقدم أصحاب األموال ألمواهلم,القرآن

 .تقدم أصحاب القرآن لرشيف علمهم ورفعة منزلتهم  وإنام,ألنساهبم وأحساهبم
                                                 

 ).١٣٠ص (»مقدمة أصول التفسري«   )١(
 ).١٣٨ص (»مقدمة أصول التفسري«   )٢(
 .أخرجه البخاري   )٣(
 .أخرجه أمحد وأهل السنن   )٤(
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١٣ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
ُوأما خريية الربزخ فيشهد هلا ما وقع يف غزوة أحد عندما كثر القتىل يف تلك  ُ ُ
ّالغزوة وشق عىل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم أن يدفنوا كل ميت يف قرب واحد ّ, 

ُفكانوا جيمعون بني الرجلني يف القرب الواحد : باملوتى يقولإذا جيء   وكان ,َّ
ًأهيم أكثر أخذا للقرآن?«  .)١(ّ فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد,»ُّ

ُيقال لصاحب القرآن إذا دخل «:  ِّوأما اخلريية يف اآلخرة فيشهد هلا قول النبي 
ً فيقرأ ويصعد بكل آية درجة,اقرأ واصعد: ّاجلنة  .)٢(»ٍ حتى يقرأ آخر يشء معه,ّ

ِّاقرأ وارق ورتل كام كنت ترتل يف دار : احب القرآنيقال لص«: ويف لفظ آخر ُ َ ِّ َ
َ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها,الدنيا ّ«)٣(. 

 , وابذل جهدك يف ذلك,هذه اخلرييةفاحرص ـ رعاك اهللا تعاىل ـ عىل أن تنال 
ُّ وسرتى من اهللا تعاىل ما يرسك ,َّوقبل ذلك ومعه وبعده سل ربك التوفيق والثبات

 . ويف ذلك فليتنافس املتنافسون,دركويرشح ص
@áÜÈ½aQR@Za@éi@†íŠí@æeŠÔÛa@cŠÓ@åß@ÖýcÝuë@ŒÇ@Z@ @

َرمحه اهللا تعاىل كالما عظيام عن أخالق محلة القرآن أنقل يف ِّذكر اإلمام اآلجري  َ ً ً
ُهذا املبحث شيئا من كالمه ملخصا ذلك جاعال كالمه عىل مجل مرتبة ليسهل ضبطها ًَّ ُ ًَ ً. 

َن علمه اهللا تعاىل القرآن وفصله عىل غريه ممن مل يعلم كتابه وأحب أن ملينبغي  ّ َّ ّ
ّيكون من أهل القرآن وأهل اهللا خاصته وممن وعده اهللا بالفضل العظيم أن يتمثل قول  ّ ّ

 .ّيعملون به حق عمله: قيل يف تفسري هذه اآلية. g   h i z }: اهللا تعاىل
ِّلقرآن ويتخلق بأخالق رشيفة متيزه عن َّفعىل حامل القرآن أن يتأدب بآداب ا ُ ّ

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(
 .أخرجه أمحد   )٢(
 .أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي   )٣(
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١٤ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 : فمن تلك األخالق واألوصاف,ّسائر الناس ممن ال يقرأ القرآن
 ّأن يتقي اهللا تعاىل يف الرس والعلن ّ. 
 ًأن يكون بصريا بزمانه وحذرا من أهل الفساد ِ َ ً. 

 ّأن هيتم بإصالح ما فسد من أمره. 

 أن حيفظ لسانه ويميز كالمه فال يتكلم إال بخري. 

 ال خيوض فيام ال يعنيه. 

 ّيقلل املزح وال يمزح إال بحق. 

 ّحيذر من الغيبة واحلسد وإساءة الظن ممن ال يستحق أن يساء الظن به ُ ّّ ّ. 

 حيلم عىل من جهل عليه. 

 َّيكظم غيظه لرييض ربه ويغيظ عدوه ّ َ. 

 يتواضع يف نفسه. 

 ّيقبل احلق من كل أحد ولو كان أصغر منه ّ. 

 هللا تعاىل ال من املخلوقنيِّيطلب الرفعة من ا. 

 ًال جيعل قراءة القرآن مقصدا لكسب املال ولقضاء حوائجه. 

 يتأدب بأحكام القرآن وآدابه يف أكله ورشبه ولباسه ونومه ومع جلسائه. 

 ويبذل هلام ماله , فيخفض هلام جناح الذل من الرمحة,ّيلزم نفسه بر والديه 
ام بالبقاء ويشكر هلام عند الكرب وال  ويدعو هل,وينظر هلام بعني الوقار والرمحة

 وإن استعانا به عىل ,يضجر منهام وال حيقرمها إن استعانا به عىل طاعة أعاهنام
 وحيسن األدب معهام ,ُمعصية مل يعنهام عليها ورفق هبام من معصيته إيامها

 .لريجعا عن معصيتهام
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١٥ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 ومن قطعه مل يقطعه,يصل الرحم ويكره القطيعة . 

  فيه أطاع اهللا فيهمن عىص اهللا. 

 خيتار اجللساء الصاحلني ليصحبهم ويكون حسن املجالسة جللسائه. 

 حيرص عىل أن تكون مجيع عباداته بعلم وبصرية. 

 حيرص عىل طلب العلم ويراعي آداب جمالس العلم. 

 متى أحفظ السورة? متى أختم القرآن? بل تكون : ّال جيعل مهته عند احلفظ
ِّقني? متى أكون من املحسنني? متى أكون من املتوكلني? ّمتى أكون من املت: ّمهته

 متى أزهد يف الدنيا وأرغب يف اآلخرة?
 :ُّثم قال اإلمام اآلجري رمحه اهللا تعاىل يف آخر كالمه ما نصه

َّفمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تاله حق تالوته ورعاه « َ
ً وكان له القرآن شاهدا وشفيع,ّحق رعايته ًا وأنيسا وحرزاً  ومن كان هذا وصفه ,ً

 .)١(»نفع نفسه ونفع أهله وعاد عىل والديه وعىل ولده كل خري يف الدنيا واآلخرة
 

@áÜÈ½aQS@Za@éi@†íŠí@ü@æeŠÔÛa@cŠÓ@åß@ÖýcÝuë@ČŒÇ@Z@ @
وبعدما ذكر اإلمام اآلجري رمحه اهللا أخالق قارئ القرآن الذي يريد به وجه 

ّعز وجلاهللا   .اهللا تعاىلال يريد به وجه بعد ذلك أخالق من قرأ القرآن وهو  ذكر ,ّ
ُّأن حترص جاهدا عىل التمسك بتلك اخلصال التي ـ يا قارئ القرآن ـ فعليك  ً

ّيتصف هبا القارئ املخلص املوفق  وأن حتذر من تلك اخلصال القبيحة املشينة ,ّ
 :التي ذكرها لك اإلمام اآلجري فقال

ًأو ألبناء الدنيا فإن من أخالقه أن يكون حافظا لدنيا فأما من قرأ القرآن ل« ّ
                                                 

 ).٨١−٧٧ص (»أخالق محلة القرآن«كتاب    )١(
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١٦ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

ًحلروف القرآن مضيعا حلدوده ً متعاظام يف نفسه متكربا عىل غريه,ِّ ِّ َّ إن علم الغني ,ً ّ
ّ وإن علم الفقري زجره وعنفه; ألنه ال دنيا له يطمع فيها,ًرفق به طمعا يف دنياه  إن ,ّ

ًيل هبم طمعا يف دنياهمَّكان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويص  وإن سأله ,ّ
ّ يعيب كل من مل حيفظ ,ّالفقراء الصالة هبم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا يف أيدهيم

ً متكربا يف جلسته متعاظام يف , ومن علم أنه حيفظ كحفظه طلب عيبه,كحفظه ً ِّ
  كثري الضحك واخلوض فيام  , ليس للخشوع يف قلبه موضع,تعليمه لغريه

 ال خيشع عند استامع القرآن ,ّتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه يش,ال يعنيه
ّ إن قرص رجل يف حقه , وال يأخذ نفسه بالفكر فيام يتىل عليه,وال يبكي وال حيزن ََّ

ُأهل القرآن ال يقرص يف حقوقهم وأهل القرآن تقىض حوائجهم: قال ُُ إن أخطأ يف ! َّ
 فرتاه , فتنقص رتبته عندهمّحرف ساءه ذلك لئال ينقص جاهه عند املخلوقني

ًحمزونا مهموما بذلك َّ وما قد ضيعه فيام بينه وبني اهللا مما أمر به القرآن أو هنى عنه ,ً
   ,َّ أخالقه يف كثري من أموره أخالق اجلهال الذين ال يعلمون,غري مكرتث به

 p }:  قالّعز وجلال يأخذ نفسه بالعمل بام أوجب عليه القرآن إذا سمع اهللا 
q r s t  u   v xw z ]فكان الواجب عليه أن .]٧: احلرش 

 قليل النظر يف ,فينتهي عنه  ما هنى عنه الرسوليلزم نفسه طلب العلم ملعرفة 
ّعز وجلالعلم الذي هو واجب عليه فيام بينه وبني اهللا   كثري النظر يف العلم الذي ,ّ

ِيتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك ُ ُآن أو درسه عليه غريه  إذا درس القر,َّ
ّمهته متى يقطع? ليس مهته متى يفهم?  حيب أن يعرف بكثرة الدرس ّ  ويظهر ,ّ

 يفرح بمدح ,ُ قد فتنه حسن ثناء اجلهلة من جهله,ختمه للقرآن ليحظى عندهم
ّ غري متصفح ملا زجره , يتبع هواه فيام حتب نفسه,الباطل وأعامله أعامل أهل اجلهل

ُممن يقرئ غضب عىل من قرأ عىل غريه إن كان ,القرآن عنه ٌ إن ذكر عنده رجل ,ّ ِ ُ
َّ وإن ذكر عنده بمكروه رسه ذلك,ِمن أهل القرآن بالصالح كره ذلك ِ  يسخر بمن ,ُ
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١٧ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 ,ليضع منهم ويرفع من نفسهَّ يتتبع عيوب أهل القرآن , هيمز بمن فوقه,دونه

ُيتمنى أن خيطئ غريه ويكون هو املصيب ّ«. 
 :قال حممد بن احلسني

ّفمن كانت هذه أخالقه صار فتنة لكل مفتون; ألنه إذا عمل باألخالق « ً
فالن احلامل :  فإذا عيب عىل اجلاهل قال,َّالتي ال حتسن ملثله اقتدى به اجلهال

َّ ومن كانت هذه حاله فقد تعرض ,لكتاب اهللا فعل هذا فنحن أوىل أن نفعله
ُلعظيم وثبتت عليه احلجة وال عذر له إال أن يتو ّ وإنام حداين عىل ما بينت من ,بّ

قبيح هذه األخالق نصيحة مني ألهل القرآن ليتخلقوا باألخالق الرشيفة 
 .)١(» واهللا يوفقنا وإياهم للرشاد,ّويتخلفوا عن األخالق الدنية

@áÜÈ½aQT@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@Êb@ëc@ñõaŠÓ@†äÇ@Ši†nÛaë@Êì’¨a@lbjc@åßZ@ @
 .بجميع أنواعهاأن حيرص املسلم عىل ترك املعايص  −١
أن خيلص العبد أعامله هللا تعاىل ويقصد هبا مرضاته تعاىل ونيل األجر  −٢

 .والثواب

ِأن يستحرض العبد عظمة املخاطب وعظمة اخلطاب −٣ َ َ. 

 .تاما عند سامع القراءةًأن ينصت إنصاتا  −٤
ِّوحيسن هنا أن يذكر ما قاله اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف هذا املقام ُ َُ قال  ,ُ

 :رمحه اهللا تعاىل
َ وألق سمعك ,إذا أردت االنتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته وسامعه« ِ

 فإنه خطاب منه ,)١( إليه)٢(واحرض حضور من خياطبه به من تكلم به سبحانه منه
                                                 

 ).٨٩−٨٧ص (»أخالق محلة القرآن«   )١(
 .من اهللا تعاىل: أي   )١(
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١٨ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 Q R S T U V       W X Y Z }: قال تعاىل. لك عىل لسان رسوله
[ \ ]z ]ملا كان موقوفا عىل مؤثر ّأن متام التأثريوذلك . ]٣٧: ق ّ ً

ّ تضمنت , وانتفاء املانع الذي يمنع منه, ورشط حلصول األثر,ّمقتض وحمل قابل
ّاآلية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله عىل املراد ّ. 

ّ إشارة إىل ما تقدم من أول السورة إىل Q R S Tz }: فقوله ّ
 . وهذا هو املؤثر,هاهنا

ّ واملراد به القلب احلي ,ّ هو املحل القابل فهذاU WV Xz }: وقوله
             Ä    Å  Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í }:  كام قال تعاىل,الذي يعقل عن اهللا

Î z ]ّحي القلب:  أي]٧٠−٦٩: يس. 
ّوجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إىل ما يقال :  أيY Z [z }: وقوله ّ

 .ِّ وهذا رشط املتأثر بالكالم,له
 قال ابن .اهد القلب حارض غري غائبش:  أيz[ \ }: وقوله

ٍاستمع كتاب اهللا وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل وال ساه: قتيبة  وهو ,َ
ُّ وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له ,إشارة إىل املانع من حصول التأثري ُ َ

 .ُّوالنظر فيه وتأمله
ِووجد ) ّلقلب احلي وهو ا( ّواملحل القابل ) وهو القرآن ( ّفإذا حصل املؤثر  ُ

وهو اشتغال القلب وذهوله عند معنى ( وانتفى املانع ) وهو اإلصغاء ( الرشط 
َاخلطاب وانرصافه إىل يشء آخر  ْوهو االنتفاع والذكر( ُحصل األثر ) ٍ ِّ«)٢(. 
                                                 

 .َإىل العبد املخاطب: أي   )٢(

 ).٤−٣ص(ّ البن القيم »الفوائد«كتاب    )١(
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١٩ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
@áÜÈ½aQU@ZæeŠÔÛa@ÅÇaì¶@ÊbÐnãüa@‰bqe@åßZ@ @

 Q R S T U V       W X Y Z }. أعظم املواعظ مواعظ القرآن
[ \ ]z ]٣٧: ق[, { ¯ ° ± ³ ²z ]٤٥: ق[,   

{ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á  Â Ã   Ä Å Æ Ç     

È  z ]١٢−٩: األعىل[. 
من مل يردعه القرآن واملوت فلو تناطحت اجلبال : قال احلسن بن عبدالعزيز

 .)١(بني يديه مل يرتدع
ّولتعلم يا عبد اهللا أن من عمل بمواعظ القرآن فاتبع املأمور ب َّه وترك املنهي َّ

 .ّعنه حصل له اخلري ودفع اهللا عنه الرش
ُما ذكره اهللا تعاىل بقوله: للعامل بمواعظ القرآنومن البشائر  َ َ :{ R S 

T U V  W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀  a  b c 
d e f gz ]َفضل اهللا وما أجزل فام أعظم . ]٦٨−٦٦: النساء

ً ال نحيص ثناء عليه,ضاِّ فله احلمد حتى يرىض وله احلمد بعد الر,َعطاءه  له ,ُ
ّاحلمد كله ّ وله الشكر كله,ُ  .ّ وله الثناء كله,ُّ

َ اعلم أنك إن عملت بمواعظ القرآن فأنت عىل خري ومن خري ,َفيا عبد اهللا
 : وبيان ذلك من وجوه,وإىل خري
ُ يف دينهم ودنياهم R S T U V  W X Y Zz } :لّاألو

ّ وهم يتقلبون يف تلك اخلريات ما , خري فجميع أحواهلم يف,وبرزخهم وآخرهتم
 .داموا عاملني بام يوعظون به

ً فالعاملون بمواعظ القرآن أشد الناس ثباتا عند , z\ ] } :الثاين ُّ
                                                 

 ).١/١٣٥ (»طبقات احلنابلة«   )٢(
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٢٠ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 يؤثرون يف العاصني واملخالفني ,ُ وأصربهم عن البالء,ً وأقواهم عزيمة,الفتح
 .ّوال يتأثرون
اىل عليهم ّيتفضل اهللاُ تع. a  b cz  ̀ _ ^ } :الثالث

ِفيضاعف هلم الدرجات واحلسنات ُ. 
فالعاملون بمواعظ القرآن عىل . e f gz} :ابعَّالر
 فهم يف سريهم يف حياهتم عىل ,ِّ ووصف الرصاط بأنه مستقيم ال أعوج,ٍرصاط

ِّ يف برهم , يف تربيتهم ألوالدهم, يف معامالهتم,استقامة كاملة; يف أداء عبادهتم
 .م يف مجيع شؤوهن,بوالدهيم

ْ وأنعم هبا وأكرم,ًفهنيئا ملن ظفر بتلك املكارم ِ ِ ْ! 
ُفاحرص يا عبد اهللا عىل العمل بمواعظ القرآن تر من ربك ما تقر به عينك  ُّ ََ َ َِّ

 . وذلك الفضل من اهللا,ُوينرشح به صدرك
@áÜÈ½aQV@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@ñëým@la…e@åßZ@@@ @
 .ِّاستقبال القبلة عند التالوة −١
 .االستياك −٢

 .اذةاالستع −٣

 .ّالبسملة إن كانت القراءة من أول السورة −٤

ُّالتدبر والتأمل فيام يقرأ −٥ ُّ. 

َعدم التشاغل بام يقطع عليه تدبره −٦ ُّ ُ. 
@áÜÈ½aQW@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@‰b@åßZ@ @
ِّعبادة يتقرب هبا العبد إىل ربه تعاىل −١ ُ َّ. 
ٍبكل حرف عرش حسنات −٢ ّ. 
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٢١ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 .هتذيب لألخالق وتزكية للنفوس −٣

 .اهللا تعاىل للعبدة َّجتلب حمب −٤

ِّقال اإلمام ابن القيم ّ عند ذكر األسباب اجلالبة ملحبة اهللا تعاىل:ُ : هامنو« :ِ
ُّقراءة القرآن بالتدبر والتفهم وما أريد به  ُّكتدبر الكتاب الذي حيفظه ُّ

 .»العبد ويرشحه ليتفهم مراد صاحبه

ًتكسب صاحبها قوة معنوية وحسية −٥ ًِّ ِ ًِ ُّ َ. 

 Ú Û Ü  Ý Þ     àß }.  قلب القارئجتلب الطمأنينة إىل −٦

á â    ã ä å z ]٢٨: الرعد[. 
@áÜÈ½aQX@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@ÅÐy@óÜÇ@òäîÈ½a@lbjþa@åßZ@ @
َدعاء اهللا تعاىل بصدق وإخالص أن يعينه عىل حفظه −١ ُ. 
َأن يكون قصده مرضاة  −٢ ًاهللا تعاىل علام وعمالُ ً. 

ًُيرتب له وقتا يوميا ـ إن استطاع ـ يتفأن  −٣ ِّ ًرغ فيه تفرغا كليا لقراءة َ ُّ َّ  
 .احلفظ

ٍع القدر الذي يريد حفظه من قارئ ضابطَمْسَأن ي −٤ ْ َ. 

ُأن تكون مراجعته للمحفوظ يف أوقات م −٥ ً وأن حياول جاهدا عدم ,ّتبةَرُ
 .اإلخالل هبا

ُحفظه سخة أو الطبعة التي حيفظ عليها واحدة ليزداد ُّأن تكون الن −٦
ِرسوخا يف ذهنه ً ُ. 

ِّأن يرد −٧ ًد ما حيفظ عرشات املرات قائام وقاعدا وماشياُ ً ً َّ. 

  ُ فذلك أدعى لرسوخ ,ُأن تكون قراءته يف صالته من حفظه اجلديد −٨
 .احلفظ
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٢٢ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 .دراية ورواية:  ويف ذلك مصلحتان,َأن يقرأ تفسري اآليات التي حفظها −٩

 .ّ فإن من آثارها نسيان العلم واحلفظ,حيذر من املعايصأن  −١٠

ّالقرآن فنسيه إال بذنبٌ أحد َمَّما تعل«:  تعاىلَّقال الضحاك رمحه اهللا ُ َ,   
 × Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö }: ثم قرأ

Ø         z. 

ِشيئا من الليل وجيعل قراءته يف صالته من آخر أن حيرص عىل أن يقوم  −١١ َ ً
 . فذلك أدعى لثبوت حفظه,ما حفظ

ُصاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكرهإذا قام «: قال  َ ُ يقم به  وإن مل,َ
ُنسيه  .أخرجه مسلم. »ِ

َأن يكون مقدار احلفظ قليال إن كان ضعيف احلفظ −١٢ ً. 
@áÜÈ½aQY@Zñ‡bÈnüa@Íî•Z@ @
ِأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه −١ َّ. 
َّأعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه −٢ َّ. 

 .َّأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم −٣
@áÜÈ½aRP@Zñ‡bÈnüa@ÃbÐÛc@Š‘Z@ @

ِّ ألتجئ إىل اهللا تعاىل من رش كل ذي رش: باهللاأعوذ ِّ ُ ِ. 
َ مشتق من شطن:الشيطان  وبعيد ,َ فهو بعيد بطبعه عن طباع البرش,ُإذا بعد: ّ

 .ِّبفسقه عن كل خري
َمشتق من شاط; ألنه خملوق من نار: وقيل ّ. 

 .ِوكال املعنيني صحيح
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٢٣ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 .يرجم الناس بالوساوس: وقيل. ّعن اخلري كله املطرود :َّالرجيم

 . وهي اخلنق, املوتة:زْمَاهل
ْ الكرب:النفخ ِ. 
ْ الشعر املذموم:النفث ِّ. 

   ,ومعنى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«: ُقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
َّأستجري بجناب اهللا من الشيطان الرجيم أن يرض: أي ُيف ديني أو دنياي أو يصين ُ ّدين ُ

ُعن فعل ما أمرت به أو حيثني عىل فعل ما هنيت عنه ُُ ّ ِ ّفإن الشيطان ال يكفه عن . ُ ّ
ُ وهلذا أمر تعاىل بمصانعة شيطان اإلنس ومداراته بإسداء اجلميل إليه ,ّاإلنسان إال اهللا َ

َّلريده طبعه عام هو فيه من األذى ُ ّ ّ وأمر باالستعاذة من شيطان اجلن; ألنه ال يقبل ,ُ
ًرشوة ِّ وال يؤثر ِ ّفيه مجيل; ألنه رشير بالطبع وال يكفه عنك إال الذي خلقهُ ُّ ُ ِّ ِ«)١(. 
@áÜÈ½aRQ@Zñ‡bÈnüa@ÑöbİÛ@åßZ@ @

َمن اللغو والرفثأهنا طهارة للفم مما كان يتعاطاه  ُّ وتطييب له وهتيؤ لتالوة ,َّ ٌ
ُ وهي استعانة باهللا واعرتاف له بالقدرة وللعبد بالضعف وال,كالم اهللا عجز عن ٌ

َمقاومة هذا العدو املبني الباطني الذي ال يقدر عىل منعه ودفعه إال اهللا الذي خلقه َ ّ ّ, 
َوال يقبل مصانعة وال يدارى باإلحسان ُ ً  .)٢(ّ بخالف العدو من نوع اإلنسان,ُ

@áÜÈ½aRR@Z@òÜàjÛaDáîyŠÛa@å»ŠÛa@a@áiCZ@ @
ِّقدرت بأهنا متعلقة بفعل حمذوف متأخر ِّ ِّ  .بسم اهللا أقرأ:  القارئ يقولّ فكأن,ُ

. رمحته يف الدنيا: محنَّالر: وقيل. مها بمعنى واحد: قيل: محن الرحيمَّالر
 .رمحته يف اآلخرة: حيمَّوالر

                                                 
 ).١/١٤٨ (»تفسري القرآن العظيم«   )١(
 ).١/١٤ (»تفسري ابن كثري«   )٢(
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٢٤ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

ّرمحة خاصة; ألن رمحته يف الدنيا تعم : حيمَّ والر,ةَّرمحة عام: محنَّالر: وقيل ُ َّّ
 .ّ ويف اآلخرة ختص املؤمن,املؤمن والكافر

ُ والرحيم إذا مل يسأل ,ُالرمحن إذا سئل أعطى«: املباركوعن ابن 
 .)١(»يغضب
@áÜÈ½aRS@ZñëýnÛa@…ìv@ @

 . سنة:حكمه
 :ما يقال يف سجود التالوة

 واجعلها ,اًي هبا وزرِّ وضع عن,اًاللهم اكتب يل هبا عندك أجر«: ورد يف ذلك
 .)٢(»لتها من عبدك داودَّي كام تقبِّلها منَّ وتقب,اًيل عندك ذخر

 سمعه وبرصه بحوله َّسجد وجهي للذي خلقه وشق« :اًوورد أيض
 .)٣(»وقوته

أقرب ما يكون العبد من ربه « : لعموم قوله ;اجد أن يدعو بام شاءَّوللس
 .)٤(»وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه

 :إذا كانت السجدة يف آخر القراءة
ـ ها سجدة آخرـ و وقرأ سورة العلق إىل آخرها ٍّ لو صىل مصل:مثال ذلك

 . ركعَّ ثمً قام وقرأ سورةَّ وإن شاء سجد ثم, ركعَّ قام ثمَّفإن شاء سجد ثم

                                                 
 ).٨/٥ (»فتح الباري«   )١(
 .خرجه الرتمذي وابن ماجهأ   )٢(
 .أخرجه الرتمذي وأبو داود   )٣(
 .أخرجه مسلم   )٤(
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٢٥ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 .)١( ذلك قد ورد عن الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهمّكل

إذا أراد املصيل أن يسجد سجود التالوة فإنه يكرب عند السجود ويكرب عند 
 .)٢( كان يكرب يف كل خفض ورفع:الرفع منه لعموم حديث

ÜÈ½a@áRTZñëýnÛa@…ìv@É™aìß@Z@ @

Ë   Ê     É   È  Ç  Æ  Å  }  : )٢٠٦آية ( يف سورة األعراف 
   Ï  Î  Í  Ìz. 

_  `     f   e  d  c  b  a  }  : )١٥آية ( يف سورة الرعد 
  i   h  gz. 

z  y  x  w  v     u  t  }  : )٥٠ – ٤٩آية ( يف سورة النحل 
  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  ©  ¨   §  ¦

  ªz. 
Z  Y  X  W  V      ]\  [  ^  _  }  : )١٠٩ – ١٠٧آية ( يف سورة اإلرساء 

  o      n  m  l  k  j  i    hgf  e   d  c  b  a  `
  w   v  u  t  s  r  q  pz. 

z  y  x   w  v  }  |  {  ~  _  }  : )٥٨آية ( يف سورة مريم 
  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  o   n      m   l  kj

q    p  s        r z. 

                                                 
 .)١/٦٢٦(املغني :  وانظر).٣/٣٣٩( وعبدالرزاق ,)٢٠ −٢/١٩( البن أيب شيبة »املصنف«   )١(
 ).٣٩٢( ومسلم ,)٧٨٥(البخاري    )٢(
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٢٦ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

j  i   hg   f  e  d  c  }  : )١٨آية ( يف سورة احلج سجدتان األوىل 
  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k
  i  h  g       f   ed  c    b  a  `  _  ~  }|  {  z  y   xw  v

 jz. 
j  i  h  g  f  e   }  : )٧٧آية ( والثانية 

  k o  n     m  lz. 
z    y  x  }  |  {  ~  _     }  : )٦٠آية ( يف سورة الفرقان 

 d  c  b  a  `z. 
_   `            e      d  c  b  a  }  : )٢٦ – ٢٥آية ( يف سورة النمل 

   t  s  r       q    p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f
 uz. 

 t  s   z  y  x  w  v  u  }  : )١٥آية ( يف سورة السجدة 
 a  `  _  ~   }  |  {z . 

z  y   x   w  }  |   {~  �  ¡             ¢  }  : )٢٤آية ( يف سورة ص 
  ³  ²  ±°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥     ¤  £

 »    º   ¹       ¸  ¶  µ  ´z. 
§  ¨     ©  ª   »  }  : )٣٨ – ٣٧آية ( يف سورة فصلت 

°  ¯  ®¬    º      ¹  ¸  ¶  µ          ´       ³  ²     ±  
  Å    Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼       »
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٢٧ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 É     È  Ç     Æz. 

 .y  x   wz }  : )٦٢آية ( يف سورة النجم 
®  ¯  °  ±  µ   ´  ³  ²  }  : )٢١ – ٢٠آية ( يف سورة االنشقاق 

 ¹   ¸   ¶z. 
 .ÃÇ  Æ   Å  Ä  z}  : )١٩آية ( يف سورة العلق 

@áÜÈ½aRUZñëýnÛa@…ìv@Þìy@†öaìÏ@Z@ @

n  m  l  k   }  : عند قوله تعاىل٩٨ يف سورة احلجر آية :األوىل* 
p  ozهل يف هذا املوضع سجدة ? 

 ّ بعض الناس أنّ ظن:قال ابن العريب« :)١(قال اإلمام القرطبي رمحه اهللا تعاىل
وقد , املوضع حمل سجود يف القرآن فرأى هذا ,املراد باألمر هنا السجود نفسه

يسجد يف هذا ـ طهره اهللا ـ س َّشاهدت اإلمام بمحراب زكريا من البيت املقد
 . ومل يره مجاهري العلامء,املوضع وسجدت معه فيها

يفة ن هاهنا سجدة عند أيب حّ قد ذكر أبو بكر النقاش أن:ـالقرطبي ـ قلت 
 . انتهى»ويامن بن رئاب ورأى أهنا واجبة

 :ل شيخنا الفاضل عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىلقا
 هذا املوضع ليس موضع سجود كام دلت عليه ّوالصواب قول اجلمهور أن«

 والعبادات ال تثبت بالرأي وإنام ,عن الصحابة ريض اهللا عنهم )٢(اآلثار السابقة
   ,وال عن أصحابه ريض اهللا عنهم  وال نص هنا ال عن النبي,تثبت بالنص

                                                 
  ).١٠/٦٣ (»تفسريه«يف    )١(

 .)٧٣ص( »التبيان يف سجدات القرآن«يف كتاب : انظرها. يشري سامحته إىل آثار سابقة هلذا اخلرب   )١(



  موقع الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان
  http://www.a-alsadhan.com/ 

 
 
 

٢٨ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 . انتهى» يثبت به يشءفال
 وهو . يكره اختصار السجود: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل:الثانية* 

 .أن ينتزع اآليات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها
 .)١(وذكر أن ذلك ليس بمروي عن السلف فعله بل كراهته

 : قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل:الثالثة* 
  قام وال جيلس لالسرتاحة ـ سجود التالوة ـ  من السجود إذا رفع رأسه«

 . إذا كان يف الصالة:يعني .)٢(»بال خالف
 فهل يسجد وهو جالس – خارج الصالة –َّ إذا مر القارئ بسجدة :الرابعة* 

 ? ثم يسجدًأو ينهض قائام
 :الصواب يسجد وهو جالس ويدل عىل ذلك

 . فيحتاج إىل دليل األصل عدم القيام ومن نقل عن األصلّأنـ 
ملا قرئت عنده السجدة يف سورة النجم سجد ومل تذكر الرواية   َّ النبيّأنـ 
 .أنه قام
ومل تذكر الرواية  سجدوا مع النبيـ ريض اهللا تعاىل عنهم  ـ  الصحابةّأنـ 

 .أهنم قاموا
 .)٣(َّ بعض أهل العلامء قد عد القيام يف هذا املوضع من املحدثاتّأنـ 
كانت تقرأ يف املصحف «أهنا : ـريض اهللا تعاىل عنها ـ ا ورد أن عائشة ا مَّأم

                                                 
 .)١/٦٢٧(املغني    )٢(
 .)٣/٥١٦( »املجموع« )  ٣(
 .)٣/٥١٨( »املجموع« )  ١(



  موقع الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان
  http://www.a-alsadhan.com/ 

  
  
  

٢٩ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 .)١(اً فال يصح سند»فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت

 صالة القيام أفضل من ّ عىل أناًوقد اختار بعض العلامء القيام للسجود قياس
   f    } : ذلك من اخلرور للسجود الذي مدح اهللا أهله بقولهّ وكذا ألن,اجلالس

hgzإىل قوله : {u  t  sz ,وقوله: {q       r
sz, قولهو:  {  |  {   zz.ور إىل السجود من قيامر واخل. 
@áÜÈ½aRVZæeŠÔÛa@ïãbÈß@áÜÈni@òíbäÈÛa@Z@ @

عىل معرفة تفسري ما حتفظ ولو كان املحفوظ ـ رعاك اهللا تعاىل ـ احرص 
 وحكمها وأحكامها زاد  وقرأ تفسريهاً أو آيةً القارئ إذا قرأ سورةّ فإن,اًيسري

 .ره يف صالته وتالوتهُّخشوعه وتدب
ـ  عنهم ريض اهللا تعاىلـ  ألصحابه ِّ عىل أن يبنياًحريص  ولقد كان النبي
 . لتتم الفائدة العلمية العملية; ألفاظهَّمعاين القرآن كام بني

ّجيب أن يعلم أن« :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  َّنيب َّ النبيُ
   :قوله تعاىلف , مل ألفاظهَّمعاين القرآن كام بنيـ ريض اهللا تعاىل عنهم ـ ألصحابه 

 {\  [  Z  Y  Xzوقد قال أبو عبدالرمحن .)٢( يتناول هذا وهذا 
كعثامن بن عفان وعبداهللا بن مسعود ـ  حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن :ميَلُّالس

عرش آيات مل جياوزوها حتى يتعلموا من النبيأهنم كانوا إذا تعلموا ـ وغريمها 
 .اً فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيع: قالوا.ما فيها من العلم والعمل

 كان الرجل إذا قرأ : وقال أنس.وهلذا كانوا يبقون مدة يف حفظ السورة
                                                 

 وذكر األثر النووي يف ,مقبولة: »التهذيب«عنها احلافظ يف :  قال,يف إسناد األثر امرأة تسمى شميسة )  ٢(
 .» واهللا أعلم,جمهولةـ شميسة : يعنيـ لمة هذه  أم س,ضعيف:  وقال)٣/٥١٨( »املجموع«

 .األلفاظ والعاين: يعني. يتناول هذا وهذا: قول )  ٣(
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٣٠ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 .)١(َّالبقرة وآل عمران جل يف أعيننا
 ,ذكره مالكـ ثامين سنني قيل ـ وأقام ابن عمر عىل حفظ البقرة عدة سنني 

   :وقال, g   f  e  d  c  bz  }  :وذلك أن اهللا تعاىل يقول
 {  nm  l  kz,وقال :  {  u  t  sz. وتدبر الكالم بدون فهم 

 .معانيه ال يمكن
وعقل  .z  yz  }  |   {  ~}  :وكذلك قال تعاىل
 معانيه دون  ومن املعلوم إن كل كالم فاملقصود منه فهم,الكالم متضمن لفهمه

 يف فن من اً فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتاباً فالقرآن أوىل بذلك وأيض.جمرد ألفاظ
 .العلم كالطب واحلساب وال يسترشحوه

فكيف بكالم اهللا تعاىل الذي هو عصمتهم وبه نجاهتم وسعادهتم وقيام 
 .)٢(»دينهم ودنياهم

 :سالم رمحه اهللا تعاىل وبعد هذا الكالم السديد من شيخ اإل..يا قارئ القرآن
 فتجمع بني حفظ ,فحري بك أن تسلك مسلك الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم

 .دعى حلصول النفع العلمي والعميلأ فذلك ,اآلية وتفسريها
 :ودعني أرضب لك أمثلة

Z  Y  X  W  V  U  T   ]  \  [  ^   _  }  :اقرأ قوله تعاىل
b  a  `z. 

 { _    ~   }  |  {  zz. 
                                                 

 .يعني إذا حفظها وعلم أحكامها ومعانيها. إذا قرأ البقرة: قوله )  ١(
 .)٢٤ –٢١ص( »التفسرييف أصول مقدمة « )  ٢(
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٣١ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 { N   M  Lz. 
 {B  Az. 
 {Ê  É  Èz. 
  لكن , هذه اآليات وسورها كاملةـ بل حيفظون ـ ون ؤ من الناس يقرٌكثري

 ,»وقب« ,»غاسق« ,»الفلق« :لو سألت بعضهم عن معنى قوله تعاىل
 فلن ..»الساهرة« ,»إيالف« ,»قسورة« ,»اجلوار الكنس« ,»اخلنس«

 ّ ولو أن,دة عن معانيهاَّبألفاظها جمر وإنام يقرؤوهنا ويسمعوهنا ,يعرفوا معناها
 .أولئك حرصوا عىل معرفة معاين األلفاظ لزاد تدبرهم

نته األلفاظ من احلكم َّتهم وحرصوا عىل معرفة ما تضمَّفكيف لو زادت مه
 ?واألحكام

 تعلموا أحكام االستعاذة W  V  U  Tz}  :فمثال يف قوله تعاىل
 ّ ال شك وال ريب أن, مجيع ما حيفظونوا ما يتعلق بتفسريؤ وهكذا قر,وحكمها

 .ً وعمالًا وعلامًذلك سيزيدهم إيامن
@áÜÈ½aRWZæeŠÔÛa@áèÏ@¿@òÈÏbã@òÔíŠ@êÐmë@Z@ @

عىل فهم ما ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ بعد هذا أدلك عىل طريقة مناسبة تعينك 
 .ب إليك قراءة تفسري ما حتفظ من اآليات أو السورَّ وحتب,حتفظ

نك كلام قرأت ما يتعلق باآلية أو السور من مباحث علوم القرآن من املعلوم أ
 .كان فهمك واستفادتك أوسع

 وسرتى ,عىل العناية هبذا اجلانب ـ رعاك اهللا تعاىلـ وعىل ذلك فاحرص 
 . إن شاء اهللا تعاىلاً كثرياًخري
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٣٢ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 :بعد هذا أرشع يف بيان تلك الطريقة النافعة إن شاء اهللا تعاىل
 اًض الكتب التي تتعلق بالتفسري وعلوم القرآن واجعلها مرجع امجع بع:ًأوال

 .لك عندما تريد أن تقرأ تفسري آية أو سورة
 :الكتب اآلتيةـ حسب جهدي ـ  أقرتح عليك :اًثاني
 .»تفسري القرطبي«ـ 
 . للرفاعي»خمترص تفسري ابن كثري«ـ 
 . الشيخ عبدالرمحن السعدي»تفسري«ـ 
 . للشيخ مقبل الوادعي»النزولالصحيح املسند من أسباب «ـ 
 .د حممد أبو شهبةَّحممل » واملوضوعات يف كتب التفسريتاإلرسائيليا«ـ 
 يف فضائل سور القرآن مع احلرص عىل الكتب التي تعنى باألحاديث ً كتباـ
 .الثابتة
 .كتابا يف مفردات غريب القرآن ـ

 عىل إحدى  ذلكاً اكتب ملخص قراءتك وما مجعت من الفوائد مرتب:اًثالث
 :عرشة خطوة كام ييل

أسامء السورة إن كان هلا أكثر من اسم مع بيان االسم وسببه وما يتعلق به ـ 
 .من حديث أو من قول الصحابة أو التابعني أو من بعدهم

 أو بعضها مكي وبعضها ? هل هو مكي أو مدين:نوع النزول للسورةـ 
 . مع حتديد اآليات املكية من املدنية?مدين

 .ب النزول إن كان هناك سببسبـ 
 يف فضل قراءة السورة أو اآلية وبيان ذلك َّاحلرص عىل معرفة ما صحـ 
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٣٣ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 ? لسورتني أو أكثراً للسورة وحدها أو تبعًالفضل هل ورد استقالال

 .حتديد الكلامت الغريبة يف السورة وكتابة اللفظ ومعناهـ 
 .حتديد مواضع قراءة السورة إن ورد يشء يف ذلكـ 
 , من األحاديث واألخبار املتعلقة بالسورةُّاحلرص عىل بيان ما ال يصحـ 

 . سندهُّكورود حديث ضعيف أو موضوع يف فضلها أو سبب نزول ال يصح
 .حاول استخراج الفوائد بنفسكـ 

 ,ون من الفوائد واألحكام املتعلقة بآيات السورةِّص ما ذكره املفرسِّخلـ 
 مجع فوائد السورة مجلة واحدة دون ّ ألن;هاويستحسن أن جتعل كل آية بفوائد

 بخالف ما ,حتديد ملوضع الفائدة من السورة فيه غياب الشاهد عند ذكر مناسبته
 , واإلنسان أدرى بنفسه,لو جعلت فوائد كل آية مستقلة عن اآلية األخرى

 .ولكني ذكرت هنا ما أراه أمجع للفائدة وأوثق حلفظها وضبطها
 .»فوائد إضافية« , من الفوائد بالسورة عموما وسمها عليكّص ما يمرِّخلـ 
ر قراءة ذلك ِّبعد الفراغ من اخلطوات السابقة وكتابة ما حيتاج إىل كتابة كرـ 

 وبخاصة , تستطيع إيصال النفع له من ذلكاً وال حترم أحد,وراجعه مع نفسك
 .من تعرف أنه حيب العلم ويتصيد الفوائد

 لكن مهة ,التفاسري من باب االقرتاح عليكذكرت لك ثالثة كتب من كتب ـ 
 فكلام تصفحت كتب التفاسري فستجد من الفوائد ;طالب العلم ال تقف عند حد

 فائدة ّد كلِّ والشاهد من هذا أن تقي,والنفائس عند بعضهم ما ليس عند اآلخر
 .تتعلق بالسورة التي رشعت يف قراءة تفسريها

 ;ب لك ما سبقِّ يقرًب لك مثاالوبعد الفراغ من ذكر تلك اخلطوات سأرض
 :ألنه باملثال يتضح املقال
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٣٤ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :سورة
R  Q  P  O  N  Mz. 

 ,»اإلخالص« ,)ورد يف السنة( »قل هو اهللا أحد« :من أسامء السورة
 ,»الوالية« ,»النجاة« ,»الصمد« ,»املعرفة« ,»األساس« ,»التوحيد«
 .»األمان«

 . مكي:وع النزولنـ 
   بن كعب ريض اهللا تعاىل عنه ّيبُ أخرج اإلمام أمحد عن أ:سبب النزول

C  B  A  }  : فأنزل اهللا تعاىل,نسب لنا ربكاد َّ يا حمم: املرشكني قالواّإن« :قال
  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D

  Rz. 
  قل هو اهللا ـ  إهناوالذي نفيس بيده « :  قال:من فضل قراءة السورةـ 

 . أخرجه البخاري عن أيب سعيد ريض اهللا تعاىل عنه»لتعدل ثلث القرآنـ أحد 
 أخرجه » يف اجلنةاًمن قرأ قل هو اهللا أحد عرش مرات بنى اهللا له بيت« : وقال 

 .أمحد عن معاذ بن أنس ريض اهللا عنه
 .»اًكفو« ,»الصمد« :من الكلامت الغريبة يف السورةـ 

   الذي : وقيل.دِّ السي:وقيل . الذي يصمد إليه اخلالئق: قيل:الصمدـ 
 , املامثل والنظري:اً كفو. الباقي بعد خلقه: وقيل.ال جوف له وال يأكل وال يرشب

 .يعني ليس له مثيل يف أسامئه وصفاته وأفعاله
 الركعة الثانية من , ركعة الوتر:من مواضع قراءة السورة كام جاء يف السنةـ 

 يف أذكار الصباح واملساء , الركعة الثانية من ركعتي سنة الفجر,طوافركعتي ال
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٣٥ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 .وأذكار النوم

أسست الساموات « : حديث: يف فضل السورةّمن األخبار التي ال تصحـ 
 .»السبع واألرضون السبع عىل قل هو اهللا أحد

حاول أن تستخرج ما تستطيع من فوائد اآلية أو السورة قبل أن تقرأ ما ذكر ـ 
 واملراد هبذا , أعرض ما ظهر لك من الفوائد عىل كالم أهل العلمَّ ثم, التفاسرييف

   اً أو حديثًد شحذ الذهن عندما يسمع آيةَّ جهده ليتعو,أن يستفرغ طالب العلم
 .ًأو حكمة

 :من فوائد السورة
 .R  Q  P  O  Nz  } :إثبات الكامل املطلق هللا تعاىل* 
 .L  K z} :عاىلإثبات األولية املطلقة هللا ت* 
 . عىل معنى مل يزل وسيزالGz }  :إثبات البقاء املطلق هللا تعاىل* 
 الصمد من ّ عىل معنى أنGz}  :إثبات الغنى املطلق هللا تعاىل* 

 .تفتقر إليه اخلالئق
 .R  Q  P  O  Nz  } :نفي النظراء واألنداد* 
I  }  :ن اهللابـ عليه السالم ـ  عيسى ّالرد عىل النصارى القائلني بأن* 

Jz . 
 . J  Iz}  : ابن اهللاًالرد عىل اليهود القائلني بأن عزير* 
 . J  Iz}  :الرد عىل املرشكني القائلني املالئكة بنات اهللا* 
 . من أسامء اهللا تعاىل»الصمد«إثبات أن * 
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٣٦ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 ّ ألن;»الصمد« : توحيد الربوبية يف قوله.مجعت السورة أنواع التوحيد* 
: ا توحيد األلوهية ففي قولهَّ وأم. إليه دليل عىل أهنم مربوبون لهافتقار اخلالئق

 . عىل أنه اإلله الواحد احلقٌ دليل»أحد«
 .Gz}  :وأما توحيد األسامء والصفات ففي قوله* 
 :فوائد إضافية* 
قال شيخ ـ كام تقدم يف احلديث ـ  معنى كون السورة تعدل ثلث القرآن −١
 القرآن نزل عىل ثالثة :أيب العباس بن رسيج قالأحسن الوجوه قول « :اإلسالم
 والسورة مجعت , أسامء وصفاتٌ وثلث, وعد ووعيدٌ وثلث, أحكامٌ ثلث:أقسام

 .»األمور الثالثة
 معرفة اهللا تعاىل هي معرفة ذاته وأسامئه ّأن« :ومن األقوال يف معنى احلديث

 .ف هذا القول شيخ اإلسالمَّ وضع,»وصفاته وأفعاله
 : شيخ اإلسالم قال– ٢

 يف َّمل يصح يف فضل سورة أكثر مما صح« :روي عن الدارقطني أنه قال
 .»فضلها
 . هناك كتاب لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف الكالم عن هذه السورة– ٣
 وأكثر من ,د ذلك وأن حتفظ ما تستطيعِّ اقرأ ما مجعته وكتبته وحاول أن ترد*

 وتذكر قول أيب ,م من النفع العلميَعِّنمحد اهللا تعاىل وشكره عىل حتصيل تلك ال
ث به ِّك أن حتدّوال يكن إنام مه، ً فأحدث له عبادةًإذا أحدث اهللا لك علام« :قالبة
 .)١(»الناس

                                                 
 .)٣٥−٣٤ص( »عملاقتضاء العلم ال«أخرجه اخلطيب البغدادي يف كتابه  )  ١(
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٣٧ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
َر من اهللا تعاىل ـَنصب عينيك ويف سويداء قلبك تـ  ًدائامـ فاجعل هذا األمر 

مك اهللا ّانك بام عل إخوَ إفادةاً وال تنس أيض,ّك ويرشح صدرك وتقر بهُّما يرس
 . فزكاة العلم العمل به وتعليمه;تعاىل

 

@áÜÈ½aRXZ@ÙÛ‡@Ëë@æeŠÔÛa@ñëým@âbØyc@Þìy@ôëbnÏ@Z@ @
 ?اً أو قائام أو ماشياًهل جتوز قراءة القرآن الكريم ملن كان مضطجع* 
  : وبعد,احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه«

 ولعموم قول ,اجلواز ومل يوجد دليل يدل عىل املنع منه األصل ّ ألن;جيوز ذلك
.  k  j i h g  f  ez  }  :اهللا يف وصف أويل األلباب
نا حممد وآله وصحبه ِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق .وقراءة القرآن من الذكر

 .)١(»وسلم
 شخص ويلقي السالم ُّهل جيوز عندما يكون اإلنسان يقرأ القرآن ويمر* 

 ? السالمّ هل جيوز االمتناع عن القراءة وقطع القراءة لريد,يهعل
 : وبعد,احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه«
وباهللا  . بني الفضيلتنياً يعود للقراءة مجعَّ ثم,م عليهّ السالم عىل من سلُّيرد
 .)٢(»د وآله وصحبه وسلمَّنا حممِّ وصىل اهللا عىل نبي,التوفيق
 يأخذه هذا َّ معنيٍ أجرَهل جيوز أن يتعلم الرجل القرآن عىل يد شيخ نظري *
 ? الشيخ إن مل يأخذ هذا املال لن يعلمهّ مع العلم بأن?الشيخ
 لعموم قوله ; قويل العلامءِّنعم جيوز أخذ األجر عىل تعليم القرآن يف أصح«

                                                 
 .التفسري) ٧٧٢٠ رقم ٤ج( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
 . التفسري)٨٥٠١ رقم ٤ج ( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٣(
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٣٨ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 : »وملسيس احلاجة . رواه البخاري.» كتاب اهللاً أحق ما أخذتم عليه أجرّإن 
 .)١(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق .إىل ذلك
عندما يريدون حفظ القرآن ـ يستخدم بعض الناس يف املسجد النبوي * 
 , توضع يف املاء ويرشبَّمَآيات من القرآن خمتلفة تكتب عىل ورقة ومن ثـ الكريم 

 ونحن ال نعلم هل هذه .ظه بسهولة ويرسوهذا حسب قوهلم يساعدهم عىل حف
 ? وما حكم اإلسالم فيها?بدعة أم ال
laì¦aZ »والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه,وحده هللا احلمد, 

   :وبعد
 وال  عن أصحابه ريض اهللا عنهم فيام , هذا بدعة وال أصل له عن النبي 

 .)٢(»له وصحبه وسلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآ,وباهللا التوفيق .نعلم
بعد قراءة القرآن الكريم هل جيوز لنا أن نذهب للحامم مبارشة أم نغسل * 

   املجاري طريقها واحد سواء مغسلة األكل ّ بأنً علام?اليد قبل دخول احلامم
 ?أو احلامم
»laì¦aZ وبعد,احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه : 

 .د قراءة القرآن ال يف املغسلة وال يف احلاممال يرشع غسل اليد بع
 .)٣(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق

 بعض اإلخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل ّنالحظ أن* 
 ? فهل هذا وارد يف الرشيعة أرجو إفاديت, ويمسح به عىل عينيه ووجهه,املصحف

                                                 
 . التفسري)٤٢٦٤ رقم ٤ج( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
 . التفسري)٤٩٩٨ رقم ٤ج( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
 . التفسري)٩٤١٠ رقم ٤ج( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
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٣٩ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
»laì¦aZ احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه, 
 :وبعد

نا ِّ وصىل اهللا عىل نبي, وباهللا التوفيق,رَّ يف الرشع املطهًال نعلم لذلك أصال
 .)١(»حممد وآله وصحبه وسلم

 وما حكم قراءة القرآن ثالثة أيام عىل ?ما حكم قراءة القرآن عىل القبور* 
 ?األقل يف بيت امليت

 ثواب ّ والصحيح من قويل العلامء أن, قراءة القرآن عىل القبور حرام:ًالأو«
 وقد صدر يف ذلك فتوى عن سؤال مماثل , بل هو بدعة,القراءة ال يصل إىل امليت

قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية املحضة ال جيوز أخذ األجرة « :هذا نصها
 ويأثم , وليس فيها ثواب واحلالة هذه,أيقرملن  وال جيوز دفعها ,عىل قراءته للميت

 ال يصح االستئجار عىل : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.آخذ األجرة ودافعها
 إن : وقد قال العلامء,القراءة وإهداؤها إىل امليت; ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة

 واألصل يف . انتهى? فأي يشء هيدي إىل امليت,القارئ ألجل املال ال ثواب له
لك أن العبادات مبنية عىل احلظر فال تفعل عبادة إال إذا دل الدليل الرشعي عىل ذ

 . j  i  h   gz }  : قال تعاىل,مرشوعيتها
من « : ويف رواية.»من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد« :وقال 

 وهذا العمل , عىل صاحبهٌ مردود: أي»أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 وخري ,أو أحد من أصحابه  نه السائل ال نعلم أنه فعله النبيالذي يسأل ع

 واخلري كله يف اتباع ما جاء رسول , ورش األمور حمدثاهتا, اهلدي هدي حممد 
  z  y    }  |  {  ~  _  `  } : مع حسن القصد قال تعاىلاهللا 

                                                 
 . التفسري)٤١٧٢ رقم ٤ج( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
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٤٠ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

dc  b  az,وقال تعاىل : {   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÞ  Ý  Ü z. والرش كله بمخالفة ما جاء 

 . ورصف القصد بالعمل لغري وجه اهللابه رسول اهللا 
 اجللوس يف بيت امليت أو غريه ثالثة أيام أو أكثر للتعزية وقراءة القرآن :اًثاني

 .عىل امليت ال جيوز
 .)١(»وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 ,اءة القرآن بمكربات يف بيت العزاءعندما يموت ميت يرفعون صوت قر* 
 حتى صار املرء ,اًوعندما حيملونه بسيارة املوت يضعون مكربات للصوت أيض

   وحتى أصبح ,ا فيتشاءم لسامعه القرآنً هناك ميتّبمجرد سامعه القرآن يعلم أن
 ما احلكم يف ذلك مع توجيه النصح .ال يفتح عىل قراءة القرآن إال عند موت إنسان

 ?ؤالءملثل ه
»laì¦aZ فإنه مل يكن يف عهد النبي ; هذا العمل بدعة بال شكّإن  ,   

ّ والقرآن إنام ختفف به األحزان إذا قرأه بينه وبني نفسه ال إذا ,وال يف عهد أصحابه ُ
 .أعلن به عىل مكربات الصوت

 فإن ذلك أوىل هبم عند ;فنصيحتي إلخواين أن يرتكوا هذه األمور املحدثة
ّ أخرب أن امليت يعذب ببكاء أهله  ألن النبي ;أوىل بالنسبة للميت أيضا وهو ,اهللا

 يعذب يعني يتأمل من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان ال ,عليه وبنياحتهم عليه
 والعذاب ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê z} : اهللا تعاىل يقولّ ألن;يعاقب عقوبة الفاعل

 األمل واهلم وما ّ بل إن,»عذابالسفر قطعة من ال« : فقد قال النبي ,ليس عقوبة

                                                 
 . التفسري)٢٩٢٧ رقم ٤ج( »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
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٤١ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 . عذبني ضمريي: ومن كلامت الناس الشائعة قوهلم,اًأشبه ذلك يعد عذاب

 أنني أنصح أخوايت باالبتعاد عن مثل هذه العادات التي ال تزيد :واحلاصل
 .)١(»اًا وال تزيد موتاهم إال عذابًمن اهللا إال بعد

 ولكن صدري ,اًب اهللا كثري كتاّإين أحاول أن أقرأ القرآن الكريم وأحب* 
 ?يضيق عيل فال أستطيع أن أكمل التالوة فام هو احلل

o  n  m   } :إليه يف قولهـ سبحانه وتعاىل ـ احلل فيام أرشد اهللا «
  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~

ªz. 
نتلو القرآن أن نستعيذ باهللا من الشيطان قبل أن ـ سبحانه وتعاىل ـ أرشدنا اهللا 

 .اَّ وأن يبعده عنَّا هذا العدوَّالرجيم من أجل أن يطرد اهللا عن
ا جيلب لك اخلشوع ويرغبك َّ هذا ممّر فإنك إذا تدبرته فإنُّوعليك بالتدب

 , مهك إكامل السورة أو ختم اجلزء أو ما أشبه ذلكّ وال يكون كل,بالقرآن الكريم
, ودك هو التدبر والتفكر فيام تقرأ من آيات اهللا سبحانه وتعاىلبل يكون مقص

 , عىل آية رمحة إال وقف وسأل اهللاّيطيل القراءة يف صالة الليل وال يمر وكان 
كان يقرأ   ا يدل عىل أنهَّ مم;وال يمر بآية فيها ذكر العذاب إال وقف واستعاذ باهللا

 .)٢(»بتدبر وحضور قلب
 ?اً التفسري الذي تنصح بقراءته وجزاك اهللا خريالتفاسري كثرية فام* 
 , وهذا من نعم اهللا سبحانه وتعاىل, التفاسري كثرية واحلمد هللاّال شك أن«

                                                 
 .إعداد فائز أبو شيخة/  ٢باختصار من فتاوى الفوزان, نور عىل الدرب ج  )  ٢(
 .من فتاوى الشيخ الفوزان )  ١(
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٤٢ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 ومنها التفسري السامل من ,ّ منها املطول ومنها املخترص,والتفاسري متفاوتة
ح به  والذي أنص. وال سيام يف العقيدة, ومنها التفسري الذي فيه أخطاء,األخطاء

إخواين من الشباب هو تفسري ابن كثري فإنه من أعظم التفاسري وأحسنها طريقة 
 ثم بالسنة ,ً ألنه يفرس القرآن بالقرآن أوال; عىل الرغم من اختصاره,اًومنهج
 ثم بمقتىض اللغة العربية التي نزل هبا فهو تفسري متقن , ثم بأقوال السلف,النبوية

 .وموثوق
 وتفسري احلافظ ابن جرير الطربي فهو تفسري ,غوي هناك تفسري الباًوأيض

 وكذلك تفسري الشيخ عبدالرمحن , فهذه التفاسري موثوق هبا,واسع وشامل
ا بقية التفاسري فهي جتيد يف َّ أم,د وسهل العبارة غزير العلمِّعدي فهو تفسري جيَّالس

قرأ فيها وال يصلح أن ي, بعض النواحي ولكنها فيها أخطاء وال سيام يف العقيدة
 ,ن بحيث يأخذ منها ما فيها من اخلري ويتجنب ما فيها من اخلطأِّ اإلنسان املتمكّإال

 فعليه أن يأخذ التفسري الذي ليس فيه مزالق وليس ,لكن املبتدئ ال يستطيع هذا
 , وتفسري احلافظ ابن جرير, وتفسري البغوي, تفسري ابن كثري: مثل,فيه أخطاء

 .)١(» قيمة وجيدةوكلها تفاسري واحلمد هللا
نفيد سامحتكم بأنه يردنا بعض االستفسارات من بعض املدارس عن * 

ل مجيع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع َبِحكم قراءة سورة الفاحتة من ق
ل ُّ وألمهية معرفة حكم الرشع يف هذه املسألة أرجو تفض,يف طابور الصباح

 ?غ املدارس بهن من إبالَّسامحتكم بإفاديت بذلك حتى نتمك
»laì¦aZ وبعد,له وصحبهآاحلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله و : 

 يف ًكر من قراءة الطالب أو الطالبات سورة الفاحتة عادةُاذ ما ذِّال جيوز اخت
                                                 

 .من فتاوى الشيخ الفوزان )  ٢(
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٤٣ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 :أنه قال  ِّ وقد ثبت عن النبي,ثةَ بل هو بدعة حمد;طابور الصباح باملدارس

 . رواه البخاري ومسلم» منه فهو ردمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس«
ٌة تقرأ آياتَّ مر,ُوال مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور  ً وتارة,ة الفاحتةَّ ومر,ُ

 أناشيد ً وتارة,م وأمثال ليس فيها حمظور رشعيَكِ حً وتارة,أحاديث صحيحة
 .إسالمية

 .)١(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق
 

 ?ما حكم تقبيل القرآن* 
»laì¦aZ وبعد,احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه : 

ره ُّ وهو أنزل لتالوته وتدب, عىل مرشوعية تقبيل القرآن الكريمًال نعلم دليال
 .وتعظيمه والعمل به
 .)٢(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق

 
ت من أوقات الصالة أقوم بقراءة سورة الفاحتة لوالدي املتوىف يف كل وق* 

 ?وأنا عىل سجادة الصالة هل جيوز هذا
 ِّ حيث مل يرد عن النبي;بدعةـ الوالدين أو غريمها ـ قراءة الفاحتة لألموات «
ولكن ,قرأ لألموات أو ألرواح األموات ال للوالدين وال لغريمهاُ أهنا ت 

 وأن تستغفر هلام وأن تدعو ,ديك يف الصالة أو بعد الصالةاملرشوع أن تدعو لوال
 .)٣(»محة وغري ذلك من األدعية الصاحلة النافعةَّهلام باملغفرة والر

                                                 
 ).٨٧٧٧( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
 ).٨٨٥٢( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
 .ةفايز موسى أبو شيخ: من فتاوى الشيخ الفوزان نور عىل الدرب, اجلزء الثالث, إعداد )  ١(
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٤٤ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 
 يف التالوة اًني أقرأ القرآن الكريم ولكني ال أجيد أحكامه وأخطئ كثريّإن* 

ٌفهل عيل إثم  ? يف ذلكَّ
  كام جاء عن رسول اهللا ,امهؤلواجب عىل املرء املسلم أن يتعلم ويقرا«

 ويكون ذلك منه عىل قدر ,عىل رسولهـ سبحانه وتعاىل ـ وكام أنزله اهللا 
 بعد أخرى حتى يقيمها ًةَّد الكلمة مرِّ وإذا كان يمكن أن يتأنى ويرد,االستطاعة

الذي يقرأ القرآن « :بقوله  كام أخرب النبي ,عىل الصواب كان له يف ذلك أجران
ِّاصرب وتأن وردـ يا أخي ـ  فأنت .»و عليه شاق له أجرانويتعتع فيه وه د الكلمة َّ

َّ ولو كان يف ذلك مشقة , بعد أخرى حتى تقيمها عىل الوجه الذي جاءت عليهًةَّمر
 القرآن عىل وجه ال تبايل فيه ّ وإياك أن ترسع وهتذ, فإن ذلك أعظم ألجرك,عليك
 ّ ونحن نعلم أن,عز وجل كالم اهللا ذلك من االستهانة بّ فإن,اً كان أم صوابًخطأ

 كام نتلوه هبذه احلروف , تكلم به سبحانه وتعاىل, وجلّهذا القرآن كالم اهللا عز
 ألقاه عىل َّمن اهللا تعاىل ثمـ عليه الصالة والسالم ـ وهبذا احلركات وتلقاه جربيل 

    i  h  g  f  e  d  c }  : كام قال تعاىل, كام تلقاه من اهللا قلب النبي 
u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     jz.«. 

أرجو من فضيلتكم إفتائي عن قراءة سورة الفاحتة بعد صالة العشاء أي * 
ة أو أقل أو أكثر بدون حتديد عدد َّد مثل مائة مرَّ وذلك لعدد غري حمد,بعد الوتر

ملوىل جل وعال زيادة  من ااً راجيً بأنني أقرأ القرآن دائامً علام,َّ أو وقت معنيَّمعني
 وأنا بعد قراءة الفاحتة أطلب من اهللا ? فهل هذا يعترب بدعة أم ال,يف األجر والثواب

 ? وفقكم اهللا خلدمة اإلسالم واملسلمني,التوبة واملغفرة واهلداية
 : وبعد, والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه,احلمد هللا وحده«
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٤٥ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
ه تعاىل عىل كالم البرش كفضل اهللا عىل  وفضل كالم,القرآن كالم اهللا تعاىل

 لكن ليس للقارئ ,ر قدره إال اهللا سبحانه يقد وفضل قراءة القرآن عظيم ال,عباده
ه الرسول َّ إال ما خصَّ لغرض معنيَّأن خيص سورة أو آية بالتالوة يف وقت معني

 :عندما  وكقراءة آية الكريس , أو يف الصالة يف كل ركعة, كفاحتة الكتاب للرقية
 وكقراءة ,يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء أن حيفظه اهللا من الشيطان

r   q  p  } و   W  V  U  Tz} و   D  C  B  Az }  :املعوذات
 szللرقية . 

ات حمدودة إال إذا ثبت ذلك َّوكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مر
 .يف من الرشعُ ذلك عبادة فرياعى فيها التوقّ ألن; عن النبي 

 , ختصيص قراءة سورة الفاحتة بالليل بعد الوتر مرات بدعةّ أنَّومن هذا يتبني
 وال عن أحد من خلفائه ,  ِّ ألنه مل يثبت ذلك عن النبي;ولو مل حيدد العدد

 .الراشدين ريض اهللا عنهم
 , وال ختصيص للقراءة بالليل بعد الوتر,فاخلري يف القراءة دون تقيد بالفاحتة

ل يرشع اإلكثار من قراءة القرآن الكريم للفاحتة وغريها من غري حتديد لعدد ب
 . وقد سبق بيانه,رَّ إال ما جاء يف الرشع املطهَّ أو وقت معنيَّمعني

 .)١(»د وآله وصحبه وسلمَّنا حممِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق
 َّعىل األرض ثم األشياء أو فرشه ِّما حكم استعامل ورق اجلرائد يف لف* 

 مع العلم بأن بعض الصفحات حتتوي عىل آيات من كتاب اهللا ,إلقائه يف القاممة
الكريم? وكيف يمكن صيانة اآليات املطبوعة يف اجلرائد مع تداوهلا بني مجيع 

 ?الناس عىل اختالف دياناهتم
                                                 

 ).٧٠١٢( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
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٤٦ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 : وبعد,احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه«
 ملا يف ذلك من امتهان ما ; وال إلقاؤها يف القاممة,ا فيام ذكرال جيوز استعامهل

وطريق العمل فيها , فيها من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأسامء اهللا تعاىل
 ِّ عن األقذار وممراًحفظ ما احتيج إليه منها وإحراق ما ال حيتاج إليه أو دفنه بعيد

 .الناس
 .)١(»د وآله وصحبه وسلمَّنا حممِّبي وصىل اهللا عىل ن,وباهللا التوفيق

ّ بوجود من يتنفل يف ً علام,هل جتوز تالوة القرآن بصوت مرتفع باملسجد* 
 ?تلك اللحظات باملسجد من املصلني

ش بذلك ِّال ينبغي رفع الصوت بالقراءة يف املسجد إذا كان حوله من يشو«
اء َّ مكان حوله مصلون أو قرِّ وهكذا إذا كان القارئ يف أي,اءَّني أو القرِّمن املصل

أنه خرج ذات يوم عىل أناس   ملا ثبت عنه ; يرفع صوته عليهمّ السنة أالّفإن
كلكم يناجي « :يصلون يف املسجد وجيهرون بالقراءة فقال عليه الصالة والسالم

 .)٢(»اًاهللا فال يؤذ بعضكم بعض
يل واالستغفار  أم االنشغال بالتسبيح والتهل, قراءة القرآن:أهيام أفضل* 

 ? أرجو اإلفادة,والدعاء فيام بني األذان واإلقامة يف صاليت الصبح واملغرب
 : وبعد,احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه«

 كالتسبيح ,قراءة القرآن أفضل إال إذا وجد ما يقتيض رجحان غريها
كر هبا ِّة عىل الذّالسنوالتحميد والتكبري والتهليل يف مواضع من الصالة دلت 

 , وكذا بعد الصالة بالنسبة ملا ثبت فيه دليل عىل مرشوعية العمل بعدها,فيها

                                                 
 ).٩٣٥٤( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
 .)٢١٥ –١/٢١٤( »كتاب الدعوة«من فتاوى الشيخ ابن باز,  )  ٣(
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٤٧ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 , عىل غريه يف ذلكاًمَّ بوقت أو مكان كان مقداً رشعّكر خصِ كل ذّوالقاعدة أن

 ًانِّبل قد هني عن قراءة القرآن يف مواضع وجعل غريه من األذكار فيها متعي
 .كوع والسجودُّكالتسبيح يف الر

 .)١(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق
السور «جاءين بعض طلبة دار احلديث باملدينة املنورة بنسخة تسمى * 
 , والواقعة, والدخان,لتِّ وفص, ويس, والسجدة, فيها سورة الكهف»املنجيات
ِّ وذكر أهنا وزع منها الكثري يف, وامللك,واحلرش  فهل , حرم مكة واملدينة وغريمهاُ

 ?هناك دليل عىل ختصيصها هبذا الوصف وتسميتها هبذا االسم
 : وبعد,احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه :اجلواب«

 ونجاة , وهدى ورمحة للمؤمنني, سوره وآياته شفاء ملا يف الصدورّالقرآن كل
 .فر والضالل والعذاب األليمملن اعتصم به واهتدى هبداه من الك

أنه   ومل يثبت عنه , بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية رسول اهللا َّوبني
ُّخص هذه الس ِّ بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه ,ر الثامين بأهنا توصف باملنجياتَوّ ُ

p  } و   W  V  U  Tz} و   D  C  B  Az }  :باملعوذات الثالث
 s  r   qzمرة عند ِّات وينفث يف كفيه عقب كلَّ يقرؤهن ثالث مر 

 . ويمسح هبام وجهه وما استطاع من جسده,النوم
 ,ُ من الكفار قد لدغ فربئ بإذن اهللاٍّد حيِّورقى أبو سعيد بفاحتة الكتاب سي

ّ وأقر قراءة آية الكريس عند النوم وأن,عىل ذلك  ُّوأقره النبي    من قرأها َّ
 .ال يقربه شيطان تلك الليلة

 ومن ,ر املذكورة يف السؤال باملنجيات فهو جاهل مبتدعَوُّ السَّ خصفمن
                                                 

 ).٤٩٦٣( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
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٤٨ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 النجاة أو احلفظ َ سواها من سور القرآن رجاءَّمجعها عىل هذا الرتتيب مستقلة عام
 ملخالفته لرتتيب املصحف العثامين الذي ;ك هبا فقد أساء يف ذلك وعىصُّأو الترب

  أكثر القرآن وختصيصه بعضه بام  وهلجره ,أمجع عليه الصحابة ريض اهللا عنهم
 . وال أحد من أصحابهمل خيصه به رسول اهللا 

ِوعىل هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء عىل ما طبع من هذه النسخ ُ; 
 . للمنكر وإزالة لهاًإنكار

 .)١(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق
 ?د هناية قراءة القرآن الكريمما حكم قول صدق اهللا العظيم بع* 
 : وبعد, والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه,احلمد هللا وحده«

 ولكن ذكرها بعد هناية قراءة , يف نفسها حق»صدق اهللا العظيم«قول القائل 
وال من خلفائه الراشدين فيام   ِّ ألهنا مل حتصل من النبي;القرآن باستمرار بدعة
 ليس ًمن عمل عمال« : أنه قال وقد ثبت عنه , القرآننعلم مع كثرة قراءهتم

 .»ّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« :ويف رواية, »ّعليه أمرنا فهو رد
 .)٢(»د وآله وصحبه وسلمَّنا حممِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق

 ?هل جتوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن* 
 : وبعد,عىل رسوله وآله وصحبهاحلمد هللا والصالة والسالم «

 لعبدالرمحن  ِّ لقول النبي;ترشع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته
 . ولفعله ,»أومل ولو بشاة« :بن عوف ملا أعلمه بأنه بنى بزوجته

 وال عن أحد ا الوليمة أو االحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه َّأم
                                                 

 ).١٢٦٠( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
 ).٤٣١٠( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
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٤٩ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
 ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام , عنهممن اخللفاء الراشدين ريض اهللا

 وقد ثبت ,ً حمدثةً فكانت الوليمة أو االحتفال من أجل ختم القرآن بدعة,الرشيعة
من « : وقال,»من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« :أنه قال عن النبي 
 .» ليس عليه أمرنا فهو ردًعمل عمال

 .)١(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق
نالحظ أن بعض اإلخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل * 

  أرجو إفاديت?? فهل هذا وارد يف الرشيعة,املصحف ويمسح به عىل يمينه ووجهه
 : وبعد, والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه,احلمد هللا وحده«

 .ع املطهر يف الرشًال نعلم لذلك أصال
 .)٢(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا وسلم عىل نبي,وباهللا التوفيق

ما الطرق التي حيفظ هبا ما متزق من املصاحف والكتب التي هبا آيات من * 
 ?القرآن
 : وبعد, والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه,احلمد هللا وحده«

هبا آيات من القرآن يدفن ما متزق من املصاحف والكتب األوراق التي 
 له ً أو حيرق صيانة, الناس وعن مرامي القاذوراتِّب بعيد عن ممرِّبمكان طي
 . لفعل عثامن ريض اهللا عنه; عليه من االمتهانًوحمافظة

 .)٣(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق
 ?ام أفضلقراءة القرآن يف املصحف وقراءته بدون مصحف أهي* 
 : وبعد,له وصحبهآ والصالة والسالم عىل رسوله و,احلمد هللا«

                                                 
 ).٤٠٢٩( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
 ).٤١٧٢( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
 ).٤٦٦٠( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٣(
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٥٠ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

 .ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل
 .)١(»نا حممد وآله وصحبهِّ وصىل اهللا عىل نبي,وباهللا التوفيق

 ? فام حكم ذلك أفيدونا,أحدنا حيمل املصحف يف جيبه وربام دخل به اخلالء* 
 : وبعد,م عىل رسوله وآله وصحبه والصالة والسال,احلمد هللا وحده

 وال جيوز أن يدخل الشخص احلامم ومعه ,محل املصحف باجليب جائز
 , لهاً لكتاب اهللا واحرتامً بل جيعل املصحف يف مكان الئق به تعظيام,مصحف

 جاز له الدخول اً من أن يرسق إذا تركه خارجاً إىل الدخول به خوفّلكن إذا اضطر
 .به للرضورة
 .)٢(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ وصىل اهللا عىل نبي,توفيقوباهللا ال

 لكثرة أعامله وأشغاله مل يراجع ما َّرجل حفظ من القرآن مخسة أجزاء ثم* 
 وهل ? فام حكمه هل يأثم عىل ذلك, حتى نيس ما حفظاحفظ لفرتة طالت جد

 ?هناك أحاديث هتدد وتتوعد أمثاله
 : وبعد,عىل رسوله وآله وصحبه والصالة والسالم ,احلمد هللا وحده«

ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع إىل تعلم القرآن كله وتالوته وتدبره 
 أما , حتذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور دينهاً وينبغي أيض,والعمل به

 .احلديث الذي فيه الوعيد ملن حفظ القرآن ثم نسيه فهو حديث ضعيف
 .)٣(»نا حممد وآله وصحبه وسلمِّ عىل نبي وصىل اهللا,وباهللا التوفيق

 

                                                 
 ).٩٧٧٠( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ١(
 ).٢٢٤٥( رقم »فتاوى اللجنة الدائمة« )  ٢(
   .التفسري) ٥١٦٨( رقم ٤ ج »فتاوى اللجنة الدائمة«)  ٣(

master
ملاحظة لاصقة
Marked وضعت بواسطة master
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٥١ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@

Ð‘‹é@ @

Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@@ @
K :٣ لشيخ ابن جربين رمحه اهللافضيلة ا 
A ٥ 

È½ab@@ @
 ٨ من أسامء الكتب السابقة

 ٨ من الفروق بني القرآن واحلديث القديس
 ٨ معنى السورة

 ٨ من عالمات السور املكية
 ٩ دنيةمن عالمات السور امل

 ٩ أنواع القصص يف القرآن الكريم
 ٩ من فوائد القصص يف القرآن الكريم

 ٩  تكرار القصة يف القرآنةمن حكم
 ١٠ أنواع هجر القرآن
 ١٠ طرق تفسري القرآن

 ١٢ مراتب اخلري ملعلم القرآن ومتعلمه
 ١٣ أخالق من قرأ القرآن يريد به اهللا عز وجل

 ١٥ ال يريد به اهللا عز وجلأخالق من قرأ القرآن 
 ١٧  عند قراءة القرآن أو سامعهمن أسباب اخلشوع والتدبر

 ١٩ من آثار االنتفاع بمواعظ القرآن
 ٢٠من آداب تالوة القرآن الكريم
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٥٢ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@@

Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@@ @
 ٢٠من ثامر قراءة القرآن الكريم

 ٢١من األسباب املعينة عىل حفظ القرآن الكريم
 ٢٢صيغ االستعاذة

 ٢٢رشح ألفاظ االستعاذة
 ٢٣من لطائف االستعاذة

 ٢٣ البسملة
 ٢٤ سجود التالوة

 ٢٥مواضع سجود التالوة
 ٢٧فوائد حول سجود التالوة
 ٢٩العناية بتعلم معاين القرآن
 ٣١ وتفسريهطريقة نافعة يف فهم القرآن

 ٣٧فتاوى حول أحكام التالوة وغريها
 ٣٧القائم واملايشقراءة القرآن للمضطجع و
 ٣٧قطع القراءة لرد السالم

 ٣٧أخذ األجرة عىل تعليم القرآن
 ٣٨غمس آيات يف املاء ورشهبا لتسهيل احلفظ
 ٣٨غسل اليد بعد التالوة وقبل دخول احلامم

 ٣٨تقبيل املصحف واملسح به عىل الوجه
 ٣٩ ًقراءة القرآن عىل القبور, والقراءة يف بيت امليت ثالثا

 ٤٠ تشغيل القرآن بمكربات الصوت قي بيت امليت والسيارة
 ٤١ صدري يضيق فال أستطيع مواصلة التالوة
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٥٣ @bÈßæeŠÔÛa@ù‰bÔÛáíŠØÛa@
Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@@ @

 ٤١ تفاسري تنصحون هبا
 ٤٢ ًقراءة الفاحتة مجاعيا يف الطابور الصباحي

 ٤٣ تقبيل القرآن
 ٤٣ قراءة القرآن للمتوىف

 ٤٤ اخلطأ يف تالوة القرآن الكريم
 ٤٤ ءة الفاحتة بعد الوتر عدة مراتقرا

 ٤٥ استعامل ورق اجلرائد يف اللف جعله سفرة
 ٤٦ رفع الصوت بقراءة القرآن مع وجود من يتنفل
 ٤٦ التفضيل بني قراءة القرآن واالشتغال بالذكر
 ٤٧ مجع عدة سور يف كتاب اسمه السور املنجيات

 ٤٨ قول صدق اهللا العظيم بعد القراءة
 ٤٨ مناسبة ختم القرآنالوليمة ب

 ٤٩ تقبيل املصحف بعد القراءة
 ٤٩ ماذا يعمل بام متزق من املصاحف?

 ٤٩ ًأهيام أفضل القراءة من املصحف أو حفظا?
 ٥٠ الدخول بمصحف اجليب يف احلامم

 ٥٠ تفلت احلفظ مع االنشغال عن املراجعة

@#@!a@‡á¢ 




