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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأصلي وأسلم على خري خلقه سيدنا حممد  وعلى آله وصحبه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فألن القرآن الكرمي يتشكل من نسق من املفاهيم إذا تتحقق كليات اإلسالم بتحقيقها  ،وتفوت بفواهتا
؛ كانت خالصة ما يطلبه املسلم من القرآن فهم صحيح يسوق إىل عمل سليم  ،إذ يرتتب على معرفة مراد
اهلل عز وجل وفهمه لزوم كمال االمتثال له.
وألن اإلنسان يف مسرية حياته حيتاج إىل دليل ينري له الدروب ،ويقيه املزالق والعثرات؛ كان البد له من
الرتدد املنظم والراتب بالبصر والبصرية على آيات اهلل عز وجل ،مبعىن أن يكون للمسلم ورد قرآين ال يطغى
فيه الكم على الكيف ،فتنمحي هبذا الطغيان آثار الورد ومثراته ،ويصبح القارئ جمرد آلة تردد دون أن حتقق
الفائدة املرجوة من هذا الرتديد ،ويف الوقت نفسه ال يشغل فيه الكيف عن املرور بآيات اهلل تعاىل من أوهلا
إىل آخرها مرورا ينفي عن صاحبه صفة هجر القرآن اليت يشكو الرسول  صاحبها إىل ربه عز وجل.
ومن هنا تأيت أمهية دراسة مسألة أثر الورد اليومي يف تدبر القرآن وحتقيق آثاره هبدف ضبط تعامل املسلم
مع كتاب اهلل عز وجل بفقه املوازنة بني الكم والكيف ،حبيث ال يطغى األول على الثاين ،وال يهدر الثاين
األول.
وقد اتبعت يف هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وجاءت يف مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة.
أما المقدمة فبينت فيها أمهية املوضو وخطة عملي فيه.
وفيي المبحييأل األو بينتت متتدلول التتورد  ،ومشتروعيته ،واختتتالف أهتل العلتتم يف مقتداره ،مث بينتتت الترأي
الراجح يف مقداره.
وفييي المبحييأل الثيياني بينتتت أثتتر التتورد اليتتومي يف تتتدبر القتترآن وحتقيتتق آثتتاره  ،والتتيت تتجلتتى يف مصتتاحبة
الق تترآن يف ك تتل ح تتال ،والتعل تتق الوج تتداين ب تته ،وترس تتي مب تتدأ املرجعي تتة القرآني تتة ،والتفاع تتل م تتع ال تتن الق تترآين،
واالنتقتتال متتن املعتتاين املقصتتودة أصتتال إىل املقصتتودة لزوم تا ،وحتقتتق النظتترة الكليتتة والرديتتة املقاصتتدية ،وصتتيانة
الن

القرآين من الشطحات الذاتية ،وحتقق الغاية النهائية للورد ،وفرز أصحاب األوراد ألنفسهم.
ويف اخلامتة ذكرت أهم نتائج الدراسة ،مث أتبعتها بقائمة املراجع.
واهلل أسأل أن جيعل عملي خالصا لوجهه ،وان ينفعين واملسلمني به يف الدنيا واآلخرة.
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المبحأل األو
مدلو الورد ومشروعيته ومقداره
مدلو الورد:
الورد بالكسر :اجلزء ،يقال :قرأت وردى ،أي النصيب من القرآن ،ويقتال :لفتالن كتل ليلتة ورد متن القترآن
()0
يقرأه ،أي مقدار معلوم إما سبع ،أو نصف السبع ،أو ما أشبه ذلك.
قتتال أبتتو أستتيد رضتتي اهلل عنتته :منتتت البارحتتة عتتن وردي حت أصتتبحت ،فلمتتا أصتتبحت استترتجعت ،وكتتان
()2

وردي سورة البقرة ،فرأيت يف املنام كأن بقرة تنطحين.
ويطلق على الورد القرآني مصطلحات أخرى:

أوله ييا :الحي ي  :قتتال ابتتن ف تتار ":احلتتاء وال تزاي والب تتاء أصتتل واحتتد وه تتو جتم تتع الش تتيء  ،فمتتن ذل تتك
"احلتزب" اجلماعتة متن النتا  ،قتال تعتاىلُ :كتل زح ٍتز ِب
ب زمبتا لتديٍ زه ٍم ف زر ُحتون )2(والطائفتة متن كتل شتيء حتزب،
يقال :قرأ حزبه من القرآن" ) (.قال الزخمشري":واحلزب ىف األصل :الطائفة متن النتا  ،فستمى التورد بته؛ ألنته
طائفة من القرآن" )5(.وقال ابن اجلزري":احلتزب :متا جيعله الرجل على نفسه من قراءة أو صالة كتال ت زورد ،ومنته
( )

حديث أو بن حذيفة :سألت أصحاب رسول اهلل  كيف حتزبون القرآن؟".

وقد استخدم رسول اهلل  هذا املصتطلح يف قولته":متن نتام عتن حزبته أو عتن شتيء منته ،فقترأه فيمتا بتني
( )

صالة الفجر وصالة الظهر؛ كتب له كأمنا قرأه من الليل".

وهذا احلديث يدل على مشروعية اختاذ ورد من القرآن الكترمي يف الليتل ،وعلتى مشتروعية قهتائه ،إذا فتات
( )
لنوم أو لعذر من األعذار ،وأن من فعله ما بني صالة الفجر إىل صالة الظهر كان كمن فعله يف الليل.
وملا قال له أصحابه رضي اهلل عنهم :لقتد أبطتأت علينتا الليلتة ،قتال ":إنته طترأ علتى حتز متن القترآن،
( )0انظر :لسان العرب البن منظور ،مادة :و ر د.
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص .2
( )2سورة املؤمنون.52 :
( ) انظر :معجم مقاييس اللغة البن فار  ،مادة ح ز ب.
( )5الفائق للزخمشري .25 /2
( ) انظر :النهاية يف غريب األثر البن اجلزري  2 /0بتصرف.
( ) أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها ،باب جامع صالة الليل ( 505/0
( ) انظر :حتفة األحوذي للمباركفوري .051/2
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).

()2

فكرهت أن أخرج ح أمته" )0(.وهلذا قال ابن القيم ":كان له  حزب يقرده وال خيل به".

أئمتتة احلتتديث كتتأ داود ،ومالتتك ،وابتتن عبتتد ال ت بتحزيتتب القتترآن )2(.وقتتال نتتافع":ال

كمتتا ب تتوب بع ت

()5

تقل :ما أحزبه" ) (.أي ال تنكر من التحزيب ،واختاذ كل جزء حزبا له.

ثانيها :الج ء :وقد ورد مصطلح اجلزء مراد بته التورد يف قتول رستول اهلل ":قترأت جتزءا متن القترآن"

( )

( )

وهو املعىن من احلزب.

واس تتعملته الستتيدة عائشتتة رضتتي اهلل عنهتتا هب تذا اللف ت أيه تا يف قوهلتتا":إين ألق ترأ جزئتتي ،أو قالتتت حتتز ،
( )
وإين ملهطجعة على السرير".
وعتتن ستتعيد بتتن جبتتري أنتته قتتال :رمبتتا نزلتتت وأنتتا يف الستتفر ألقهتتي حتتاجيت متتن الغتتائط والبتتول ،فمتتا أحلتتق
بأصتتحا حت أقترأ جتتزءا متتن القتترآن قبتتل أن أتوضتتأ ) (.وعنته أيهتا أن عبتتد اهلل بتتن عبتتا وعبتتد اهلل بتتن عمتتر
()01
رضي اهلل عنهم كانا يقرآن أجزاءمها بعدما خيرجان من اخلالء.

مشروعية الورد القرآني:
تهمنت السنة النبوية املطهرة أدلة كثرية على مشروعية الورد القرآين ،ومنها ما يأيت:
 )0عتتن عبتتد اهلل بتتن عمتترو رضتتي اهلل عنهمتتا قتتال :قتتال رستتول اهلل  ":اقتترأ القتترآن يف شتتهر"
()00
قلت :إين أجد قوة ،ح قال ":فاقرأه يف سبع ،وال تزد على ذلك".
 )2عتن عمتر بتتن اخلطتاب رضتي اهلل عنتته قتال :قتال رستتول اهلل ":متن ن تتام عتتن حزبته ،أو عتتن
( )0أخرجه ابن ماجه يف إقامة الصالة ،باب يف كم يستحب خيتم القرآن .)02 5( 2 /0
( )2زاد املعاد البن القيم . 2/0
( )2انظر :سنن أ داود  ،55/2واملوطأ لإلمام مالك  ،211/0واالستذكار البن عبد ال . 5/2
( ) انظر :سنن أ داود .55/2
( )5انظر :عون املعبود .0 /
( ) أخرجه أبوا داود يف الصالة  ،باب حتزيب القرآن .)02 2( 55/2
( ) انظر :عون املعبود .0 /
( ) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  .2 1/0ويف قول عائشة رضي اهلل عنها دليل على جوز قراءة القرآن على كل هيئة
يتيسر لإلنسان قراءته عليها ،سواء كان القارئ جالسا أو نائما أو ماشيا يف الطريق ،بشرط أن تكون هذه اهليئة مصحوبة
بالتوقري والتعظيم القليب.
( ( أخرجه ابن أ شيبة يف مصنفه . /0
( )01أخرجه ابن أ شيبة يف مصنفه . /0
).
( )00أخرجه البخاري يف فهائل القرآن ،باب يف كم يقرأ القرآن ( 0 2 /
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()0

شيء منه؛ فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر؛ كتب له كأمنا قرأه من الليل".

 )2عن أو بن حذيفتة الثقفتي رضتي اهلل عنته قتال :قتدمنا علتى رستول اهلل  يف وفتد ثقيتف،
فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء ،فيحدثنا قائما على رجليه حت يتراوح بتني رجليته ،وأكثتر متا حيتدثنا
متا لقتي متتن قومته متن قتري  ،فلمتا كتان ذات ليلتتة أبطتأ عتن الوقتتت التذي كتان يأتينتتا فيته ،فقلتت :يتتا
رستتول اهلل ،لقتتد أبطتتأت علينتتا الليلتتة ،قتتال":إنتته طترأ علتتى حتتز متتن القتترآن ،فكرهتتت أن أختترج حت
أمته" قال أو  :فسألت أصحاب رسول اهلل  كيف حتزبون القرآن؟ قالوا :ثتال  ،ومختس ،وستبع،
()2

وتسع ،وإحدى عشرة ،وثال عشرة ،وحزب املفصل.

وتتجلى حكمة مشروعية الورد القرآين يف حتقيقه هلدي الرسول  يف املداومتة علتى العمتل الصتاح ،وفيته

تأ بالسلف الصاح يف حرصهم علتى ذلتك ،فهتال عتن االلتتزام بتاألمر النبتوي بتعاهتد القترآن الكترمي حت ال
يتفلتتت متتن اإلنستتان متتا حفظتته  ،فعتتن أ موستتى األشتتعري رضتتي اهلل عنتته عتتن النتتيب  قتتال" :تعاهتتدوا هتتذا
القرآن ،فتو التذي نفتس حممتد بيتده هلتتو أشتتد تفلتتا متن اإلبتل يف عقلهتا" )2(.وعتن عبتد اهلل بتن عمتر رضتي اهلل
عنهما قال :قال رسول اهلل ":إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقلة ،إن عاهد عليهتا أمستكها ،وإن
( )
أطلقها ذهبت".
واملتراد بالصتتاحب :التتذي ألفتته .قتتال عيتتا  :املؤالفتتة املصتتاحبة ،أي ألتتف تالوتتته ،وهتتو أعتتم متتن أن يألفهتتا
نظترا متن املصتتحف أو عتن قهتر قلتتب؛ فتإن التذي يتتداوم علتى ذلتك يتتذل لته لستانه ويستتهل عليته قراءتته ،فتتإذا
()5
هجره ثقلت عليه القراءة ،وشقت عليه.
شتتبه  در القتترآن واستتتمرار تالوتتته ب تربط البعتتري التتذي خيشتتى منتته الش تراد ،فمتتا زال التعاهتتد موج تتودا
فاحلف موجود ،كما أن البعري ما دام مشدودا بالعقال فهتو حمفتو  ،وخت اإلبتل بالتذكر؛ ألهنتا أشتد احليتوان
( )
اإلنسي نفورا ،ويف حتصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.
ومن حكم مشروعية الورد القرآين أن صتاحبه حيظتى بالفهتل املرتتتب علتى قتراءة ورده ،وهتو الفهتل التذي
دلت عليه نصوص قرآنية ونبوية ،ومن هذه النصوص ما يأيت:

( )0سبق خترجيه.
( )2أخرجه ابن ماجه يف إقامة الصالة ،باب يف كم يستحب خيتم القرآن.)02 5( 2 /0
( )2أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها ،باب األمر بتعهد القرآن.) 0( 5 5/0
( ) أخرجه مسلم يف صالة املسافرين ،باب األمر بتعهد القرآن .) ( 5 2/0
( )5انظر :فتح الباري البن حجر . /
( ) املصدر السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
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تاه ٍم زس نترا وعالنزيتة يت ٍر ُجتون
تاموا َّ
الصتالة وأنٍتف ُقتوا ََّتا رزقٍتن ُ
 قوله تعاىل:إ َّن الَّذين يتٍتتلُتون كتتاب اللَّته وأق ُ
()0
زجتارة ل ٍن تتبُور.
 عتتن عائشتتة رضتتي اهلل عنهتتا قالتتت :قتتال رستتول اهلل ":املتتاهر بتتالقرآن متتع الستتفرة الكترام الت رة،
()2
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران".
 عن ابن مسعود رضي اهلل عنته قال :قال رستول اهلل ":من قترأ حرفتا متن كتتاب اهلل فلته حستنة،
()2
واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول أمل حرف ،ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف".
 عن أ أمامة رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل  يقول":اقردوا القرآن فإنه يتأيت يتوم القيامتة
( )
شفيعا ألصحابه".

مقدار الورد القرآني:
 استحب ابن قدامة املقدسي أن يُقرأ القترآ ُن الكترميُ كتامال يف كتل ستبعة أيتام ،ليكتون لته ختمتة يف
()5

كل أسبو  ،وإن قرأه يف ثال فحسن.

 والستتبع أوىل عنتتد ابتتن تيميتتة ،وهلتتذا قتتال":مل يُعلتتم متتن الصتتحابة رضتتي اهلل عتتنهم علتتى عهتده 
من دوام على ذلتك؛ أعتين علتى قراءتته دائمتا فيمتا دون الستبع؛ وهلتذا كتان اإلمتام أمحتد رمحته اهلل
يقتترده يف كتتل ستتبع" ) (.وعتتن القاستتم بتتن عبتتد التترمحن قتتال كتتان عثمتتان رضتتي اهلل عنتته يفتتتتح ليلتة
اجلمعتتة بتتالبقرة إىل املائتتدة وباألنعتتام إىل هتتود وبيوستتف إىل متترمي وبطتته إىل طستتم موستتى وفرعتتون
وبتتالعنكبوت إىل ص وبتنزيتتل إىل التترمحن مث خيتتتم فيفتتتتح ليلتتة اجلمعتتة وخيتتتم ليلتتة اخلمتتيس ،وعتتن
شعبة عن حممد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال مسعتت عبتد الترمحن بتن عبتد اهلل بتن مستعود
يقول كان عبد اهلل بن مستعود يقترأ القترآن يف غتري رمهتان متن اجلمعتة إىل اجلمعتة ويف رمهتان يف
( )

ثال باب سرية متيم الداري رضي اهلل عنه.

( )0سورة فاطر.2 :
( )2أخرجه البخاري يف التفسري ،باب تفسري سورة عبس .) 52( 0 2/
( )2أخرجه الرتمذي يف فهائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر )2 01( 0 5/5وقال:
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
( ) أخرجه مسلم يف صالة املسافرين  ،باب فهل قراءة القرآن .) 1 ( 552/0
( )5انظر :املغين البن قدامة . 5 /0
( ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري . 1 /02
( ) انظر :البيان يف عد آي القرآن للداين .225،222/0
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ترخ
 وتت ن
()0
عفان رضي اهلل عنه.

عاعتتات متتن الستتلف يف ختمتته يف أقت نتل متتن ثالثتة أيتتام ،ومتتنهم أمتتري املتتؤمنني عثمتتان بتتن
()2

 وكره عاعة من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة.

قال ابن كثري":وقد كره غتريُ واحتد متن الستلف قتراءة القترآن يف أقتل متن ثتال  ،كمتا هتو متذهب أ عبيتد
وإسحاق بن راهويه ،وغريمها من اخللف . . .ويف املسند عن عبد الترمحن بتن شتبل مرفوعتا :اقتردوا القترآن ،وال
تغل توا فيتته ،وال جتف توا عنتته ،وال تتتأكلوا بتته ،وال تستتتكثروا بتته )2(.فقولتته :ال تغل توا فيتته أي :ال تبتتالغوا يف تالوتتته
( )

بسرعة يف أقصر مدة ،فإن ذلك ينايف التدبر غالبا ،وهلذا قابله بقوله :وال جتفوا عنته أي :ال ترتكتوا تالوتته".
()5
تالوته" ) (.فاجلفاء عنه التقصري ،والغلو التعمق فيه ،وكالمها شنيع ،وقد أمر اهلل بالتوسط يف األمور.

وسب كراهة السلف لذلك أن رسول اهلل  قد صترح يف حتديث ستابق بأنته ال يفقته القترآن متن قترأه يف
( )

أقل من ثال ليال ،وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :وال أعلم نيب اهلل  قرأ القرآن كله يف ليلة.

ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنته وهتو متن التذين ععتوا القترآن يف حياتته  ) ( كتره أن يُقترأ القترآن الكترمي يف
( )
أقل من ثال  ،كما قال أبو العالية ،وقد ذكره ابن كثري وصححه.
ورووا عتتن عبتتد اهلل بتتن مستتعود رضتتي اهلل تع تتاىل عنتته أنتته قتتال":متتن ق ترأ الق تترآن يف أقتتل متتن ث تتال ؛ فه تتو

راجتتز" ) (.وإمنتتا مستتاه راجتتزا ألن الرجتتز أختتف علتتى لستتان املنشتتد ،واللستتان بتته أستتر متتن القصتتيد ،قتتال أبتتو
إسحاق :إمنا مسي الرجز رجزا؛ ألنه تتتواىل فيته يف أولته حركتة وستكون مث حركتة وستكون إىل أن تنتهتي أجتزاده،
يشت تبه ب تتالرجز يف رج تتل الناق تتة ورع تتدهتا ،وه تتو أن تتح تتر وتس تتكن ،مث تتح تتر وتس تتكن ،وقي تتل :مست تي ب تتذلك
()01

الضطراب أجزائه وتقارهبا ،وقيل :ألنه صدور بال أعجاز.

( )0فهائل القرآن البن كثري ص .02
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي .22/0
( )2أخرجه أمحد يف املسند  . 2 /2قال اهليثمي :ورجاله رجال الصحيح .انظر  :جممع الزوائد .2 /
( ) انظر :فهائل القرآن البن كثري ص.02 –025
( )5انظر :في القدير للمناوي . /2
( ) أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها ،باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مر .) ( 205/0
( ) انظر :اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم . 2 /
( ) أخرجه ابن أ شيبة يف مصنفه  ، 2 2/2وانظر :فهائل القرآن البن كثري ص . 02
( ) أخرجه الط اين يف املعجم الكبري  ) 15– 10( 0 2/قال اهليثمي :ورجاله رجال الصحيح .انظر :جممع
الزوائد .2 /2
( )01انظر :لسان العرب البن منظور ،مادة ر ج ز.
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ومل جيوز ابن حزم قراءة أكثر من ثلث القرآن يف يوم وليلتة ،وقتال" :فتإن قيتل :قتد كتان عثمتان خيتتم القترآن
ِب
ز ز
الرس ز
ز
تول إزن ُكنتتُ ٍم
يف ليلة؟ قلنا :قد كره ذلك ابن مسعود ،وقتال تعتاىل:فتإن تتنتاز ٍعتُ ٍم زيف ش ٍتيء فت ُتردوهُ إىل اللنته و َّ ُ
تتُ ٍؤزمنُون بزاللن زه والٍيتوزم ز
اآلخ زر ذلزك خٍيتر وأ ٍحس ُن تتأٍ زويال )0( وستنة رستول اهلل  كمتا ذكرنتا .فتإن ذكتروا حتديثا
ٍ
حديثا رويناه عن عطاء بتن الستائب عتن أبيته عتن عبتد اهلل بتن عمترو بتن العتاص أنته ستأل النتيب  كيتف أقترأ
القرآن؟ قتال":اقترأه يف يتوم وليلتة ،ال تتزد علتى ذلتك" قلنتا :إن روايتة عطتاء هلتذا اخلت مهتطربة معلولتة ،وعطتاء
قتد اختتلط بتآخره ،وقتد روينتا هتذا اخلت نفسته متن طريتتق محتاد بتن ستلمة عتن عطتاء عتن أبيته عتن عبتد اهلل بتتن
عمرو أن رسول اهلل  قال له":اقرأ القرآن يف شتهر" قتال :فناقصتين وناقصتته .قتال عطتاء :فاختلفنتا عتن أ ،
()2
فقال بعهنا :سبعة أيام ،وقال بعهنا :مخسة .فعطاء يعرتف باختالفهم على أبيه وأنه مل حيقق ما قال".

الراجح في مقدار الورد القرآني:
أكثر العلماء – وهو ما أرجحه  -يرون أن الورد القرآين ال تقدير فيه ،وأنه خيتلتف بتاختالف األحتوال
واألشخاص ،فمن كان من أهل الفهم وتدقيق النظر والفكر؛ استحبوا له أن يقتصر على القدر التذي ال خيتل
باملقصتتود متتن التتتدبر واستتتخراج املعتتاين ،وكتتذا متتن كتتان لتته شتتغل بتتالعلم أو غتتريه متتن مهمتتات التتدين ومصتتاح
املسلمني العامة يستحب له أن يقتصر متن القترآن الكترمي علتى القتدر التذي ال خيتل مبتا هتو فيته ،ومتن مل يكتن
()2
كذلك فاألوىل له االستكثار ما أمكنه من غري خروج إىل امللل ،وال يقرأه هذرمة.
قال النووي":واملختار أنه يستكثر منه ما ميكنه التدوام عليته ،وال يعتتاد إال متا يغلتب علتى قنته التدوام عليته
يف حال نشاطه وغريه ،هذا إذا مل تكن له وقائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهتا ،فتإن كانتت لته
وقيفة عامة كواليتة وتعلتيم وحنتو ذلتك فليوقتف لنفسته قتراءة ميكنته ا افظتة عليهتا متع نشتاطه وغتريه ،متن غتري
( )
إخالل بشيء من كمال تلك الوقيفة ،وعلى هذا حيمل ما جاء عن السلف".
ويؤيد ذلك قول أو بن حذيفة الثقفي :فسألت أصحاب رسول اهلل  كيف حتزبون القرآن؟ قالوا:

ثال  ،ومخس ،وسبع ،وتسع ،وإحدى عشرة ،وثال عشرة ،وحزب املفصل.

()5

وعقتتب أصتتحاب هتتذا القتتول علتتى الروايتتات ال تواردة عتتن عبتتد اهلل بتتن عمتترو بتتن العتتاص بأنتته ال متتانع أن
يتعدد قول النيب  لعبد اهلل تأكيدا ،وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحرمي ،كمتا أن األمتر يف عيتع ذلتك
( )0سورة النساء.5 :
( )2ا لى البن حزم  5 –52/2بتصرف.
( )2انظر :فتح الباري البن حجر  ، /وحتفة األحوذي  ،20 /واهلذرمة بالذال السرعة يف القراءة والكالم ،يقال:
هذرم زوٍرده أي ه نذه .انظر :لسان العرب البن منظور ،مادة :هت ذ ر م.
( ) شرح النووي على صحيح مسلم . 2/
( )5سبق خترجيه.
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ليس للوجوب ،وعرف ذلك من قترائن احلتال التيت أرشتد إليهتا الستياق ،وهتو النظتر إىل عجتزه عتن ستوى ذلتك
()0
يف احلال أو يف املآل.
ويتتدل علتتى ذلتتك متتا ورد عتتن عبتتد اهلل بتتن عمتترو نفستته متتن أنتته قتتال :قلتتت :يتتا رستتول اهلل ،يف كتتم أق ترأ
القتترآن؟ قتتال":اختمتته يف شتتهر" قلتتت :إين أطيتتق أفهتتل متتن ذلتتك ،قتتال":اختمتته يف عشترين" قلتتت :إين أطيتتق
أفهتتل متتن ذلتتك .قتتال":اختمتته يف مخستتة عشتتر" قلتتت :إين أطيتتق أفهتتل متتن ذلتتك ،قتتال":اختمتته يف عشتتر"
قلت :إين أطيق أفهل من ذلك .قال":اختمه يف مخس" قلتت :إين أطيتق أفهتل متن ذلتك ،قتال :فمتا رخت
()2

يل )2(.أي يف أقل من اخلمس.

وفيي وييوء ذليك نفهتتم ملتاذا اختلفتتت أحاديتث املصتطفى  يف مقتتدار التورد القتترآين ،فقتد كتتان يتأمر كتتل
( )

إنسان مبا يناسبه يف احلال أو املآل.

ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثتر متن أربعتني يومتا ،فأقتل متا جيتزئ متن القتراءة يف كتل يتوم وليلتة جتزء متن

أربعني جزءا من القرآن ،حكي ذلك عن إسحاق بن راهويته واحلنابلتة؛ ألن تتأخريه أكثتر متن ذلتك يفهتي إىل
نسيانه والتهاون به ،فاألربعون مدة الهعفاء وأويل األشغال ،ويكون ختمه يف السنة تسع مترات ،وأمتا توقيتت
()5

السبع فإنه لألقوياء الذين يقوون على سهر الليايل ،واحرتفوا العبادة ،وتفرغوا من أشغال النفس والدنيا.

وقد قرر اإلمام ابن حجر أن ا كتي عتن إستحاق بتن راهويته واحلنابلتة متن أن أقتل متا جيتزئ متن القتراءة يف
كتل يتوم وليلتتة جتزء متتن أربعتني جتتزءا متن القتترآن الكترمي ال يوافتتق عمتوم قولتته اهلل عتز وجتتل يف ستورة املزمتتل :
فاقٍترءوا ما تتي َّسر زمن الٍ ُقر ز
آن  ) (ألنه يشمل أقتل متن ذلتك ،ومتن ادعتى التحديتد فعليته البيتان ،وحتديث عبتد
ٍ ٍ
ُ

اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما يف كم يقرأ القرآن؟ قال":يف أربعتني يومتا ،مث قتال :يف شتهر ،مث قتال :يف عشتر،
( )
مث قال :يف سبع ،مل ينزل من سبع" ( ) ال داللة فيه على املدعي.

وأما وقت االبتداء والخيت فهتو إىل خترية القتارئ ،فتإن كتان َنتن خيتتم يف األستبو م نترة ،فقتد كتان عثمتان
بن عفتان رضتي اللنته عنته يبتتدئ ليلتة اجلمعتة وخيتتم ليلتة اخلمتيس ،وقتال ا زإلمتام أبتو حامتد الغتزايل :األفهتل أن
( )0انظر :فتح الباري البن حجر . /
( )2أخرجه الرتمذي يف كتاب القراءات  )2 ( 0 /5وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
( )2انظر :حتفة األحوذي للمباركفوري .20 /
( ) انظر :في القدير للمناوي . 1/2
( )5انظر :املغين البن قدامة  ، 5 /0وعمدة القاري للعيين  ، 5 /21ونوادر األصول .2 5/2
( ) سورة املزمل.21 :
( ) أخرجه أبو داود يف الصالة ،باب حتزيب القرآن .)02 5( 5 /2
( ) انظر :فتح الباري البن حجر . 5/
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خيتم ختمة بالليل ،وأخرى بالنهار ،وجيعل ختمة النهتار يتوم االثنتني يف ركعتيت الفجتر أو بعتدمها ،وجيعتل ختمتة
()0
الليل ليلة اجلمعة يف ركعيت املغرب أو بعدمها ،ليستقبل نأول النهار وآخره.
واألفضل اخلتم أول النهار أو أول الليل؛ ملا رواه الدارمي بسند حسن عتن ستعد بتن أ وقتاص رضتي اهلل

عنتته قتتال" :إذا وافتتق ختتتم القتترآن أول الليتتل؛ صتتلت عليتته املالئكتتة حت يصتتبح ،وإن وافتتق ختمتته أول النهتتار؛
()2
صلت عليه املالئكة ح ميسي".
وأفضيل األوقيات املختتارة لقتراءة التورد متا كتان يف الصتالة ،ومتذهب الشتافعي وآخترين :أن تطويتل القيتام
يف الصتتالة بتتالقراءة أفهت ُتل متتن تطويتتل الستتجود وغتتريه .وأمتتا الق تراءةُ يف غتتري الصتتالة فأفه تلُها ق تراءة الليتتل،
األول ،والقراءةُ بني املغرب والعشاء حمبوبة .وأمتا قتراءةُ النهتار فأفهتلُها متا بعتد
والنصف األخري منه أفهل من ن
صتالة الصتبح ،وال كراهتة يف القتراءة يف وقتت متن األوقتات ،وال يف أوقتات النهتي عتن الصتالة .وأمتا متا حكتاه
ابن أ داود رمحه اللنه عن ُمعان بن رفاعتة رمحته اللنته عتن مشتيخته أهنتم كرهتوا القتراءة بعتد العصتر وقتالوا :إهنتا
دراستتة يهتتود ،فغتتري مقبتتول وال أصتتل لتته ،وخيتتتار متتن األيتتام :اجلمعتتة ،واالثنتتني ،واخلمتتيس ،ويتتوم عرفتتة؛ ومتتن
()2
األول من ذي احلجة ،والعشر األخري من رمهان؛ ومن الشهور :رمهان.
األعشار :العشر ن
والترتيل مستحب ال جملترد التتدبر؛ فتإن العجمتي التذي ال يفهتم معتىن القترآن يستتحب لته يف القتراءة أيهتا
( )

الرتتيل والتؤدة؛ ألن ذلك أقرب إىل التوقري واالحرتام ،وأشد تأثريا يف القلب من اهلذرمة واالستعجال.

وقييراءل الجماعيية جمتمعتتني مستتتحبة بالتتدالئل الظتتاهرة ،وأفعتتال الستتلف واخللتتف املتظتتاهرة ،واألحادي تتث

النبويتتة يف هتتذا كثتترية )5(.فقتتد قتتال الرستتول  " :متتا متتن قتتوم يتتذكرون اهلل إال حفتتت هبتتم املالئكتتة ،وغشتتيتهم
الرمحتتة ،ونزلتتت علتتيهم الستتكينة ،وذكتترهم اهلل فتتيمن عنتتده " ) (.وقتتال أيهتتا " :متتا اجتمتتع قتتوم يف بيتتت متتن
بيتتوت اهلل تعتتاىل يتلتتون كتتتاب اهلل ويتدارستتونه بيتتنهم إال نزلتتت علتتيهم الستتكينة ،وغشتتيتهم الرمحتتة ،وحفتتتهم
( )
املالئكة ،وذكره اهلل فيمن عنده ".
وخرج  على حلقة من أصحابه فقال " :ما جيلسكم؟ " قالوا :جلسنا نذكر اهلل تعتاىل وحنمتده ملتا هتدانا

( )0انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص.22
( )2انظر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  ،2 2/0وسنن الدارمي .)2 2( 5 0/2
( )2انظر :األذكار للنووي ص .
( ) انظر :إحياء علوم الدين للغزايل .2 /0
( )5انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن ص.50
( ) أخرجه الرتمذي يف كتاب الدعوات ،باب ما جاء يف القوم جيلسون فيذكرون اهلل عز وجل  )22 ( 5 /5وقال:
هذا حديث حسن صحيح.
( ) أخرجه مسلم يف باب فهل االجتما على تالوة القرآن وعلى الذكر .)2 ( 21 /
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لإلسالم ومن علينتا بته .فقتال " :آللَّ زته متا أ ٍجلست ُك ٍم إال ذا ؟ " قتالوا :آللَّ زته متا أ ٍجلستنا إال ذا قتال " :أمتا إين
()0
مل أستحلز ٍف ُكم لزتتهم ِبة ل ُكم ،إنه أت زاين زج زيل فأخبترزين أ َّن اللَّه يتب ز
اهي بز ُك ٍم الٍمالئزكة ".
ٍ ُ ٍ
ٍ ٍ ٍ ٍُ
ُ
ٍ
ويُسيتحب لصتتاحب التورد إذا ابتتتدأ متتن وستط الستتورة أن يبتتدئ متتن نأول الكتالم املترتبط بعهتته بتتبع ،

وكتتذلك إذا وقتتف يقتتف علتتى امل ترتبط وعنتتد انتهتتاء الكتتالم ،وال يتقينت ُتد يف االبتتتداء وال يف الوقتتف بتتاألجزاء
واألحزاب واألعشار ،فإن كثريا منها يف وسط الكالم املترتبط بتالكالم ،وال يغترت ا زإلنستا ُن بكثترة الفتاعلني هلتذا
التذي هنينتا عنته َنتن ال ير ز
اعتي هتذه اآلداب ،وامتثز ٍتل متا قالته الستيد اجلليتل أبتو علتي ال ُفه ٍتيل بتن زعيتا رضتي
ُ

تغرت بكثرة اهلالكني ،وهلذا املعتىن قتال العلمتاء :قتراءة ستورة
اللنه عنه :ال تستوح ٍ طرق اهلدى لقلنة أهلها ،وال ن
بكماهلا أفهل من قراءة قدرها متن ستورة طويلتة ،ألنته قتد خيفتى االرتبتاط علتى كثتري متن النتا أو أكثترهم يف
()2
بع األحوال واملواطن.

تح يف التدعاء ،وأن يتدعو بتاألمور
كما يُ
ستحب الدعاء عند اخلتتم استتحبابا متأكتدا شتديدا ،وينبغتي أن يُل ن
ن

املهم تتة والكلم تتات اجلامع تتة ،وأن يك تتون معظ تتم ذل تتك أو كل تته يف أم تتور اآلخ تترة ،وأم تتور املس تتلمني ،وص تتالح
ز
ستتلطاهنم ،وستتائر والة أمتتورهم ،ويف تتتوفيقهم للطاعتتات ،وعصتتمتهم متتن املخالفتتات ،وتعتتاوهنم علتتى ال ت ن
()2

باحلق ،واجتماعهم عليه ،وقهورهم على أعداء الدين ،وسائر املخالفني.
والتقوى ،وقيامهم ن

( )0أخرجه الرتمذي يف كتاب الدعوات ،باب ما جاء يف القوم جيلسون فيذكرون اهلل عز وجل 1/5
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
( )2انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص .5
( )2انظر :األذكار للنووي ص. 5
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(  )22وقال:

المبحأل الثاني
آثار الورد في تدبر القرآن وتحقيق آثاره
ال شتتك أن التتورد القتترآين ستتتكون لتته آثتتار نافعتتة بالنستتبة لصتتاحبه ،وهتتذه اآلثتتار ستتتتباين درجاهتتتا حبستتب
مقتتدار التتورد ،وحبستتب مناستتبته حلتتال صتتاحبه ،وحبستتب تفاعلتته معتته ،بتتل إن مقتتدار التتورد القتترآين ينبغتتي أن
يرتبط مبدى حتقيقه للقدر األك من هذه اآلثار ،وللدرجة األعظم لكل أثر منها على حدة.
ويف تصتتوري أن أهتتم اآلثتتار املرتتبتتة علتتى التتورد القتترآين تتجلتتى يف مصتتاحبة القتترآن يف كتتل حتتال ،والتعلتتق
الوجداين به ،وترسي مبدأ املرجعية القرآنية ،والتفاعل مع الن القترآين ،واالنتقتال متن املعتاين املقصتودة أصتال
إىل املقصتتودة لزوم تا ،وحتقتتق النظتترة الكليتتة والرديتتة املقاصتتدية ،وصتتيانة التتن القتترآين متتن الشتتطحات الذاتيتتة،
وحتقق الغاية النهائية للورد ،وفرز أصحاب األوراد ألنفسهم  ..وبيان هذا كله على النحو اآليت:

أوال :مصاحبة القرآن في كل حا :
التتورد القتترآين جيعتتل اإلنستتان مصتتاحبا لكتتتاب اهلل تعتتاىل يف كتتل حتتال حبيتتث ال يفوتتته شتيء متتن ورده ،فتتإن
فاتتته شتيء حتترص علتتى تداركتته ،فعتتن احلستتن أن عمتتر بتتن اخلطتتاب أطتتال صتتالة الهتتحى ،فقيتتل لتته :صتتنعت
()0
اليوم شيئا مل تكن تصنعه؟ فقال" :إنه بقي علي من وردي شيء ،فأحببت أن أمته ،أو قال أقهيه".
ومتن فهتتل اهلل تعتتاىل وستتعة كرمتته أنته يكتتتب لإلنستتان ثتواب قتراءة ورده إذا شتغله عنتته شتتاغل أو منعتته منتته
نتوم أو متتر أو ستفر ،فعتتن عمتر بتتن اخلطتاب رضتتي اهلل عنتته قتال :مسعتتت رستول اهلل  يقتتول":متن نتتام عتتن
()2
حزبه أو عن شيء منه ،فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر؛ كتب له كأمنا قرأه من الليل".
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالتت :قتال رستول اهلل ":متا متن امترئ تكتون لته صتالة يغلبته عليهتا نتوم إال

كتب له أجر صالته ،وكان نومه صدقة عليه"(.)2

وقتتد أشتتارت رضتتي اهلل عنهتتا إىل حمافظتهتتا علتتى وردهتتا يف ك تل حتتال يف قوهلتتا":إين ألق ترأ جزئتتي ،أو قالتتت
( )
حز  ،وإين ملهطجعة على السرير".
وعن سعيد بن جبري أن عبد اهلل بن عبا وعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم كانا يقترآن أجزاءمهتا بعتدما

( )0انظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري .225/2
( )2سبق خترجيه.
( )2أخرجه النسائي يف قيام الليل وتطو النهار ،بامبن كانت له صالة بليل .)0 5 ( 5 /0
( ) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه .2 1/0
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خيرجان من اخلالء )0(.وعنه أيها قال":رمبا نزلت وأنا يف السفر ألقهي حاجيت من الغتائط والبتول ،فمتا أحلتق
()2
بأصحا ح أقرأ جزءا من القرآن قبل أن أتوضأ".
وحتى يدوم هذا االستصحا للورد القرآني البتد أن يكتون مناستبا حلتال صتاحبه وقروفته يف احلتال ويف

املآل بدليل قول الرسول  لعبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما":أمل أخ أنك تصوم التدهر وتقترأ
الق ترآن كتتل ليلتتة؟ قتتال :بلتتى يتتا نتتيب اهلل ،ومل أرد بتتذلك إال اخلتتري .قتتال":فتتإن حبس تبك أن تصتتوم متتن كتتل شتتهر
ثالثة أيام" قال :يا نيب اهلل ،إين أطيق أفهل من ذلك .قال":فتإن لزوجتك عليتك حقتا ،ولتزور عليتك حقتا ،
وجلسد عليك حقتا" قتال":فصتم صتوم داود نتيب اهلل  فإنته كتان أعبتد النتا " قتال :قلتت :يتا نتيب اهلل ،ومتا
صوم داود؟ قال":كتان يصتوم يومتا ويفطتر يومتا" قتال":واقترأ القترآن يف كتل شتهر" قتال :قلتت :يتا نتيب اهلل ،إين
أطيت تتق أفهت تتل مت تتن ذلت تتك .قت تتال":فت تتاقرأه يف كت تتل عش ت ترين" قت تتال :قلت تتت :ي ت تتا نت تتيب اهلل ،إين أطي ت تتق أفهت تتل م ت تتن
ذلك.قال":فاقرأه يف كل عشر" قال :قلت :يا نيب اهلل ،إين أطيتق أفهتل متن ذلتك .قتال":فتاقرأه يف كتل ستبع،
وال تتتزد علتتى ذلتتك ،فتتإن لزوجتتك عليتتك حقتتا ،ولتتزور عليتتك حقتتا ،وجلستتد عليتتك حقتتا" قتتال :فشتتددت،
فشتتدد علتتي .قتتال :وقتتال يل النتتيب ":إنتتك ال تتتدري لعلتتك يطتتول بتتك عتتم" قتتال :فصتترت إىل التتذي قتتال يل
()2
النيب  فلما ك ت وددت أين كنت قبلت رخصة نيب اهلل .
ومراعتتاة اإلنستتان لألولويتات ضتترورية هنتتا ،فتتال ينبغتتي لتته أن يتشتتاغل بقتراءة القتترآن عتتن القيتتام حبقتتوق غتتريه
عليه سواء أكانت هذه احلقوق دنيوية أو دينية.
وقتد أشتار النتووي إىل ذلتك بقولته":وكتذا متن كتان مشتغوال بنشتر العلتم أوغتريه متن مهمتات التدين ومصتتاح
( )

املسلمني فليقتصر على قدر ال حيصل بسببه إخالل مبا هو مرصد له".

ثانيا :التعلق الوجداني به:
يف تصتتوري أن جمتترد نتتزول القتترآن الكتترمي منجمتا قتتد علتتم الصتتحابة رضتتي اهلل عتتنهم أن ينجمتوا قراءتتته كمتتا
جنم اهلل تنزيله ،وقد سامهت هذه الطريقة يف زيادة ارتباط وجدان هذا اجليل بتالقرآن الكترمي ،فرأينتاهم يتنتاوبون
النزول على الرسول  ح ال يفوهتم شيء منه ،فعن عمر بن اخلطاب رضتي اهلل عنته قتال :كنتت أنتا وجتار
يل من األنصار يف بين أمية بن زيد ،وهي من عوايل املدينة ،وكنا نتناوب النزول على رستول اهلل  ينتزل يومتا
( )0أخرجه ابن أ شيبة يف مصنفه . /0
( )2أخرجه ابن أ شيبة يف مصنفه . /0
( )2أخرجه مسلم يف الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر ملن تهرر به أو فوت به حقا أو مل يفطر العيدين والتشريق وبيان
تفهيل صوم يوم وإفطار يوم .)005 ( 02/2
( ) التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص.22
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()0

وأنزل يوما ،فإذا نزلت جئته خب ذلك اليوم من الوحي وغريه ،وإذا نزل فعل مثل ذلك.

رستتول اهلل  ألن عالقتتتهم متتا توثقتتت بتته  إال

وقتتد فتتاق ارتبتتاطُهم بتتالقرآن الكتترمي ارتبتتاطهم بشتتخ

بسبب هذا القرآن الذي سلموا تسليما تاما بأنه وحي الستماء التذي شترف رستوهلم  بته كمتا شترفوا هتم بته
()2
أيها ،قال تعاىل:وإزنَّهُ ل زذ ٍكر لَّك ولزق ٍوزمك وس ٍوف تُ ٍسألُون.
وهلتتذا مل ترفتتأ هلتتم دمعتتة ،ومل يهنتتأ هلتتم عتتي  ،وكتتان ح تزهنم ملوتتته  يفتتوق الوصتتف ،لكتتن ح تزهنم األشتتد
وحسترهتم األعظتم كانتت بستبب انقطتا هتذا التوحي ،فعتن أنتتس بتن مالتك رضتي اهلل عنته قتال :قتال أبتو بكتتر
رضتتي اهلل عنتته بعتتد وف تاة رستتول اهلل  لعمتتر :انطلتتق بنتتا إىل أم أميتتن نزورهتتا كمتتا كتتان رستتول اهلل  يزورهتتا،
فلمتا انتهينتا إليهتتا بكتت ،فقتتاال هلتا :متتا يبكيتك؟ متا عنتتد اهلل ختري لرستوله  .فقالتت :متتا أبكتي أن ال أكتتون
أعلم إن ما عند اهلل ختري لرستوله  ولكتن أبكتي أن التوحي قتد انقطتع متن الستماء ،فهيجتهمتا علتى البكتاء،
()2

فجعال يبكيان معها.

وم تتن شت تواهد تعلقه تتم الوج تتداين ب تتالقرآن أهن تتم ك تتانوا يتوقع تتون نزول تته ل تتدى ك تتل حادث تتة تع تتر ألح تتدهم،
ويتخوفتتون تتتأثريه علتتى صتتورهتم ومكتتانتهم بتتني النتتا  ،إن تعتتر هلتتم بلتتوم أو تأنيتتب  ،فعتتن ستتلمة بتتن صتتخر
األنصاري قال :كنت رجال قتد أوتيتت متن عتا النستاء متا مل يتؤت غتريي ،فلمتا دختل رمهتان تظتاهرت متن
ام ترأيت ح ت ينستتل رمهتتان فرقتتا متتن أن أصتتيب منهتتا يف ليلتتيت فأتتتتابع يف ذلتتك إىل إن يتتدركين النهتتار وأنتتا ال
أقدر أن أنزعن فبينما هي ختدمين ذات ليلة ،إذ تكشف يل منها شيء فوثبتت عليهتا ،فلمتا أصتبحت غتدوت
على قومي فأخ هتم خت ي فقلتت :انطلقتوا معتي إىل رستول اهلل  فتأخ ه بتأمري .فقتالوا :ال واهلل ،ال نفعتل،
نتخوف أن ين فينا قرآن أو يقول فينا رسول اهلل  مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنتت فاصتنع متا
( )

بدا لك قال فخرجت فأتيت رسول اهلل  فأخ ته خ ي.

وال شك أن الورد له أثتر يف ربتط وجتدان صتاحبه أيهتا بتزمن تنتزل القترآن حيتث يتصتور العصتر اإلستالمي
األول ،وحتتال التتذين كانتتت تتنتتزل علتتيهم اآليتتات القرآنيتتة ،كمتتا يتصتتور بيئتتتهم ،واملفتتاهيم التتيت كانتتت ستتائدة
فيها ،واحلاالت املختلفة التيت كتانوا عليهتا ،واألثتر التذي أحدثتته آيتات القترآن فتيهم ،فينمتو اإلحستا بعظمتة
هذا الكتاب يف نفس صاحب الورد ،ويزداد ارتباطه الوجداين به ،ويعمل جبد إلصالح واقعه بتنزيله عليه.
وَتتا ينمتتي هتتذا االرتبتتاط أن القتترآن الكتترمي ُحيمتل ألفاقتته دالالت لتتيس يف وستتع شتتاعر أو نتتاثر أو جمموعتتة
( ).

( )0أخرجه البخاري يف العلم ،باب التناوب يف العلم /0
( )2سورة الزخرف. :
( )2أخرجه مسلم يف فهائل الصحابة ،باب من فهائل أم أمين  )2 5 ( 0 1 /وابن ماجه يف اجلنائز ،باب ذكر
وفاته ودفنه .)0 25( 522/0 
( ) أخرجه الرتمذي يف التفسري ،باب ومن سورة اجملادلة  )22 ( 15/5وقال :هذا حديث حسن.
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كبرية أو صغرية من أستاطني العربيتة أن متنحهتا تلتك التدالالتَ ،تا يؤكتد لصتاحب التورد وهتو يستشتف معتان
جديتتدة يف كتتل متترة يتلتتو فيهتتا الستتورة أو اآليتتة أو اجلملتتة أو ح ت الكلمتتة القرآنيتتة ذلتتك البتتون الشاستتع بتتني
خطاب رب األرباب ،وخطاب النا أبناء الرتاب.

ثالثا :ترسيخ مبدأ المرجعية القرآنية:
أقصتتد باملرجعيتتة :اجلهتتة التتيت يعت هتتا النتتا حكمتا يتتردون إليته أمتتورهم ،وألن صتتاحب التتورد يهتترب دائمتا
من أول القرآن إىل آخره كلمتا حتل ارحتتل( )0فتإن هتذا متن شتأنه ترستي مبتدأ مرجعيتة القترآن الكترمي يف نفسته،
تلك املرجعية اليت تهمن سالمة الردية اإلسالمية ،وتهمن سري املسلم بل اجملتمع كله وفق هتذه الرديتة ،وهتي
املرجعية اليت كانت حاضرة حهورا قويا يف التوجيه الرتبوي النبتوي الكترمي ،بتل إن الرستول  قتد حترص علتى
صيانة هذه املرجعية من أي تشوي ميكن أن يتأتى من مرجعيات أخرى.
النيب  بكتاب أصابه متن بعت أهتل الكتتاب ،فقترأه  وقتال":والتذي نفستي بيتده ،لقتد
عمر َّ
فقد أتى ُ
جئتتكم هبتا بيهتاء نقيتة ،ال تستتألوهم عتن شتيء ،فيخت وكم حبتق ،فتكت نذبوا بته ،أو بباطتل فتصتدقوا بته ،والتتذي
()2

نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين".

وقد فهم الصحابة هذا األسا فالتزموا به ،وحرصوا عليه ح بعد وفاته  فقتد قتال عبتد اهلل بتن عبَّتا ِب
ز
ز
ز
ز ز
ب الٍ ُكتُت ز
تب ع ٍهتتدا بزاللَّت زته
تاب اللَّتته أقٍ تتر ُ
رضتتي اهلل عنهمتتا" :كٍيتتف ت ٍستتألُون أ ٍهتتل الٍكتتتاب عتتن ُكتُتبز زه ٍم وعٍنتتد ُك ٍم كتت ُ
()2
ب ".
تقردونه ٍحمها مل يُش ٍ
وكتتان أول متتا قالتته أبتتو موستتى األشتتعري رضتتي اهلل عنتته للبص تريني حتتني قتتدم إلتتيهم":إن أمتتري املتتؤمنني عمتتر
( )
بعثين إليكم ،أعلمكم كتاب ربكم عز وجل ،وسنة نبيكم  ،وأنظف لكم طرقكم".
ووصف أبو رجاء العطاردي مدى التزام أ موسى مبقتهيات هذه املرجعية فقال":كنا يف املستجد اجلتامع

( )0عن عبد اهلل بن عبا رضي اهلل عنهما قال :قال رجل :يا رسول اهلل ،أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال":احلال املرحتل"
قال :وما احلال املرحتل؟ قال":الذي يهرب من أول القرآن إىل آخره ،كلما حل ارحتل" قال أبو عيسى :هذا حديث غريب
ال نعرفه من حديث ابن عبا إال من هذا الوجه ،وإسناده ليس بالقوي ،حدثنا حممد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم،
حدثنا صاح املري ،عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف عن النيب  حنوه ،ومل يذكر فيه عن ابن عبا  .قال أبو عيسى الرتمذي:
وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن اهليثم بن الربيع .انظر :سنن الرتمذي .0 /5
( )2أخرجه أمحد يف املسند  .2 /2قال اهليثمي :وفيه جمالد بن سعيد ضعفه أمحد وحيىي بن سعيد وغريمها .انظر :جممع
الزوائد .0 /0
( )2أخرجه البخاري يف باب باب قت ٍوزل اللَّ زه تتعاىلُ :ك َّل يت ٍوِبم هو يف شأٍ ِبن .) 1 ( 2 25/
( ) حلية األولياء أل نعيم .25 /0
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ومقرئنا أبو موسى األشعري كأين أنظر إليه بني بردين أبيهني" )0(.مث عتع رضتي اهلل عنته التذين قترءوا القترآن،
فإذا هم قريب من ثالمثائة ،فعظم القترآن ،وقتال":إن هتذا القترآن كتائن لكتم أجترا ،وكتائن علتيكم وزرا ،فتاتبعوا
القترآن ،وال يتبعتتنكم القتترآن ،فإنتته متن اتبتع القتترآن ،هتتبط بته علتتى ريتتا
()2
فقذفه يف النار!".

اجلنتتة ،ومتن تبعتته القتترآن زف يف قفتتاه،

وحتترص التتتابعون علتتى هتتذا املبتتدأ ،فقتتد قتتال احلستتن البصتتري":إن املتتؤمنني شتتهود اهلل يف األر  ،يعرضتتون
أعمال بين آدم على كتاب اهلل ،فمن وافق كتاب اهلل؛ محد اهلل عليه ،وما خالف كتتاب اهلل؛ عرفتوا أنته خمتالف
لكتتتاب اهلل ،وعرفتوا بتتالقرآن ضتتاللة متتن ضتتل متتن اخللتتق" )2(.وقتتال أبتتو العاليتتة الريتتاحي" :تعلمتوا القتترآن ،فتتإذا
تعلمتم تتوه ،ف تتال ترغبت توا عن تته ،وإي تتاكم وه تتذه األهت تواء ،فإهن تتا توق تتع بي تتنكم الع تتداوة والبغه تتاء" ) (.وق تتال اإلم تتام
الشافعي":فإن من أدر علم أحكام اهلل يف كتابته نصتا واستتدالال ،ووفقته اهلل للقتول والعمتل ملتا علتم منته؛ فتاز
بالفهيلة يف دينه ودنياه ،وانتفت عنه الريب ،ونورت يف قلبه احلكمة ،واستوجب يف الدين موضتع اإلمامتة...
()5
فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل على سبل اهلدى فيها".
والسييبب فييي ذلييك أن كتتتاب اهلل تعتتاىل يتكشتتف عتتن مفتتاهيم جديتتدة تقابتتل إشتتكاليات الواقتتع املتغتتري،

وتستتتجيب لكتتل قتترف تتتارخيي مهمتتا كانتتت خصائصتته ،وتستتتوعب مستتتجداته وتقتتوم برتقيتهتتا لتنفتتتح علتتى
القتترآين ع ت األزمتتان متتا هتتو إال جتتزء متتن مكنوناتتته،

معتتان أختترى يف وقتتت الحتتق ،ومتتا يتكشتتف عنتته التتن
وقبس من نوره.

ول يين يعطين تتا الق تترآن الك تترمي بعه تته إال إذا أعطين تتاه عقولن تتا وقلوبن تتا كله تتا ،وإال إذا جعلن تتا الدالل تتة القرآني تتة
وستتياق اخلطتتاب الربتتاين مهتتا املنطلتتق يف تفس ترينا آلياتتته وعلتته ومفرداتتته  ،وهييذا يتطلتتب أال نتتدخل إىل عاملتته
حبثتا عتتن شتواهد ألفكتتار مستبقة ،بتتل جيتتب أن نطَّت زرح علتى أعتابتته اطتراح املتجتترد متن كتتل طتتول وحتتول إال بتتاهلل
عز وجل وبكلماته.

رابعا :التفاعل مع النص القرآني:
إن القرآن الكرمي ينفتح على املاضي واحلاضر واملستقبل من خالل معانيه الظاهرة والكامنتة ،والتورد القترآين
له تأثري عظيم يف استثارة عقل صاحبه ليتفاعل مع آيات هذا الكتاب الكترمي ،ويغتوص يف دالالهتتا؛ فقتد قتال
( )0جامع البيان للط ي .252/21
( )2حلية األولياء أل نعيم .25 /0
( )2املصدر السابق .05 /2
( ) املصدر السابق .20 /2
( )5أحكام القرآن للشافعي .20/0
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اهلل تعاىل:كزتاب أنزلٍناه إزلٍيك مبار لزي َّدبتَّروا آياتززه ولزيتذ َّكر أُولُوا األلٍب ز
اب.)0( 
ُ
ٍ
ُ
ُ

وهكتتذا كتتان حالتته  فعتتن حذيفتتة رضتتي اهلل عنتته قتتال :صتتليت متتع النتتيب  ذات ليلتتة ،فتتافتتح البق ترة،

فقلتتت :يركتتع عنتتد املائتتة ،مث مهتتى ،فقلتتت :يصتتلي هبتتا يف ركعتتة ،فمهتتى ،فقلتتت :يركتتع هبتتا ،مث افتتتتح النستتاء
فقرأها ،مث افتتح آل عمران فقرأها يقترأ مرتستال إذا متر بآيتة فيهتا تستبيح ستبح ،وإذا متر بستؤال ستأل ،وإذا متر
بتعتتوذ تعتتوذ ،مث ركتتع فجعتتل يقتتول":ستتبحان ر العظتتيم" فكتتان ركوعتته حن توا متتن قيامتته ،مث قتتال":مستتع اهلل ملتتن
()2
محتتده ،مث قتتام طتتويال قريبتتا َتتا ركتتع ،مث ستتجد فقتتال":ستتبحان ر األعلتتى" فكتتان ستتجوده قريبتتا متتن قيامتته.
()2

ونعتت السيدة أم سلمة رضي اهلل عنها قراءة رسول اهلل  فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا.

وسبب ذلتك أن قتراءة ألفتا القترآن الكترمي وستيلة لتحصتيل معانيهتا ،فقتد قتال اإلمتام الشتاطيب" :االعتنتاء
باملع تتامل املبثوث تتة يف اخلط تتاب ه تتو املقص تتود األعظ تتم؛ بن تتاء عل تتى أن الع تترب إمن تتا كان تتت عنايته تتا باملعت تاين ،وإمن تتا
أصلحت األلفا من أجلهتا ،وهتذا األصتل معلتوم عنتد أهتل العربيتة ،فتاللف إمنتا هتو وستيلة إىل حتصتيل املعتىن
امل تراد ،واملعتتىن هتتو املقصتتود ،وال أيه تا كتتل املعتتاين ،فتتإن املعتتىن اإلف ترادي قتتد ال يعبتتأ بتته إذا كتتان املعتتىن الرتكي ت
( )
مفهوما دونه".
وينبغيي املوازنتتة يف الفهتتم بتني الظتتاهر والبتتاطن ،فالظتاهر :كتتل متتا كتان متتن املعتتاين العربيتة التتيت ال ينبتتين فهتتم
القتترآن الكتترمي إال عليهتتا ،والبتتاطن :كتتل متتا كتتان متتن املعتتاين التتيت تقتهتتي حتقيتتق املخاط تب بوصتتف العبوديتتة
واإلقترار بالربوبيتة ،فكتتل متتن زاا ومتتال عتتن الص تراط املستتتقيم فبمقتتدار متتا فاتتته متتن بتتاطن الق ترآن الكتترمي فهمتا
()5
وعلما ،وكل من أصاب احلق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه.
وم تتن هن تتا ال جي تتوز الته تتاون حبف ت التفس تتري الظ تتاهر أوال ،وال مطم تتع يف الوص تتول إىل الب تتاطن قب تتل إحك تتام
الظتتاهر ،ومتتن ادعتتى فهتتم أس ترار القتترآن الكتترمي ومل حيكتتم التفستتري الظتتاهر فهتتو كمتتن ادعتتى البلتتوا إىل صتتدر
البيتتت قبتتل جتتتاوز البتتاب؛ فظتتاهر التفستتري جيتتري جمتترى تعلتتم اللغتتة التتيت ال بتتد منهتتا للفهتتم ومتتا ال بتتد فيهتتا متتن
استما كثري؛ ألن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب ،فما كان الرجو فيه إىل لغتهم؛ فالبد من معرفتهتا أو معرفتة
أكثرها ،ليستدل هبا على أن فهم كالم اهلل تعاىل ال غايتة لته؛ كمتا ال هنايتة للمتتكلم بته ،فأمتا االستقصتاء فتال
( )0سورة ص.2 :
( )2أخرجه مسلم يف صالة املسافرين ،باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل.) 2( 52 /0
( )2أخرجه الرتمذي يف باب ما جاء كيف كان قراءة النيب  .)2 22( 0 2/5 وقال :هذا ح زديث حسن ص زحيح
غ زريب ال نتع زرفُه إال من حديث لي ز
ث بن سع ِبد عن بن أ مليكة عن يتعلى بن ٍَل ِب
ك عن أُم سلمة وقد روى بن ُجريٍ ِبج هذا
ٍ
ٍ
ٍُ
ٍ
ٍ ُ
ز
ز
ِب
يث لٍيث أصح.
احلديث عن بن أ ُملٍيكة عن أُم سلمة أ َّن النيب  كان يتُقط ُع قراءتهُ وحد ُ
( ) املوافقات للشاطيب . /2
( )5انظر :املصدر السابق .2 1-2 /2
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مطمع فيه للبشر ،ومن مل يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر مل يدر متن لتذة القترآن الكترمي شتيئا ،ومتن أحتاط
()0
بظاهر التفسري وهو معىن األلفا يف اللغة مل يكف ذلك يف فهم حقائق املعاين.
إنني مع القو بأن لكتل آيتة يف القترآن الكترمي قهترا وبطنتا ،ولكتل حترف حتدا ،ولكتل حتد مطلعتا .عليى
أسييا تفستتري ابتتن النقيتتب هلتتذا يف قولتته :ظاهرهييا :متتا قهتتر متتن معانيهتتا ألهتتل العلتتم بالظتتاهر ،وباطنهييا :متتا
تهتتمنته متتن األس ترار التتيت أطلتتع اهلل تعتتاىل عليهتتا أربتتاب احلقتتائق ،ومعتتىن "ولكتتل حتترف حتتد" أن لك تل حتترف

منتهي فيما أراده اهلل تعاىل من معناه ،ومعىن "ولكل حد مطلع" أن لكل غام
()2
يتوصل به إىل معرفته يكفي بعد ذلك يف املقصود.

متن املعتاين واألحكتام مطلعتا

وال ش ييك أن ال تتورد الق تترآين القلي تتل يف مق تتداره م تتع الت تتدبر والفه تتم للمع تتاين الظ تتاهرة ،وإدرا بع ت

املع تتاين

الباطنة ،أفهل متن التورد الكثتري يف مقتداره بتدون تتدبر وفهتم ،فقتد ستئل الرستول  عتن قتراءة القترآن يف أقتل
()2
من ثال فقال":ال ،ومن وجد منكم نشاطا فليجعله يف حسن تالوهتا".
قتال ابتتن كثتتري":والغتتر أن املطلتتوب شترعا إمنتتا هتتو التحستتني بالصتتوت الباعتث علتتى تتتدبر القتترآن وتفهمتته
واخلشتتو واخلهتتو واالنقيتتاد للطاعتتة ،فأمتتا األص توات بالنغمتتات ا دثتتة املركبتتة علتتى األوزان واألوضتتا امللهيتتة
( )

والقانون املوسيقائي ،فالقرآن ينزه عن هذا ،وجيل ويعظم أن يسلك يف أدائه هذا املذهب".

يقتتول عبتتد اهلل بتتن مستتعود رضتتي اهلل عنتته" :إن أقوامتا يقتتردون القتترآن ال جيتتاوز ت تراقيهم ،ولكتتن إذا وقتتع يف
القلب فرس فيه نفع" )5(.وقال أيها" :ال تنثروه نثر الرمل ،وال هتذوه هتذ الشتعر ،قفتوا عنتد عجائبته ،وحركتوا
وحركوا به القلوب ،وال يكن هم أحدكم آخر السورة" ) (.وقال حيىي بتن ستعيد :كنتت أنتا وحممتد بتن حيتىي بتن
حبان جالسني ،فدعا رجال ،فقال :أخ ين بالذي مسعت من أبيك ،فقال الرجل :أخت ين أ أنته أتتى زيتد بتن
ثابت رضي اهلل عنه فقال له :كيف ترى يف قراءة القرآن يف سبع؟ فقتال زيتد :حستن ،وألن أقترأه يف نصتف أو
عشتتر أحتتب إىل ،وستتلين مل ذا ؟ قتتال :فتتإين أستتألك .قتتال زيتتد :لكتتي أتتتدبره وأقتتف عليتته ) (.وعتتن أ محتتزة
قال :قلت البن عبا رضي اهلل عنهما :أقرأ القرآن يف كل ليلة؟ فقال :ألن أقرأ سورة واحتدة أحتب إيل ،فتإن

( )0ال هان يف علوم القرآن للزركشي  055/2بتصرف.
( )2روح املعاين لأللوسي . /0
( )2نوادر األصول يف أحاديث الرسول .2 -2 5/2
( ) فهائل القرآن البن كثري ص .
( )5صحيح مسلم .5 2/0
( ) تفسري القرآن العظيم البن كثري . 25/
( ) أخرجه مالك يف كتاب القرآن ،باب الرخصة يف قراءة القرآن على غري وضوء .) 2( 211/0
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()0

كنت البد فاعال فاقرأ ما تسمعه أذنا ويفقهه قلبك.

وستتئل جماهتتد عتتن رجلتتني ق ترأ أحتتدمها البقتترة ،وق ترأ اآلختتر البقتترة وآل عم تران ،فكتتان ركوعهمتتا وستتجودمها
واحتتدا وجلوستتهما ستواء أيهمتتا أفهتتل؟ فقتتال :التتذي قترأ البقتترة ،مث قترأوقُت ٍرآنتتا فترقٍتنتتاهُ لزتت ٍقتترأهُ علتتى النَّتتا ز علتتى
()2
مك ِب
ٍث ونتَّزلٍناهُ تن زيال.
ُ

وما:
خامسا :االنتقا من المعاني المقصودل أصلا إلى المقصودل ل ا
يمكن أن يكون للن

القرآين معىن مقصود أصلي مدلول عليته نطقتا ،ومعتىن مقصتود أصتلي متدلول عليته

لزوما ،ومعىن مقصود تابع مدلول عليته نطقتا ،ومعتىن مقصتود تتابع متدلول عليته لزومتا ،وال شتك أن كثترة تتردد
صاحب الورد على الن
املعاين املقصودة لزوما.

القترآين تفتتح لته أبوابتا متن الفهتم متكنته متن االنتقتال متن املعتاين املقصتودة أصتال إىل

يد على ذلك قول عبد اهلل بن عبا رضي اهلل عنهما :كان عمر يدخلين مع أشياف بدر ،فكأن
بعههم وجد يف نفسه ،فقال :مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله!؟ فقال عمر :إنه من حيث علمتم .فدعاه
ذات يوم فأدخله معهم ،فما رئيت أنه دعاين يومئذ إال لرييهم .قال :ما تقولون يف قول اهلل تعاىل :إزذا جاء
ص ُر اللَّ زه والٍفٍت ُح  فقال بعههم :أمرنا حنمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ،وسكت بعههم فلم يقل
نٍ
شيئا .فقال يل :أكذا تقول يا ابن عبا ؟ فقلت :ال .قال :فما تقول؟ قلت :هو أجل رسول اهلل 
أعلمه له .قال :فإذا جاء نصر اهلل والفتح وذلك عالمة أجلك فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
()2
فقال عمر :ما أعلم منها إال ما تقول.
قال الشنقيطي" :ويف هذه اآلية داللة اإلمياء كما قالوا ،وداللة االلتزام كما جاء عن ابن عبا يف قصة

عمر مع كبار املهاجرين واألنصار" ) (.وفيه جواز تأويل القرآن مبا يفهم من اإلشارات وإمنا يتمكن من ذلك
()5
ذلك من رسخت قدمه يف العلم ،وهلذا قال علي رضي اهلل عنه :أو فهما يؤتيه اهلل رجال يف القرآن.
فإن قيل :وكيف دلت هذه السورة على هذا املعىن؟ فاجلواب أنه ملا ذكر حصول النصر والفتح ودخول
النا يف الدين أفواجا دل ذلك على حصول الكمال والتمام ،وذلك يعقبه الزوال ،وأن أمره بالتسبيح
واحلمد واالستغفار مطلقا واشتغاله به مينعه عن االشتغال بأمر األمة ،فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ
.

( )0أخرجه ابن عبد ال يف االستذكار ،باب ما جاء يف حتزيب القرآن /2
( )2سورة اإلسراء ،01 :وانظر :املصدر السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
ز ز
استت ٍغ زف ٍرهُ( 0 10/ 
( )2أخرجه البخاري يف التفسري ،باب قوله:فسب ٍح حب ٍمد ربك و ٍ
( ) أضواء البيان للشنقيطي .0 2/
( )5فتح الباري البن حجر . 2 /
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).

قد مت وكمل ،وذلك يوجب املوت ،كما أنه تنبيه على قرب األجل ،وسبيل العاقل إذا قرب أجله أن يستكثر
()0
من التوبة.
وفي ذلك دليل على أن معاين القرآن الكرمي تستفاد من ألفاقه ومفهومها؛ ألن اللف إما أن يدل على

احلكم بصيغته ومنظومه ،أو بفحواه ومفهومه ،أو مبعناه ومعقوله ،فهذه ثالثة فنون :املنظوم واملفهوم

واملعقول )0(.وهذا يعين أن املعاين نوعان :معان هن بنات ألفا  ،ومعان هن بنات معان ،وأسلم الطرق إىل
معرفة مراد املتكلم من كالمه هي معرفة لغته أوال ،مث سياقات استعماله هلا ،ومقامات خطابه للمتلقني يف
زمن اخلطاب ،واألحوال املصاحبة لكل ذلك.
وقد روي أن ليلى األخيلية مدحت احلجاج فقال :يا غالم ،اذهب إىل فالن فقل له يقطع لساهنا،
فطلب حجاما ،فقالت :ثكلتك أمك ،إمنا أمر أن تقطع لساين بالصلة .فلوال تبصرها بأحناء الكالم،
ومذاهب العرب ،والتوسعة يف اللف ومعاين اخلطاب لتم عليها جهل هذا الرجل.

( )

سادسا :تحقق النظرل الكلية والرؤية المقاصدية:
املتأمتتل يف القتترآن الكتترمي يتراه وحتتدة متماستتكة متآلفتتة علتتى حتتني أنتته كثتترة متنوعتتة متخالفتتة ،فبتتني كلمتتات
اجلملتتة الواحتتدة متتن التناستتق متتا جعلهتتا رائعتتة التجتتانس والتجتتاذب ،وبتتني عتتل الستتورة الواحتتدة متتن التشتتابك
والترتابط متتا جعلهتتا وحتتدة صتتغرية متآختتذة األجتزاء متعانقتتة اآليتتات ،وبتتني ستتور القتترآن متتن التناستتب متتا جعلتته
كتابتا حستتن الستتمت ،فكأمنتتا هتتو ستتبيكة واحتتدة تأختتذ باألبصتتار علتتى حتتني أهنتتا مؤلفتتة متتن حلقتتات ،لكتتل
حلقتتة منهتتا وحتتدة مستتتقلة يف نفستتها ذات أجتزاء ،ولكتتل جتتزء موضتتع ختتاص متتن احللقتتة ،ولكتتل حلقتتة وضتتع
خاص من السبيكة ،لكن على وجه من جودة السبك وإحكام السرد جعل متن هتذه األجتزاء املنتشترة املتفرقتة
وحتتدة بديعتتة متآلفتتة ،تريتتك كمتتال االنستتجام بتتني كتتل جتتزء وجتتزء ،مث بتتني كتتل حلقتتة وحلقتتة ،مث بتتني أوائتتل
( )
السبيكة وأواخرها وأواسطها.
وقد استوعب القرآن الكرمي الكون كله ،فلتم يتد جانبتا متن جوانبته إال وأعطتاه التفستري املناستب لته ،كمتا
استوعب اإلنسان من خمتلف زواياه ،فنظم لته كتل شتأن متن شتؤونه ،قتال عبتد اهلل بتن مستعود" :متن أراد علتم
()5
األولني واآلخرين فليتل القرآن".
( )0انظر :التفسري الكبري للرازي .050/22
( )2انظر :املستصفى أل حامد الغزايل ص.0 1
( )2انظر :املستطرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي . 5/0
( ) مناهل العرفان للزرقاين .22 /2
( )5روح املعاين لأللوسي . /0
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وال شييك أن التتورد القتترآين يتتتيح لصتتاحبه هتتذه النظتترة الكليتتة الشتتاملة جلوانتتب هتتذا الكتتتاب الكتترمي؛ ألنتته

يكثتتر متتن املتترور علتتى كافتتة اآليتتات والستتور بانتظتتام ،فتتريد آختتر الكتتالم علتتى أولتته ،وأولتته علتتى آختتره ،وهتتذه
القاع تتدة منطل تتق يف فه تتم التص تتور الق تترآين ح تتول أي قه تتية أو مس تتألة فهم تا ص تتحيحا يلمل تتم ش تتتات اإلنس تتان
املعريف ،ويتيح له إدرا بنائيتة وحتي اهلل عتز وجتل ووحدتته العهتوية ،وجينبته الوقتو يف أضترب متن التعهتية(،)0
اليت يرتتب عليها تهييق مفاهيم قرآنية بعد أن كانت ما أوسعها ،وتوسيع مفاهيم بعد أن كانت ما أضيقها.
وم يين ش تتأن ه تتذه النظ تترة الكلي تتة ال تتيت حيققه تتا ال تتورد الق تترآين أن ته تتع الردي تتة املقاص تتدية يف قم تتة أولوي تتات
ص تتاحبها ،فيح تترص عل تتى الوص تتول إىل مقاص تتد اهلل تع تتاىل يف كتابزتته ،ويتتب تتع ك تتل م تتا يوض تتح املت تراد م تتن ه تتذه

املقاصد ،أو يؤدي إىل فهمهتا أكمتل فه ِبتم؛ ألن الشتريعة أحكتام تنطتوي علتى مقاصتد ،ومقاصتد تنطتوي علتى
أحكتتام  ،ومتتن فاتتته استتتنباط مقاصتتد القتترآن وقتتع يف التختتبط واضتتطرب يف فهتتم الشتريعة ،حت لتجتتد أحتتدهم
آختتذا بتتبع جزئياهتتتا يف هتتدم كلياهتتتا ،حت يصتتري منهتتا إىل متتا قهتتر لتته ببتتادئ رأيتته متتن غتتري إحاطتتة مبعانيهتتا،
()2
وال راجع رجو االفتقار إليها ،وال مسلم ملا روى عنهم ىف فهمها ،وال راجع إىل اهلل ورسوله يف أمرها.
وقيد استتنبط الطتاهر بتن عاشتور مثانيتة مقاصتد للقترآن الكترمي ميكتن أن يتتبعهتا صتاحب التورد وهتو يتقلتب
يف جنتتان آيتتات القتترآن الكتترمي ،وتتمثتتل يف :إصتتالح االعتقتتاد ،وهتتذا أعظتتم س تبب إلصتتالح اخللتتق ،وهتتتذيب
األخ تتالق ،والتش ت تريع وه تتو األحك تتام خاص تتة وعام تتة ،وسياس تتة األم تتة ،وفي تته ص تتالح األم تتة وحف ت ت نظامه تتا،
والقص ت وأخبتتار األمتتم الستتالفة للتأستتي بصتتاح أح تواهلم ،واحلتتذر متتن مستتاويهم ،والتعلتتيم مبتتا يناستتب حالتتة
عصر املخاطبني وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة ونشرها ،وذلك علم الشترائع ،وعلتم األخبتار واملتواع واإلنتذار
()2

والتحذير والتبشري ،واإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول .

سابعا :صيانة النص القرآني من الشطحات الذاتية:
لقد نتزل القرآن الكرمي بزلُغ زة العرب ،ووفتق طترقهم يف التعبتري ،وال شتك أن حمافظتة املستلم علتى ورده حيقتق
له مع القرآن الكرمي مثرة استقامة اللف  ،وفائدة استقامة املفهوم ،ونعمة استقامة التنزيل على الواقع.
وهذا يقتهي اعتبار ألفا القرآن مدخال إىل تفسريه وفهم معانيه ،وهلذا قال الراغتب " :إن أول متا حيتتاج
أن يُشتتتغل بتته متتن علتتوم القتترآن العلتتوم اللفظيتتة ،ومتتن العلتتوم اللفظيتتة حتقيتتق األلفتتا املفتتردة ،فتحصتتيل معتتاين
ألفا القرآن يف كونه أوائل املعاون ملن يريتد أن يتدر معانيته كتحصتيل اللتو يف كونته متن أول املعتاون يف بنتاء
( )0التعهية :التفريق ،يقال :عهيت الشيء إذا فرقته ،ومنه قوله تعاىل :الَّ زذين جعلُواٍ الٍ ُقرءان زع ز
هني .انظر :اجلامع ألحكام
ٍ
القرآن للقرطيب . /5
( )2انظر :املوافقات للشاطيب .0 5-0 /
( )2انظر :التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .21-0 /0
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متا يريتد أن يبنيته ،ولتيس ذلتك نافعتا يف علتم القترآن فقتط ،بتل هتو نتافع يف كتل علتم متن علتوم الشتر  ،فألفتا
الق تترآن ه تتي ل تتب ك تتالم الع تترب وزبدت تته ،وواس تتطته وكرائم تته ،وعليه تتا اعتم تتاد الفقه تتاء واحلكم تتاء يف أحك تتامهم
()0

وحكمهم ،وإليها مفز حذاق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم".

وهذا يعين أن هنتم باللف القرآين داختل نصته ولتيس مبعتزل عنته ،وبتالن متن ختالل اللفت ال بعيتدا عنته،
فلتتيس لقتتارئ القتترآن الكتترمي أن يطلتتق لزذاتتته العزنتتان ،حبيتتث تطغتتي رداه اخلاصتتة علتتى دالالت ألفاقته وعباراتتته
املنبثقتتة متتن ثوابتتت اللغتتة التتيت تنتتزل هبتتا ،واملنهتتبطة بتتالعلوم والقواعتتد التتيت ال جيتتوز اقتحتتام ستتاحة التفستتري دون
تول الفقتته ،والعلت ِب
توم التتيت ز
اإلملتتام هبتتا؛ كتتالعلم باللغتتة العربيتتة؛ واحلتتديث وعلومتته ،والق تراءات ،وأصت ز
تتصت ُتل بتتالن
القرآين نت ٍف زس زه؛ كعلم أسباب النزول ،والناس واملنسوف ،وما شاكل ذلك.

قال الزركشي" :ومعلتوم أن تفستريه يكتون بعهته متن قبيتل بستط األلفتا ز التوجيزةز وكشتف معانيهتا ،وبعهته
من قبيل ترجيح بع ز االحتم ز
تاالت علتى بعت ِب لبالغتز زته ولُطتف معانزيته وهلتذا ال يستتغىن عتن ق ِب
تانون عتام يتُع َّتو ُل
ُ
يف تفسريه عليه ويُرجع يف تفسريه إليه :زم ٍن معرفة مفتردات ألفاقته ومركباهتتا وستياقه وقتاهره وباطنته وغت زري ذلتك
َتتا ال يتتدخل حتتتت التتوه زم ويت زتدق عنتته الفهتتم  ...وىف هتتذا تتفتتاوت األذهتتان وتتستتابق يف النظ ت زر إزليتته مستتابقة
()2
الرزميَّ زة بزسهمه ،وآخر رمى فأ ٍشوى وخبط يف النظر خبط ع ٍشوا".
الرهان فمن سابق بفهمه وراشق كبد َّ
ووجتتوه اخلطت ز
تاب يف القتترآن الكت ز
ترمي كثتترية ومتنوعتتة ،عتتدَّها العلمتتاء ا ققتتون حنتتو نينتتف وثالثتتني نوعتتا متتن بتتني
ه تتذه الوج تتوه وأمهه تتا :خط تتاب الع تتام ،واخل تتاص ،وخط تتاب اجل تتنس ،والن تتو  ،والع تتني ،وخط تتاب امل تتدح ،وال تتذم،
وخطتتاب الكرامتتة ،واإلهانتتة ،وخطتتاب اجلمتتع بلفت الواحتتد ،وخطتتاب الواحتتد بلفت اجلمتتع ،وخطتتاب الواحتتد
واجلم تتع بلفت ت التثني تتة ،وخط تتاب االثن تتني بلفت ت الواح تتد ،وخط تتاب الع تتني املت تراد ب تته غ تتريه ،وخط تتاب التهي تتيج،
وخط تتاب اإلغه تتاب ،وخط تتاب التح ت تري  ،وخط تتاب التنف تتري ،وخط تتاب التح تتنن ،واالس تتتعطاف ،وخط تتاب
التحبيب  ،وخطاب التعجيز ،وخطاب التحسري ،وخطاب التكذيب ،وخطاب التشريف.
ومن هنا استعظم السلف الصاح أمر تفسري كتاب اهلل عز وجل ح قال مسروق وهو من أئم زتة التتابعني
يف التفستتري":اتقتوا التفستتري؛ فزإَّمنتتا ُهتتو الروايتةُ عت زن اهللز" )2(.وقتتال عبيتتد اهلل بتتن عمتتر":لقتتد أدركتتت فقهتتاء املدينتتة
( )

وإهنم ليعظمون القول يف التفسري ،منهم سامل بن عبد اهلل والقاسم بن حممد وسعيد بن املسيب ونافع".
وليس هذا حجرا على اإلنسان  -أيا كانت درجة علمه ومستوى صالحه  -يف التأم زتل يف التن

وتذوقتته والتفاعتتل معتته ،ولكنتته حجتتر علتتى متتا يدعيتته التتبع
( )0املفردات يف غريب القرآن للراغب ،ص "د" من املقدمة.
( )2ال هان يف علوم القرآن للزركشي .0 /0
( )2كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري .2 /02
( ) تفسري القرآن العظيم البن كثري . /0
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القترآين،

متتن االستتتغراق التتذي يتتؤدي إىل نستتيان طبيعتتة

التتن  ،أو جتاهتتل دالالت ألفاقتته وعباراتتته ،واخلتتروج عليهتتا ،وحتميلهتتا فتتوق متتا حتتمتتل متتن املعتتاين ،فهتتذا ب تال
ش تتك يق تتود إىل كث تتري م تتن املزالز ت زتق واالحنراف تتات ،كم تتا رأين تتا يف ش تتطح ز
ات بع ت ت الصت توفية يف التفس تتري ،تل تتك
الشتتطحات التتيت تستتتند إىل اخليتتال اجلتتارف ،والغلتتو التتذي ال يعتمتتد علتتى قو ز
اعتتد ثابتتتة ،أو ي زفتتيء إىل أصتتول
التفستري املقتتررة  ،ولتتيس ألحتد أن حيتتتج بتتأن املوهبتة يعتتتد هبتتا يف التفستري ،ألن املوهبتتة علتتم يورثته اهلل تعتتاىل ملتتن
()0
عمل مبا علم ،والطريق يف حتصيله ارتكاب األسباب املوجبة له من العمل والزهد.
وعلم املوهبة  -بعد التسليم بأنه كسيب  -إمنا ُحيتاج إليه يف اإلطال على األسترار ال يف أصتل فهتم معتاين

الق تترآن الك تترمي ،وكث تتري م تتن املفست ترين بص تتدد الث تتاين ،والواقف تتون عل تتى األست ترار القرآني تتة  -وقلي تتل م تتا ه تتم  -ال
يستطيعون التعبري عن كثري َا أُفي عليهم ،فهال عن حتريره ،وإقامة ال هان عليته )2(.قتال الزركشتي" :واعلتم
أنته ال حيصتل للنتاقر فهتم معتاين التوحي حقيقتة ،وال يظهتتر لته أسترار العلتم متن غيتب املعرفتة وىف قلبته بدعتتة أو
إصت ترار عل تتى ذن تتب ،أو يف قلب تته كت ت أو ه تتوى أو ح تتب ال تتدنيا ،أو يك تتون غ تتري متحق تتق اإلمي تتان ،أو ض تتعيف
التحقيتتق ،أو معتمتتدا علتتى قتتول مفستتر لتتيس عنتتده إال علتتم بظتتاهر ،أو يكتتون راجعتا إىل معقولتته ،وهتتذه كلهتتا
()2
حجب وموانع ،وبعهها آكد من بع ".

ثامنا :تحقق الغاية النهائية للورد:
الغاية النهائية للورد القرآين هي تطبيق مهامينه والعمل مبا يتطلبه ،ألن كل أمر ال ينبين عليها عمل
فاخلو

فيه خو

فيما مل يدل على استحسانه دليل شرعي ،وكل علم شرعي فطلب الشار له إمنا يكون

يث هو وسيلة إىل التعبد به هلل عز وجل.
ح ُ

()0

ويرتتب على هذا إدرا أمر يف غاية األمهية ،وهو أن النظر أو التدبر يف متشابه النصوص القرآنية ،وما
ليس حتته عمل منها ،أو ال يوصل إىل عمل بطريق مباشر ،أو غري مباشر ،ليس مقصودا شرعا ،فالتدبر
مرهون مبا حتته عمل.
وهذا يؤكد صحة منهج السلف الصاح يف التعامل مع آيات الصفات بإمرارها كما جاءت دون اخلو
()5
ز
فيها ،ألن اهلل تعاىل يقول:وهذا كتاب أنزلٍناهُ ُمبار فاتَّبزعُوهُ واتتَّ ُقوا لعلَّ ُك ٍم تتُ ٍرمحُون ، ويقول:إزنَّا جع ٍلناهُ
( )
قتُ ٍرآنا عربزينا لعلَّ ُك ٍم تت ٍع زقلُون.
.

( )0انظر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي /2
( )2انظر :روح املعاين لأللوسي . /0
( )2ال هان يف علوم القرآن للزركشي .0 0-0 1/2
( ) انظر :املوافقات للشاطيب . 1/0
( )5سورة األنعام.055 :
( ) سورة الزخرف.2 :
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فتتاملطلوب متتن النتتا أن يعقلتوا متتا بلغتته الرستتل علتتيهم الستتالم متتن وحتتي اهلل تعتتاىل ،والعقتتل يتهتتمن العلتتم
والعمتتل ،فمتتن عتترف اخلتتري والشتتر فلتتم يتبتتع األول وحيتتذر الثتتاين مل يكتتن عتتاقال )0(.قتتال عبتتد اهلل بتتن مستتعود
رضي اهلل عنه" :ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليلته إذا النتا نتائمون ،وبنهتاره إذا النتا مفطترون ،وحبزنته إذا
()2
النتتا يفرحتتون ،وببكائتته إذا النتتا يهتتحكون ،وبصتتمته إذا النتتا خيلطتتون ،وخبشتتوعه إذا النتتا خيتتتالون".
وقال الفهيل بن عيا  :إمنتا نتزل القترآن ليعمتل بته ،فاختتذ النتا قراءتته عمتال .قيتل :كيتف العمتل بته؟ قتال:
أي ليحلتوا حاللتته ،وحيرمتوا حرامتته ،ويتتأمتروا بتتأوامره ،وينتهتوا عتتن نواهيتته ،ويقف توا عنتتد عجائبتته )2(.وقترأ احلستتن
رضي اهلل عنه قول اهلل تعاىل:كزتاب أنزلٍناه إزلٍيك مبار لي َّدبتَّروا آياتز زته ولزيتتذ َّكر أُولُتوا ٍاأللٍب ز
تاب ) ( فقتال":ومتا
ُ
ٍ
ُ
ُ
فقال":وما تدبر آياته إال اتباعه ،أما واهلل ما هذا حبفت حروفته وإضتاعة حتدوده ،حت إن أحتدهم ليقتول :إين
ألق ترأ القتترآن فمتتا أستتقط منتته حرفتتا ،وقتتد واهلل أستتقطه كلتته ،فمتتا يُترى لتته القتترآن يف خلتتق وال عمتتل" )5(.وهلتتذا
قيتتل :اق ترأ القتترآن متتا هنتتا عتتن املعصتتية ،وأمتتر بالطاعتتة ،أي متتا دمتتت م تؤمترا بتتأمره منتهي تا بنهيتته وزجتتره ،ألن
قراءته بتدون ذلتك لقلقتة لستان جتتر صتاحبها إىل النتريان ،إذ متن مل ينتته بنهيته ،وينزجتر بزجتره؛ فقتد جعلته وراء
( )
قهره ،ومن جعله خلفه؛ ساقه إىل النار ،ومن جعله إمامه؛ قاده إىل اجلنة.

ومن هنا قرأ السلف الصاح القرآن الكرمي ليتلقوا أمر اهلل يف شؤون حياهتم ،وقد فتتح هلتم هتذا التنهج آفاقتا
من املتا وآفاقتا متن املعرفتة ،ألن هتذا القترآن ال ميتنح كنتوزه إال ملتن يقبتل عليته هبتذه التروح :روح املعرفتة املنشتئة
( )
للعمل.
يقول أبو عبد الرمحن السلمي":حدثنا التذين كتانوا يقتردون القترآن كعثمتان بتن عفتان وعبتد اهلل بتن مستعود
وغريمهتتا أهنتتم كتتانوا إذا تعلمتوا متتن النتتيب  عشتتر آيتتات مل يتجاوزوهتتا حت يعلمتوا متتا فيهتتا متتن العلتتم والعمتتل،
( )
قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم والعمل عيعا".

تاسعا :فرز أصحا األوراد ألنفسه :

( )0انظر :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري .01 /05
( )2ذكره ابن أ شيبة يف مصنفه .220/
( )2اقتهاء العلم العمل أل بكر البغدادي ص .
( ) سورة ص.2 :
( )5فهم القرآن للحار ا اسيب ص.2 5
( ) انظر :في القدير لعبد الردوف املناوي . 2– 0/2
( ) انظر :معامل يف الطريق لسيد قطب ص .0
( ) انظر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي . /2
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أعتقد أن الورد القرآين بآثاره السابقة يتيح ألصحاب األوراد فرز أنفسهم ،فليسوا عيعا يف مرتبة واحدة
من ناحية بواعثهم على الورد ،وبالتايل من ناحية حتقق آثاره فيهم.
فهناك الطالب الذي فر

على نفسه الورد حرصا على متانة حفظه للقرآن الكرمي ح يتجاوز

حتصل على شيء منها ج ا عنه،
اختبارات أو مسابقات ،وهلذا تراه غافال عن التأمل يف معاين ورده ،وإن َّ
فإنه ال جيد يف نفسه حرصا على االحتفا به يف ذاكرته ،فتنفلت هذه املعاين من ذهنه فور انتقاله آليات
أخرى ،بل إنه يف األغلب ينقطع متاما عن الورد مبجرد جتاوزه ملرحلة االختبارات ،أو انتهائه من املسابقات.
ومثله حاف القرآن الكرمي الذي يتكسب من وراء حفظه ،فرتاه يواقب على ورد يومي ميكنه من ختم
القرآن الكرمي كل فرتة وجيزة ال تتجاوز مخسة أيام يف األغلب ،وقد سألت بعههم عن سر حرصه على هذه
املدة؛ فقال يل :من قرأ اخلمس أمن اللبس ،وهذه صنعيت ،فأنا أقرأ وأقرئ ،وال ينبغي أن أخطئ ،ح ال
أفقد مصداقييت بني تالميذي ،وبعههم يقول زبائين .مع أنه ال يعري أدين اهتمام لتحقق آثار ورده القرآين يف
نفسه وواقعه .ومثل هذا إذا الح له شيء َا طلب؛ زهد يف التعلم ،ورغب يف التقدم ،وصعب عليه إحكام
ما ابتدأ فيه ،وأنف من االعرتاف بالتقصري ،فرضي حباكم عقله ،وقا جبهله ،فصار َن سئل فأف بغري
علم فهل وأضل.

()0

وهذا وذاك نقو لهما :إن جمرد تأبط ن

القرآن الكرمي ليس دليال على الرشد ،ونذكرمها بقول رسول

اهلل ":إن أول النا يقهى يوم القيامة عليه رجل استشهد ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال :فما عملت
فيها؟ قال :قاتلت فيك ح استشهدت .قال :كذبت ،ولكنك قاتلت ألن يقال جريء ،فقد قيل ،مث أمر
به فسحب على وجهه ح ألقي يف النار ،ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها،
قال :فما عملت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن .قال :كذبت ،ولكنك تعلمت العلم
ليقال عامل ،وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ،فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه ح ألقي يف النار،
ورجل وسع اهلل عليه ،وأعطاه من أصناف املال كله ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟
قال :ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك .قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال هو
()2
جواد ،فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه ،مث ألقي يف النار".
ونذكرمها أيها بقوله ":من تعلم علما َا يبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا؛
مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة" قال سريج يف حديثه :يعىن رحيها )2(.ونعظهما بقول عبد اهلل بن مسعود
( )0انظر :املوافقات للشاطيب . /0
( )2أخرجه مسلم يف اإلمارة ،باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .)0 15(0502/2
( )2أخرجه أمحد يف مسنده .22 /2
25

رضي اهلل عنه" :ال تعلموا العلم لثال ؛ لتماروا به السفهاء ،أو لتجادلوا به الفقهاء ،أو لتصرفوا به وجوه
النا إليكم ،وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند اهلل؛ فإنه يبقى ويذهب ما سواه" )0(.وبقوله رضي اهلل عنه:
" كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري ،ويربو فيها الصغري ،ويتخذها النا سنة ،فإذا غريت قالوا
غريت السنة!؟ قيل :م ذلك يا أبا عبد الرمحن؟ قال :إذا كثرت قرادكم ،وقلت فقهادكم ،وكثرت أموالكم،
وقلت أمنادكم ،والتمست الدنيا بعمل اآلخرة"( .)2ونرجو هلما ما قاله احلسن البصري":لقد طلب أقوام
العلم ،ما أردوا به اهلل وما عنده ،فما زال هبم ح أرادوا به اهلل وما عنده" )2(.وما قاله سفيان الثوري" :كنا
نطلب العلم للدنيا ،فجرنا إىل اآلخرة"( ) وما قاله حبيب بن ثابت ":طلبنا هذا األمر وليس لنا فيه نية ،مث
( )
جاءت النية بعد"( .)5وما قاله معمر":إن الرجل ليطلب العلم لغري اهلل ،فيأىب عليه العلم ،ح يكون هلل".
وهناك صاحب الورد الذي يقصد حتصيل الثواب وال يقصد الوصول إىل أي معىن؛ ألنه فاقد لوسيلة
الفهم وهي اللسان العر .
ومثل هذا ميكن أن توضع بني يديه ترعة ملعاين القرآن الكرمي بلغته تتيح له حتصيل القدر األك من

آثار الورد القرآين والدرجة األعظم من كل اثر على حدة.

وهناك صاحب الورد الذي يكتفي بالوصول إىل املقصود القريب للتعبري القرآين ،وال يكلف نفسه عناء

الوصول إىل املعاين األعمق ،خلفائها وبعدها بع
صعبت عليه لفظة نظر يف اهلام ليعرفها.

الشيء ،ولذلك تراه يقرأ ورده يف مصحف مفسر ،فإن

وهذا وسابقه حيققان جزءا من غاية الورد القرآين ،واجلزء ال يناق

الكل ،وإن كان يقصر عنه،

فنطالبهم بالعمل على حتقيق الغاية بكاملها ،وهنيئ هلم األسباب اليت متكنهم من ذلك.
أما صاحب الورد المثالي فهو الذي ال يألو جهدا يف كل ختمة خيتمها كي تتحقق فيه آثار ورده ،فرتاه
يتعمق يف فهم الن ؛ الستثمار كافة دالالته ،وتراه يقوم نفسه عقب كل ختمة ليعرف إىل أي الدرجات قد

( )0الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي .0 5/2
( )2املستدر على الصحيحني للحاكم .5 1/
( )2قواعد التحديث للقامسي ص .2
( ) املصدر السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( )5املصدر السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( ) تدريب الراوي للسيوطي .021/2
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ارتقى ،فهو يهع نصب عينيه قول اهلل تعاىلُ  :خ ُذوا ما آتتٍيتنا ُك ٍم بزُق َّوِبة 
()2
الٍق ٍول فتيتَّبزعُون أ ٍحسنهُ .
****

( )0سورة األعراف.0 0 :
( )2سورة الزمر.0 :
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()0

وقوله  :الَّ زذين ي ٍست زمعُون

النتائج
أوالا :تباينت أقوال العلماء يف مدة ختم القرآن الكرمي ،فقد استحب ابن قدامتة أن يقترأ يف كتل ستبعة أيتام

ليكتتون لتته ختمتتة يف كتتل أستتبو  ،وإن ق ترأه يف ث تتال فحستتن ،والس تتبع أوىل عنتتد ش تتي اإلستتالم ابتتن تيميتتة،
أقل متن ثالثتة أيتام ،وكتره عاعتة متن املتقتدمني اخلتتم يف يتوم وليلتة،
ن
وترخ عاعات من السلف يف ختمه يف ن
ومل جيوز ابن حزم قراءة أكثر من ثلث القرآن يف يوم وليلة.

ثانياا :القول املختار يف مقدار التورد القترآين أنته ال تقتدير فيته ،وإمنتا هتو حبستب النشتاط والقتوة ،فعلتى هتذا

خيتلف باختالف األشخاص واألحوال ،فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر؛ استحب له أن يقتصتر علتى
القتدر التذي ال خيتل باملقصتود متن التتدبر وإختراج املعتاين ،وكتتذا متن كتان لته شتغل بتالعلم أو غتريه متن مهمتتات
الدين ومصاح املسلمني العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي ال خيتل مبتا هتو فيته ،ومتن مل يكتن
كذلك فاألوىل له االستكثار ما أمكنه من غري خروج إىل امللل ،وال يقرأه هذرمة.
ثالثا يا :وقتتت االبتتتداء واخلتتتم يرجتتع إىل ختترية القتتارئ ،واألفهتتل اخلتتتم أول النهتتار أو أول الليتتل ،وأفهتتل

األوقات املختارة لقراءة الورد ما كان يف الصالة ،ويف غري الصالة قراءة الليل ،والنصف األخري منته أفهتل متن
األول ،وأما قراءةُ النهار فأفهلُها ما بعد صالة الصبح ،وال كراهة يف القراءة يف وقت من األوقات.
ن
ابعييا :الرتتيتتل مس تتتحب يف ق تراءة ال تتورد القتترآين؛ ألنتته أقتترب إىل الت تتوقري واالح ترتام ،وأشتتد ت تتأثريا يف قل تتب
را

صاحبه ،وقراءة اجلماعة جمتمعني مستحبة بالدالئل الظاهرة ،وأفعال السلف واخللف املتظاهرة.

تتحب لصتتاحب التتورد إذا ابتتتدأ متتن وستتط الستتورة أن يبتتتدئ متتن نأول الكتتالم املترتبط بعهتته
ا
خامسييا :يُست ن

تتحب التتدعاء عنتتد اخلتتتم
بتتبع  ،وكتتذلك إذا وقتتف أن يقتتف علتتى امل ترتبط ،وعنتتد انتهتتاء الكتتالم ،كمتتا يُست ن
لح يف الدعاء ،وأن يدعو باألمور املهمة والكلمات اجلامعتة ،وأن يكتون
استحبابا متأكدا شديدا ،وينبغي أن يُ ن
معظم ذلك يف أمور اآلخرة ،وأمور املسلمني.
سادسييا :آثتتار التتورد القتترآين تتمثتتل يف مصتتاحبة القتترآن يف كتتل حتتال ،والتعلتتق الوجتتداين بتته ،وترستتي مبتتدأ
ا

املرجعية القرآنية ،والتفاعل مع الن القرآين ،واالنتقال من املعاين املقصتودة أصتال إىل املقصتودة لزومتا ،وحتقتق
النظتترة الكليتتة والرديتتة املقاصتتدية ،وصتتيانة التتن القتترآين متتن الشتتطحات الذاتيتتة ،وحتقتتق الغايتتة النهائيتتة للتتورد،
وفرز أصحاب األوراد ألنفسهم.
والحمد هلل ر العالمين
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المراجع
القرآن الكري
0م بريوت.

 -اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ،دار الفكر

 أحكام القرآن للشافعي ،دار الكتب العلمية 0 11هت بريوت. اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ،دار احلديث 0 1هت القاهرة. إحياء علوم الدين ليب حامد الغزايل ،دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاري . -األذكار للنووي ،دار الكتاب العر

0 1هت بريوت.

 االستذكار البن عبد ال  ،دار الكتب العلمية 2111م بريوت. أضواء البيان للشنقيطي ،دار الفكر للطباعة 0 05هت بريوت . اقتهاء العلم العمل للبغدادي ،املكتب اإلسالمي 02هت بريوت. ال هان يف علوم القرآن للزركشي ،دار املعرفة 02 0هت بريوت. البيان يف عد آي القرآن أل عمرو الداين ،مركز املخطوطات 0 0هت الكويت. التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ،الوكالة العامة للتوزيع 0 12هت دمشق. حتفة األحوذي للمباركفوري ،دار الكتب العلمية بريوت ،بدون تاري . تدريب الراوي للسيوطي ،مكتبة الريا  ،الريا  ،بدون تاري . -تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ،الدار التونسية

0م تونس.

 تفسري القرآن العظيم البن كثري ،دار الفكر 0 10هت بريوت. التفسري الكبري للفخر الرازي ،دار الكتب العلمية 0 20هت بريوت. جامع البيان للط ي ،دار الفكر 0 15هت بريوت. اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،دار الشعب ،القاهرة ،بدون تاري . حلية األولياء أل نعيم ،دار الكتاب العر 0 15هت بريوت. روح املعاين لأللوسي ،دار إحياء الرتا العر  ،بريوت ،بدون تاري .29

 زاد املعاد البن القيم ،مؤسسة الرسالة 0 1هت بريوت. سنن أ داود  ،دار الفكر  ،بريوت  ،بدون تاري . سنن الرتمذي  ،دار إحياء الرتا  ،بريوت ،بدون تاري . سنن ابن ماجه  ،دار الفكر ،بريوت ،بدون تاري . سنن النسائي ،دار الكتب العلمية 0 0م بريوت. شرح النووي على صحيح مسلم ،دار إحياء الرتا 02 2هت بريوت. -صحيح البخاري  ،دار ابن كثري

0م بريوت.

 صحيح مسلم ،دار إحياء الرتا  ،بريوت ،بدون تاري . عمدة القاري للعيين ،دار إحياء الرتا  ،بريوت ،بدون تاري . عون املعبود للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية 0 5م بريوت. الفائق للزخمشري ،دار املعرفة ،الطبعة الثانية ،بريوت ،بدون تاري . فتح الباري البن حجر ،دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاري .0م السعودية.

 -فهائل القرآن البن كثري ،دار القبلة للثقافة

 الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ،دار ابن اجلوزي 0 20هت السعودية. فهم القرآن للحار ا اسيب دار الكندي -في

02هت بريوت.

القدير للمناوي ،املكتبة التجارية 025هت القاهرة.

 -قواعد التحديث للقامسي ،دار الكتب العلمية

02هت بريوت.

 كتب ورسائل ابن تيمية يف التفسري ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية. لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،بدون تاري . -جممع الزوائد للهيثمي ،دار الريان للرتا

0 1هت القاهرة.

 ا لى البن حزم ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،بدون تاري . -املستدر للحاكم ،دار الكتب العلمية 0 00هت بريوت.
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 املستصفى أل حامد الغزايل ،دار الكتب العلمية 0 02هت بريوت. املتطرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي ،دار الكتب العلمية 0 1هت بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،بدون تاري. مصنف ابن أ شيبة ،مكتبة الرشد 0 1هت الريا . مصنف عبد الرزاق ،املكتب اإلسالمي 0 12هت بريوت. معامل يف الطريق لسيد قطب ،دار الشروق 0 2م بريوت. املعجم الكبري للط اين ،مكتبة العلوم واحلكم 0 2م املوصل. معجم مقاييس اللغة البن فار  ،مكتبة اخلاجني 0 0م القاهرة. املغين البن قدامة املقدسي ،دار الفكر 0 15هت بريوت. املفردات يف غريب القرآن للراغب ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،بدون تاري . -مناهل العرفان للزرقاين ،دار الفكر

0م بريوت.

 املوافقات للشاطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاري . املوطأ لإلمام مالك ،دار إحياء الرتا  ،القاهرة  ،بدون تاري . -النهاية يف غريب األثر البن اجلزري ،املكتبة العلمية

02هت بريوت.

 نوادر األصول للحكيم الرتمذي ،دار اجليل  0 2م بريوت . -التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ،الوكالة العامة 0 12هت دمشق .
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