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 يف كم يُتلى القرآن؟

يكون من ل -صلَّى هللا عليه وسلم  -على قَ ْلب حممٍد  -عليه السالم  -القرآن كالم هللا، تنزيٌل من حكيٍم محيٍد، نزل به الروح األمنُي جربيل  
على ِعباده التالنَي  -عزَّ وجلَّ  -بتالوته على ُأمَّته، وُأِمَرت أمَّته بتالوته وتدبُّر آايته والعمل هبا، وقد أثىن ربُّنا  -عليه السالم  -املنِذرِين، وقد ُأمر 

ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َوَأَقاُموا الصَّالةَ له؛ فقال تقدَّسْت أمساؤه:  َناُهْم ِسرًّا َوَعالنَِيًة يَ ْرُجوَن ِِتَارًَة َلْن تَ ُبوَر * لِيُ َوفِ يَ ُهْم ُأُجوَرُهْم }ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ  َوأَنْ َفُقوا ِمَّا َرزَق ْ
 [.30-29]فاطر:  َوَيزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر{

ًرا هبذا النور املبني؛ فقد نزل القرآن ال كرمي يف ليلٍة مباركٍة منه، واملسلم وإن كان مأمورًا بقراءة القرآن يف كلِ  وقٍت وحنٍي فإنه وأييت رمضاُن كلَّ عام ُمذَكِ 
ًة وأُْنًسا حني يقرؤه يف رمضاَن ال جيدمها يف وقٍت آَخر.  جيد َلذَّ

 
ُخصوصيًَّة ليست لغريمها، وقد روي عن  ونعْم: إن القرآن يطيب به الفُم، وَيزكو به العمل يف كل آٍن، ولكنَّ هللا جيعل لبعض األايم ولبعض املواضع

 /10: "إن لربِ كم يف أايم دهركم نَ َفَحاٍت، فتعرضوا هلا" "جَمَْمع الزوائد للهيثمي": )-صلى هللا عليه وسلم  -حممد بن َمْسَلمة، قال: قال رسول هللا 
231.) 

ُشيوخه، واستمعُته من كبار ُمْقرئيه، وال زلت َمْغمورًا بنوره وضيائه، فهو معي  ولقد َحِفْظُت القرآن صغريًا، واشتغلُت بعلومه كبريًا، وقرأتُه على ُفحول
رمضاَن ويف احلرمنِي الشريفنِي، يف َمْغَداَي وَمراحي، ويف ِحلِ ي وِتْرحايل واحلمد هلل، ولكن حالوته تَ ْعُظم يف فمي، ونَ َغَمُه يَ ْعُذُب يف مَسْعي حني أقرؤه يف 

، وُدموعي ِتري حني أقرأ وأان يف الروضة الشريفة تلك اآلايت اليت ُُتَاطب الرسول وكْم كان قليب ََيشع وكِ   -صلى هللا عليه وسلم  -ياين َيهتزُّ
 وتناديه، فأقرُأ وأمتثَُّل وأستحِضُر وأان بقرب النور ويف َكَرم اجلِوار، فأيُّ جالٍل وأيُّ مجال.

وابن مسعود  -صلى هللا عليه وسلم  -ة النساء؛ أَلستحِضر تلك الصورة الغالية اخلاشعة لرسول هللا وما دخْلُت املسجد النبويَّ مرًَّة إال وقرأُت سور 
َرُأ عليَك -صلى هللا عليه وسلم  -يَقرأ عليه سورة النساء، وذلك ما رواه البخاري  عنه، قال: قال يَل النيب  : "اقرأ عليَّ". قلت: اي رسول هللا، أََأق ْ

َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيًدا{"نَ َعْم". فقرأُت ُسورة النساء، حىت أتيُت إىل هذه اآلية:  وعليَك أُنِزل؟! قال: َنا ِمْن ُكلِ  أمَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ  }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ
لقارئ: حسُبَك. من كتاب فضائل [. قال: "َحْسُبَك اآلن". فالتفتُّ إليه، فإذا عيناُه َتْذرِفَاِن"؛ "صحيح البخاري، ابب قول املقرئ ل41]النساء: 

 (.241 /6القرآن": )

حنوه وإعرابه ومعانيه،  وهكذا تكون معرفة التفسري وأسباب النزول ُمِعيَنًة على فَ ْهِم القرآن وتدبُّره، فإذا انضمَّ إىل ذلك معرفُة غريبه ووجوه قراءاته و 
تلذُّذ بتالوته، واستصغار لذائذ الدنيا كلِ ها جبوار آيٍة واحدٍة من آايته، يتلوها املؤمن كان ذلك أْعَوَن على معرفة أسراره والوقوف على دقائقه، ُثَّ ال

ه : "إين ألقرُأ القرآن، فأنظر يف آية، فَيحاُر عقلي  230مستْجمًعا هلا ِفْكَرُه، ُُمَلِ ًيا هلا قلَبُه، ولذلك يقول أمحد بن أيب احلَواريِ  الصويفُّ، املتوىف سنة 
وعرفوا  َجُب من حفَّاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، وَيَسُعهم أن َيشتغلوا بشيٍء من الدنيا وهم يتلون كالم الرمحن؟! أَما لو فهموا ما يتلونَ فيها، وَأعْ 

 (.102حقَّه، وتلذَّذوا به، واستْحَلُوا املناجاَة به؛ لذهب عنهم النوم فرًحا مبا ُرزقوا وُوفِ قوا"؛ "طبقات الصوفية للسُّلمي": )ص 
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ٌة سطوُت على َوْحَشتها والقرآُن ُمْؤِنٌس لتاليه، ُمزيٌل لَوْحشته، يقول الراغب األصفهاينُّ يف مقدِ مة كتابه "حل  متشاهبات القرآن": "فات ََّفَقْت َخْلوَ 
ال عن اختياٍر؛ بل لقهٍر وَغَلٍب"، والظاهر أن املراد  ابلقرآن، ولوال أنه مل يكن يل هبا يدان ... وكانت هذه اخلَْلَوة َخْلَوَة عنٍي ال َخْلَوَة قلٍب، واضطرارًا

 (.29هبذه اخلَْلَوة السِ جن؛ "مقدمة حتقيق كتاب املفردات يف ألفاظ القرآن": )ص 

بن اخلطاب  واملسلم حني يتلو القرآن ليس لسااًن يضطرب يف َجْوبَة احلََنك فقط، ولكنه لساٌن يتلو، وقلٌب َيشع، ونْفٌس متوج، وعزٌم ينهض، ولعمر
كالٌم نفيٌس يف أن املسلم مطاَلٌب أبن جَيَمع القرآن وحيفظه وحييط به، وجيعله إمامه يف جوارحه كلِ ها، ويف عمله كلِ ه، وذلك ما   -رضي هللا عنه  -

هللا، أمر أن يُعمل هبا، ال يُعمُل هبا، فأردان  أخَرَجُه ابن َجرِير الطَّربيُّ عن احلسن: "أن انًسا لُقوا عبدهللا بَن عمرو مبصر، فقالوا: نرى أشياَء من كتاب
فقال: مىت قِدْمَت؟ قال: منذ كذا وكذا، قال: أإِبْذٍن َقِدْمَت؟ قال:  -رضي هللا عنه  -أن نلقى أمري املؤمنني يف ذلك، فقِدَم وَقِدموا معه، فَلِقَيُه عمر 

َأَمَر أن يُعمل هبا ال يُعمُل  -تبارك وتعاىل  -لُقوين مبصر فقالوا: إان نرى أشياَء من كتاب هللا فال أدري كيف َردَّ عليه، فقال: اي أمري املؤمنني، إنَّ انًسا 
سالم عليَك، َأقَ َرْأَت القرآن  هبا؛ فأحبُّوا أن يلَقْوَك يف ذلك، فقال: امْجَْعُهم يل، قال: فجمعتهم له .. فأخذ أدانهم رجاًل، فقال: أَْنُشُدَك ابهلل وحبقِ  اإل

َته يف نفسَك؟ قال: اللهم ال، قال: ولو قال "نعم" خلصمه. قال: فهل أحصيته يف َبَصِرَك؟ هل أحصيته كلَّه يف لفظَك؟ ؟ قال: نعم. قال: فَهْل َأْحَصي ْ
لى كتاب هللا؟! قد َعِلَم ربُّنا أن هل أحصيته يف أََثِرَك؟ قال: ُثَّ تَ تَ بَّعهم حىت أتى على آِخرهم، فقال: َثِكَلْت عمَر أمُّه، أَُتَكلِ فونه أن يقيم الناس ع

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِ ْر َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرميًا{ ستكون لنا سيئاٌت. قال: وتال:  [. هل علم أهل املدينة 31]النساء: }ِإْن َِتَْتِنُبوا َكَباِئَر َما تُ ن ْ
 (.255، 254 /8قالوا: ال. قال: لو علموا َلَوَعْظُت بكم"؛ "تفسري الطربي": ) -أو قال: هل علم أحد مبا َقِدْمُتْم؟  -

، وذلك أهنم جاؤوا يف قال شيخنا أبو ِفْهر حممود حممد شاكر: "وقوُلُه: "َلَوَعْظُت بكم"؛ أي: ألنزلُت بكم من العقوبة ما يكون ِعظًَة لَغرْيِكم من الناس
يُ َيسِ روا، وأرادوا أن يسري يف الناس مبا ال يطيقون هم يف أنفسهم من اإلحاطة بكلِ  أعمال اإلسالم وما أمرهم  َشكاة عاِمِلهم على مصر، وتشدَّدوا ومل

من أن يتهاون يف أحكام  هللا به، وذلك من الفنت الكبرية، ومل يريدوا ظاهر اإلسالم وأحكامه، وإمنا أرادوا بعَض ما أدََّب هللا به َخْلَقه، وُعَمُر َأَجلُّ 
ا هو أمر الطغاة سالم، إمنا قلُت هذا وشرحُته ُمافَة أن حيتجَّ به حُمَْتجٌّ من ذوي السلطان واجلربوت يف إابحة ترك أحكام هللا غري معموٍل هبا، كماإل

 واجلبابرة من احلاكمني يف زماننا هذا".

 }َورَتِ ِل اْلُقْرَآَن تَ ْرتِيال{: -واألمر ألمَِّتِه معه  -ا نبيَّه صلى هللا عليه وسلم ُماطًبا وآِمرً  -عز وجل  -وهلذه الغاايت كلِ ها ُأِمْران برتتيل القرآن يف قوله 
َرْأه يف َمَهٍل وبياٍن، مع تدبُّر املعاين، والرتتيل: التنضيد والتنسيق 4]املزمل:  وحسن النظام، ومنه [، قال الُقرطيب: "أي: ال تَ ْعَجل بقراءة القرآن؛ بِل اق ْ
 (.37 /19رََتٌل، بكْسر التاء وفَ ْتحها، أي: ُحْسن التنضيد"؛ "تفسري القرطيب": )ثَ ْغُر رَِتٌل و 

 عليه". وُحكَي عن أيب بكر بن طاهر قال: "تدب َّْر يف لطائف خطابه، وطالْب نفَسَك ابلقيام أبحكامه، وقلَبَك بفهم معانيه، وِسرََّك ابإلقبال

عود، فكأنه َعِجل؛ فقال ابن مسعود: "فداك أيب وأمي، رَتِ ْل؛ فإنه زَْيٌن للقرآن"؛ "املرشد الوجيز إىل وروي أنَّ علقمَة بَن قيس قرأ على عبدهللا بن مس
 (.198ُعلوٍم تَ تَ َعلَّق ابلكتاب العزيز، أليب شامة املقدسي": )ص 

 ُصدوُرهم، يرغبون يف إحراز األجر ومضاعفة الثواب، َحُسَنْت نيَّاُُتم، وَسِلَمتْ  -يف زماننا ومن قبل زماننا  -لكنَّ قوًما من أهل الصِ ْدق واإلخالص 
ويقول آَخُر: بل َخَتْمُته  َيشتدُّون يف هذا الشهر املبارك، ويبالغون يف ختم القرآن أكثر من مرَّة، ويتباَهْوَن يف ذلك؛ فيقول أحدهم: َخَتْمُته عشرين مرَّة،

م بذ وعن صحابته  -صلى هللا عليه وسلم  -لك يبتعدون عن السنَّة املأثورة عن رسول هللا ثالثني، ُث يزيد بعضهم وينقص بعضهم، وما يدرون أهنَّ
 األكرمني.

: "أمل ُأْخرَبْ أنَك تصوم -صلى هللا عليه وسلم  -قال يل رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -فقد روى البخاري ومسلم، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص 
، ومل ُأِرْد بذلك إال اخلري، قال: "فُصْم صوم داود الدهر، وتقرأ القرآن كلَّ ليلة؟".  ]كان يصوم يوًما  -وكان َأْعَبَد الناس  -قلُت: بلى اي نيب اَّللَِّ
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إين  لُت: اي نيب هللا،ويُفطر يوًما[، واقرأ القرآن يف كلِ  شهر"، قال قلُت: اي نيب هللا، إين ُأطيُق أفضل من ذلك. قال: "فاقرْأُه يف كلِ  عشرين". قال ق
 َتِزْد على ذلك"، ُأطيُق أفضل من ذلك، قال: "فاقرأه يف كلِ  عشٍر". قال قلُت: اي نيب هللا، إين ُأطيُق أفضل من ذلك، قال: "فاقرْأُه يف كلِ  سبٍع، ال

فلما   -صلى هللا عليه وسلم  - قال: فشدَّْدُت، فشدَّد عليَّ، وقال يل: "إنك ال تدري، لعلك يطول بك ُعْمٌر"، قال: فصرُت إىل الذي قال يل النيبُّ 
، 471 /2صلى هللا عليه وسلم". "جامع األصول يف أحاديث الرسول، جملد الدين بن األثري" ) -كربت وِدْدُت أين كنت قبلُت رخصَة نيب هللا 

 (، ومجع للحديث ُطُرًقا أخرى.472
َرَأ القرآن كلَّه"، وروي عنه أيًضا أنه قال: "أَلْن أقرَأ  أنه قال: "أَلْن أقرَأ سورةً  -رضي هللا عنهما  -وُرِوَي عن ابن عباس  ُأرَت ُِلها أحبُّ إيلَّ من أن َأق ْ

رََم يف كالمه َهْذرََمًة: أي َخلََّط، القرآن يف ثالٍث َأَحبُّ إيلَّ من أن أقرأه يف ليلٍة كما يقرأ َهْذرََمًة"، واهلَْذرََمُة: السرعة يف الكالم واملشي، ويُقال: َهذْ 
 يقال للتخليط: اهلَْذرََمة.و 

ْعر؟ إن -رضي هللا عنه  -وثبت عن عبدهللا بن مسعود  : " أنَّ رجاًل قال له: إين أقرأ املفصَّل يف ركعٍة واحدٍة؛ فقال عبدهللا بن مسعود: أهذًّا كَهذِ  الشِ 
ع"؛ أراد: َأَُتُذُّ القرآن هذًّا، فتسرع فيه كما تسرع يف قراءة الشِ عر؟! أقواًما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيَ ُهم، ولكن إذا وقع يف القلب فَ َرَسَخ فيه، نف

وقيل غري ذلك، ومُسِ ي مفصَّاًل لكثرة الفصول بني ُسَورِِه، أو ِلِقلَِّة  واهلَذُّ: سرعة القطع، واملفصَّل من سور القرآن: من سورة احلجرات إىل سورة الناس،
 (.194 /4املنسوخ فيه" بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، للفريوزآابدي": )

ٌد، وُجُلوسهما واحٌد، أيُّهم أفضل؟ وُسئل جماهٌد عن رُجل قرأ البقرة وآل عمران، ورُجٍل قرأ البقرة، قيامهما واحٌد، وركوعما واحٌد، وسجودمها واح
َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَ ْنزِياًل{فقال: الذي قرأ البقرة، ُث قرأ:  [؛ وانظر بيان ذلك كله يف: "املرشد 106]اإلسراء:  }َوقُ ْرَآاًن فَ َرق ْ

 (.71ووي": )ص (، و"التبيان يف آداب محلة القرآن للن197الوجيز" )ص 

ى املنهج الراشد وإذا كان كثرٌي من الناس يشتدُّون وجيتهدون يف ختم القرآن يف رمضاَن أكثر من مرَّة، فإنَّ كثريًا منهم أيًضا كان على السُّنة، وعل
ابه يف قيام رمضان القرآن كلَّ عشرة أايم؛ "ِحْلية كان َيتم أبصح  -وكان إماًما كبريًا من املخضَرمني  -املقتِصد؛ فَ َقْد ُرِوي أنَّ أاب رجاء الُعطاِرِديَّ 

 (.221 /3(، و"ِصفة الصَّفوة البن اجلوزي": )306 /2األولياء أليب نعيم األصبهاين": )
ملنع يف قوله: (: "وذهب كثرٌي من العلماء إىل َمْنِع الزِ ايدة على سبع، أخًذا بظاهر ا67وقال الُقرطيب يف كتاب "التَّْذكار يف أفضل األذكار": )ص 

فَ َلْم يُ ْرَو عنه أنه َخَتَم الُقْرآَن  -صلى هللا عليه وسلم  -واقتداًء برسول هللا  -يعين: يف حديث عبدهللا بن عمرو السابق  –"فاقرْأُه يف سبٍع وال َتِزْد 
 اء، فقد يعطي على القليل ما ال يعطي على الكثري".ُكلَّه يف ليلة، وال يف أقلَّ من السَّبع، وهو أعلم ابملصاحل واألجر، وفضل هللا يؤتيه َمْن يش

ُش ََيِتمان يف  وروي أنَّ عبدهللا بن مسعود كان يقرأ القرآن يف غري رمضان من اجلمعة إىل اجلمعة، ويقرؤه يف رمضان يف ثالث، وكذلك كان مَتيم واألعم
، وكان علقمُة َيتمه يف مخٍس؛ "مجال القرَّاء وكمال اإلقراء لعلم الدين السخاوي": كلِ  سبٍع، وكان ُأيَبٌّ ََيِْتُمه يف كلِ  مثاٍن، وكان األسوُد َيِتمُ  ه يف ستٍ 

(1/ 107.) 

دِ  آي القرآن": )ص وقد عقد أبو عمرو الدَّاينُّ اباًب يف: "كم ُيستحبُّ َخْتم القرآن، وما ُروي عن الصحابة والتابعني يف ذلك"، يف كتابه "البيان يف ع
321.) 

ر، وخشوًعا جلالل ض الصحابة والتابعني كان يقف يف قراءته عند سورٍة بعيِنها، يظلُّ يردِ دها، أو آيٍة خبصوصها، فال َيزال يكرِ رها؛ طََلًبا للتدبُّ بل إن بع
 املعىن، وكان إمامهم يف ذلك وقدوُتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

قام ليلًة من اليايل يقرأ آيًة واحدًة الليَل كلَّه حىت أصبح، هبا يقوم،  -صلى هللا عليه وسلم  - : "أن رسول هللا-رضي هللا عنه  -فقد روي عن أيب َذرٍ  
ُْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم َفِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احْلَِكيُم{ وهبا يركع، وهبا يسجد:  هْبُْم َفِإهنَّ يف  -اري أنه أتى املقام ["، وعن متيٍم الدَّ 118]املائدة: }ِإْن تُ َعذِ 

يِ َئاِت َأْن ذات ليلة، فقام ُيَصلي، فافتتح السورة اليت ُتذكر فيها اجلاثية، ملَّا أتى على هذه اآلية:  -الكعبة الشريفة  }َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَُحوا السَّ
[، مل يزل يرددها حىت أصبح، وعن ابن مسعود أنه مل 21]اجلاثية:  ُهْم َوَِمَاُُتُْم َساَء َما حَيُْكُموَن{ََنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَواًء حَمَْيا
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فلما انتهى إىل قوله  -غافر  -[ حىت أصبح، وعن عامر بن عبدالقيس أنه قرأ من سورة املؤمن 114]طه:  }َوُقْل َربِ  ِزْدين ِعْلًما{ يزل يردِ د:
 -[، مل يزل يردِ دها حىت أصبح، وروي عن أمساء بنت أيب بكر الصديق 18]غافر:  ُهْم يَ ْوَم اآلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلََناِجِر َكاِظِمنَي{}َوأَْنِذرْ تعاىل: 

َنا َوَوَقااَن َعَذاَب أهنا افتتحت سورة الطور، فلما انتهت إىل قوله تعاىل:  -رضي هللا عنهما  [ ذهبت إىل السوق 27]الطور:  السَُّموِم{}َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلي ْ
 يف حاجة، ُث رجعت وهي تكرِ رها، وهي يف الصالة أيًضا.

 ْم ال ُيْظَلُموَن{}َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ ُثَّ تُ َوىفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوهُ وعن سعيد بن جبري أنه ردَّد هذه اآلية يف الصالة ِبضًعا وعشرين مرَّة: 
[، فلم يزل فيها حىت اندى منادي 1]االنفطار:  }ِإَذا السََّماُء انْ َفَطَرْت{[، وعنه أيًضا أنه استفتح بعد العشاء اآلخرة بسورة: 281]البقرة: 

 (.197 – 195السََّحر؛ "املرشد الوجيز": )ص 
وأتمُّل اإلشارات، وتبنيُّ الدَّالالت، فَمْن َأِنس يف نفسه قدرًة وجالدًة، مع حتقيق هذه فمدار األمر يف تالوة القرآن على التدبُّر واستحضار املعاين، 

رأ، على أال يزيد على الغاايت، وتعهُّد الواجبات األخرى من الفرائض والنوافل، وِمْن َسْعٍى يف ُأمور املعاش وإعمار احلياة؛ فليقرأ ما شاء هللا له أن يق
 السُّنة املأثورة.

تعقيًبا على حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص السَّابق: " وصحَّ أنَّ  -رضي هللا عنه  -ظ الذََّهيبِ  هنا كالٌم جيِ ٌد، ينبغي ِذْكُرُه وأتمُّله، قال وللحاف
نَ َزَل من القرآن، ُث بعد هذا القول اَنزََلُه إىل ثالِث لياٍل، وهَناه أن يقرأه يف أقلَّ من ثالٍث، وهذا كان يف الذي  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 أقلَّ من ذلك، ولو تال ورتَّل يف نزل ما بقي من القرآن، فأقلُّ مراِتِب النهي أن ُتكَرَه ِتالوة القرآن كلِ ه يف أقلَّ من ثالٍث، فما َفِقَه وال تدبَّر َمْن تال يف
رتيل ُسْبع القرآن يف ُتجُِّد قيام الليل، مع احملافظة على النوافل الرَّاتبة، والضُّحى، أسبوع والزم ذلك؛ لكان عماًل فاضالً، فالدِ ين يسٌر، فوهللا إن ت

الشتغال به ُملًصا هلل، مع وحتية املسجد، مع األذكار املأثورة الثابتة، والقول عند النوم واليقظة، وُدُبر املكتوبة والسَّحر، مع النَّظر يف العلم النافع، وا
شاد اجلاهل وتفهيمه، وزجر الفاسق وحنو ذلك، مع أداء الفرائض يف مجاعٍة خبشوع وطمأنينة وانكسار وإميان، مع أداء الواجب، األمر ابملعروف، وإر 

لشغٌل عظيٌم جسيٌم، وملقاُم أصحاب  -واجتناب الكبائر، وكثرة الدعاء واالستغفار والصدقة، وصلة الرحم والتواضع، واإلخالص يف مجيع ذلك 
ذكرانه وال  هللا املتَّقني؛ فإنَّ سائر ذلك مطلوٌب، فمىت تشاغل العابد خبَْتمه يف كل يوٍم؛ فقد خالف احلنيفيَّة السَّْمحة، ومل ينهض أبكثر ما اليمني وأولياء
 تدبَّر ما يتلوه.

صلى هللا عليه وسلم((.  -هللا  كان يقول ملا شاخ: ))ليتين قِبْلُت رخصة رسول  -يعين عبدهللا بن عمرو بن العاص  -هذا السيد العابد الصاحب 
 ". -عليه السالم  -يف الصوم، وما زال يناقصه حىت قال له: "ُصْم يوًما وأفطْر يوًما، ُصْم صوَم أخي داود  -عليه السالم  -وكذلك قال له 

 وثبت أنه قال: "أفضل الصيام صيام داود". 
 عن صيام الدَّهر. -عليه السالم  -وهنى 
بنوم قسٍط من الليل، وقال: "لكينِ  أقوم وأانم، وأصوم وُأْفِطُر، وأتزوَّج النساء، وآكل اللحم، فَمْن رِغَب عن ُسنَّيت فليس  - عليه السالم -وأمر 
."  مينِ 

كثرٌي من متابعة ُسنَّة نبيِ ه الرؤوف   يندم ويرتهَّب ويسوء ِمزاجه، ويَفوته َخرْيٌ  -يف تعبُّده وأوراده ابلسنة النبوية  -أي مَينع وَيْكَبح  -وكلُّ َمْن يَ ُزمُّ نفَسه 
معلِ ما لأُلمَّة أفضل األعمال، وآمًرا هبجر التَّبتُّل والرَّهبانية اليت مل يُبَعث هبا،  -صلى هللا عليه وسلم  -الرحيم ابملؤمنني، احلريص على نفعهم، وما زال 

وهنى  -يعين من رمضان  -وم، وعن قيام أكثر الليل إال يف الُعْشر األخري وهنى عن الوصال يف الص -أي: تواليه وتتابعه  -فنهى عن َسْرد الصوم 
 للمستطيع، وهنى عن ترك اللحم، إىل غري ذلك من األوامر والنواهي. –عدم الزواج  -عن الُعْزبَة 

مغرور، وَأَحبُّ األعمال إىل هللا تعاىل َأْدَوُمها وإن  فالعابد بال معرفٍة لكثري من ذلك معذوٌر مأجوٌر، والعابد العامل ابآلاثر احملمدية املتجاوز هلا مفضول
كم حسن املتابعة، وجنَّبنا اهلوى واملخالفة" "سري أعالم النبالء:   ".86 – 84 /3قلَّ، أهلمنا هللا وإايَّ
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كلِ  يوم وليلة مرة، وعلَّق على ذلك فقال: "وهذه وذكر الذهيب أيًضا يف ترمجة "أيب بكر ُشْعَبة بن عيَّاش" أنه َمَكَث حنًوا من أربعني سنة َيتم القرآن يف  
هنى عبدهللا بن عمرو أن يقرأ القرآن يف أقلَّ من ثالث، وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -عبادٌة َُيَْضُع هلا، ولكن متابعُة السُّنة أْوىل، فقد صحَّ أنَّ النيبَّ 

 ".442 /8الث" "سري أعالم النبالء: : "مل يَ ْفَقْه َمْن قرأ القرآن يف أقل من ث-عليه السالم  -

هلا، ولكنها من مثل  وكذلك ذُِكَر يف ترمجة "وَكيع بن اجلراح" أنه كان يصوم الدَّهر، وَيتم القرآن كلَّ ليلٍة، وعقَّب على ذلك فقال: "هذه عبادٌة َُيضع
وصحَّ أنه هنى أن يُقرأ القرآن يف أقل من ثالٍث، والدين يسٌر،  عن صوم الدهر، –عليه السالم  –إماٍم من األئمة األثرية مفضولٌة؛ فقد صحَّ هنُيه 

 ".143 /9ومتابعة السُّنة أْوىل" "سري أعالم النبالء: 
َبة، يف كتابه "أتويل ُمْشِكل القرآن: ص  " قال: "ومل 233ومن قبل الذهيب، ذكر خطيب السُّنة اإلمام اجلليل أبو حممد عبدهللا بن مسلم بن قُ تَ ي ْ

ره، وينتهوا بَزْجره،  على عباده أن حيفظوا القرآن كلَّه، وال أن ََيتموه يف التعلُّم، وإمنا أنزله ليعملوا مُبْحَكمه ويؤمنوا مبتشاهِبه، وأيمتروا أبميفرض هللا
ذ الناس تال  وته عماًل".وحيفظوا للصالة ِمقدار الطاقة، ويقرؤوا فيها امليسور، قال احلسن البصري: "نزل القرآن لُيعمل به؛ فاُتَّ

إمنا يقرأ الرجل منهم السورتني  -وهم مصابيح األرض، وقاَدة األانم، ومنتهى العلم  -صلى هللا عليه وسلم ورضي عنهم -وكان أصحاب رسول هللا 
 والثالث واألربع، والبعض والشَّطر من القرآن، إالَّ نَ َفًرا منهم وفَّقهم هللا جِلَْمِعِه، وسهَّل عليهم حفظه.

 س بن مالك: "كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدَّ فينا، أي جلَّ يف عيوننا، وَعُظَم يف صدوران".قال أن
يف صدر هذه اأُلمَّة ال حيفظ  -صلى هللا عليه وسلم  -(، عن ابن عمر قال: "كان الفاضل من أصحاب رسول هللا 40 /1ويف "تفسري القرطيب" )

 ُرزقوا العمل ابلقرآن، وإنَّ آِخر هذه األمَّة يقرؤون القرآن، منهم الصيب واألعمى، وال ُيرزقون العمل به".من القرآن إال السورة أو حنوها، و 

يه لنا يف هذا الزمان الذي ذهب فاللُهمَّ حبِ ب إلينا القرآن، وَأِذْقنا حالَوته، واْرزقنا تالوته وِفْقَهُه والعمَل به آانء الليل وأطراف النهار، واجعله أنيًسا 
مهِ نا، واجعلنا ِمَّْن  -بفتح الذال  -حزننا، وَذهاب  -بكسر اجليم  -َمْن يُ ْؤَنس به وُيسرتاح إليه، واجعله اللهم ربيع قلوبنا، ونور ُصُدوِران، وِجالء 

 .َيرعاه حقَّ رعايته، ويقوم بَقْصده، ويويفِ  بَشْرطه، وال يلتمس اهلَُدى يف غريه، ويرحم هللا عبًدا قال: آمينا
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