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  ادؼدمي

 أظامفـو، وشقئوت أنػًـو ذور مـ بوهلل وكعقذ إفقف، وكتقب وكًتغػره وكًتعقـف كحؿده هلل احلؿد إن

 فف، ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأصفد فف، هودي ؾال يضؾؾ ومـ فف، مضؾ ؾال اهلل هيده مـ

  -: بعد أمو ورشقفف، ظٌده حمؿداً  أن وأصفد

ع وتقف ختٌط ذم تعقش افٌؼيي ـوكً ؾؼد  ومشعقذيـ، ـفون وبغ وأصـوم، ضقاؽقً بغ وٓءاهتو وُتقزِّ

 .صوءوا وـقػام أرادوا أجـام يؼقدوهنو هلمٓء ـوٕظؿك يدهو أشؾؿً ؿد

ـَ  افـَّوَس  فُِتْخِرَج  إَِفْقَؽ  َأنَزْفـَوهُ  ـَِتوٌب ) فؾـوس، وكذيراً  ومٌؼاً  هوديوً  افؽتوب هبذا وتعوػ تٌورك اهلل ؾجوء  ِم

ُؾاَمِت  ِؿْ  بِِنْذنِ  افـُّقرِ  إَِػ  افظُّ طِ  إَِػ  َرهبِّ ا  * احْلَِؿقدِ  اْفَعِزيزِ  ِسَ
ِ
ِذي الّل اَمَواِت  ذِم  َمو َففُ  افَّ ًَّ  إَْرضِ  ذِم  َوَمو اف

ـَ  َوَوْيٌؾ  ْؾَؽوِؾِري ـْ  فِّ  [.2 – 1: إبراهقؿ(. ]َصِديدٍ  َظَذاٍب  ِم

 افعٌود ظٌودة مـ وافتقحقد، اهلدايي إػ وافؼك اجلوهؾقي مـ افـوس بف اهلل ؾـؼؾ ادٌغ افؽتوب هذا جوء

ًٓ  إٓ ُتْذـر ٓ أمي مـ حتؿؾف افتل إمي تؾؽ وحتقفً افعٌود، رب ظٌودة إػ  وافتخؾػ، اهلؿجقي ظذ مثو

 .افداريـ فًعودة فتؼقدهو أمجع افٌؼيي بزموم تلخذ أمي إػ

 افتقحقد رشوفي حومؾغ افػقوذم ويؼطعقن افديور، جيقبقن افؽتوب هذا محؾي واكطؾؼ شـقات إٓ هل ومو

 .احلؼقؼي هذه ظذ صوهداً  تٌؼك وهـوك هـو ادتـوثرة ؿٌقرهؿ وهوهل أمجع، فؾٌؼيي اهلدايي ومشعؾ

 : افشوظر ؿول ـام إمر وأصٌح دورتف، افزمون ودار

 آخروكو ؿقم بودجد مه***  حتك يدور افزمون ؾتلء ومو

 شـقـو أئؿتف ظوصقا  وؿد*** ؿقمل افرـى ذم يرى ٓ وأصٌح

 ادًؾؿقكو؟ أجـ افدهر شمال***  حر ـؾ وآخؿ وآخؿـل



وفقي  افؼرآن افؽريؿحػظ  [3] ادحدودة ذـي جمؿقظي ٓبوز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

يي وحومؾق افصحقة جقؾ يشعر إؾؼ، ذم تؾقح افـقر بشوئر بدأت وؿد وافققم  ؾالحفؿ، ظـقان أن افرا

 .اهلل ـتوب ظذ اإلؿٌول ذم إول افرظقؾ خطو ظذ شرهؿ ودفقؾ مـفجفؿ، اشتؼومي وأمورة

 حتتوج اهلل بنذن رائدة خطقة وهل وتدبره، تالوتف ظذ واإلؿٌول افؼرآن حػظ ظذ يتقاؾدون افشٌوب ؾٌدأ

 متًع، إمر ؾػل بودروا: بوفؼوؾؾي يؾحؼقا  حو افذيـ ٕوئلؽ يؼقل ودـ ادزيد، فتٌذل يدؾعفو مـ إػ

 .إوان يػقت أن ؿٌؾ وهؾّؿقا 

بعي وهل - افرشوفي هذه وتليت  وتقجقف ادًرة، دؾع ذم تًوهؿ أن ظؾفو - فؾشٌوب رشوئؾ وؿـ افرا

 شؾؽقا  افذيـ ٕوئلؽ ومثٌتوً  معقـوً  تؽقن وأن وتعوهده، اهلل ـتوب ظذ اإلؿٌول مـ مزيد كحق افشٌوب

 .افطريؼ هذا

ئد ظـ حتدثً وؾقفو  بقصويو وختؿتفو احلػوظ، أخٌور مـ افـامذج وبعض افؽريؿ، افؼرآن حػظ ؾقا

 ـثر ظـف حتدث ؿد اجلوكى ؾفذا ووشوئؾف، احلػظ ضرق ظـ ؾقفو أتحدث ومل اهلل، ـتوب حلؿؾي ظوجؾي

 .افؽتَّوب مـ

 جمقى،،، شؿقع إكف اجلفد هذا ذم يٌورك وأن وافعؿؾ، افؼقل ذم اإلخالص يرزؿـل أن أشلل واهلل

 افدويش اهلل ظٌد بـ حمؿد

 ـه3/12/1417 افريوض
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  افؼرآن؟ كحػظ حوذا

 افعؿؾ هذا ؾضوئؾ ظذ افتعرف ذم افرؽٌي بوب مـ إٓ جود مًؾؿ يطرحف ٓ شمال افؼرآن؟ كحػظ حوذا

 بغض بداهي، مًؾؿ ـؾ فدى مؼررة افؼرآن حػظ ؾضقؾي ؿضقي أن ذفؽ ومحوشي: رؽٌي فقزداد وآثوره

 .واشتؼومتف تديـف مدى وظـ افثؼوؾي، شؾؿ ذم مقؿعف ظـ افـظر

يو افػضوئؾ بعض حلشد حمووفي وهوهل ء افؽريؿ، افؼرآن حلػظ وادزا  افـصقص ظؾقفو دفً مو شقا

حي، افؼظقي  .افؼع وؿقاظد افـصقص ظؿقم مـ يػفؿ ممو ذفؽ ـون أو سا

 : تؾؼقف ذم إصؾ هق افؼرآن حػظ - 1

ـَ  ُصُدورِ  ذِم  َبقِّـَوٌت  آَيوٌت  ُهقَ  َبْؾ ) بؼقفف افؼرآن هذا وتعوػ تٌورك اهلل وصػ فؼد ِذي (. اْفِعْؾؿَ  ُأوُتقا  افَّ

 [.49: افعـؽٌقت)

 وأبتع ٕبتؾقؽ بعثتؽ إكام: " - افؼدد احلديٌ ذم ـام - وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ فـٌقف وتعوػ تٌورك وؿول

ه احوء، يغًؾف ٓ ـتوبوً  ظؾقؽ وأنزفً بؽ،  [.2865 مًؾؿ رواه". ]ويؼظون كوئامً  تؼرأ

 صحقح". ]افزمون مر ظذ يٌؼك بؾ افذهوب إفقف يتطرق ٓ افصدور ذم حمػقظ: ؾؿعـوه: "افـقوي ؿول

 [.204/ 17 افـقوي بؼح مًؾؿ

 يـزفف مل وجؾ ظز اهلل أن ومـفو: "ؾؼول افرازي افػضؾ أبق بف اشتدل مو ذفؽ ذم آشتدٓل فطوئػ ومـ

 مدة ذم وافؼصي، وافًقرة وأيوت وأيتغ أيي بغ مو مرتؾي متػرؿي كجقموً  بؾ افؽتى، مـ ـغره مجؾي

 وافٌؾقد وافػطـ، افؽؾقؾ افصقرة هذه ذم تؾؼػف ذم ويًتقي حػظًو، فقتؾؼقه إٓ شـي، ظؼيـ ظذ زادت

 اهلل ـتوب كؼؾ ذم أشقة ؾقفؿ بعدهؿ دـ ؾقؽقن إمل، وؽر وإمل وادشغقل، وافػورغ وافذـل،

 [.49 ص افرازي، افػضؾ ٕيب افؼرآن، ؾضوئؾ". ]شؾػ بعد وخؾػوً  ؿرن بعد ؿركوً  وفػظوً  حػظوً 
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 : إمي ظـد افتؾؼل مصدر افؼرآن - 2

 أو صغرة مـ ومو وافتؼيع، آشتؿداد ومـف وافتحوـؿ، احلؽؿ ؾنفقف إمي، دشتقر افؽريؿ افؼرآن

ونَ  َوَمو) افعزيز افؽتوب هذا ذم وكٌلهو إٓ ـٌرة ّقوً  َربَُّؽ  ـَ ًِ  افذي افضقوء ذفؽ مع وهق[. 64: مريؿ(. ]َك

 وأخرة، افدكقو ذم ظؾقفؿ صفقدة فؾـوس، أخرجً أمي خر رشوفتفو، تمديف افـوس فًوئر إمي حتؿؾف

 افؼرآن صلن هذا ـون ؾنذا فف، وآشتًالم واخلضقع اهلل، ظـد مـ أنف بوإليؼون إٓ مًؾامً  ادرء يصر ؾال

 .بف؟ ويعـك حيػظف مـ بشلن بوفؽ ؾام إمي، حقوة ذم

 : إمي ظذ ـػويي ؾرض افؼرآن حػظ - 3

 اإلثؿ شؼط وإٓ ؿقم بذفؽ ؿوم ؾنن إمي ظذ واجى افؽريؿ افؼرآن حػظ أن افعؾؿ أهؾ بعض سح

 .افٌوؿغ ظـ

 إمي، ظذ واجى حػظف وـذفؽ ـػويي، ؾرض افؼرآن تعؾؿ:  أصحوبـو ؿول: "افزرـق افديـ بدر ؿول

 [.456/ 1 افؼرآن ظؾقم ذم افزهون". ]وؽرمهو وافعٌودي افشوذم ذم اجلرجوين بف سح

 :وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ: بوفـٌل افتلد - 4

ونَ  َفَؼدْ ) حًـي أشقة وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ حمؿد ذم فألمي وتعوػ تٌورك اهلل جعؾ فؼد  َرُشقلِ  ذِم  َفُؽؿْ  ـَ

 
ِ
ـَيٌ  ُأْشَقةٌ  اللَّ ًَ َـ َح ونَ  دِّ َ  َيْرُجق ـَ ِخرَ  َواْفَقْقمَ  اللَّ ْٔ رَ  ا ـَ َ  َوَذ ثِراً  اللَّ  [.21: إحزاب(. ]ـَ

 ـون مو وظذ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل شـي ظذ وافتعرف افٌحٌ ذم وتعوػ تٌورك فربف ادًؾؿ ويتعٌد

فف، أمقره ذم يػعؾ  .واتٌوظفو هبو افتلد ثؿ ومـ وأحقا

 وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ ـون إذ : وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ بف افتلد مـ ؾقف وتعوػ تٌورك اهلل ـتوب وحػظ

: ؾؼول ادؼرئ  افرازي افػضؾ أبق ادعـك هذا ظذ كٌف وؿد بف، جزيؾ ومعوروي تالوتف ويديؿ حيػظف
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 ؿقًٓ  وخػقف، افؼع أمر جع ذم وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل برشقل آؿتداء مـ إمي فزم مو: ؾؿـفو"

 أو ؿقفف مـ بف خمصقصوً  - افًالم ظؾقف - ـون أنف ظذ دفقؾ يؼقم أن إػ افـدب أو افقجقب ظذ وؾعاًل،

 وملمقراً  افؼرآن، مـ ظؾقف كزل مو بجؿقع حوؾظوً  ـون وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل أن وجدكو ؾؾام ؾعؾف،

ءتف،  - افًالم ظؾقفام - جزيؾ ظذ يعرض ـون بحػظف متًؽف صدة مـ - افًالم ظؾقف - أنف حتك بؼرا

 يعرض وـون مرتغ، - افًالم ظؾقفام - ظؾقف ظرض ؾقفو ؿٌض افتل افًـي وذم واحدة، مرة شـي ـؾ ذم

: تعوػ بؼقفف ظـف ؾـفل ظؾقف، وحلرصف يـًك فئال مـف، فقًتؽثر بف ويعجؾ ظؾقف، ويعروقن أصحوبف ظذ

( َٓ ٌْؾِ  ِمـ بِوْفُؼْرآنِ  َتْعَجْؾ  َو بِّ  َوُؿؾ َوْحُقفُ  إَِفْقَؽ  ُيْؼَه  َأن َؿ : وجؾ ظز وبؼقفف[. 114: ضف(. ]ِظْؾامً  ِزْديِن  رَّ

كْ  َٓ ) وَكَؽ  بِفِ  حُتَرِّ ًَ
 وهق ذفؽ ظـ يصده ـون ممو وأمـ بوفستقؾ، وأمر[. 16: افؼقومي(. ]بِفِ  فَِتْعَجَؾ  فِ

ك َؾاَل  َشـُْؼِرُؤكَ : )تعوػ بؼقفف مـف وافتػّؾً افـًقون خشقي ًَ  حػظف فزم إمي أن ظؾؿـو[. 6: إظذ(. ]َتـ

". وكدبوً  اشتحٌوبوً  حًـي أشقة اهلل رشقل ذم هلؿ ـون ؾؼد وإٓ بغ، ظذر ظـ إٓ وجقبًو، اإلمؽون مع

 [.46 -45 افرازي افػضؾ ٕيب افؼرآن، ؾضوئؾ]

ءة مـ تؼدم مو بًـد ظؾقف أتؼدم أين ؽر" أخرى وجقهوً  ذـر أن بعد: ؿول ثؿ  ظؾقف اهلل صذ افـٌل ؿرا

 ذفؽ مجقع ؾػل بعض، ظذ بعضفؿ ظـفؿ اهلل ريض افصحوبي وظرض ؽره، ظذ وظروف وشّؾؿ

 أن أحد يًع ٓ وأن ؾقف، بام افعؿؾ ظذ وظطػ حػظف، إػ بف دظو وتعوػ شٌحوكف اهلل مـ أنف مًتدل

 افػضؾ ٕيب افؼرآن، ؾضوئؾ". ]طوهر ظذر ظـ إٓ افدوام ظذ وتالوتف حتػظف، أو حػظف ظـ يتخؾػ

 [.50 افرازي

 : بوفًؾػ تلس افؼرآن حػظ - 5

 ؾؼد هلدهيؿ، وشؾقك جودهتؿ، ظذ وشر بوفًؾػ، تلس افشٌوب ومطؾع افعؿر مؼتٌؾ ذم افؼرآن حػظ

 أهؾ أحد ترمجي ذم تؼرأ  أن ومو افػـقن، بؼقي ؿٌؾ بف ويعـقن افعؾقم، شوئر ؿٌؾ افؼرآن بحػظ يٌدأون ـوكقا 

 ". افعؾؿ بطؾى ابتدأ ثؿ افؽريؿ افؼرآن حػظ: "شرتف ذم وترى إٓ افعؾؿ
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 مـفؿ إـز ؿرأ  ؾربام بعدهؿ، ومـ إول افصدر ـون وافتحػظ احلػظ وظذ: "افرازي افػضؾ أبق ؿول

 حػظ ظـ يتخؾػقن وافقظوظ ادحدثقن وٓ مـفؿ افػؼفوء يؽـ ؾؾؿ وشوبؼي، شـوً  مـف إصغر ظذ

 كًٌقا  أهنؿ ؽر مـف، جفؾف يًعفؿ مل بام افعؾؿ ظذ مـفؿ ادؼربقن وٓ اشتظفوره، ظذ وآجتفود افؼرآن

 ذـرهؿ، مه افذيـ اخلؾػ خؾػفؿ أن إػ بغرهو، افعؾؿ أو بحروؾف ادعرؾي مـ ظؾقفؿ ؽؾى مو إػ

 ؽر مـ شـفؿ، ظذ وافٌالدة افعجز وحلؼفؿ أواكف، وذم افؼرآن حػظ ضؾى وحداثتفؿ ضراهتؿ مـ ؾوهتؿ

 ٕيب افؼرآن، ؾضوئؾ". ]ظتوبف وذيػ خطوبف بؾطقػ وٓ رهبؿ، مـ ـتوٍب  بتالوة أنس هلؿ ـون أن

 [.33 افرازي افػضؾ

 تعدى ؾؼد مجؾي تعداهو ومـ تعدهيو، يـٌغل ٓ ورتى ومـوؿؾ درجوت افعؾؿ ضؾى: "افز ظٌد ابـ وؿول

 حػظ افعؾؿ ؾلول زل، جمتفداً  تعداه ومـ وؾ، ظومداً  شٌقؾفؿ تعدى ومـ اهلل، رمحفؿ افًؾػ شٌقؾ

 [.166/ 2 وؾضؾف افعؾؿ بقون جومع..." . ]وتػفؿف وجؾ ظز اهلل ـتوب

 إػ اخلروج ذم أيب اشتلذكً: "يؼقل خزيؿي ابـ يعـل جدي شؿعً: حمؿد بـ افػضؾ بـ حمؿد ؿول

 بوخلتؿي، تصع حتك امؽٌ: يل ؾؼول افؼرآن، ؾوشتظفرت فؽ، آذن حتك أوًٓ  افؼرآن اؿرأ : ؾؼول ؿتقٌي،

 ".يل أذن ظقدكو ؾؾام ؾػعؾً

/ 1 ادجؿقع". ]افؼرآن حيػظ دـ إٓ وافػؼف احلديٌ يعؾؿقن ٓ افًؾػ ـون: "افـقوي اإلموم وؿول

38.] 

 ادؾي، أهؾ بف أخذ افديـ صعور فؾؼرآن افقفدان تعؾقؿ أن اظؾؿ: "ؾقؼقل خؾدون ابـ ذفؽ وحيؽل

 افؼرآن آيوت مـ وظؼوئده، اإليامن رشقخ مـ افؼؾقب إػ ؾقف يًٌؼ حو أمصورهؿ، مجقع ذم ظؾقف ودرجقا 

". ادؾؽوت مـ بعد حيصؾ مو ظؾقف يـٌـل افذي افتعؾقؿ أصؾ افؼرآن وصور إحوديٌ، متقن وبعض

 [.538 -537 خؾدون ابـ مؼدمي]
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 ؾقتؼـف افعزيز، اهلل بؽتوب يٌتدئ أن: "دروشف ذم افعؾؿ ضوفى آداب مـ إول إدب مجوظي ابـ وظد

 افًومع تذـرة". ]وأمهفو وأمفو افعؾقم أصؾ ؾنكف ظؾقمف: وشوئر تػًره إتؼون ظذ وجيتفد حػظًو،

 [.167 -166 وادتعؾؿ افعومل أدب ذم وادتؽؾؿ

 بوحلديٌ؟ أو بوفؼرآن ابـل أبدأ إفقؽ، أحى أهيام: اهلل ظٌد أبو شلخً: ادقؿقين وؿول: "مػؾح ابـ ؿول

ءة تعقد أوًٓ  ؿرأ  إذا: يل ؿول ثؿ مـف، ؾتعؾؿف يعن أن إٓ: ؿول ـؾف؟ أظؾؿف: ؿؾً بوفؼرآن، ٓ،: ؿول  افؼرا

 [.35/ 2 افؼظقي أداب". ]هذا زموكـو إػ أمحد اإلموم أتٌوع هذا وظذ فزمفو، ثؿ

 افـوس تًؿقف ممو ـثر ظذ مؼدم ؾفق: افؼرآن حػظ ضؾى وأمو: "اهلل رمحف تقؿقي ابـ اإلشالم صقخ وؿول

 إصقل مـ افديـ ظؾؿ يتعؾؿ أن يريد مـ حؼ ذم مؼدم أجضوً  وهق افـػع، ؿؾقؾ أو بوضؾ، إمو وهق: ظؾامً 

 افديـ، ظؾقم أصؾ ؾنكف افؼرآن، بحػظ يٌدأ أن إوؿوت هذه ذم هذا مثؾ حؼ ذم ادؼوع ؾنن وافػروع،

 ؾضقل مـ بقء أحدهؿ يشتغؾ حقٌ وؽرهؿ إظوجؿ مـ افٌدع أهؾ مـ ـثر يػعؾف مو بخالف

 ؽرائى أو إفقف، حيتوج ٓ افذي وافتؼؾقد افـودرة، افػروع أو واخلالف، اجلدال أو افؽالم، مـ: افعؾؿ

 حػظ ويسك حجي، ظؾقفو تؼقم ٓ افتل افريووقوت مـ وـثر هبو، يـتػع وٓ تثًٌ ٓ افتل احلديٌ

 [.235/ 2 افؽزى افػتووى". ]ـؾف ذفؽ مـ أهؿ هق افذي افؼرآن

 : إمي هذه خصوئص مـ افؼرآن حػظ - 6

 كؼؾ ذم آظتامد إن ثؿ: "اهلل رمحف اجلزري ابـ ؿول ادحؿديي، إمي هذه خصوئص مـ افؼرآن حػظ

 اهلل مـ خصقصي أذف وهذه وافؽتى، ادصوحػ خط ظذ ٓ وافصدور افؼؾقب حػظ ظذ افؼرآن

 ". إمي هلذه تعوػ

ه بؾ بوحوء، تغًؾ صحقػي إػ حػظف ذم حيتوج ٓ افؼرآن أن تعوػ ؾلخز: " أجضوً  وؿول  ـام حول بؽؾ يؼرأ

 ذم إٓ حيػظقكف ٓ افذيـ افؽتوب أهؾ بخالف وذفؽ(  صدورهؿ ذم أنوجقؾفؿ: ) أمتف صػي ذم جوء
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ً، إٓ ـؾف يؼرؤوكف وٓ افؽتى،  أؿوم أهؾف، مـ صوء مـ بحػظف تعوػ اهلل خص وحو ؿؾى، طفر ٓظـ كظرا

 حرؾوً  وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل مـ وتؾؼقه إتؼوكف، ذم أنػًفؿ وبذفقا  فتصحقحف، دمردوا ثؼوة أئؿي فف

 وهؿ وٓ صؽ مـف رء ذم ظؾقفؿ دخؾ وٓ حذؾًو، وٓ إثٌوتوً  وٓ شؽقكًو، وٓ حرـي مـف هيؿؾقا  مل حرؾًو،

." 

: ؾوؽؾري فقرا ادًتؼؿي تؼقل أظدائفو، حؾقق ذم وصقـي إمي، هلذه صعوراً  افؼرآن حػظ يزال وٓ

 طفر ظـ ترديده ظذ افؼودريـ افـوس مـ آٓؾوً  اإليامن مقجي اكحًور مـ افرؽؿ ظذ كجد افققم إكـو"

 ذم ؿؾى طفر ظـ إنوجقؾ تالوة ظذ افؼودريـ ظدد مـ أـثر احلػوظ مـ ظدد وحدهو مك وذم ؿؾى،

 ". ـؾفو أوربو

 هق افؼرآن فعؾ: "مـشقز جقؿس يؼقل إذ واخلوصقي: ادقزة هبذه افؼرآن كقر حرمقا  مـ أحد ويعسف

 ".حػظوً  أجنهو تلـقد بؽؾ وهق افعومل، ذم تؼرأ  افتل افؽتى أـثر

 : ـؾفؿ فؾـوس مقن حػظف - 7

 افعؼؾقي ؿدراتف تؼػ ربام فؽـ افتحصقؾ، مـ ومًتقى افعؾؿ مـ ؿدراً  حيؼؼ أن افـوس مـ ـثر يلمؾ

ـْ  رأجـو ؾؽؿ آخر، صلن ؾؾف افؽريؿ افؼرآن حػظ أمو ذفؽ، دون ظوئؼوً   ووعوف اإلدراك حمدودي َم

 ؿد وافؼرآن: "ؾؼول افؼرآن إظجوز مـ ذفؽ افـقيري ظدّ  وفذا افؽريؿ، افؼرآن حػظ اشتطوظقا  احلػظ

 مـ وهذا شـف، ـز ظذ حػظف َمـ رأجـو وؿد وافـًقان، افؼريٌي اددة ذم افغؾامن ظذ حػظف تعوػ اهلل ين

تف  ".  معجزا

 [:17: افؼؿر(. ]فؾذـر افؼرآن ينكو وفؼد: )تعوػ ؿقفف حقل - افؼرضٌل وؿول

 ٕحؽوم اجلومع". ]ظؾقف؟ ؾقعون حلػظف ضوفى مـ ؾفؾ حػظف، أراد مـ ظؾقف وأظـو فؾحػظ شفؾـوه أي"

 [.134/ 17 افؼرآن



وفقي  افؼرآن افؽريؿحػظ  [10] ادحدودة ذـي جمؿقظي ٓبوز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

 مـ ظؼ افًودس افقجف: "احووردي ؿول ـام افؼرآن إظجوز وجقه مـ وجفوً  افعؾؿ أهؾ بعض وظده

 وٓ إفؽـ، افؼٌطل فًون بف ودار إبؽؿ، إظجؿل حػظف حتك إفًـي، مجقع ظذ تقًره: إظجوزه

 إهلقي، بخصوئص إٓ ذفؽ ومو بف، ـجرهيو افٌؽؿ أخًـي بف دمري وٓ ـحػظف، افؽتى مـ ؽره حيػظ

 -162 ص فؾرومل، افؼرآن خصوئص ظـ كؼالً . 69 فؾاموردي افـٌقة أظالم". ]ـتٌف شوئر ظذ هبو ؾضؾف

163.] 

 وٓ وإطفوره، افؼرآن ظؾقف يًفؾ ومو - مـفؿ ــو وؿد - ادؽوتى صٌقون فـعرف إكو: "افراؾعل ؿول

 أو ادعورف ؾـقن مـ ؽره ذم أخذوا هؿ وفق افـظؿ، هذا واتًوق كظؿف إٓ يثٌتقه حتك أنػًفؿ ذم يؿؽـف

 آكؼطوع حد إػ مـفؿ وبؾغ ٕظقوهؿ ـون ذفؽ أي حػظف، ظذ يرادون ممو كحقه أو افؽالم خمتور

 مو أوعوف افعؿر مـ اشتـػدوا وؿد إٓ مجعقه إن افؼرآن حجؿ ذم ؿدراً  مـف جيؿعقا  ٓ حتك وافتخوذل

 بوفعـً إٓ ذفؽ مـ مثؾف يٌؾغقن وٓ وإنوة بوفعػق هذا يٌؾغقن أهنؿ ظذ افؼرآن، حػظ ذم يؼطعقكف

 [.242 افؼرآن إظجوز" . ]واجلفد

 افعريب افؾًون مـ يؿؾؽ وٓ صؽاًل، فؾحروف يعرف ٓ افؽتوب، إػ وافده يرشؾف افصٌل ذفؽ أرأجتؿ"

 وراءهو، مو ادعوين مـ يدرك وٓ شـف، مثؾ ذم هؿ دـ افققمقي احلوجوت هبو يؼيض حمدودة، ـؾامت إٓ

 وأجود ـؾف، افؼرآن حػظ ؿد بف ؾنذا يًراً، زمـوً  إٓ يؾٌٌ مو ثؿ افؼرآن، ؾقؼرأ  افؽتوب إػ وافده يرشؾف

 [.161 افرومل فػفد افؼرآن خصوئص مـ". ]تالوتف

 ـؾ ذم هبو يؾتحؼ وموزافً، افؼرآن كزول مـذ كشلت اإلشالمل، افعومل ذم افؼرآن حتػقظ مدارس تؾؽؿ"و

 هبو شقؾتحؼ هؾ مشؼي، حػظف ذم ـون فق أرأجتؿ اهلل، صوء مو مـف وحيػظقن افؼرآن، يتؾقن أٓف بؾد

 ".ابـف؟ ُيؾحؼ أو أحد

 اكطؾؼ مـف، شقراً  أجود مو ؾنذا هق، تؼصره يشؽق وإكام افؼرآن، صعقبي يشؽق ٓ ؾنكف ؾقف ادتعتع أمو"

 [.162 افرومل فػفد افؼرآن خصوئص مـ" ]ـؾفو افًقر ذم فًوكف
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 .افغويي بؾقغ وظدم افػشؾ خمووف يتجووز ادرء وجيعؾ فؾحػظ، اهلؿي ويعع افعزيؿي يؼقي ممو ـؾف وهذا

 : افػشؾ يعرف ٓ مؼوع افؼرآن حػظ - 8

 وظؾق مهتف شؿق وبؼدر وضؿقحوتف، افـوس مـ ـثر بغ حيقل وحوجزاً  ظوئؼوً  افػشؾ مـ اخلقف يؿثؾ

 افػعع آصطدام وضؿقحوهتؿ افـوس مشوريع مـ ـثر هنويي تؽقن وؿد اهلوجس، هذا فف يتٌدى ضؿقحف

 ذفؽ ؾمث ظؾقفو يًقطر افتل افـػًقي مـوؿشي ظـ افـظر وبغض دمووزه، ظذ افؼدرة وظدم افػشؾ بحوجز

 حوذا؟ افتػؽر، هلذا ؾقف جمول ٓ افؼرآن حػظ مؼوع ؾنن افشعقر،

 ؾشؾ ؾفؾ افـفويي، ؿٌؾ ظزيؿتف وتـتفل كػًف تـؼطع ثؿ افؼرآن حلػظ افطؿقح بركوجمف افشوب يٌدأ حغ

 ؾوفقؿً يذـر، صقئوً  حيػظ مل أنف هى بؾ شدى، يذهى مل اجلفد هذا إن أجزاء؟ بضعي حػظ وؿد ؾعاًل،

 اهلل ضوظي ذم ؿضوه وؿً هق ومؾذاهتو صفقاهتو مـ ـثر مـ كػًف وحرم واحلػظ افتالوة ذم بذفف افذي

 حًـوت؟ بعؼ واحلرف توفقوً  رددهو وشقرة آيي وـؿ بؾ وتعوػ، تٌورك

 : اهلل أهؾ هؿ افؼرآن محؾي - 9

 هيقن وذف وصػ وهق وخوصتف، أهؾف مـ جعؾفؿ أن ـتوبف حلؿؾي وتعوػ تٌورك اهلل إـرام متوم مـ إن

 وأهؾف وخوصتف، هلل أهؾ مـ افضعقػ افػؼر افعٌد يصٌح إذ افدكقو: ذم افـوس إفقف يًعك ذف أي دوكف

 .وتعوػ تٌورك مـف وافزفػك وافؼرب وادحٌي وافعػق بوفرمحي اخلؾؼ أوػ هؿ وخوصتف

" افـوس مـ أهؾغ هلل إن: " وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول ظـف اهلل ريض موفؽ بـ أنس ظـ

 [.215 موجف ابـ رواه". ]وخوصتف اهلل أهؾ افؼرآن، أهؾ هؿ: "ؿول هؿ؟ مـ اهلل، رشقل يو: ؿوفقا 

ء، أهؾ افدكقو، أهؾ: فف حيؾق حو إكًون ـؾ ؾؾقـتًى  افؼقامقس وفتُجد... افريووي أهؾ افػـ، أهؾ افثرا

 ؟(وخوصتف اهلل أهؾ: )اهلل ـتوب محؾي بف وصػ ممو بلـؿؾ تليت ؾفؾ وثـوء، وصػ بؽؾ
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 : اهلل إجالل مـ افؼرآن حومؾ تؽريؿ - 10

م  ؿول: ؿول ظـف اهلل ريض إصعري مقشك أيب ؾعـ شٌحوكف، اهلل إجالل مـ افؽريؿ افؼرآن حوؾظ إـرا

 ؽر افؼرآن وحومؾ ادًؾؿ، افشقٌي ذي إـرام اهلل إجالل مـ إن: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 ظؾق ظذ دفقؾ وهذا[. 4843 داود أبق رواه". ]ادؼًط افًؾطون ذي وإـرام ظـف، واجلوذم ؾقف افغويل

 .صلنف وظظؿ مـزفتف

 وتعوػ تٌورك اهلل ـالم حيؿؾ ٕنف إكام ؾالن، أو ؾالن ٕنف يؽرمف ٓ ؾنكف افؼرآن حومؾ يؽرم مـ أن ذفؽ

 .وجؾ ظز هلل إجالًٓ  إـرامف ؾصور

 : يغٌط أن أوػ افؼرآن حوؾظ - 11

 :درجوت بعض ظذ افدار هذه ذم افـوس بعض اهلل رؾع فؼد

ُؿقنَ  َأُهؿْ ) ًِ ـُ  َربَِّؽ  َرمْحَيَ  َيْؼ ْؿـَو َكْح ًَ ِعقَشَتُفؿْ  َبْقـَُفؿ َؿ ْكَقو احْلََقوةِ  ذِم  مَّ  َبْعضٍ  َؾْقَق  َبْعَضُفؿْ  َوَرَؾْعـَو افدُّ

ًُ  ُشْخِرّيوً  َبْعضوً  َبْعُضُفؿ فَِقتَِّخذَ  َدَرَجوٍت  َّو َخْرٌ  َربَِّؽ  َوَرمْحَ  [.32: افزخرف(. ]جَيَْؿُعقنَ  ممِّ

ْقَػ  اكُظرْ ) ْؾـَو ـَ َزُ  َوَفمِخَرةُ  َبْعضٍ  َظَذ  َبْعَضُفؿْ  َؾضَّ ـْ َزُ  َدَرَجوٍت  َأ ـْ ء(. ]َتْػِضقالً  َوَأ  [. 21: اإلها

 مـفؿ وجعؾ افـوس، بغ افعوفقي ادؽوكي وصوحى افقؾر، احول صوحى افـوس مـ وتعوػ تٌورك ؾجعؾ

 ظؾقف، هق مو ظذ وحيًدوكف ويغٌطقكف إفقف ويتطؾعقن ٕحدهؿ افـوس ؾقشر وافشفرة اجلوه صوحى

 ".مؽوكف فقتـل يو: "يؼقل مـفؿ ـؾ حول وفًون

 .وجؾ ظز اهلل ـتوب حومؾ ؾفق ادؽوكي هذه يتٌقأ  أن ويًتحؼ حؼًو، افغٌطي يًتحؼ افذي أمو 



وفقي  افؼرآن افؽريؿحػظ  [13] ادحدودة ذـي جمؿقظي ٓبوز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

 اهلل آتوه رجؾ: اثـتغ ظذ إٓ حًد ٓ: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ أنف - ظـفام اهلل ريض - ظؿر ابـ ظـ

 افٌخوري رواه". ]افـفور وآكوء افؾقؾ آكوء بف يتصدق ؾفق موًٓ  اهلل آتوه ورجؾ افؾقؾ، آكوء بف وؿوم افؽتوب

 [.815 ومًؾؿ ،5025

: اثـتغ ذم إٓ حًد ٓ: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن - ظـف اهلل ريض - هريرة أيب وظـ

 أويت مو مثؾ أوتقً فقتـل: ؾؼول فف جور ؾًؿعف افـفور، وآكوء افؾقؾ آكوء يتؾقه ؾفق افؼرآن اهلل ظؾؿف رجؾ

 مو مثؾ أوتقً فقتـل: رجؾ ؾؼول احلؼ، ذم هيؾؽف ؾفق موًٓ  اهلل آتوه ورجؾ يعؿؾ، مو مثؾ ؾعؿؾً ؾالن،

 [.5026 افٌخوري ه روا". ]يعؿؾ مو مثؾ ؾعؿؾً ؾالن، أويت

 : افدكقو متوع مـ خر وتعؾؿف حػظف - 12

 مـ بخرٍ  يظػر وؿورئف افؼرآن حوؾظ ؾنن رحوهلؿ إػ وحيقزوهنو وافدرهؿ، بوفديـور افـوس يػرح حغ

 . وأبؼك ذفؽ

 إػ رجع إذا أحدـؿ أجحى: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول ظـف اهلل ريض هريرة أيب ؾعـ

 صالتف ذم أحدـؿ هبـ يؼرأ  آيوت ؾثالث: ؿول كعؿ،: ؿؾـو شامن؟ ظظوم خؾػوت ثالث ؾقف جيد أن أهؾف

 [.802 مًؾؿ رواه". ]شامن ظظوم خؾػوت ثالث مـ فف خر

: ؾؼول افصػي ذم وكحـ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل خرج: ؿول ظـف اهلل ريض ظومر بـ ظؼٌي وظـ

 ؿطع وٓ إثؿ ؽر ذم ـقموويـ بـوؿتغ مـف ؾقليت افعؼقؼ إػ أو بطحون إػ يقم ـؾ يغدو أن حيى أجؽؿ"

 مـ آيتغ يؼرأ  أو ؾقعؾؿ ادًجد إػ أحدـؿ يغدو أؾال: ؿول ذفؽ، كحى اهلل، رشقل يو: ؾؼؾـو رحؿ؟

 أظدادهـ ومـ أربع مـ فف خر وأربع ثالث، مـ فف خر وثالث كوؿتغ، مـ فف خر وجؾ ظز اهلل ـتوب

 [.803 مًؾؿ رواه". ]اإلبؾ مـ

 .وأؽاله احول أنػس آكذاك ـوكً اإلبؾ أن تدرك حغ إٓ افػفؿ حؼ افـص هذا تػفؿ وفـ
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ه ـؾف، افؼرآن وحيػظ يتعؾؿ بؿـ افشوب أخل بوفؽ ؾام  رًا، ويؼرأ  أنؽ أرأجً بؿقاظظف؟ ؿؾٌف وحيرك مرا

 اهلل ـتوب حتػظ ادًجد ذم رـٌتؽ ثـقً حغ اجلودة وشؾؽً افطريؼ وأصًٌ آختقور أحًـً

 أو ؽرزك، ؾوفزم افدكقو، أو فؾفق آككاف مـ أترابؽ ظؾقف بام بحول يؼورن ٓ ظؾقف أنً ومو وتتعؾؿف،

 .بعد تًؾؽف حو ــً إن فؾؿقدان بودر

 : بوإلمومي افـوس أوػ هق افؼرآن حوؾظ - 13

 وفقس ظؿؾف، مـ افؼقومي يقم افعٌد ظؾقف حيوشى مو وأول اإلشالم، أرـون وثوين افديـ ظؿقد افصالة

 افـٌل تؼديؿ أن افصحوبي رأى وهلذا ومؽوكتفو، ؾضوئؾفو افخ...افصالة ؽر ـػر ترـف إظامل مـ رء

 .فدكقوهؿ ؾروقه فديـفؿ، رووً  افصالة ذم - ظـف اهلل ريض - بؽر أبو وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ

 :افؼرآن حومؾ إكف افـوس؟ يمم ٕن ؾقفو يؼدم افذي ؾؿـ

 ثالثي ـوكقا  إذا: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول - ظـف اهلل ريض - اخلدري شعقد أيب ظـ

 [.672 مًؾؿ رواه". ]أؿرؤهؿ بوإلمومي وأحؼفؿ أحدهؿ، ؾؾقممفؿ

 افؼقم يمم: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول - ظـف اهلل ريض - إنصوري مًعقد أيب وظـ

ءة ذم ـوكقا  ؾنن اهلل، فؽتوب أؿرؤهؿ ء افؼرا ء افًـي ذم ـوكقا  ؾنن بوفًـي، ؾلظؾؿفؿ شقا  ؾلؿدمفؿ شقا

ء اهلجرة ذم ـوكقا  ؾنن هجرة، ـّ  وٓ شؾاًم، ؾلؿدمفؿ شقا  بقتف ذم يؼعد وٓ شؾطوكف، ذم افرجَؾ  افرجُؾ  يمم

 [.673 مًؾؿ رواه". ]بنذكف إٓ تؽرمتف ظذ

 : بوإلمورة افـوس أوػ هق افؼرآن حوؾظ - 14

 أنف احلورث ظٌد بـ كوؾع ؾعـ وافقٓيي، بوإلمورة أوٓهؿ ؾفق بوإلمومي، افـوس أوػ افؼرآن حومؾ أن وـام

 أهؾ ظذ اشتعؿؾً مـ: ؾؼول مؽي ظذ يًتعؿؾف ظؿر وـون بعًػون - ظـف اهلل ريض - ظؿر فؼل

فقـو، مـ مقػ: ؿول أبزى؟ ابـ ومـ: ؿول أبزى، ابـ: ؾؼول افقادي؟  مقػ؟، ظؾقفؿ ؾوشتخؾػً: ؿول مقا
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 وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ كٌقؽؿ إن أمو: ظؿر ؿول بوفػرائض، ظومل وإكف وجؾ، ظز اهلل فؽتوب ؿورئ إكف: ؿول

موً  افؽتوب هبذا يرؾع اهلل إن: "ؿول ؿد  [.817 مًؾؿ رواه". ]آخريـ بف ويضع أؿقا

 تؽٌؾ افتل افضقؼي وينادع يتجووزوا أن هلؿ داؾعوً  افؼرآن حومؾ دـزفي إول افرظقؾ إدراك ـون فؼد

 .يًتحؼفو افتل مـزفتف اخلرة افصػوت حيؿؾ مـ بؾقغ دون ؾتحقل افـوس

 اإلمورة ظذ احلرص فذفؽ يدؾعؽ افذي ؾؾقس وتعوػ تٌورك اهلل ـتوب حلػظ تًعك حغ وأنً

 ومـزفتف، ؾضؾف ظذ دفقؾ افؼرآن حلومؾ افؼع تؼديؿ أن تشعر إكام فؾـوس، إموموً  ُتؼدم أن أو وافقٓيي،

 .وكحقهو افقٓيي أو اإلمورة مـ ظـف يـتٍ مو ٓ وادـزفي افػضؾ هذا تؼصد حقـفو ؾلنً

 : ادممـوت مـ فؾصوحلوت مفر افؼرآن حػظ - 15

 اهلل صذ افـٌل أتً: ؿول - ظـف اهلل ريض - شعد بـ شفؾ ؾعـ مفر مـ بف وأنعؿ مفرٌ  افؼرآن وحػظ

 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل إفقفو ؾـظر كػز، فؽ ٕهى جئً اهلل، رشقل يو: ؾؼوفً امرأة وشّؾؿ ظؾقف

ة رأت ؾؾام رأشف، ضلضل ثؿ وصقبف، إفقفو افـظر ؾصعد وشّؾؿ،  ؾؼوم جؾًً صقئًو، ؾقفو يؼض مل أنف ادرأ

 مـ ظـدك هؾ: "ؾؼول ؾزوجـقفو، حوجي هبو فؽ يؽـ مل إن اهلل، رشقل يو: ؾؼول أصحوبف مـ رجؾ

 رجع ثؿ ؾذهى" صقئًو؟ دمد هؾ ؾوكظر أهؾؽ إػ اذهى: "ؿول اهلل، رشقل يو واهلل ٓ: ؾؼول" رء؟

 ٓ: ؾؼول رجع ثؿ ؾذهى" حديد مـ خومتوً  وفق اكظر: "ؿول صقئًو، وجدت مو اهلل رشقل يو واهلل ٓ: ؾؼول

 ؾؼول كصػف، ؾؾفو - رداء فف مو: شفؾ: ؿول - إزاري هذا وفؽـ حديد، مـ خومتوً  وٓ اهلل رشقل يو واهلل

 يؽـ مل فًٌتف وإن رء، مـف ظؾقفو يؽـ مل فًٌتف إن بنزارك تصـع مو: وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

ه ؿوم ثؿ جمؾًف، ضول حتك افرجؾ ؾجؾس رء؟ ظؾقؽ  ؾلمر مقفقًو، وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؾرآ

. ظدهو ـذا، وشقرة ـذا، وشقرة ـذا، شقرة معل: ؿول افؼرآن؟ مـ معؽ موذا: "ؿول جوء ؾؾام ؾدظل بف

 رواه" ]افؼرآن مـ معؽ بام مؾؽتؽفو ؾؼد اذهى،: ؿول. كعؿ: ؿول ؿؾٌؽ؟ طفر ظـ أتؼرؤهـ: ؿول

 [.1425 ومًؾؿ ،5030 افٌخوري
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 تشقخ ٓ فؽوظى مفراً  يؽقن افطريؼ هذا شؾقـؽ ؾؾعؾ افؼرآن، مـ معؽ بام ُيزوجؽ مـ دمد مل وإن

 ٕرض ا أهؾ ظذ اضؾعً فق ادثؾ، وميب افغويي بؾغً وؿد اجلامل، ذم ادـتفك إفقفو متقت، وٓ

 .افـعقؿ هذا أهؾ مـ وإيوك اهلل جعؾـو مفرهو بتؼديؿ ؾٌودر رحيًو، بقـفام مو دألت

 : ؿزه ذم يؼدم افؼرآن حوؾظ - 16

 مقتف، بعد حتك بوفتؼديؿ افـوس أوػ ؾفق أخرة، ذم صلنف أظذ ؾؼد افدكقو ذم حومؾف صلن اهلل أظذ وـام

 مـ افرجؾغ بغ جيؿع وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ـون: ؿول - ظـفام اهلل ريض - اهلل ظٌد بـ جوبر ؾعـ

. افؾحد ذم ؿدمف أحدمهو إػ فف أصر ؾنذا". فؾؼرآن؟ أخذاً  أـثر أهيؿ: "يؼقل ثؿ واحد ثقب ذم أحد ؿتذ

 رواه. ]ظؾقفؿ يصؾ ومل يغًؾقا  ومل دموئفؿ، ذم بدؾـفؿ وأمر" افؼقومي يقم همٓء ظذ صفقد أنو: "وؿول

 [.1343 افٌخوري

 مو فف وهـقئوً  ؿزه، ذم ؾقؼدم افٌوؿقي، افدار إػ دمووزهو بؾ افدار هذه ظـد يؼػ مل افؼرآن حومؾ تؽريؿ إن

 .ذفؽ بعد يؾؼوه

 : حلومؾف صػوظتف - 17

 يٌحٌ ؾنكف وجفف، ذم إبقاب وتغؾؼ افًٌؾ أمومف ؾتضقؼ افدكقو، حقائٍ مـ حوجي بودرء تؾؿ حغ

 . هلو وؿووقوً  حوجتف ذم فف صػقعوً  فقؽقن افـوس مـ ؾالن أو ؾالن ظـ ويػتش

 وجؾ؟ ظز اهلل أموم افعٌد يؾؼوهو افتل إشوس، وافؼضقي إم، بوحلوجي بوفؽ ؾام

 ؾؽقػ افشػوظي؟ إػ ؾقفو حيتوج أخقس ؿّدم، ومو ظؿؾف رهـ ؾقفو ادرء يؽقن افتل افؼضقي هبذه بوفؽ مو

 ظـ حتوج ظـف، حُتوج - وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ: ؿول ـام افؼرآن شقر تليت بؿـ افؽريؿ، افؼرآن فف يشػع بؿـ

  وتعؾقؿفو؟ وتعؾؿفو وتالوهتو حػظفو ذم ظؿره مـ ودهراً  وؿتوً  أمه افذي صوحٌفو
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 مـ مصدق، وموحؾ مشػع، صوؾع افؼرآن: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل أن ظـف اهلل ريض جوبر ظـ

 [.حٌون ابـ رواه". ]افـور إػ شوؿف طفره خؾػ جعؾف ومـ اجلـي، إػ ؿوده أمومف جعؾف

 اؿرءوا: "يؼقل وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل شؿعً: ؿول ظـف اهلل ريض افٌوهع أمومي أيب وظـ

 تلتقون ؾنهنام ظؿران آل وشقرة افٌؼرة زهراويـاف اؿرءوا ٕصحوبف، صػقعوً  افؼقومي يقم يليت ؾنكف افؼرآن:

 أصحوهبام، ظـ حتوجون صقاف ضر مـ ؾرؿون ـلهنام أو ؽقويتون ـلهنام أو ؽاممتون ـلهنام افؼقومي يقم

 [.804 مًؾؿ رواه". ]افٌطؾي تًتطقعفو وٓ حنة وترـفو برـي أخذهو ؾنن افٌؼرة شقرة اؿرأوا

 يقم افؼرآن جيلء: " وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول ظـف اهلل ريض أبقف ظـ بريدة ابـ وظـ

 ،3781 موجف ابـ رواه". ] هنورك وأطؿلت فقؾؽ أشفرت افذي أنو: ؾقؼقل افشوحى ـوفرجؾ افؼقومي

 [.3391 وافدارمل

 يشػعون وافؼرآن افصقوم: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل أن ظـفام اهلل ريض ظؿرو بـ اهلل ظٌد وظـ

: افؼرآن ويؼقل ؾقف، ؾشػعـل بوفـفور وافشفقات افطعوم مـعتف رب أي: افصقوم يؼقل افؼقومي، يقم فؾعٌد

 [.6589 أمحد رواه". ]ؾقشػعون: ؿول ؾقف، ؾشػعـل بوفؾقؾ افـقم مـعتف

 متفؾالً  شـوً  يؾؼوه افؼز مـ***  طؾامتف ذم يرتوع افػتك وحقٌ

 جيتال افعز رووي ذم أجؾف ومـ***  ورووي مؼقالً  هيـقف هـوك

 مقصالً  إفقف شمًٓ  بف وأجدر***  حلٌقٌف إرووئف ذم يـوصد

 : ظؾقؽ أو فؽ حجي افؼرآن - 18

 رشقل ؿول: ؿول ظـف اهلل ريض إصعري موفؽ أيب ؾعـ ظؾقف أو فف حجي افؼرآن يؽقن أن خيؾق ٓ ادرء

 هلل واحلؿد اهلل وشٌحون ادقزان، متأل هلل واحلؿد اإليامن، صطر افطفقر: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل
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 حجي وافؼرآن وقوء، وافصز برهون، وافصدؿي كقر، وافصالة وإرض، افًاموات بغ مو متأل أو متمن

 [.223 مًؾؿ رواه". ]مقبؼفو أو ؾؿعتؼفو كػًف ؾٌويع يغدو افـوس ـؾ ظؾقؽ، أو فؽ

 حػظوً  وتعوػ، شٌحوكف اهلل ـتوب مع وؿتوً  يؼيض أن ٕجؾ مشوؽؾف ظـ ويتخذ وؿتف، يؼيض افذي إن

 أو ذاهٌوً  ؿوظدًا، أو ؿوئامً  افؽتوب هذا يتؾق ؾفق فًوكف، ظذ يسدد افؽتوب هذا يصٌح ثؿ ومدارشي، وتالوة

 صػقعوً  ـون ـام افؼقومي يقم فف حجي افؼرآن يؽقن بلن حرُي ُ ادرء هذا مثؾ إن ارحتؾ، وحقثام حؾ أجـام آتقوً 

 .فف

 : طؾف إٓ طؾ ٓ يقم اهلل طؾ اشتحؼوق - 19

 اهلل صذ وصػف مو افؼقومي يقم ـروب ومـ مداه، افؽرب ويٌؾغ افـوس مع إهقال تزداد افؼقومي يقم ذم

 اخلالئؼ مـ افؼقومي يقم افشؿس تدكك: " - ظـف اهلل ريض - إشقد بـ ادؼداد حديٌ ذم وشّؾؿ ظؾقف

 يعـل مو أدري مو اهلل ؾق - احلديٌ رواة أحد - ظومر بـ شؾقؿ ؿول مقؾ، ـؿؼدار مـفؿ تؽقن حتك

 افعرق، ذم أظامهلؿ ؿدر ظذ افـوس ؾقؽقن: ؿول افعغ؟ بف تؽتحؾ افذي ادقؾ أم إرض، أمًوؾي بودقؾ،

 يؾجؿف مـ ومـفؿ حؼقيف، إػ يؽقن مـ ومـفؿ رـٌتقف، إػ يؽقن مـ ومـفؿ ـعٌقف، إػ يؽقن مـ ؾؿـفؿ

 [.2864 مًؾؿ رواه". ]ؾقف إػ بقده وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل وأصور: ؿول إجلومًو، افعرق

 طؾف إٓ طؾ ٓ يقم طؾف ذم ؾقظؾفؿ ظٌوده مـ ضوئػي وتعوػ شٌحوكف اهلل يؽرم افرهقى ادقؿػ هذا وذم

 وصوب افعودل، اإلموم: طؾف إٓ طؾ ٓ يقم طؾف ذم اهلل يظؾفؿ شٌعي: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ أخز ـام

 ورجؾ ظؾقف، وتػرؿو ظؾقف اجتؿعو اهلل ذم حتوبو ورجالن ادًوجد، ذم معؾؼ ؿؾٌف ورجؾ ربف، ظٌودة ذم كشل

ة ضؾٌتف  تـػؼ مو صامفف تعؾؿ ٓ حتك أخػك تصدق ورجؾ اهلل، أخوف إين: ؾؼول ومجول مـصى ذات امرأ

 [.1031ومًؾؿ ،660 افٌخوري رواه". ]ظقـوه ؾػووً خوفقوً  اهلل ذـر ورجؾ يؿقـف،
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 ذم كشل صوب) افقصػ هبذا افـوس أوػ مـ وتدبره ـتوبف حػظ وظذ اهلل بققت ذم كشل افذي ؾوفشوب

 .مقٓه إػ افعٌد بف يتؼرب مو أؾضؾ مـ وتعوهده وحػظف ـتوبف بتالوة هلل افتعٌد إذ :(ربف ظٌودة

 : افـور مـ فؾـجوة شٌى افؼرآن حػظ - 20

 دـ وتعوػ تٌورك اهلل ـتى وؿد افـور، مـ اهلل يـجقف أن احلقوة هذه ذم ادًؾؿ إفقف يًعك مو أهؿ مـ إن

 اهلل صذ اهلل رشقل شؿعً: ؿول - ظـف اهلل ريض - ظومر بـ ظؼٌي ؾعـ افـور، حترؿف أٓ افؼرآن حػظ

 ،155/ 4 أمحد رواه" ]احسق مو افـور ذم أخؼل ثؿ إهوب ذم افؼرآن جعؾ فق: "يؼقل وشّؾؿ ظؾقف

 [.2 وافػريويب ،125 افؼرآن ؾضوئؾ ذم افرازي افػضؾ وأبق ،3192 وافدارمل

 بـ يزيد ظـ افرازي افػضؾ أبق ؾروى افؼرآن حوؾظ بذفؽ ادؼصقد بلن افعؾؿ أهؾ بعض ؾنه وؿد

 ادًؾؿغ مـ افؼرآن اهلل ظؾؿف مـ أن أراد إكًون، ذم يعـل: ؿول ظـف إصؿعل شلخً: ؿول ظؿرو،

 وٓ افؼرآن اؿرأوا: "أمومي أبق: ؿول ـام بوفذكقب، ؾقفو أخؼل إن افؼقومي يقم افـور حترؿف مل إيوه وحػظف

 افػضؾ ٕيب افؼرآن ؾضوئؾ". ]افؼرآن وظك ؿؾٌوً  بوفـور يعذب ٓ اهلل ؾنن ادصوحػ، هذه تغركؽؿ

 [.156 -155 افرازي

". افؼرآن وظك ؿد افذي وجقؾف ادممـ ؿؾى بوإلهوب أراد يؽقن أن ظـدكو هذا وجف: "ظٌقد أبق: وؿول

 [.23 ظٌقد ٕيب افؼرآن ؾضوئؾ]

 : اجلـي ذم افدرجوت رؾعي - 21

 أخرة ذم درجتف وترتػع مـزفتف فتعؾق بدرجوتف ؽره يعؾق افؼرآن حوؾظ ؾنن اجلـي ادممـقن يدخؾ حغ

 .افدكقو ذم ارتػعً ـام
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 يقم افؼرآن صوحى جيلء: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ظـ - ظـف اهلل ريض - هريرة أيب ؾعـ

مي، توج ؾقؾٌس حؾف، رب يو: ؾقؼقل افؼقومي : يؼقل ثؿ افؽرامي، حؾي ؾقؾٌس زده، رب يو: يؼقل ثؿ افؽرا

د وارق اؿرأ : ؾقؼول ظـف، ارض رب يو  [.2915 افسمذي رواه". ]حًـي آيي بؽؾ ويزا

: يؼول: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ظـ - ظـفام اهلل ريض - افعوص بـ ظؿرو بـ اهلل ظٌد وظـ

 رواه". ]هبو تؼرأ  آيي آخر ظـد مـزفتؽ ؾنن افدكقو: ذم ترتؾ ــً ـام ورتؾ وارق اؿرأ  افؼرآن فصوحى

 [.2914 افسمذي

 ٕن بودصحػ، يؼرأ  بؿـ ٓ ؿؾى، طفر ظـ حيػظف بؿـ خوص ادذـقر اخلز: "اهلقتؿل حجر ابـ: ؿول

ءة جمرد  هق ـذفؽ ؾقف يتػووتقن افذي وإكام وـثرة، ؿؾي يتػووتقن وٓ ؾقفو افـوس خيتؾػ ٓ اخلط ذم افؼرا

 أن أجضوً  ذفؽ يميد وممو حػظفؿ، تػووت بحًى اجلـي ذم مـوزهلؿ تػووتً ؾؾفذا ؿؾى، طفر ظـ احلػظ

ءة وجمرد إمي، ظذ ـػويي ؾرض ؿؾى طفر ظـ افؼرآن حػظ  يًؼط ٓ حػظ ؽر مـ ادصحػ ذم افؼرا

د هق - ؿؾى طفر ظـ احلػظ أظـل - أنف ؾتعغ احلػظ، ـػضؾ ؾضؾ ـٌر هلو ؾؾقس افطؾى، هبو  ذم ادرا

 طفر ظـ حػظف ذم سيح وارق اؿرأ : فف ادالئؽي وؿقل تلمؾ، بلدكك اخلز فػظ مـ طوهر وهذا اخلز،

 [.156 ص احلديثقي، افػتووى". ]خيػك ٓ ـام ؿؾى

م افًػرة مع حوؾظف - 22  : افزرة افؽرا

م افًػرة مع افؼرآن حوؾظ : " ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ظـ ظـفو اهلل ريض ظوئشي ؾعـ افزرة افؽرا

م افًػرة مع فف حوؾظ وهق افؼرآن يؼرأ  افذي مثؾ  ظؾقف وهق يتعوهده وهق يؼرأ  افذي ومثؾ افزرة، افؽرا

 [.4937 افٌخوري رواه". ]أجران ؾؾف صديد

 ُصُحٍػ  ذِم ) ادطفرة افصحػ بلجدهيؿ تؽقن بلن وذؾفؿ وتعوػ، تٌورك اهلل اختورهؿ افًػرة وأوئلؽ

َميٍ  َؽرَّ ْرُؾقَظيٍ *مُّ َرةٍ  مَّ َطفَّ مٍ * َشَػَرةٍ  بَِلجِْدي* مُّ  [ .16 – 13: ظٌس(. ]َبَرَرةٍ  ـَِرا
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 وآشؿ افشفرة حيؿؾ رجؾ أو افعظامء، مـ ظظقؿ إػ يـًٌقن حغ يػتخرون افققم افـوس كرى كػتل ومو

 ٕنػًفؿ، هقان مـ اختوروه مو هلمٓء ؾفـقئوً  افٌوضؾ، افؾفق أو افريووي مقدان ذم ذفؽ ـون وفق افالمع

م افًػرة مع يؽقكقا  أن اختوروا حغ اهلل ـتوب حلػظي وهـقئوً   .افزرة افؽرا

 : بعؼ واحلًـي بحًـي احلرف - 23

 إٓ ذفؽ فف يثًٌ وفـ بسداده، إٓ حػظف يطقؼ ؾؾـ اهلل فؽتوب تالوة افـوس أـثر هق افؼرآن حوؾظ

ء أي تؼدر أن وفؽ. بؿراجعتف  بعؼ واحلًـي حًـي، افقاحد بوحلرف جيزى حغ فف حيصؾ وثقاب جزا

 صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول - ظـف اهلل ريض - مًعقد ابـ اهلل ظٌد ؾعـ صوء دـ اهلل ويضوظػ أمثوهلو،

 حرف امل أؿقل ٓ أمثوهلو، بعؼ واحلًـي حًـي، بف ؾؾف اهلل ـتوب مـ حرؾوً  ؿرأ  مـ: " وشّؾؿ ظؾقف اهلل

 [.2910 افسمذي رواه" . ]حرف ومقؿ حرف وٓم حرف أخػ وفؽـ

 شقؼرأه؟ حرف ؾؽؿ أـثر، أو يقم ـؾ شوظي اهلل بققت مـ بقً ذم رـٌتف ثوكقوً  افشوب يؽقن وحغ

 .افقؿً هذا شقى ؾقام حػظ حو وترداده مراجعتف ظـ كوهقؽ

 وافتلدب بؿقاظظف، وافتلثر اهلل، فؽتوب وادحٌي افعزيؿي، وصدق افـقي صالح فذفؽ أوقػ وإذا

 .ادـون افؽريؿ إٓ يعؾؿف موٓ إجر مـ ؾقفو أخر أبقاب ؾفذه افتالوة، أدب ومراظوة بآدابف،

 وحطومفو افػوكقي افدكقو صفقات ٓ احلؼ ادقدان هق هذا بوخلرات، وافتًوبؼ فؾتـوؾس ادقدان ؾفوهق

 .افزائؾ

فف ـؾ ذم يؼرأ  افؼرآن حوؾظ - 24  : أحقا

 أو شػر ذم شقورتف يؼقد حغ ويؼرأ  موصقًو، يؼرأ  ؾفق حول، ـؾ ذم يؼرأ  أن يؼدر افذي هق افؼرآن حوؾظ

 ويتطفر، يتفقل حغ إٓ يؼرأ  ؾال ؽره أمو وؿوئاًم، وؿوظداً  مضطجعوً  يؼرأ  أحدًا، يـتظر حغ ويؼرأ  حي،

 . افؼرآن يؼرأ  دابتف ظذ وهق مؽي دخؾ إذ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ بـٌقف أشقة وفف مصحػف، ويؿًؽ
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 إلدخول إٓ حيتوج ٓ صوء، متك يلـؾ ؾفق متر زاده افذي بودًوؾر افؼرآن حوؾظ يشٌفقن آبوؤكو ـون وؿديامً 

بف، ذم يده  ويعجـ، راحؾتف، ظـ ويـزل يؼػ، أن ؾالبد دؿقؼ زاده مـ يشٌف ؾفق احلوؾظ ؽر أمو جرا

 .يطقل أمر وذفؽ... احلطى وجيؿع

 : فؾصدور صػوء افؼرآن حػظ - 25

 يعوين افتل ادعوكوة ظـ افتًوؤٓت وتؽثر وصدئفو، افؼؾقب ؿًقة مـ افققم افصوحلغ صؽقى تزداد

 ؽر ظالجوً  أحد جيد فـ وافعالج احلؾ ظـ وافتًوؤل افٌحٌ طؾ وذم افصوحلقن، ؾقفؿ بام اجلؿقع مـفو

ُ ) أنزفف مـ وصػف افذي وتعوػ تٌورك اهلل ـتوب ظذ اإلؿٌول َل  اللَّ ـَ  َكزَّ ًَ ٌِ  َأْح َتَشوهِبوً  ـَِتوبوً  احْلَِدي َثويِنَ  مُّ  مَّ

ـَ  ُجُؾقدُ  ِمـْفُ  َتْؼَشِعرُّ  ِذي ُؿْ  خَيَْشْقنَ  افَّ رِ  إَِػ  َوُؿُؾقهُبُؿْ  ُجُؾقُدُهؿْ  َتِؾغُ  ُثؿَّ  َرهبَّ ـْ   ِذ
ِ
 [.23: افزمر(. ]اللَّ

ًْ  َوإَِذا: )تعوػ ؿول فإليامن وزيودة وؿًقهتو افؼؾقب فصدأ ظالج ؾقف افؼرآن، بحػظ ؾوٓكشغول  ُتؾَِق

ِؿْ  َوَظَذ  إِياَمكوً  َزاَدهْتُؿْ  آَيوُتفُ  َظَؾْقِفؿْ  ُؾقنَ  َرهبِّ َـّ ًْ  َمو َوإَِذا[. )2: إنػول(. ]َيَتَق ـ َؾِؿـُْفؿ ُشقَرةٌ  ُأنِزَف  َيُؼقُل  مَّ

و إِياَمكوً  َهـِذهِ  َزاَدْتفُ  َأجُُّؽؿْ  ـَ  َؾَلمَّ ِذي َدهْتُؿْ  آَمـُقاْ  افَّ ونَ  َوُهؿْ  إِياَمكوً  َؾَزا ٌِْؼُ َت ًْ  [.124: افتقبي(. ]َي

 : اهلل ـتوب بحػظ صٌوبف ادرء يػـل حغ - 26

 افـٌل ذـره مو احلًوب صقر ومـ وحيوشى، وُيًلل ربف يدي بغ ؿك أو ظؿره ضول امرئ ـؾ شقؼػ

 ؾقؿ ظؿره ظـ: مخس ظـ يًلل حتك افؼقومي يقم آدم ابـ ؿدم تزول ٓ: "بؼقفف وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ

 افسمذي رواه". ]ظؾؿ ؾقام ظؿؾ وموذا أنػؼف، وؾقؿ اـتًٌف أجـ مـ وموفف أباله، ؾقؿ صٌوبف وظـ أؾـوه،

2416.] 

 يًؿع حغ ادرء ذهـ ذم ادقاؿػ وتتزاحؿ افصقر تتًورع واخلقف، افقجؾ ظذ يٌعٌ مقؿػ وهق

 ظًوه ؾامذا آخر، بًمال افشٌوب خيص ثؿ ووؿتف، حقوتف ظـ يًلل شقف أنف ويشعر احلديٌ، هبذا

 ادقؿػ؟ هقل مـ تـجقف بنجوبي يًعػف مو وصٌوبف تورخيف ذم شقجد وهؾ جيقى؟ وبؿ ؿوئؾ؟
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 إفقؽ، إرض بؼوع أؾضؾ ذم رـٌتل ثونٍ  ظؿري وشـل صٌويب زهرة أؾـقً رب يو: شقؼقل بؿـ بوفؽ ؾام

ً، مصحػل حومالً  بقتؽ ذم  بؿراجعتف كػز صغؾً حػظف أهنقً وحغ وأحػظف، ـالمؽ أتؾق متطفرا

ره  .وأنًوه مـل يتػؾً ٓ حتك وتؽرا

ًُ  َفقَتـِل َيو: )يؼقل أن إٓ يًعف ؾؾـ افػضؾ هذا حرم مـ ذفؽ يرى وحغ ـ (. َظظِقامً  َؾْقزاً  َؾَلُؾقزَ  َمَعُفؿْ  ـُ

 [.73: افـًوء]

 : إوؿوت بف تـػؼ مو خر افؼرآن حػظ - 27

 وافؾفق، وافؾغط وافؼول، افؼقؾ ظـ واككاف واكشغول يـػع، بام فؾقؿً اشتثامر افؽريؿ افؼرآن حػظ

 افشفقات هيقٍ ظام يتحدثقن أو افـوس، أظراض ؾقفو يـفشقن افتل افؾفق جموفس إػ افـوس يًوبؼ ؾحغ

ئز،  همٓء بغ صوشع بقن مـ فف يو آخر، وهؿ آخر صلن فف افؼرآن بحػظ ادشتغؾ ؾوفشوب وافغرا

 . متؽوؾئي ؽر افـؿقذجغ هذيـ بغ ادؼوركي إن بؾ وأوئلؽ،

 افعصو مـ أمه افًقػ إن ؿقؾ إذا ؿدره يـؼص افًقػ أن تر أخؿ

 ؿطعؽ، تؼطعف مل إن ـوفًقػ وافقؿً بودعصقي، صغؾتؽ بوفطوظي تشغؾفو مل إن ظصقي أبقف وافـػس

 ٓ ؾقام افقؿً إووظي افٌديؾ ـون ذفؽ ترـقا  فق ربام اهلل ـتوب بحػظ أنػًفؿ صغؾقا  افذيـ ؾلوئلؽ

 .وتعوػ تٌورك اهلل حرم ؾقام ربام بؾ يـػع،

 : آشتؼومي كحق خطقة افعؿر مؼتٌؾ ذم افؼرآن حػظ - 28

يي ضريؼ ذم وشوروا اهلل، ظـ أظروقا  افشٌوب مـ ؾئوم مـ احلورض ظككو ذم وكشوهد كرى ـؿ  افغقا

 .آكحراف؟ جودة ورـٌقا 
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 شوئر ذم ابـف ويرؿى ؿؾٌف ظذ يده يضع إب صور بؾ ظغ، ذي ظذ خوؾقي أو جمفقفي تعد مل طوهرة 

فف،  .افؼدم بف تزل أن خيشك وهق أحقا

 افصٌقة، تؽثر حقٌ مراهؼتف وؾسة حقوتف مؼتٌؾ ذم حلػظف مدظوة افؼرآن بحػظ افشوب اكشغول أخقس

 .فؾشفقات؟ إؿران ويؿقؾ

 افشفقات مـ بلمثوفف يعصػ ظام يـكف افؼرآن، بحػظ صٌوبف مؼتٌؾ ذم وؿتف يشغؾ افذي افشوب إن

 .وافرـقزة افٌذرة هذه ظذ مٌـوه ظؿره وشوئرُ  واشتؼومتف، فديـف حػظوً  ؾقؽقن وادغريوت،

 : وهدى ظؾؿ ـتوب افؼرآن - 29

 شــ يدرس ومـ بف، حيتٍ افعؼقدة وظومل بف، يًتدل ؾوفػؼقف متخصص، ـؾ حيتوجف ظؾؿ ـتوب وافؼرآن

 ظـ يًتغـل ٓ ظؾؿف ـون مفام ظومل ؾؽؾ.. وافـحق افدظقة، يدرس ومـ وافتوريخ، إمؿ ذم اهلل

 هذا ذم ظدة ظؾقموً  بؾ واحداً  ظؾامً  حيز مل افؼرآن ؾحوؾظ ثؿ ومـ بف، وآشتشفود بوفؼرآن آحتجوج

 .افعزيز افؽتوب

 شقرة حيػظ وـون افـك، أشٌوب ظـ افتوريخ مودة ذم شمال إفقف ورد آمتحون ؿوظي ذم وهق أحدهؿ

ن أيوت ؾوشتحي إنػول  .مـفو اشتـٌطف مو ودوَّ

ئد هذه يدرك مـ بؾ آمتحون، ؿوظي ذم بوإلجوبي ضوفى إشعوف جمرد ظـد يؼػ ٓ وإمر  افغزيرة افػقا

ه ؾقام يدرـفو ادقضـ هذا ذم  .شقا

ه افذي افعؾؿل افتقجف ومع  ذم خؾالً  هـوك أن كرى - ادٌورـي افصحقة ثؿرات مـ ثؿرة وهق - افققم كرا

 أمو افرجول، وأؿقال ادًوئؾ حػظ إٓ افعؾؿ مـ يعدون ٓ افشٌوب مـ ؾئي ظـد إوفقيوت ترتقى

 .ؾؼط فؾتعٌد أخػوطف ؾتؼرأ  افؼرآن
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 رأجً حديثغ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل حدثـو: ؿول - ظـف اهلل ريض - حذيػي حديٌ وذم

 ظؾؿقا  ثؿ افؼرآن مـ ظؾؿقا  ثؿ افرجول ؿؾقب جذر ذم كزفً إموكي أن حدثـو أخر، أنتظر وأنو أحدمهو

 [.143 ومًؾؿ ،7086 افٌخوري رواه...." . ]رؾعفو ظـ وحدثـو افًـي مـ

 مـ ؾفؿف ظذ بف يًتعغ مو إػ ؾرغ ثؿ بؾقؽف، ؿٌؾ حػظف ؾؿـ افعؾؿ، أصؾ افؼرآن: "افز ظٌد ابـ وؿول

ده ظذ ـٌراً  ظقكوً  ذفؽ فف ـون افعرب فًون  [.454 وؾضؾف افعؾؿ بقون جومع صحقح". ]مـف مرا

 : آشتشفود يعقزه ٓ افؼرآن حوؾظ - 30

 اهلل إػ افدظقة ضريؼ فـػًؽ اخست وأنؽ ٓشقام مدرشًو، أو واظظًو، أو متحدثًو، تؼػ أن فؽ ٓبد

 افسؽقى ذم إدفي حتيك ظقـقؽ وبغ أمومؽ ؾفق فؾؼرآن حوؾظوً  تؽقن ؾحغ وتعوػ، تٌورك

 دراجعي ؽرك حيتوج حغ ذم وافعز، وافؼصص وأداب، وافًؾقك وافػرائض، وإحؽوم وافسهقى،

د مـ حمروم ؾفق فذا أيي، وـتوبي ادعوجؿ، ئد واؿتـوص آشتطرا  ظـ ؾضالً  افذهـ، ظذ افقاردة افػقا

 .ذفؽ ادقؿػ يتطؾى حغ إظداد دون واحلديٌ آردمول

 إذ ادصحػ: ؾقفو يراجع معدودة دؿوئؼ إٓ حيتوج ؾال ذاـرتف ظـ وتعزب أيي يـًك حغ واحلوؾظ بؾ 

 .مقوع وأي شقرة أي ذم أيي يعرف هق

 : افصوحلي فؾصحٌي مقدان افؼرآن ِحَؾؼ - 31

 تؾؽ اإلدراك متوم يدرك ديـف صلن يعـقف افذي وادًؾؿ ورؾؼي، صحٌي إػ بحوجي أنف ـون مفام ادرء يشعر

 افؼقومي يقم معفؿ حيؼ أن ويرى ديـف، ظذ يلمـفؿ افذيـ افصوحلي افصحٌي ٓختقور ادؾحي افيورة

 .ظدة أحوديٌ ذم ادعـك هذا إػ شٌحوكف بوهلل وأظرؾفؿ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اخلؾؼ أنصح أصور ؾؼد فذا

 داود وأبق ،2378 افسمذي رواه". ]خيوفؾ مـ أحدـؿ ؾؾقـظر خؾقؾف ديـ ظذ ادرء: "ؿقفف مـفو

4833.] 
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 ،38/ 3 أمحد رواه". ]تؼل إٓ ضعومؽ يلـؾ وٓ مممـوً  إٓ تصوحى ٓ" وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ وؿقفف

 [.1985 وافدارمل ،4832 داود وأبق ،2395 وافسمذي

". أحى مـ مع ادرء: "ؾؼول ؿريـف حولب مرتٌط افؼقومي يقم ادرء حول أن وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ وأخز

 [.2641 ومًؾؿ ،6170 افٌخوري رواه]

 هؿ افذيـ افؼرآن أهؾ وجموفًي افصوحلي بوفصحٌي وافؾؼوء افتعرف احلػظ درس فف يتقح افؼرآن وحوؾظ

 .وأخرة افدكقو ذم افصوحلي افصحٌي بػضوئؾ افـوس أشعد مـ ؾفق وخوصتف، اهلل أهؾ

 افؼقومي يقم افـوس يتزأ  وحغ هلل، ؾقحٌفؿ حيٌفؿ وحغ اهلل، إجالل مـ ؾذفؽ أصحوبف ُيْؽِرم حغ بؾ

ء: )متؼوبؾغ هر ظذ أخالء ؾفمٓء أخالئفؿ مـ َِخالَّ ْٕ ٌَْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  َيْقَمِئذٍ  ا
َّٓ  َظُدو   فِ  َيو* اْدُتَِّؼغَ  إِ

ٌَودِ  َٓ  اْفَقْقمَ  َظَؾْقُؽؿُ  َخْقٌف  َٓ  ِظ  [.68 -67: افزخرف(. ]حَتَْزُكقنَ  َأنُتؿْ  َو

 : اجلودة فؾسبقي خطقة بف افتعؾؼ - 32

 ذم اجلودة ادعوين يتؿثؾ جقؾ وفتخريٍ إمقر، معويل ظذ فؾسبقي ادؾحي احلوجي افققم ادربقن يدرك

 ذفؽ؟ حتؼقؼ ضريؼ ظـ افتًوؤل إػ افشعقر ذفؽ ؾقدؾعفؿ حقوتف،

د ممو ادًوجد حؾؼ ذم افرـى وثـل افؼرآن بحػظ آكشغول أن صؽ وٓ  ويطرد اجلديي ظذ افشوب يعقِّ

 هذا خيصص افؼرآن حلػظ شوظوت ادًجد ذم جيؾس هق إذ واجلد: افتحؿؾ ؾقعتود وافتقاين، افؽًؾ ظـف

بف بف يتعؾؼ ممو بف يضحل ظام كوهقؽ يقم، ـؾ وؿتف مـ اجلزء  وافعٌٌ بوفؾفق أنػًفؿ يؿتِّعقن افذيـ أترا

 . اجلودة بوٕمقر متعؾؼي ظوفقي كػًوً  خيؾؼ ـؾف وذفؽ افدكقو، متع وراء واجلري
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  افؼرآن حػظ جموفس

 يًعقن مطوفى هلؿ حتؼؼ أو افـوس، فدى صلن ذوي بؼقم تصؾفؿ بؿجوفس يػتخرون افـوس ـون فئـ

 ـام أهنؿ ذفؽ وأشعد، بذفؽ أوػ وتعوػ تٌورك اهلل ـتوب حػظ جموفس ذم جيؾًقن افذيـ ؾلوئلؽ إفقفو،

 ويتدارشقكف اهلل ـتوب يتؾقن اهلل بققت مـ بقً ذم ؿقم اجتؿع ومو: "...وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ أخز

 ومـ ظـده، ؾقؿـ اهلل وذـرهؿ ادالئؽي، وحػتفؿ افرمحي، وؽشقتفؿ افًؽقـي، ظؾقفؿ كزفً إٓ بقـفؿ

 [.2699 مًؾؿ رواه". ]كًٌف بف ينع مل ظؿؾف بف بطل

  -: همٓء يدرـفو أربع ؾضوئؾ ؾفل

 .وتعوػ تٌورك اهلل مـ افًؽقـي كزول - 1

 اهلل، فرمحي افعٌد أؾؼر ومو افصوحلغ، ظٌوده ومـ ادحًـغ مـ ؿريى اهلل ورمحي افرمحي، ؽشقون - 2

 أن اهلل ظؾَّ  بقفقجف ؾٌودر مػتقح افرمحي بوب ؾفوهق افرامحغ؟ أرحؿ يو: يؼقل مو ـثراً  دظوئف ذم أخقس

 .يرمحؽ

 .يممرون مو ويػعؾقن أمرهؿ مو اهلل يعصقن ٓ ادؽرمقن اهلل ظٌود وهؿ ادالئؽي حتػفؿ أن - 3

 يثـل أو إـوبر أحد يذـره أن افـوس بعض إفقف يًعك ممو هذا ؾلجـ ظـده، ؾقؿـ اهلل يذـرهؿ أن - 4

 .ظـده ؾقؿـ وتعوػ تٌورك اهلل يذـره أن مـ وأظذ أشؿك فؾعٌد ؾضقؾي ؾلي ظؾقف،

  -: افـصقص شوئر ذم جوءت ادجوفس هلذه أخرى ومـوؿى ؾضوئؾ وثؿي

 يعؿرهو مـ ظذ اهلل أثـك وؿد وتعوػ، تٌورك اهلل بققت ذم تؽقن مو ؽوفٌوً  ادجوفس هذه أن ؾؿـفو - 5

ُ  َأِذنَ  ُبُققٍت  ذِم ) بوفعٌودة رَ  ُتْرَؾعَ  َأن اللَّ ـَ ٌُِّح  اْشُؿفُ  ِؾقَفو َوُيْذ ًَ َصولِ  ْفُغُدوِّ بِو ِؾقَفو َففُ  ُي ْٔ  ُتْؾِفقِفؿْ  َّٓ  ِرَجوٌل * َوا

َٓ  دِمَوَرةٌ  رِ  َظـ َبْقعٌ  َو ـْ   ِذ
ِ
اَلةِ  َوإَِؿومِ  اللَّ وةِ  َوإِيَتوء افصَّ ـَ َبَْصورُ  اْفُؼُؾقُب  ِؾقفِ  َتَتَؼؾَُّى  َيْقموً  خَيَوُؾقنَ  افزَّ ْٕ * َوا
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ُ  فَِقْجِزهَيُؿُ  ـَ  اللَّ ًَ ـ َوَيِزيَدُهؿ َظِؿُؾقا  َمو َأْح ُ  َؾْضؾِفِ  مِّ وٍب  بَِغْرِ  َيَشوءُ  َمـ َيْرُزُق  َواللَّ ًَ  – 36: افـقر(. ]ِح

38.] 

 افٌالد وأبغض مًوجدهو، اهلل إػ افٌالد أحى: "ؾؼول ادًوجد صلن ظـ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ وأخز

 [.671 مًؾؿ رواه". ]أشقاؿفو اهلل إػ

 وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل أثـك وؿد افػريضي، أداء بعد ادجوفس هذه ذم افؼورئ جيؾس مو ـثراً  - 6

 ظؾقف، تصع ادالئؽي تزل مل صذ ؾنذا" ادالئؽي ظؾقف تصع صوحٌف أن وأخز ظؾقف، وحٌ ذفؽ ظذ

 [.647 افٌخوري رواه". ]ارمحف مهللا ظؾقف، صؾ مهللا

 وأظذ صلهنؿ، اهلل رؾع افذيـ وخوصتف، اهلل أهؾ هؿ افذيـ افؼرآن أهؾ مـ روادهو جموفس وهل - 7

 .وأخرة افدكقو ذم ذـرهؿ

 يتتٌعقن افذيـ ادالئؽي صلن ذم افطقيؾ احلديٌ ذفؽ ومـ وافعؾؿ، افذـر ظذ آجتامع ؾضؾ ورد - 8

 .افذـر جموفس

 ذم يطقؾقن مالئؽي هلل إن: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول - ظـف اهلل ريض - هريرة أيب ظـ

: ؿول حوجتؽؿ، إػ هؾؿقا : تـودوا اهلل يذـرون ؿقمو وجدوا ؾنذا افذـر، أهؾ يؾتؿًقن افطرق

: ؿوفقا  ظٌودي؟ يؼقل مو: مـفؿ أظؾؿ وهق رهبؿ ؾقًلخفؿ: ؿول افدكقو، افًامء إػ بلجـحتفؿ ؾقحػقهنؿ

 ٓ،: ؾقؼقفقن: ؿول رأوين؟ هؾ: ؾقؼقل: ؿول ويؿجدوكؽ، وحيؿدوكؽ ويؽزوكؽ يًٌحقكؽ يؼقفقن

 فؽ وأصد ظٌودة، فؽ أصد ـوكقا  رأوك فق: يؼقفقن: ؿول رأوين؟ فق وـقػ: ؾقؼقل: ؿول رأوك، مو واهلل

 وهؾ: يؼقل: ؿول اجلـي، يًلخقكؽ: ؿول يًلخقين؟ ؾام: يؼقل: ؿول تًٌقحًو، فؽ وأـثر وحتؿقدًا، متجقداً 

 فق: يؼقفقن: ؿول رأوهو، أهنؿ فق ؾؽقػ: يؼقل: ؿول رأوهو، مو رب يو واهلل ٓ: يؼقفقن: ؿول رأوهو؟

: ؿول يتعقذون؟ ؾؿؿ: ؿول رؽٌي، ؾقفو وأظظؿ ضؾًٌو، هلو وأصد حرصًو، ظؾقفو أصد ـوكقا  رأوهو أهنؿ
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 ؾؽقػ: يؼقل: ؿول رأوهو، مو رب يو واهلل ٓ: يؼقفقن: ؿول رأوهو؟ وهؾ: يؼقل: ؿول افـور، مـ: يؼقفقن

راً  مـفو أصد ـوكقا  رأوهو فق: يؼقفقن: ؿول رأوهو؟ فق  ؿد أين ؾلصفدـؿ: ؾقؼقل: ؿول خموؾي، هلو وأصد ؾرا

 ٓ اجلؾًوء هؿ: ؿول حلوجي جوء إكام مـفؿ فقس ؾالن ؾقفؿ: ادالئؽي مـ مؾؽ يؼقل: ؿول هلؿ، ؽػرت

 [.2689 ومًؾؿ ،6408 افٌخوري رواه". ]جؾقًفؿ هبؿ يشؼك

 .ومعوكقف حدوده ظـد وافقؿقف وحػظف اهلل ـتوب تالوة وافعؾؿ افذـر أؾضؾ أن وٓصؽ

 ـثر شمال ظذ إجوبي ؾقف فتجد ؾجؾس، حلوجي جوء إكام مـفؿ، يؽـ مل افذي هلذا اهلل ؽػر ـقػ وتلمؾ

 فؾتػؽر ذفؽ ؾقدظقه اخلؾقات، ذم افذكقب بعض يػعؾ أنف أو افتؼصر، أو افـقي، وعػ مـ يشتؽل ممـ

 .إخقور افصوحلغ اجلؾًوء مػورؿي ذم

  



وفقي  افؼرآن افؽريؿحػظ  [30] ادحدودة ذـي جمؿقظي ٓبوز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

  افسبقيي ادحووـ إػ

ئد هلذه افند هذا وبعد  ظـ افشٌوب أجـ: كتًوءل بف وادشتغؾ افؽريؿ افؼرآن حلوؾظ تتلتك افتل افػقا

 وتدارشف؟ حػظف ظـ افصحقة جقؾ وأجـ افؼرآن، هبذا افعـويي

 وحوذا افققم؟ افشٌوب بف يـشغؾ ممو ـثر مـ أوػ أخقس افسبقيي؟ براجمـو وؿـ افؼرآن حػظ حجؿ ومو

 أنـو ؾلحًى مـفو جزءاً  يؽقن حغ أمو ومـطؾؼفو، براجمـو أشوس بتعؾؿف وافعـويي افؼرآن حػظ يصٌح ٓ

 . ؿدره حؼ كؼدره مل

كـو ظذ ظتٌـو ومع  أوئلؽ بلجدي كشد ؾنكـو رظويتف حؼ يقفقكف وٓ إمر هذا ذم يؼكون افذيـ إخقا

 ظذ بوفًر تمذن اهلل بنذن بدايي أهنو وكرى افؽريؿ، افؼرآن حػظ وافتقجقف افسبقي مٌدأ جعؾقا  افذيـ

 .وديدهنؿ صلهنؿ هذا ـون إذ إمي، شؾػ مـفٍ

 افراؾعل صودق مصطػك إديى كشورك ؾنكـو افدراشي مؼوظد إػ افطرف كـؼؾ حغ إوشع اددى وظذ

ه ه بؾ وأبؾغف إشػ أصد كلشػ كحـ: "يؼقل إذ ومهف صؽقا  افصدر ذم يعتؾٍ مهوً  يؽقن أن أحرا

ءةً  وأحؽومف واشتقعوبف افؼرآن مجع ظـ اككؾقا  ؿد إجوم هذه كشء كرى إذ افضؾقع ذم ويًتقؿد  ؿرا

ء إٓ حػظقا  إن مـف حيػظقن ؾال ودمقيدًا،  ـام أحدهؿ يشى ثؿ ذفؽ، بعد يـًقهنو أهنؿ ظذ ؿؾقؾي أجزا

 مـ واكًؾخ ؿقمف، وأنؽر فغتف ظؼ وؿد وخيرج افتقاء، ظذ يثًٌ وٓ شقاء، ظذ كًٌ احوظز ؿرن يشى

 إظجوز". ]ؾوظرؾقين أنذا هو يؼقل أن ذفؽ مـ يًتحل وٓ آدابف، مـ وخرج بديـف واشتفون جؾدتف

 [.243 افؼرآن

 وربام بؾ اجلومعوت، خرجيل مـ ؾئوموً  كرى أن ؽققر مًؾؿ ـؾ ؿؾى ذم وحيز إشك ظذ يٌعٌ ممو وإن

 مـف، رء حػظ ظـ ؾضالً  اهلل، ـتوب تالوة جيقدون ٓ افققم اإلشالمل افعومل ذم افعؾقو افشفودات محؾي
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 افعومل ذم اجلومعوت خرجيل ذم افؽريؿ افؼرآن مـ إخر اجلزء حػظفؿ يتجووز افذيـ كًٌي وـؿ

 افققم؟ اإلشالمل

ء ـؾؿي إػ افققم اإلشالمقي إمي ذم افشلن وأصحوب ادربقن يتـودى أن بوفعـويي اجلدير مـ أخقس  شقا

 .افتعؾقؿ برامٍ ذم وجؾ ظز اهلل فؽتوب آظتٌور تعقد

 أهؿ أوئلؽ يدرشف مو ـؾ وهؾ وافطوفٌوت، افطالب ظذ افؼرآن مـ ؿدر فتؼرير خطقةٌ  هـوك ـوكً ؾفال

 افؽريؿ؟ افؼرآن مـ وأحقج

 ظذ أثره فف افتعؾقؿ مـ إوفقي ادراحؾ ذم افؼرآن حػظ أن ادعوسة افعؾؿقي افدراشوت أثٌتً وفؼد

 .افتؾؿقذ إفقفو حيتوج مفؿي ومفورات مؾؽوت

 وحػظف افؽريؿ افؼرآن تالوة أن افدراشي كتوئٍ أطفرت ادغومس شعد افدـتقر أجراهو دراشي ؾػل

ءة مفورات تـؿقي ذم أشفؿً ودراشتف  مؽـ ممو آبتدائل افًودس افصػ تالمقذ فدى وافؽتوبي افؼرا

 ذم أؿراهنؿ متقشط مـ أظذ درجوت ظذ احلصقل مـ افؽريؿ افؼرآن حتػقظ مدارس ذم افتالمقذ

 متقشط بغ إحصوئقي دٓفي ذات ؾروق تقجد أنف افدراشي أطفرت حقٌ افعوم، افتعؾقؿ مدارس

 افتعؾقؿ مدارس تالمقذ درجوت ومتقشط افؼرآن، حتػقظ مدارس مـ افًودس افصػ تالمقذ درجوت

ءة اختٌورات خالل مـ وذفؽ افؼرآن، حتػقظ مدارس تالمقذ فصوفح افعوم  أظدهو افتل وافؽتوبي افؼرا

 مـ كجوحفؿ ذم ظؾقفو اظتؿد افتل اددارس شجالت ذم افتالمقذ درجوت واؿع مـ وـذفؽ افٌوحٌ،

 إشوشقي ادفورات تـؿقي ذم ودوره إشود افتعؾقؿ: اكظر". ]افًودس افصػ إػ اخلومس افصػ

 [.255 -234 جلًتـ افثوفٌ افًـقي افؽتوب افتالمقذ، فدى
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 بغ إحصوئقوً  دافي ؾروق وجقد: " افدراشي كتوئٍ أطفرت يورــدي هوتؿ. د أجرهتو أخرى دراشي وذم

ءة مفوريت ذم افعوديي اددارس ذم افرابع افصػ وضوفٌوت افؽريؿ، افؼرآن حتػقظ ضوفٌوت جمؿقظي  افؼرا

 [.279 -257 افًوبؼ ادصدر". ]افؽريؿ افؼرآن حتػقظ ضوفٌوت فصوفح واإلمالء

 معقـي مفورات مـ يزيد ٕنف ذفؽ ؾؾقس افؽريؿ افؼرآن حودة آظتٌور إظودة إػ يدظقن إذ افققم وادربقن

 .وتعؾقؿف بتعؾؿف تعـك مو وأوػ إمي دشتقر ٕنف بؾ فؾتالمقذ،
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  افطريؼي وهؿ افعزيؿي بغ احلـػظ

 هذا حيؿؾ ادًؾؿ إن بؾ إمر، هذا حتؼقؼ ظذ افؼرآن حػظ ؾضؾ يدرك حغ افشٌوب مـ ـثر حيرص

ث أن دون ابتداءً  افشعقر  حػظ ؿد يؽقن أن ويتؿـك إٓ ـون أجوً  مًؾؿ مـ ومو افؼرآن، حػظ بػضؾ حيدَّ

 .وتػووهتو إمـقي هذه جديي ظـ افـظر بغض افؼرآن،

 ؾام احلػظ أريد افؼرآن؟ أحػظ ـقػ اهلل؟ ـتوب حلػظ ادثذ افطريؼي مو: ـثراً  افشوب يتًوءل حقـفو

 وحتؼقؼف، اهلدف هذا بؾقغ ظذ تعقـف إجوبي ظـ صوحٌفو ؾقفو يٌحٌ جودة تًوؤٓت وهل... افًٌقؾ؟

 ؟..وفؽـ وحوول شعك ؾؼد افؼرآن، حيػظ ـقػ: حره افذي افؾغز فف حتؾ افًمال هذا إجوبي أن ويشعر

 وشقجد افشوؾقي، اإلجوبي شقجد أنف معتؼداً  احلػظ ضرق ظـ وافًمال افتػتقش إػ ذفؽ يدظقه ثؿ ومـ

 .ادحر افؾغز هلذا احلؾ

 يضقػ ؿد هبو اجلفؾ وأن افطريؼ، هذا شؾقك ظذ احلوؾظ تعغ مفؿي وقابط هـوك بلن افتًؾقؿ ومع إكف

  وقوع ذم ذفؽ يتًٌى وؿد واجلفد، افقؿً مـ أظٌوءً  ظؾقف
ٍ
 إشوس افعومؾ أن إٓ شدى، وؿتف مـ جزء

 وعػ أو افتلخر دائرة ذم حمصقرة هبو واإلخالل اجلفؾ مًموفقي وشتٌؼك هذا، هق فقس وإهؿ

 .يؿؽـ ٓ أمر ؾفذا افًحري احلؾ متؾؽ افتل وحدهو هل تؽقن أن أمو احلػظ،

 إػ ادقصؾي افطرق ظـ ؾقتًوءل راجالً  يصعده أن مـف ويراد صوهؼ جٌؾ أشػؾ يؼػ رجالً  أرأجً

ه دؿقؼي خورضي ؾُقعطك افؼؿي،  تدؾعف جودة وظزيؿي ظوفقي مهي فديف يؽقن أن دون ذفؽ يًتطقع أترا

 ادصوظى؟ فتحؿؾ

 ٓ مـ افؼوئؿي هذه تػقد ؾؾـ ذفؽ، وخطقات اؿتصودي مؼوع إؿومي بتؽوفقػ حمددة ؿوئؿي تؼدم وحغ

 .بف وافؼقوم ادؼوع هلذا فؾتػرغ آشتعداد أو افؼدرة يؿؾؽ
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 مهي إػ شؾقـف يريد ممـ وحيتوج وادشؼي، افطقل مـ كقع ؾقف ضريؼ وتعوػ تٌورك اهلل ـتوب حػظ ـذفؽ

 ترتقى يعقد وأن فغره، يكؾف ٓ وؿتف مـ جزءاً  فف خيصص أن إػ حيتوج وحتؿؾ، وجد وظزيؿي،

 .افؽوؾقي افزمـقي افػسة ذفؽ بعد يعطقف وأن مؼدمتفو، ذم ادؼوع هذا فقؽقن أوفقيوتف

 أخريـ، بتجورب وآشتـورة إمثؾ، وإشؾقب ادـوشٌي بوفطريؼي افعـويي هنؿؾ أن يعـل ٓ وهذا

 ويٌدأ افعوفقي واهلؿي اجلودة، وافعزيؿي افصودؿي، افـقي ادرء يؿؾؽ أن بعد يليت إكام ـؾف ذفؽ فؽـ

 .افعؿؾقي اخلطقات
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  وأخٌورهؿ احلػوظ شر مـ

 هذا يرشخ ممو وافػضوئؾ افـصقص وحشد حومؾف، مـزفي وظؾق افؼرآن حػظ ؾضؾ بػطرتف ادًؾؿ يدرك

 .ويزيده ادعـك

 واؿع إػ ادعوين هذه حتقيؾ ظذ بؼدرتف ادرء يؼغ مـ تزيد افعؿؾقي افقاؿعقي افـامذج فذفؽ يضوف وحغ

د افـٌقيي وافًـي افؽريؿ افؼرآن ظـويي مـ ذفؽ ظذ أدل وفقس مؾؿقس،  فالظتٌور وافـامذج افؼصص بنيرا

 .وافتلد وآتعوظ

 .فؾجقؾ حيتذى ومثال مـورة تؽقن أن ظؾفو وأخٌورهؿ احلػوظ شر مـ يًرة ضوئػي وهذه

 : وافغؾامن افشٌوب أخٌور مـ

 يتؾؼك ؾؽون افؼرآن، تؾؼل ظذ حريصوً  افصحوبي صغور مـ وهق - ظـف اهلل ريض - شؾؿي بـ ظؿرو ـون

ؾف أمجع، ؿقمف ؾوق حتك ويًتؼرئفؿ ويًلخفؿ افرـٌون  - روايتف مـ فذفؽ وفـًتؿع إلمومتفؿ، ذفؽ وأهَّ

 بـو يؿرون - افـوس: مرة إشامظقؾ: وؿول - افرـٌون ؾؽون حورض ظذ ــو: "يؼقل إذ - ظـف اهلل ريض

نًو، حػظً حتك ؾلشؿع مـفؿ ؾلدكق وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظـد مـ راجعغ  افـوس وـون ؿرأ

 .مؽي ؾتح بنشالمفؿ يـتظرون

 أيب ؾوكطؾؼ بنشالمفؿ، وجئتؽ ؾالن بـل واؾد أنو اهلل، رشقل يو: ؾقؼقل يلتقف افرجؾ جعؾ ؾتحً ؾؾام

نوً  أـثرـؿ ؿدمقا : "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول إفقفؿ، ؾرجع ؿقمف بنشالم : ؿول. ؿرأ

ء. ]ظظقؿ ِحقاء فعذ وإين ؾـظروا  ذم ـام. أحقيي واجلؿع موء، ظذ افـوس مـ جمتؿعي بققت: واحِلقا

نوً  أـثر أحداً  ؾقفؿ وجدوا ؾام[. 465/ 1 افـفويي  30/ 5 أمحد رواه...". ]ؽالم وأنو ؾؼدمقين مـل، ؿرأ

19821.] 
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 - ظـف اهلل ريض - افشوب افصحويب هذا ـون ؾؼد افـؿقذج، هذا يرى وهق افققم افشوب ويتًوءل

 حؾؼي أمومف ؾؾقس وإمؽوكوت، وشوئؾ ـم افققم فـو أتقح مو فف يتح ومل وتعؾؿف، افؼرآن حػظ ظذ حريصوً 

 يؼرأه مصحػ ذم فف جمؿقظوً  فقس افؼرآن إن بؾ متػرغ، مؼرئ أو تًجقالت وٓ افؼرآن، فتحػقظ

 .ظـف اهلل ريض ادٌؾغ هذا يٌؾغ ذفؽ ومع مـف، وحيػظ

 وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل إػ ؿقُمف ؾقليت - ظـف اهلل ريض - ثوبً بـ زيد ظـد كػًف احلرص وكؾؿس

ؾ بام مػوخريـ  هذا: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ فؾـٌل ؿوفقا  ؿقمف إن: ؾقؼقل ذفؽ ظـ حيدثـو صوحٌفؿ، حصَّ

 ظؾقف اهلل صذ افـٌل ذفؽ ؾلظجى شقرة ظؼة بضع ظؾقؽ اهلل أنزل ممو معف افـجور بـل مـ ؽالم

 ـتوهبؿ، ؾتعؾؿً: زيد ؿول" ـتويب ظذ هيقد آمـ مو واهلل ؾنين هيقد: ـتوب يل تعؾؿ زيد، يو: وؿول وشّؾؿ

". ـتى إذا ظـف وأجقى إفقف، ـتٌقا  إذا ـتٌفؿ فف أؿرأ  وــً حذؿتف، حتك فقؾي ظؼة مخس يب مرت مو

 [.21108 ،186/ 5 وأمحد ، تعؾقؼوً  افٌخوري رواه]

 ظؾقـو يؼدم ؾؾؿ: " يؼقل - ظـف اهلل ريض - ظوزب بـ افزاء وهق بؼؾقؾ افعوذة جووز أجضوً  وآخر

 [.271/ 4 شعد ابـ ضٌؼوت". ]ادػصؾ مـ شقراً  ؿرأت حتك وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 مـف وشؿع تالوة، افؼرآن أبقف ظـ روى( ـه619 ت) افٌؾقي رجوء أيب بـ افرمحـ ظٌد بـ افصؿد وظٌد

ء معرؾي. ]شـغ ظؼ مـ كحق وفف أبقه وموت ـتى، ظدة  [.611/ 2 افؽٌور افؼرا

ء معرؾي. ]شـغ ظؼ ابـ وهق افؼرآن حػظ( ـه649 ت) قزياجلؿ اهلل هٌي بـ وظع / 2 افؽٌور افؼرا

651.] 

 ثؿ افديـ، ؾخر اخلطقى ظؿف ظذ وتػؼف افؼرآن حػظ( ـه652 ت) تقؿقي ابـ افزـوت أبق افديـ وجمد

ء معرؾي. ]مراهؼ وهق ظؿف ابـ افديـ شقػ صحٌي ذم رحؾ  [.653/ 2 افؽٌور افؼرا
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 كحق وفف اخلقوط شٌط حمؿد أيب ظذ تؾؼقـوً  افؼرآن ؿرأ  ،(ـه613)ت افؽـدي افديـ توج احلًـ بـ زيد

. حجٍ ظؼ ابـ وهق افعؼ بوفروايوت ؿرأ  أنف مـف وأندر - افذهٌل ؿول ـام - كودر وهذا شـغ شٌع مـ

ء معرؾي]  [.41 -34/ 22 افـٌالء أظالم شر. ] واكظر ،587 -586/ 2 افؽٌور افؼرا

 ظؼ شٌعي وظؿره افًخووي صقخف ظذ افؼراءات وأـؿؾ صغراً، افؼرآن ؿرأ ( ـه665 ت) صومي أبق

ء معرؾي. ]ظوموً   [.673/ 2 افؽٌور افؼرا

ٌَّع بـ ظؿر بـ بؽر أبق  ؼّصويت ُمَش
ِ
ء معرؾي. ]افعؼيـ دون وهق افؼرآن ؿرأ ( ـه713 ت) اد  افؽٌور افؼرا

2 /725.] 

ءة وأحؽؿً ثامكغ، شـي وفدت: "كػًف ظـ ؿول ،(ـه158 ت) ادؼرئ  اإلموم حٌقى بـ محزة  ويل افؼرا

ء معرؾي". ]شـي ظؼة مخس  [.118/ 1 افؽٌور افؼرا

 وظؿره بغداد مـ خرج( ـه229 ت) اإلشالم صقخ احلجي احلوؾظ اإلموم ثعؾى بـ هشوم بـ خؾػ

 [.580/ 10 افـٌالء أظالم شر. ]مـف أؿرأ  ؾقفو خيؾػ مل ظوموً ( 19)

( . ـه376) شـي ؽؾٌقن ابـ ظذ بوفؼراءات وؿرأ ( ـه355) شـي وفد ادؼرئ  افعالمي ضوفى أيب بـ مؽل

ء معرؾي]  .شـي( 21) ظؿره ـون حغ أي[. 395/ 1 افؽٌور افؼرا

 فؼوفقن ؿرأ  وإداء بوفروايوت صغره مـ ظـل( ـه362) شـي وفد ادحدث ادؼرئ  إهقازي ظع أبق

ء معرؾي( . ]ـه378) شـي  .شـي( 16) ظؿره ـون حغ أي[. 403/ 1 افؽٌور افؼرا

 ؾؼرأ  صغره، مـ بوفؼراءات ظـل( ـه266) شـي ادقفقد إظالم، أحد ادػن ادؼرئ  افـؼوش بؽر أبق

ء معرؾي( . ]285) شـي افرازي مفران أيب بـ ظٌوس بـ احلًـ ظذ  حغ وذفؽ[. 294/ 1 افؽٌور افؼرا

 .ظوموً ( 19) ظؿره ـون
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 ظؼ ابـ وهق افشقخ رأجً: ؿول ادراـق يقشػ بـ يًغ صقخف ظـف ذـر ؾؼد افـقوي اإلموم ومـفؿ

 ذم افؼرآن ويؼرأ  إلـراهفؿ ويٌؽل مـفؿ هيرب وهق معفؿ افؾعى ظذ يؽرهقكف وافصٌقون بـقى شـغ

ء بوفٌقع يشتغؾ ٓ ؾجعؾ دـون ذم أبقه جعؾف ؿد وـون حمٌتف، ؿؾٌل ذم ؾقؿع: ؿول احلول، تؾؽ  ظـ وافؼا

 وأزهدهؿ، زموكف أهؾ أظؾؿ يؽقن أن يرجك إكف: فف وؿؾً بف، ؾقصقتف معؾؿف ؾلتقً: ؿول افؼرآن،

 ذفؽ ادعؾؿ ؾذـر: ؿول بذفؽ، اهلل أنطؼـل وإكام ٓ: ؾؼؾً أنً؟ أمـجؿ: يل ؾؼول بف، افـوس ويـتػع

 [.74/ 1 افـقوي بؼح مًؾؿ صحقح". ]احلؾؿ كوهز وؿد افؼرآن ختؿ أن إػ ظؾقف ؾحرص فقافده

 برـٌفؿ، وافؾحوق هبؿ فؾتلد ويًعك وتزداد، مهتف تعؾق افـامذج هذه مثؾ ظذ افشوب يؼػ وحغ

 ذم وإيوهؿ أنف فقشعر افزمـ حوجز يؼػز أؿٌؾقا  ـام وتعوػ تٌورك اهلل ـتوب ظذ يؼٌؾ حغ أنف ويشعر

 .مـفؿ ؾفق بؼقم تشٌف ومـ معفؿ، حؼ ؿقموً  أحى ؾؿـ واحد: درب

 هؿ بام فؾتشٌٌ وشعقا  وافعٌٌ، افؾفق بـجقم ؾتـقا  افذيـ أترايب بعض ظؾقف أرى مو أجـ: حقـفو ويتًوءل

 هبمٓء؟ افتلد مـ ظؾقف أنو ممو - ظؾقف

 : ادعوسة افـامذج مع

 يزيد ممو ادعوسة افـامذج بعض ظـ احلديٌ وفعؾ يطقل، افًوبؼي افعصقر ذم افـامذج ظـ واحلديٌ

 - ؾقف يعقشقن افذي افعك ذم يعقشقن افذيـ - وأؿراهنؿ أتراهبؿ أن ؾرون ذفؽ، بعد محوشي افشٌوب

 .بؼدرهتؿ وثؼي محوشي ذفؽ بعد ؾقزيدهؿ افؼرآن يًتظفروا أن اشتطوظقا  ؿد

ه ثؿ شـغ، ظؼ ابـ وهق افؼرآن حػظ ؾؼد اهلل، رمحف افػقوض زيد افشقخ ادعوسيـ ؾؿـ  مرة ؿرأ

 [.68 ص ،229 ظدد افعربقي، ادجؾي. ]شـي ظؼة اثـل ابـ وهق حػظوً  أخرى

 وؿـ ـون افؽريؿ افؼرآن فتحػقظ اخلريي اجلامظي ذم احلػوظ ٓمتحون جلـيٍ  ذم ظضقاً  ــً وحغ

 ظذ تصعى مقاوع مـ يؼرأ  أن ؾًلختف ـوماًل، افؼرآن حػظ ؿد افعوذة يتجووز مل ؽالم ادتؼدمغ
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 .ـومالً  حػظف ؿد شـقات شٌع ظؿره ادتؼدمغ أحد ـون بؾ واحد، حرف ذم خيطئ ؾؾؿ احلػوظ

 .برؿؿفو أيي حيػظ ؾفق متؼـًو، حػظوً  افؽريؿ افؼرآن حيػظ ظوموً  12 ظؿره آخر وصوب

 شـقات( 8) ظؿره ؽالم مع مؼوبؾي هقفـدا ذم افقؿػ ممشًي ظـ تصدر افتل إهة جمؾي أجرت وؿد

 ،44 افعدد إهة جمؾي. ]ـومالً  افؽريؿ افؼرآن حػظ أتؿ ادتحدة افعربقي إمورات دوفي ذم يعقش ؾؼط

 [.36 ص ـه،1417 افؼعدة ذو

 مـ جقالً  فـو ؾلخرجً وافـقاحل، اددن وظؿً افؽريؿ، افؼرآن حتػقظ حؾؼ اهلل بحؿد اكتؼت وافققم

 .آبتدائل افتعؾقؿ مرحؾي يتجووز مل مـفؿ ظدد بؾ احلػوظ، افشٌوب

 .درونؿو بلنـو وافشعقر إمؾ ؾقـو تٌعٌ ـثرة كامذج وهل

 : ظزة افشققخ شر ومـ

 ؿد وأنف ؾوتف، ؿد افؼطور أن افشٌوب بعض يرى ؾؼد افصغر، مـ ادرء بف يٌدأ افؼرآن حػظ أن وحقٌ

 ٕمثول داؾعوً  ـٌور وهؿ حػظقا  افذيـ افشققخ بعض شر ؾتٌؼك حيػظ، أن دون ظؿره مـ ؾسة مه

ئؿفؿ تـثـل أٓ همٓء  .ظزا

 - أصحوبف ومـ شـي،( 40) وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ظؿر ـون افؼرآن هذا وكزل اإلشالم، جوء حغ

ـّ  ـون مـ بؾ شـف، ذم ـون مـ - ظـفؿ اهلل ريض  افؼرآن أوئلؽ مـ مجع حػظ ذفؽ ومع مـف، أش

 .افؽريؿ

 .شـي ثامكغ ابـ وهق افعؼ بوفؼراءات ؿرأ  أنف اهلل رمحف اجلقزي ابـ ظـ وحيؽك

 كدرس وكحـ - احلؾؼي ذم إفقـو يليت شقداء واحدة صعرة ؾقفو فقس حلقتف أظؿك صقخوً  أذـر وٓزفً

 أؿقم ؾؽـً إظؿك، افرجؾ هذا ُأؿريء أن يؽؾػـل إشتوذ ؾؽون ظصوه، ظذ يتقـل - افصغر ذم افؼرآن
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 ـومؾي صػحي يقمٍ  ـؾ حيػظ ؾؽون وؿتًو، ظعّ  يلخذ ذفؽ ٕن مـل ـره ظذ افصٌقون صلن وصلين بذفؽ

 افغد مـ يليت ثؿ افصػحي، هذه ويتؼـ حيػظ حتك يًرة ؾسة إٓ هل ومو خؾػل، يؼرأ  ثؿ ظؾقف ؾلؿرأهو

 .اهلل رمحف موت ؿد أنف ؾُلخزكو ظـف شلخً يليت ٓ وصور احلؾؼي ذم اؾتؼدتف ؾؾام

 يٌك، ٓ وصور ظظؿف، ورق هرم ؿد افذي افشقخ هذا تدؾع افتل افعوفقي اهلؿي تؾؽ مـ صقرة إهنو

 ويتصقر ّيدظل ممـ ـثر ظذ تـودي وهل وجؾ ظز اهلل ـتوب حػظ ظذ وؿتف ويقؾر جيوهد أن إػ تدؾعف

 ".وحُتّصؾ تدرك أن أوػ ؾلنً يدرـقن، همٓء ـون إن: "تـودي ؾوتف، ؿد افؼطور أن

 : اإلؿراء ذم أخٌورهؿ مـ

ء احلؾؼ شـ مـ أول : ؿول مشؽؿ بـ مًؾؿ ؾعـ - ظـف اهلل ريض - افدرداء أبق اجلؾقؾ افصحويب فإلؿرا

 ويتًوبؼقن يؼرؤون ؾؽوكقا  وكقػوً  وشتامئي أخػوً  ؾجوءوا: ؿوفقا  جمؾًـو، ذم مـ اظدد: افدرداء أبق يل ؿول

 مؼدموً  ظومر ابـ وـون أخػوطف، يًؿعقن بف ؾقحدؿقن جزءاً  وؿرأ  اكػتؾ افصٌح صذ ؾنذا ظؼة، ظؼة

 .افدرداء أيب إػ لحتق مـفؿ افرجؾ أحؽؿ ؾنذا مؾؼـ مـفؿ ظؼة ؾؾؽؾ ؾقفؿ،

 إظظؿ ادًجد ذم افـوس يؼريء ـون ؾؼد( ـه74 ت) افًؾؿل افرمحـ ظٌد أبق افؼرآن يعؾؿ ـون وممـ

 [.268/ 4 افـٌالء أظالم شر. ]شـي أربعغ

 .افظفر إػ افػجر بعد مـ ظؾقف يؼرؤون دمشؼ بجومع ظظقؿي حؾؼي فف ـوكً( ـه341 ت) إخرم وابـ

 ثالثقن شٌؼـل ؿد ؾقجدت إخرم، ابـ ظذ افـقبي ٔخذ شحراً  فقؾي ؿؿً: افًؾؿل ظع بـ حمؿد ؿول

 [.565/ 15 افـٌالء أظالم شر. ]افعك إػ افـقبي تدرــل مل: وؿول ؿورئًو،

 . افعؿقون يؼريء وـون أمؿ ظؾقف وتال دهراً  اهلل ـتوب فتعؾقؿ جؾس افٌغدادي مـصقر وأبق

 . ظؾقف وختؿقا  خؾؼ ظؾقف خترج اخلقوط شٌط حمؿد وأبق
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 حؾؼتف ذم وـون افـوس، ظذ يلخذون خؾقػي وثامكقن أربعي حؾؼتف ذم( ـه324 ت) جموهد ٓبـ وـون

ء رجالً  ظؼ مخًي ء معرؾي. ]فعوصؿ يتؾؼـقن أرضا  [.271/ 1 افؽٌور افؼرا

ء معرؾي. ]شـي شتغ مـ كحقاً  افؼرآن أؿرأ ( ـه353 ت) ادؼرئ  بؽور بـ أمحد بـ بؽور / 1 افؽٌور افؼرا

306.] 

 إػ حيؿؾ ؾؽون وأؿعد افظفر، ؿريى إػ ادًٌح مـ افـوس يؼريء ـون( ـه508 ت) ادًُؾَّؿ بـ شٌقع

ء معرؾي. ]اجلومع  [.463/ 1 افؽٌور افؼرا

ء تصدر ادعويل أيب بـ حمؿد أيب بـ حمؿد  احتًوبوً  وإحػود، إبـوء فؼـ حتك شـي، شتغ وافتؾؼغ فإلؿرا

ء معرؾي. ]يؿقـف ـًى مـ ويلـؾ صقئوً  أحد مـ يلخذ ٓ ؾؽون تعوػ هلل  [.569/ 2 افؽٌور افؼرا

ء معرؾي. ]كػس أخػ مـ أـثر ظؾقف ختؿ( ـه673 ت) ظؾقان بـ إفقوس افديـ ورــ / 2 افؽٌور افؼرا

687.] 

ء يؼقم ـون أنف ظـف ظرف حمؿد بـ احلًغ بـ حمؿد  .أجضوً  إـز إذان مـ فإلؿرا

 يضقع وٓ معفؿ، أخٌورهؿ دؾـً وممـ وأخٌورهؿ، شرهؿ مـ صقئوً  افتوريخ حػظ ممـ ـثر همٓء وؽر

 .ظؿالً  أحًـ مـ أجر ربؽ

 افؼرآن تعؾؿ مـ خرـؿ"وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افرشوفي صوحى مـ وافشفودة بوفثـوء همٓء أشعد ؾام

 مـ بف كػًف حتدثف ؿد بام يًتفغ أوئلؽ شر ويؼرأ  ادعـك، هذا افؼرآن يعؾؿ مـ يتذـر وحغ ،"وظؾؿف

 وأن إوؿوت، ؾقف تـػؼ مو خر مـ ذفؽ أن ويشعر فؾقؿً، مشغؾي وحتػقظف افؼرآن فتعؾقؿ اجلؾقس أن

 .ورظويتفؿ افصٌقي تعوهد معوكوة مـ يؾؼوه بام ويًتفغ ؾوتف، ممو خراً  بنذكف شقعقوف اهلل
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 ذم افؼرآن معوين ؽرس إػ ذفؽ يتجووز بؾ واحلػظ، اإلؿراء جمرد ظـد يؼػ ٓ وإـؿؾ إتؿ وافتعؾقؿ

 .ؾقف بام وافعؿؾ بآدابف افتلدب وظذ وتعظقؿف، افؽتوب هذا حى ظذ افشٌوب وتربقي افـػقس،

 سحفو بـوء فٌـوت إظداد ذم مفؿي وخطقة إمي، ثغقر مـ ثغر ظذ ومرابطي شومقي، رشوفي إهنو

 متدن وٓ) فـٌقف وتعوػ تٌورك اهلل وصقي ظقـقؽ كصى واجعؾ افؼرآن، معؾؿ يو رشوفتؽ ؾفذه افشومخ،

 [.131: ضف(. ]افدكقو احلقوة زهرة مـفؿ أزواجوً  بف متعـو مو إػ ظقـقؽ

 : ادشوق حتؿؾ

 يطقؼقن مو ؿصورى بذفقا  افثؿـ، برخقص تـول ٓ أهؾف مـزفي وأن افؼرآن، صلن ظؾق أوئلؽ أدرك حغ

 :ذفؽ ذم أخٌورهؿ مـ ضوئػي وهذه ادشوق، وحتؿؾقا 

 وٓ ؽره، مـ أتعؾؿ ومل ظوصؿ مـ تعؾؿً:  "- ظوصؿ ظـ افراوي ظقوش بـ بؽر أبق - صعٌي ؿول

ء معرؾي". ]وإمطور وافشتوء احلر ذم شـغ، ثالث مـ كحقاً  إفقف واختؾػً ؽره، ظذ ؿرأت  افؽٌور افؼرا

1 /138.] 

 فف وصػع ظؾقف، فقؼرأ  ادديـي إػ مك مـ كوؾع إػ - ادؼرئ اإلموم شعقد بـ ظثامن - ورش جوء وحغ

 ؾًٌ كعؿ،: ؿؾً ادًجد؟ ذم تٌقً أن أجؿؽـؽ: كوؾع: يل ؿول ؿول، - هق يروي ـام - أصحوبف أحد فديف

 أوػ أنً: ؿول اهلل، رمحؽ أنو هو: ؾؼؾً افغريى؟: ؾؼول كوؾع جوء افػجر، ـون أن ؾؾام ادًجد، ذم

ءة ء معرؾي. ]بوفؼرا  [.154/ 1 افؽٌور افؼرا

 ومٌقً وؽربي، شػر افؼراء ذم اإلشـود ظؾق أجؾ مـ اهلل رمحف ادؼرئ اإلموم بذفف افذي اجلفد هذا ـؾ

 بـقم تضحقي أو ادًجد، ذم بؼوء أو يًرهو، خطقات يًتؽثر ؿد افذي افققم جقؾـو ؾلجـ.. ادًجد ذم

  -: حوفف وفًون افًوبؼقن، حصؾف مو حيصؾ أن ذفؽ مع ويريد افٌؽقر

 !إول؟ ذم ودمل رويداً  متق***  اددفؾ شرك بؿثؾ يل مـ
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 افطزي جرير ابـ ادػن اإلموم بؾ ورش، اإلموم شقى يػعؾف مل أمراً  فقس بودًجد وادٌقً وافغربي

 تالوة افشومقي بوفروايي افؼرآن ختؿ حتك هبو اجلومع ادًجد ذم يٌقً فقول شٌع مـفو أجومًو، بٌروت أؿوم

 .افٌرويت وفقد بـ افعٌوس ظذ

ـْ   : يًرة أوؿوت ذم حػظ َم

 يره ومل وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل أدرك خميم افؽقؾي، صقخ افؽٌر اإلموم - شؾؿي بـ صؼقؼ وائؾ أبق

 [.163/ 4 افـٌالء أظالم شر. ] صفريـ ذم افؼرآن تعؾؿ -

 ! ؾؼط يقموً  شٌعغ ذم افؽريؿ افؼرآن حيػظ أن اشتطوع اجلومعي ذم يدرس ترـل ضوفى

 ذم افؼرآن حػظ افًوبؼغ أحد أن وتعؾقؿف افؼرآن بحػظ يعتـقن افذيـ احلّػوظ ادشويخ أحد يل وحيؽل

 ؾؽون افًـ ـٌور ذفؽ يعرف ـام يًـل أو يًؼل وهق حػظ حػظ؟ ومتك حػظ؟ وـقػ أصفر، ثالثي

 .أصفر ثالثي ذم افؼرآن حيػظ أن اشتطوع حتك حيػظ، وإيوبوً  ذهوبوً  دابتف ظذ وهق مصحػف معف

 حتػظ ـقػ. ]وحدهو افصقػقي اإلجوزة ذم افؼرآن حػظ مـ افشٌوب مـ هـوك أن ادؼرئغ أحد ويذـر

 [.7 افؽريؿ افؼرآن

 ذم اظتٌور رد ؾقفو فقؽقن وأحقاهلؿ، أخٌورهؿ مـ يًرة كٌذ وهذه شؾػؽؿ، - افشٌوب معؼ - ؾفمٓء

 .وافًوؿطغ افتوؾفغ أخٌور مـ افـوصئي بف ُيقاجف افذي افزخؿ مؼوبؾ
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  افؼرآن حلؿؾي وصويو

 : إوػ افقصقي

 معفؿ؟ ؾحػظً حيػظقن ؿقموً  صحًٌ إين أٓ افؼرآن؟ أحػظ حوذا: افًمال هذا كػًف أحدـؿ شلل أٓ

 حرصـو ؾفال. بذفؽ أخزمـل وافدي ٕن أم حوؾظ؟: فقؼول أم افؼرآن؟ حتػقظ مدرشي ذم درشً ٕين أم

 . وحده هلل اإلخالص واشتصحوب افـقي، تصحقح ظذ

 شقؼرأ  بؼقً إن إكؽ: "ؿول ثؿ بقدي - ظـف اهلل ريض - ضوفى أيب بـ ظع أخذ: ؿول ظومر بـ إيوس ظـ

 أخرجف". ]أدرك بف ضؾى ومـ فؾدكقو، وصـػ فؾجدال، وصـػ هلل، ؾصـػ أصـوف، ثالثي افؼرآن

 [.25 وأجري ،3329 افدارمل

 : افثوكقي افقصقي

ر افتالوة، دوام اهلل ـتوب حؼقق أظظؿ مـ إن ءة، وتؽرا  بلهنؿ ادتؼغ ظٌوده اهلل يصػ مو وـثراً  افؼرا

 :تالوتف حؼ ـتوبف يتؾقن

(. تٌقر فـ دمورة يرجقن وظالكقي هاً  رزؿـوهؿ ممو وأنػؼقا  افصالة وأؿومقا  اهلل ـتوب يتؾقن افذيـ إن)

 [.29: ؾوضر]

قاْ ) ًُ ء َفْق ـْ  َشَقا يٌ  اْفِؽَتوِب  َأْهؾِ  مِّ   آَيوِت  َيْتُؾقنَ  َؿآِئَؿيٌ  ُأمَّ
ِ
ُجُدونَ  َوُهؿْ  افؾَّْقؾِ  آَكوء الّل ًْ   ُيْمِمـُقنَ * َي

ِ
 َواْفَقْقمِ  بِولّل

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  بِوْدَْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  أِخرِ  وِرُظقنَ  اْدُـَؽرِ  َظ ًَ ـَ  َوُأْوَفـِئَؽ  اخْلَْرَاِت  ذِم  َوُي غَ  ِم وحِلِ  َوَمو* افصَّ

ـْ  َيْػَعُؾقاْ   [.115 – 113: ظؿران آل(. ]بِوْدُتَِّؼغَ  َظؾِقؿٌ  َوالّلُ  ُيْؽَػُرْوهُ  َؾَؾـ َخْرٍ  ِم
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 : افثوفثي افقصقي

 أيب ظـ أمًؽفو، ظؾقفو ظوهد إن ادعؼؾي اإلبؾ بصوحى مثالً  وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل فؽؿ رضب فؼد

 كػز افذي ؾق افؼرآن تعوهدوا: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ظـ ظـف اهلل ريض إصعري مقشك

 [.791 ومًؾؿ ،5033 افٌخوري رواه". ]ظؼؾفو ذم اإلبؾ مـ تػصقوً  أصد هلق بقده

 ـؿثؾ افؼرآن صوحى مثؾ إكام: "ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ أنف - ظـفام اهلل ريض - ظؿر ابـ وظـ

 ومًؾؿ ،5031 افٌخوري رواه". ]ذهًٌ أضؾؼفو وإن أمًؽفو، ظؾقفو ظوهد إن ادعؼؾي، اإلبؾ صوحى

789 .] 

 .إيوهو وتعوػ تٌورك اهلل حٌوـؿ افتل افـعؿي هبذه تػرضقا  أن وإيوـؿ حػظتؿقه، مو تعوهد ذم اهلل ؾوهلل

بعي افقصقي  : افرا

ٌَوَركٌ  إَِفْقَؽ  َأنَزْفـَوهُ  ـَِتوٌب : )اهلل ـتوب ذم ؿرأتؿ فؼد ُروا ُم بَّ َقدَّ رَ َوفِقَ  آَيوتِفِ  فِّ َـّ ٌَوِب  ُأْوُفقا  َتَذ َْف ْٕ [. 29: ص(. ]ا

 [.24: حمؿد(. ]َأْؿَػوهُلَو ُؿُؾقٍب  َظَذ  َأمْ  اْفُؼْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَؾاَل )

 .حروؾف إؿومي جمرد ظـد مهؽؿ يؼػ أن وإيوـؿ إشوس، هق بف وافعؿؾ افؼرآن ؾتدبر

 : اخلومًي افقصقي

ء افػتـي، دواظل أموم سظك وخيرون بوفشفقات، افشٌوب مـ ـثر يػتـ  ذم وضؿً ظؿً افتل واإلؽرا

 آخر صلن ؾؾؽؿ أنتؿ أمو افعك، هذا

 أثؿي، وافـظرة افًوؿط وافػقؾؿ اهلوبطي ادجؾي صغؾتف ؿد صفقتف ذم يػؽر صور ؾراؽوً  أحس إن أحدهؿ

 بػتوة كػًف تتعؾؼ وهق ــً، أجـام تتؾقه صدرك ذم ؾؿصحػؽ افؼرآن، ؿرأت افػراغ وجدت إن وأنً

 ؾتتعؾؼ أنً أمو وإيوـؿ، اهلل ظوؾوكو واخلذٓن افعطى وظالمي افؼؾى، مقت ظـقان وهذا بغالم، وربام
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 مـ بوفغوكقوت يػتـ وهق ـتوبف، ذم ؿصتفؿ ظؾقؽ اهلل ؿص ومـ اهلل، بلنٌقوء فالؿتداء وكػًؽ مهتؽ،

 اهلل حرم ممو ؾتلجؿً إبؽور افؽقاظى افعغ احلقر خطٌي ظذ افعزم ظؼدت ؾؼد أنً أمو افدكقو، أبـوء

 .وافـعقؿ افٌؼوء دار ذم هبو فتظػر ظؾقؽ

 تلجؿ ظدن جـوت ذم دثؾؽ***  ؾنهنو شقاهو ممو أجامً  ؾؽـ

 : افًودشي افقصقي

 :ورتى مـوزل افدكقو هذه ذم افـوس اهلل رؾع فؼد

ِذي َوُهقَ )  [.165: إنعوم...(. ]َدَرَجوٍت  َبْعضٍ  َؾْقَق  َبْعَضُؽؿْ  َوَرَؾعَ  إَْرضِ  َخاَلِئَػ  َجَعَؾُؽؿْ  افَّ

ُؿقنَ  َأُهؿْ ) ًِ ـُ  َربَِّؽ  َرمْحَيَ  َيْؼ ْؿـَو َكْح ًَ ِعقَشَتُفؿْ  َبْقـَُفؿ َؿ ْكَقو احْلََقوةِ  ذِم  مَّ  َبْعضٍ  َؾْقَق  َبْعَضُفؿْ  َوَرَؾْعـَو افدُّ

 [.32: افزخرف...(. ]ُشْخِرّيوً  َبْعضوً  َبْعُضُفؿ فَِقتَِّخذَ  َدَرَجوٍت 

 اجلوه، احول، افؼف،: حوزوا مو رحوهلؿ إػ افدكقو مـ حوزوا وؿد حقفؽؿ افـوس ترون تؿأن وهو

 أنؽؿ تتذـرن حغ فؽـؽؿ ؾقف، هؿ مو إػ أظقـؽؿ متتد ؿد - افٌؼ شوئر صلن صلنؽؿ - وأنتؿ افتػقق،

َٓ : )فـٌقف وصقتف اهلل ـتوب ذم ؿرأتؿ نَّ  َو ـُْفؿْ  َأْزَواجوً  بِفِ  َمتَّْعـَو َمو إَِػ  َظْقـَْقَؽ  مَتُدَّ كَقو احْلََقوةِ  َزْهَرةَ  مِّ  افدُّ

 افعوفقي بؿـزفتؽؿ وتروقن ظؾقف هؿ بام تزهدون[. 131: ضف(. ]َوَأبَْؼك َخْرٌ  َربَِّؽ  َوِرْزُق  ِؾقفِ  فِـَْػتِـَُفؿْ 

 (.وخوصتف اهلل أهؾ(

 : افًوبعي افقصقي

 ؿول مو بحػظ ضالهبؿ يقصقن افعؾؿ أهؾ ـون فؼد وؿدرـؿ صلنؽؿ اهلل رؾع مـ يو وخوصتف، اهلل أهؾ يو

 :اجلرجوين افؼويض

  



وفقي  افؼرآن افؽريؿحػظ  [47] ادحدودة ذـي جمؿقظي ٓبوز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

 أحجام افذل مقؿػ ظـ رجالً  رأوا***  وإكام اكؼٌوض ؾقؽ يل يؼقفقن

 أـرمو افـػس ظزة أـرمتف ومـ***  ظـدهؿ هون داكوهؿ مـ افـوس أرى

 شؾامً  يل صرتف ضؿع بدا***  ـؾام ـون إن افعؾؿ حؼ أؿض ومل

 افضام حتتؿؾ احلر كػس وفؽـ***  أرى ؿد ؿؾً مقرد هذا ؿقؾ إذا

 ٕخدمو فؽـ ٓؿقً مـ ٕخدم***  مفجتل افعؾؿ خدمي ذم أبتذل ومل

 أحزمو ـون ؿد اجلفؾ ؾوتٌوع إذاً ***  ذفي وأجـقف ؽرشو بف أأصؼك

 فعظام افـػقس ذم ظظؿقه وفق***  صوهنؿ صوكقه افعؾؿ أهؾ أن وفق

 دمفام حتك بوٕضامع حمقوه***  ودكًقا  ؾفون أهوكقه وفؽـ

 افـعؿي، هذه أرخصقا  مـ هـوك إن. افقصقي؟ بتؾؽؿ وأحؼ اخلطوب؟ هبذا أوػ افؼرآن أهؾ يو أخًتؿ

 .ادـزفي هبذه واشتخػقا 

ءة افؼرآن شخروا افذيـ أوئلؽ أن: افؼرآن أهؾ يو أترون  ادحدثي، وافٌدع ادقافد أو احآتؿ، ذم فؾؼرا

 وافتجورة، فؾتؽًى ؾرصي افؼرآن حػظ مـ جعؾقا  افذيـ وأخرون افؼرآن؟ حؼ ظرؾقا  أوئلؽ أترون

 وـٌور افعؾقي بٌعض فإلمومي ؾرصي جعؾقه افذيـ وأوئلؽ وافتالوة، افتًجقؾ ظذ افطوئؾي ادٌوفغ وأخذ

 يـوؿض مو ويًؿعقن ويرون ؿؾقاًل، إٓ اهلل اشؿ ؾقفو يذـر ٓ جموفس ذم أنػًفؿ هيقـقن وصوروا افؼقم،

حي اهلل ـتوب  افرؿقي حيسؾقن افذيـ أوئلؽ أو ؽرة، ؾقفؿ يثر أو شوــوً  ؾقفؿ حيرك ٓ ذفؽ ومع سا

ء تؽلة كػقشفؿ ووعػ ادرى حوجوت مـ فقجعؾقا   أترون ـثر أوئلؽ وؽر... فؾشفرة وشؾامً  فؾثرا

 افؼرآن؟ حؼ ظرؾقا  همٓء
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 ادطومع هبذه إيوهو اهلل بقأـؿ افتل ادؽوكي وتًتٌدفقا  كػقشؽؿ، ترخصقا  أن افؼرآن أهؾ يو بوهلل ؾلظقذـؿ

 .افؼريٌي

 : افثومـي افقصقي

 مو فقء اهلل أذن مو: "يؼقل وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل شؿع أنف - ظـف اهلل ريض - هريرة أيب ظـ

 [.792 ومًؾؿ ،5023 افٌخوري رواه". ]بف جيفر بوفؼرآن يتغـك افصقت حًـ فـٌل أذن

". بوفؼرآن يتغـ مل مـ مـو فقس: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول - ظـف اهلل ريض - وظـف

 [.7527 افٌخوري رواه]

ءة افصقت حتًغ اشتحٌوب ظذ افعؾامء أمجع: افؼويض ؿول: "افـقوي: وؿول  ؾزيـقا  ،"وترتقؾفو بوفؼرا

 .ظؾقفؿ وشالمف اهلل صؾقات اهلل بلنٌقوء وتلشقا  بوفؼرآن، أصقاتؽؿ

 : شعيافتو افقصقي

 افؼرآن، حػظ مـؽؿ أتؿ ؾؿـ". صحػل ظـ افعؾؿ وٓ مصحػل، ظـ افؼرآن يمخذ ٓ: " ؿقؾ ؿديامً 

ءتف ؾؾقتؿ  اهلل صذ افؼرآن ظؾقف كزل مـ إػ بوإلشـود جيقزه مـ ظذ ؿرأ  وإن متؼـ، حوؾظ صقخ ظذ ؿرا

 واإلشـود اإلجوزة ظذ اهلل حػظؽؿ ؾوحرصقا  متقاؾرون، هلل واحلؿد وهؿ وأوػ، خر ؾفق وشّؾؿ ظؾقف

 .إمي هذه خصوئص مـ واإلشـود فؾخؾػ، افًؾػ ورثفو شـي ؾفل

ءة: "ادـؽدر بـ حمؿد: ؿول وـام  ".أخر ظـ إول يلخذهو شـي افؼرآن ؿرا

ءة إكام: ظروة وؿول  ".ظؾؿتؿقه ـام ؾوؿرأوه افًــ: مـ شـي افؼرآن ؿرا

 - ظـفام اهلل ريض - ظٌوس ابـ بذفؽ حيدث ـام جزيؾ مـ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل تؾؼل ذفؽ وأول

 يؾؼوه حغ رمضون ذم يؽقن مو أجقد وـون بوخلر، افـوس أجقد وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ـون: "ؾقؼقل
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 اهلل صذ افـٌل ظؾقف يعرض يـًؾخ حتك رمضون ذم فقؾي ـؾ يؾؼوه افًالم ظؾقف جزيؾ وـون جزيؾ،

 افٌخوري رواه". ]ادرشؾي افريح مـ بوخلر أجقد ـون افًالم ظؾقف جزيؾ فؼقف ؾنذا افؼرآن، وشّؾؿ ظؾقف

 [.2308 ومًؾؿ ،1902

 وافتشدق ادذمقم، افتؽؾػ ؽر آخر معـك تعـل افتجقيد وحتؼقؼ افتالوة، وحًـ احلروف، إؿومي فؽـ

 . افتـطع وجمووزة افتؽؾػ، ظـ بوفٌعد افؼرآن ؿورئ وخؾػوً  شؾػوً  افعؾؿ أهؾ أوىص وفذا وافتـطع،

ء: "افذهٌل اإلموم ؿول  يٌؼك افؼورئ ادجقد أن إػ يمدي زائد وحترير تـطع ؾقفؿ ادجقدة ؾوفؼرا

 اهلل ـتوب معوين تدبر ظـ ذفؽ يشغؾف بحقٌ دمقيدهو ذم وافتـطع احلروف، مراظوة إػ اهلؿي مكوف

 يـظر تعوػ، اهلل ـتوب بحػوظ مزدريوً  افـػس ؿقي وخيؾقف هلل افتالوة ذم اخلشقع ظـ ويكؾف تعوػ،

 [.25 ص افعؾؿ، زؽؾ". ]يؾحـقن ادًؾؿغ وأن ادؼً بعغ إفقفؿ

 ظـ افـؼقل مـ مجؾي وكؼؾ احلروف، خمورج ذم افقشقشي: افقشقشي مـ اهلل رمحف افؼقؿ ابـ احلوؾظ وّظد

 هدي تلمؾ ومـ بوحلرف، افـطؼ ذم وافغؾق افتـطع ـرهقا  إئؿي أن وادؼصقد: "ؿول ثؿ افعؾؿ أهؾ

 وافتشدق افتـطع أن فف تٌغ ؿراءهتؿ ظذ فًون ـؾ أهؾ وإؿراره وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 [.254/ 1 افؾفػون إؽوثي". ]شـتف مـ فقس احلروف إخراج ذم وافقشقشي

ر يؼقد وٓ  افذيـ افػـ هذا بلهؾ افتؽؾػ وحد اإلتؼون حد ذم وافعزة افتجقيد، إمهول إػ ذفؽ مـ افػرا

ه مـ إػ ادتصؾ بوإلشـود تؾؼقه  .افًالم ظؾقف جزيؾ ظذ ؿرأ

 :افعوذة افقصقي

 ؾقدظقه إفقف، ويػدوا ظـده افـوس جيتؿع أن حيى ممـ يؽقن أن بوهلل ؾلظقذـؿ ادًؾؿغ أحدـؿ يمم حغ

 .وافتؽؾػ فؾعجى ذفؽ
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 وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ؿرأ : "يؼقل ظـف اهلل ريض مغػؾ بـ اهلل ظٌد شؿعً: ؿول ؿرة بـ معوويي ظـ

 يؼرأ  ؾجعؾ فف مًر ذم وهق افػتح شقرة كزفً مرة: وؿول راحؾتف، ظذ افػتح شقرة مًره ذم افػتح ظوم

ع: ؿول راحؾتف ظذ  ظع افـوس جيتؿع أن أـره أن فقٓ - ؿرة ابـ يعـل - معوويي: ؾؼول: ؿول ؾقفو، ؾرجَّ

ءتف فؽؿ حلؽقً  [.794 ومًؾؿ ،4281 افٌخوري رواه". ]ؿرا

ءة هلؿ حيؽل أن يريد وهق ظـف، اهلل ريض ورظف إػ ؾوكظر   بؿـ ؾؽقػ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ؿرا

 .ذفؽ؟ يتعؿد

 كعؿف ؾعرؾف بف ؾليت افؼرآن وؿرأ  افعؾؿ تعؾؿ رجؾ" افؼقومي يقم ظؾقفؿ يؼه افذيـ افثالثي أول مـ إن

 وفؽـ ـذبً: ؿول افؼرآن، ؾقؽ وؿرأت وظؾؿتف، افعؾؿ تعؾؿً: ؿول. ؾقفو ظؿؾً ؾام: ؿول ؾعرؾفو،

 ذم أخؼل حتك وجفف ظذ ؾًحى بف ُأمر ثؿ ؿقؾ، ؾؼد ؿورئ، هق: فقؼول وؿرأت ظومل،: فقؼول تعؾؿً

 [.1905 مًؾؿ رواه". ]افـور

 خصف ؿد اهلل أن يعؾؿ أن بوفؼرآن افصقت حًـ اهلل رزؿف دـ يـٌغل: "اهلل رمحف أجري اإلموم: ؿول

 مـف ُيًتؿع أن إػ ادقؾ مـ وفقحذر فؾؿخؾقؿغ، ٓ هلل وفقؼرأ  بف، اهلل خصف مو ؿدر ؾؾقعرف ظظقؿ بخر

 بودؾقك وافصالت افدكقو، أبـوء واجلوه افثـوء حًـ إػ وادقؾ افدكقو، ذم رؽٌي افًومعغ ظـد بف فقحظك

 ظؾقف، ؾتـي صقتف حًـ يؽقن أن خػً ظـف هنقتف مو إػ كػًف موفً ؾؿـ افـوس، بعقام افصالت دون

ده وـون وافعالكقي، افن ذم وجؾ ظز اهلل خق إذا صقتف حًـ يـػعف وإكام  افؼرآن مـ يًتؿع أن مرا

 هذه ـوكً ممـ هنوهؿ ظام ويـتفقا  وجؾ، ظز اهلل رؽٌفؿ ؾقام ؾرؽٌقا  ؽػؾتفؿ، ظـ افغػؾي أهؾ فقـتٌف

 [.161 ص افؼرآن، أهؾ أخالق". ]افـوس بف واكتػع صقتف بحًـ اكتػع صػتف
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 : ظؼة احلوديي افقصقي

 ؿد فف ؾقؼقل أحَدـؿ افشقطون يليت حغ( بوفـػس افعجى) ادصوئى ومصقٌي أؾوت، آؾي مـ حذار

 مـ بوإلمومي أوػ وأنً وخوصتف، اهلل أهؾ مـ وأنً وؾالن، ؾالن مـ خر ؾلنً افؼرآن، حػظ أمتؿً

 . ظؿرو مـ وبوإلمورة زيد،

ـْفُ  َخْرٌ  َأنَوْ : )ؿول بؿـ افتشٌف مـ افؼرآن أهؾ يو احلذر ؾوحلذر : ص(. ]ضِغٍ  ِمـ َوَخَؾْؼَتفُ  كَّورٍ  ِمـ َخَؾْؼَتـِل مِّ

ـِ  َيْقمِ  إَِػ  َفْعـَتِل َظَؾْقَؽ  َوإِنَّ : )ظؾقف ؾحؼً[. 76 ي  [.78: ص(. ]افدِّ

 : ظؼة افثوكقي افقصقي

 كصقى ؾام ؾقف، وافغويل ظـف اجلوذم ؽر افؼرآن وحومؾ ادًؾؿ، افشقٌي ذي إـرام اهلل إجالل مـ إن

ءة ذم ومشوخيؽؿ أشوتذتؽؿ  بظفر افصوفح بدظوئؽؿ افـوس أوػ مـ ؾفؿ وإجالفؽؿ، تؼديرـؿ مـ افؼرا

 .معفؿ وتقاصؾؽؿ هلؿ، واشتغػورـؿ ظؾقفؿ، وثـوئؽؿ افغقى،

 مـ وافتآخل اهلل، ذم واحلى ادعومؾي، وحًـ اإلجالل، حؼ ظؾقؽؿ هلؿ افؼرآين، افدرس ذم ورؾوؿؽؿ

 .حؼف حؼ ذي فؽؾ ؾوظرؾقا  أجؾف،

 : ظؼة افثوفثي افقصقي

ْؾـَو إِذْ : )َاجلـ ظـ ؿقفف وجؾ ظز اهلل ـتوب ذم ؿرأتؿ فؼد ـَ  َكَػراً  إَِفْقَؽ  َسَ ِـّ  مِّ َتِؿُعقنَ  اجْلِ ًْ  َؾَؾامَّ  اْفُؼْرآنَ  َي

وهُ  ْقا  ُؿيِضَ  َؾَؾامَّ  َأنِصُتقا  َؿوُفقا  َحَيُ ـَ  َؿْقِمِفؿ إَِػ  َوفَّ ـِذِري و َؿْقَمـَو َيو َؿوُفقا * مُّ  َبْعدِ  ِمـ ُأنِزَل  ـَِتوبوً  َشِؿْعـَو إِكَّ

ؿوً  ُمقَشك و ُمَصدِّ َ َتِؼقؿٍ  َضِريٍؼ  َوإَِػ  احْلَؼِّ  إَِػ  هَيِْدي َيَدْيفِ  َبْغَ  حِّ ًْ ٌُقا  َؿْقَمـَو َيو* مُّ   َداِظَل  َأِجق
ِ
...(. بِفِ  َوآِمـُقا  اللَّ

 [.31 – 29: إحؼوف]

، مو ؾعؾتؿ ؾفال ، مو وصـعتؿ ؾعؾقا  .فؾـوس؟ وهدى خر مشوظؾ وــتؿ ودظقتؿ، ؾلنذرتؿ صـعقا
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ـْ : )افؼرآن ذم تؼرأوا أخؿ اهلل، ديـ إػ وافدظوة إنٌقوء، شر افؼرآن ذم تؼرأوا أخؿ ـُ  َوَم ًَ َـّ َؿْقًٓ  َأْح  ممِّ

  إَِػ  َدَظو
ِ
ـَ  إِكَّـِل َوَؿوَل  َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  اللَّ ِؾِؿغَ  ِم ًْ ُ  [.33: ؾصؾً(. ]اْد

 تلخذوا أن أنػًؽؿ ظذ أخذتؿ ؾفال افًٌقؾ، هذا يًؾؽقا  ومل افطريؼ، هذا يعرؾقا  مل أؿران ؾؾؽؿ

 ـون هدى إػ دظو ومـ ـػوظؾف، اخلر ظذ ؾوفدال مًرـؿ، ويًروا شؾؽتؿ، مو يًؾؽقا  أن إػ بلجدهيؿ

 .صقئوً  أجقرهؿ مـ ذفؽ يـؼص ٓ تٌعف مـ أجقر مثؾ فف

بعي افقصقي  : ظؼة افرا

 بققت مـ بقً ذم رـٌتف ؾقثـل وحتػقظف، فتدريًف بوفتصدي افؼرآن حػظ بعد بعضؽؿ ظذ اهلل يؿـ ؿد

كف، إفقف يتطؾع ممو ـثر ظـ ذفؽ ؾقشغؾف وحيػظفؿ، افـوصئي فقعؾؿ اهلل  وؿتف خالصي ظؾقف ويلخذ أؿرا

 أوػ ادؽون هذا ؽر أن أو حمدود، إكتوجف أن أو مقضـ، ظـ فف يٌحٌ أن كػًف حتدثف ؾؼد جفده، وثؿرة

 . بريؼوً  وأخؿع كتوجوً  أـثر افدظقة ذم جموٓت يًؾؽ ممـ ؽره يرى وؿد بف،

 .وظؾؿف افؼرآن تعؾؿ مـ وخرـؿ ظؿقؿ، خر ظذ ؾلنتؿ وثغقرـؿ مقاضـؽؿ ذم اهلل ؾوهلل

 .دمووزهو إػ ويدظق افسبقيي، ادقاضـ بػشؾ يـودي افذي افـشوز افصقت تًؿعقا  أن وإيوـؿ

 : ظؼة اخلومًي افقصقي

 صذ حمؿد كٌقـو ظـ ورثـوهو افتل بوفًـي افتؿًؽ افؽريؿ فؾؼرآن وافتعوهد افتالوة دوام ظذ يعغ ممو إن

 ممـ ؿقم وهجرهو ـثر، جفؾفو افتل افًـي هذه افؼرآن، حتزيى: بعده افـوس خر وظـ وشّؾؿ ظؾقف اهلل

 .ـتوبف بحػظ ظؾقفؿ اهلل مـ

 أصقم ــً: مًؾؿ ظـد وفػظف - ظـفام اهلل ريض - ظؿرو بـ اهلل ظٌد حديٌ افًـي هذه ذم وإصؾ

 ؾلتقتف يل أرشؾ وإمو وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل فرشقل ذـرت ؾنمو: ؿول فقؾي، ـؾ افؼرآن وأؿرأ  افدهر
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: ؿول اخلر، إٓ أرد ومل اهلل، كٌل يو بذ: ؿؾً. فقؾي؟ ـؾ افؼرآن وتؼرأ  افدهر تصقم أنؽ أخز أخؿ: "ؾؼول

 ....أجوم ثالثي صفر ـؾ مـ تصقم أن بحًٌؽ ؾنن

ه: ؿول. ذفؽ مـ أؾضؾ أضقؼ إين اهلل كٌل يو: ؿؾً: ؿول. صفر ـؾ ذم افؼرآن واؿرأ : ؿول ثؿ  ـؾ ذم ؾوؿرأ

ه: "ؿول ذفؽ مـ أؾضؾ أضقؼ إين اهلل كٌل يو ؿؾً: ؿول. ظؼيـ  ؾنن ذفؽ: ظذ تزد وٓ شٌع ذم ؾوؿرأ

 وؿول: ؿول ظذ، ؾشدد ؾشددت: ؿول" حؼو ظؾقؽ وجلًدك حؼًو، ظؾقؽ وفزورك حؼًو، ظؾقؽ فزوجؽ

 ".ظؿر بؽ يطقل فعؾؽ: وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل: يل

 اهلل صذ افـٌل رخصي ؿٌؾً أين وددت ـزت ؾؾام. وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل: يل ؿول افذي إػ ؾكت

 ورواه مقوعو، ،15 ذم افٌخوري مـفؿ إئؿي مـ مجع رواه مشفقر، ضقيؾ حديٌ وهق". ]وشّؾؿ ظؾقف

 [.وؽرهؿ ،1159 مًؾؿ

 حزبف ظـ كوم مـ: "وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول: ؿول - ظـف اهلل ريض - اخلطوب بـ ظؿر وظـ

ه مـف رء ظـ أو ه ـلنام فف ـتى افظفر وصالة افػجر صالة بغ ؾقام ؾؼرأ  مًؾؿ رواه". ]افؾقؾ مـ ؿرأ

747.] 

 ؾؼول أحزبف، مو: ؾؼؾً افؼرآن؟ تؼرأ  ـؿ ذم: يل ؾؼول مطعؿ بـ جٌر بـ كوؾع شلخـل: "ؿول اهلود ابـ وظـ

 أبق رواه". ]افؼرآن مـ جزءاً  ؿرأت: ؿول وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؾنن أحزبف، مو تؼؾ ٓ: كوؾع يل

 [.751 -ادختك ذم ـام - افؾقؾ ؿقوم ذم وادروزي ،2931 داود

 ؾـّزفقا  ثؼقػ وؾد ذم وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظذ ؿدمـو: "وفػظف افثؼػل حذيػي بـ أوس وظـ

 يلتقـو ؾؽون فف، ؿٌي ذم موفؽ بـل وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل وأنزل صعٌي، بـ ادغرة ظذ إحالف

 ؿقمف مـ فؼل مو حيدثـو مو وأـثر رجؾقف، بغ يراوح حتك رجؾقف ظذ ؿوئام ؾقحدثـو افعشوء بعد فقؾي ـؾ
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 بقــو احلرب شجول ـوكً ادديـي إػ خرجـو ؾؾام مًتذفغ مًتضعػغ ــو شقاء وٓ: ويؼقل ؿريش مـ

 .ظؾقـو ويدافقن ظؾقفؿ كدال وبقـفؿ

 افؾقؾي ظؾقـو أبطلت فؼد اهلل، رشقل يو: ؾؼؾً ؾقف، يلتقـو ـون افذي افقؿً ظـ أبطل فقؾي ذات ـون ؾؾام

 .أمتف حتك أخرج أن ؾؽرهً افؼرآن مـ حزيب ظع ضرأ  ؾنكف: ؿول

 ثالث: ؿوفقا  افؼرآن؟ حتزبقن ـقػ: وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أصحوب ؾًلخً: أوس: ؿول

 وأبق ،5431 موجف ابـ أخرجف". ]ادػصؾ وحزب ظؼة وثالث ظؼة وإحدى وتًع وشٌع ومخس

 ابـ واحلوؾظ اإلحقوء ختريٍ ذم افعراؿل احلوؾظ حًـف فؽـ افعؾؿ، أهؾ بعض ووعػف ،3931 داود

 يٌتدئ ادػصؾ أن ظذ بف حمتجو تػًره ذم ـثر ابـ احلوؾظ وأورده. ظالن ٓبـ افػتقحوت ذم ـام حجر

ء بوفًقر افتحزيى ظـ حديثف ذم تقؿقف ابـ اإلشالم صقخ بف واحتٍ. ق شقرة مـ  [.وإجزا

 ظذ وحيرصقن افًـي هبذه يعتـقن بعدهؿ ومـ ظؾقفؿ اهلل روقان افصحوبي مـ افًؾػ ـون وؿد

تر وؿد - شٌع ذم خيتؿ ـون ومعظؿفؿ - تطٌقؼفو  ظـفؿ ورد وممو ظؾقفؿ اهلل روقان افًؾػ ظـ ذفؽ تقا

  -: ذفؽ ذم

 ظذ أو ؾرار ظذ جوفًي وأنو شٌعل ؿوفً أو جزئل ٕؿرأ  إين: "ؿوفً ظـفو اهلل ريض ظوئشي ظـ

 .هيري

 ظذ افرجؾ وحيوؾظ شٌع ذم اؿرأوه ثالث، مـ أؿؾ ذم افؼرآن يؼرأ  ٓ: "- ظـف اهلل ريض - اهلل ظٌد: وؿول

 .حزبف

 جزئل هذا: ؾؼول فف ؾؼؾً ادصحػ ذم يؼرأ  وهق ظؿرو بـ اهلل ظٌد ظذ دخؾً: "ؿول خقثؿي وظـ

 ". افؾقؾي بف أؿرأ  افذي
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 افؼرآن ؾضوئؾ بؽتى ؾعؾقف ادزيد أراد ومـ يطقل، وأخٌورهؿ أؿقاهلؿ مـ افشقاهد ذـر ذم وآشتطراد

 .ادزيد ؾػقفو صقٌي أيب ابـ ومصـػ

 ذم وأضول اإلشالم صقخ ادًلخي هذه كوؿش وؿد بوٕجزاء، ٓ بوفًقر افتحزيى يؽقن أن وافًـي

 [.114 -409/ 13 افػتووى اكظر. ]تؼريرهو

 : وأخراً 

 مـ بعضوً  ادؼوم هذا ذم فؽ أذـر وأنو افؼرآن، حوؾظ إيصوء ظذ ظؾقفؿ اهلل روقان افًؾػ دأب فؼد

 .بذفؽ وإيوك يـػعـو أن اهلل ظؾ كصحفؿ، ومجقؾ وصويوهؿ، درر

 كؼرأ  وكحـ وشّؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظؾقـو خرج: ؿول ظـفام اهلل ريض اهلل ظٌد بـ جوبر ظـ

 ـام يؼقؿقكف ؿقم شقليت. حًـ ؾؽؾ اؿرأوا: "ؾؼول ؾوشتؿع: ؿول وإظرايب، إظجؿل وؾقـو افؼرآن

 أخالق ذم وأجري ،830 داود وأبق ،14849 أمحد رواه". ]يتلجؾقكف وٓ يتعجؾقكف افؼدح، يؼقؿقن

 [.  28 افؼرآن أهؾ

 افؼرآن ؾعظؿ ثالثامئي مـ ؿريى وهؿ افؼرآن ؿرأوا افذيـ - ظـف اهلل ريض - إصعري مقشك أبق ومجع

ً، فؽؿ ـوئـ افؼرآن هذا إن: "وؿول  اتٌع مـ ؾنكف يتٌعؽؿ: وٓ افؼرآن ؾوتٌعقا  وزرًا، ظؾقؽؿ وـوئـ ذخرا

 افدارمل أخرجف". ]افـور ذم ؾؼذؾف ؿػوه ذم بف زخ افؼرآن اتٌعف ومـ اجلـي، ريوض ظذ بف هٌط افؼرآن

 [.3 افؼرآن ؾضوئؾ ذم وأجري ،3328

 مـ أحد إػ حوجي فف يؽقن ٓ أن افؼرآن حلومؾ يـٌغل: "ؿول أنف اهلل رمحف ظقوض بـ افػضقؾ وظـ

 أن فف يـٌغل ٓ اإلشالم رايي حومؾ افؼرآن حومؾ: وؿول. إفقف اخلؾؼ حقائٍ تؽقن أن ويـٌغل اخلؾؼ،

/ 8 كعقؿ وأبق ،37 أجري رواه". ]يؾفق مـ مع يؾفق وٓ يًفق، مـ مع يًفق وٓ يؾغق، مـ مع يؾغق

92.] 
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 أن افؼرآن حلوؾظ يـٌغل ٓ افؽتوب وهذا - افؼرآن أهؾ أخالق ـتوبف ذم أجري اإلموم وصقي أمجؾ ومو

ءتف ظـ يتخؾػ  فف يـٌغل مو ؾلول: " اهلل رمحف: ؿول يًراً، مـفو أجتزئ ضقيؾي وصقي وهل - ومتعـف ؿرا

 بصراً  ومًؽـف، ومؾًٌف ومؼبف مطعؿف ذم افقرع بوشتعامل وافعالكقي افن ذم اهلل تؼقى يًتعؿؾ أن

 حوؾظوً  أمره، مـ ؾًد مو بنصالح مفؿقموً  صلنف، ظذ مؼٌالً  ديـف، ظذ حيذرهؿ ؾفق أهؾف، وؾًود بزموكف

 [.77ص افؼرآن، أهؾ أخالق". ] فؽالمف ممقزاً  فؾًوكف

 أمر مو اتٌوع مـ اهلل أخزمف حو افػفؿ إيؼوع مهف وظؼؾ، ؾفؿ ؾٌحضقر افؼرآن درس إذا: "أجضوً  وؾقفو

 مـ أـقن متك ؽره؟ ظـ بوهلل أشتغـل متك مهتف افًقرة؟ أختؿ متك فمهت فقس هنك، ظام وآكتفوء

 مـ أـقن متك اخلوصعغ؟ مـ أـقن متك ادتقـؾغ؟ مـ أـقن متك ادحًـغ؟ مـ أـقن متك ادتؼغ؟

 ذم أزهد متك افراجغ؟ مـ أـقن اخلوئػغ؟متك مـ أـقن متك افصودؿغ؟ مـ أـقن متك افصوبريـ؟

ترة؟ افـعؿ أظرف متك افذكقب؟ مـ أتقب متك أخرة؟ ذم أرؽى متك افدكقو؟  ظؾقفو؟ أصؽره متك ادتقا

 حؼ اهلل ذم أجوهد متك هتقى؟ مو ظذ كػز أؽؾى متك أتؾق؟ مو أؾؼف متك اخلطوب؟ اهلل ظـ أظؼؾ متك

 حؼ اهلل مـ أشتحقل متك ؾرجل أحػظ متك ضرذم؟ أؽض متك فًوين؟ أحػظ متك اجلفود؟

 [.79 افؼرآن، أهؾ أخالق...". ]احلقوء؟

 ـتوب حؼ ذم مؼك وعقػ ظٌد ؿؾؿ مـ تًطره تقن مو وهذا ادؼؾ، جفد هذا افؽريؿ أخل وأخراً 

 .وتعوػ تٌورك اهلل

 حجي واجعؾف افؽريؿ، ـتوبؽ صػوظي بف وارزؿـل ؾقف، وبورك حًـويت، مقزان ذم اجلفد هذا اجعؾ مهللا

 .بـقن وٓ مول يـػع ٓ يقم يل

 .افؼرآن خؾؼف ـون مـ ظذ وشؾؿ اهلل وصذ

 11573 افريوض 52960 ب ص، افدويش اهلل ظٌد بـ حمؿد
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 ذم اخِلتوم ...

 ـ  .اخلري فؾعؿؾ افتَّطقيريي ادشوريع تـؿقي ذم معـو ذيؽوً  ـُ

 وفقي ٓبوز جمؿقظي ذـي  .(ُمعتؿد خزة بقً) ادحدودة افدَّ

 اإلفؽسوين افزيد :lapaz-group@live.com 

 حمؿد كٌقـو هدي ؾقف ُمتٌَّعغ، تعوػ فقجففتؽقن أظامفـو خوفصي  وأن، افؼٌقل اهلل كًلل ☺. 

ورات ظذ وادُؼف ادؽتى ُمدير ادًُوظد ادُدير  افدَّ

 صوهغ حمؿد. م

00201005654207 

mshahin87@live.com 

 افداؽًتوين ؽوزي/  افشقخ

00201115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :كرجق زيورة مقاؿعـو وصػحوتـو فؾؿزيد 

o شؿل ادقؿع  group.com-http://lapaz افرَّ

o افػقًٌقك صػحي https://www.facebook.com/lapazpage 

o افتقيس صػحي https://twitter.com/lapaz_group 

o راشوت افتَّؼورير صػحي  http://tqrir.wordpress.com/lapaz وافدِّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افّصوحِلوت

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

