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َوِبِه َنْسَتعيُن.

َبِريَِّتِه،  أَْشرَِف  َعَلى  َلُم  والسَّ َلُة  والصَّ اْلَعالَِميَن،  رَبِّ  لِلَِّه  اْلَحْمُد 

ٍد وَآلِِه الَْنَجِبيَن اْلَْطَهِريَن. َوَخاَتِم رُُسِلِه ُمَحمَّ

الكتاب  قراءة  جعل  أن  عباده  على  تعالى  الله  نعم  من  إّن 

ميزاًنا  تلوته  جعل  وقد  منه،  للقرب  وباًبا  إليه،  الوصول  طريَق  الُمنزَل 

ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقَّ تَِلَوتِهِۦٓ  للتمايز بين عباده، فقال: ﴿ ٱلَّ

ۦۗ ﴾))).  ْوَلٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهِ
ُ
أ

وقراءة  الكمال،  مناهج  من  منهًجا  والتلوة  القراءة  يجعل  كهذا  وأمر 

من  نوع  والفعالّية،  والمكانّية  الزمانّية  أحواله  إهمال  وترك  بآدابه  القرآن 

أنواع حمله والتمّسك به.

وإّن الغرض من تدوين هذه الوراق:

أشارت  مّما  وغيرها،  والمكانّية  الزمانّية  بالحوال  التعريف  أّوًل: 

في  الهّم  القدر  هي  لتكون  ـ ،  الناقص  االستقراء  ـ حسب  النصوص  إليه 

سورة البقرة، اآلية 121.  (1(
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أبي  عنه  إليها جعفر  أشار  اّلتي  الحوال  سائر  من  الله  كتاب  مع  التعامل 

جعفر قال: قال رسول الله لعلّي: »َوَعَلْيَك ِبِتَلَوِة اْلُقرْآِن َعَلى 

ُكِل َحاٍل«))).

الّتعبد بها بين  القراءة والتلوة القرب في  المؤمن من  ثانًيا: تمكين 

يجعل   وعترته النبّي  عن  الواردة  السنن  فهم  فإّن  تعالى؛  الله  يدي 

وكيفية  تعالى  الله  كتاب  مع  التعامل  أدب  من  رفيٍع  مستًوى  في  القارئ 

التعامل معه.

ثالًثا: المساعدة على تفعيل قراءة سور القرآن في مواردها المنصوص 

عليها؛ إذ إّن تحديد سوٍر معّينة بزمان ومكان وأفعال ليس أمرًا اعتباطيًّا، 

وزمانها  بفعلها  اقترنت  إن  السورة  تلك  ُتحدثه  اّلتي  الخاّص  للتأثير  بل 

ومكانها.

استعمال  القرآن، وطرق  ينبغي حفظه من  ما  أولوّيات  تحديد  رابًعا: 

هذا الحفظ؛ فعن يعقوب الحمر، قال: قلت لبي عبد الله: »ُجِعْلُت 

َتَفلََّت  ِفَداَك، إِنَُّه أََصاَبْتِني ُهُموٌم َوأَْشَياُء َلْم َيْبَق َشْيٌء ِمَن اْلَخْيِر إِلَّ َوَقْد 

ِمنِّي ِمْنُه َطاِئَفٌة، َحتَّى اْلُقرْآُن، َلَقْد َتَفلََّت ِمنِّي َطاِئَفٌة ِمْنُه. َقاَل: َفَفِزَع ِعْنَد 

اْلُقرْآِن،  ِمَن  ورََة  السُّ َلَيْنَسى  الرَُّجَل  إِنَّ  َقاَل:  ُثمَّ  اْلُقرْآَن،  َذَكرُْت  ِحيَن  َذِلَك 

َرَجاِت،  الدَّ َبْعِض  ِمْن  َدَرَجٍة  ِمْن  َعَلْيِه  ُتْشرَِف  َحتَّى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َفَتْأِتيِه 

أََنا ُسورَُة  َفَتُقوُل:  أَْنِت؟  َمْن  َلُم.  السَّ َوَعَلْيِك  َفَيُقوُل:  َعَلْيَك.  َلُم  السَّ َفَتُقوُل: 

َرَجَة،  ْكَت ِبي َبَلْغُت ِبَك َهِذِه الدَّ َكَذا وََكَذا، َضيَّْعَتِني َوَترَْكَتِني، أََما َلْو َتَمسَّ

َمْن  النَّاِس  ِمَن  َفإِنَّ  َفَتَعلَُّموُه،  ِباْلُقرْآِن  َعَلْيُكْم  َقاَل:  ُثمَّ  ِبإِْصَبِعِه،  أََشاَر  ُثمَّ 

ْوَت،  ِبِه الصَّ َفَيْطُلُب  َيَتَعلَُّمُه  َمْن  َوِمْنُهْم:  َقاِرٌئ.  ُفَلٌن  ِلُيَقاَل:  اْلُقرْآَن  َيَتَعلَُّم 

ابن سعيد، الزهد، الصفحة 22، ح46.  (1(
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َيَتَعلَُّمُه  َمْن  َوِمْنُهْم:  َخْيٌر.  َذِلَك  ِفي  َوَلْيَس  ْوِت،  الصَّ َحَسُن  ُفَلٌن  َفُيَقاُل: 

َفَيُقوُم ِبِه ِفي َلْيِلِه َوَنَهارِِه، َل ُيَباِلي َمْن َعِلَم َذِلَك َوَمْن َلْم َيْعَلْمُه«))). 

وأّن  القرآن،  حفظ  فضل  إلى  ـ  ُيشير  فيما  ـ  ُيشير  النّص  هذا  فإّن 

درجات  للتمّسك  وأّن  تعالى،  الله  بكتاب  التمّسك  أنواع  من  نوع  الحفظ 

والّنهار،  الليل  في  به  للقيام  القرآن  حفظ  ويتأّكد  الحافظ،  لغير  ليست 

لو  وإّنه  بالخصوص،  فيها  النّص  ورد  اّلتي  الّسور  تلك  القيام  في  ويتأّكد 

ورد  والنوافل  الفرائض  في  لوجدنا  ذكره،  سيأتي  كما  النصوص،  استقرأنا 

ونوح،  والحاّقة،  والقلم،  والصّف،  والممتحنة،  وق،  الّدخان،  مثل:  قراءة 

والتكاثر،  والّتين،  والفجر،  والغاشية،  واألعلى،  والنشقاق،  والنفطار، 

والماعون، والكوثر، والنصر.

والمطّففين،  والمّدّثر،  التغابن،  مثل:  قراءة  الفرائض  خصوص  وفي 

والبروج، والطارق، والبلد، والقدر، والهمزة، والفيل، والتوحيد.

والطلق،  والمجادلة،  الحديد،  مثل:  قراءة  الفرائض  ركعتي  وفي 

والتحريم، والكافرون، والتوحيد.

قراءة  االثنين  فجر  وفي  َذتين،  المعوِّ مثل:  قراءة  الفجر  فريضة  وفي 

فجر  وفي  اإلنسان،  قراءة:  الخميس  فجر  وفي  والشمس،  المرسلت  مثل: 

الجمعة قراءة مثل: الجمعة والتوحيد أو الجمعة والمنافقون، وهكذا إلى 

آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وفعلها  ومكانها  زمانها  في  المحّددة  الّسور  هذه  أّن  في  شّك  وال 

القرآن بغرض  تمّثل أولوّية في الحفظ عن غيرها، وأّن الشروع في حفظ 

الكليني، الكافي، الجزء 2، الصفحة 608، ح6.  (1(
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يمّيز  الذي  بالقرآن  التمّسك  من  نوع  والنوافل  الفرائض  في  استعماله 

المؤمن عن غيره في الدنيا واآلخرة.

خامًسا: توفير ما يعين القارئ والحافظ في كيفّية التعامل مع القرآن 

بين  أدبه  في  وحفظه  قراءته  خلل  من  ليتكامل  واستعمااًل،  أدًبا  الكريم 

يدي كتاب رّبه.

الواردة عن  وقد سلك مدّون هذه الوراق منهًجا استقرائًيا للنصوص 

النبّي وعترته، من خلل: 

 العناية بما ورد في مصادر اإلمامّية الّم بشكل أّولّي، وإاّل فالثانوّي 
منها القدم والوثق منها. 

 إثبات اسم الراوي الّول دون الباقين، وُأثبت المصدر في الهوامش، 
اسم  ذكر  عدم  القارئ  وجد  وإن  السند،  دراسة  في  الراغب  يرجع  لكي 

السند  انقطاع  للداللة على  المباشر، فل يعني عدم وجوده، وإّنما  للراوي 

أو إرساله.

والحمد لله أّواًل وآخرًا.


