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تحزيب القرآن الكريم وختمه في ضوء السنة النبوية 
»رواية ودراية«

د. محمد علي أحمد األعمر 

امللخص: 
أنــزل هللا ســبحانه وتعــاىل القــران الكــرمي هــدى للنــاس ونــوراً، وجعــل تالوتــه أفضــل األذكار، 
وحــث النــاس علــى املداومــة علــى تالوتــه ابســتمرار، وقــد حــرص الســلف الصــاحل مــن الصحابــة 
والتابعــن علــى احملافظــة علــى وردهــم مــن كتــاب هللا تعــاىل تــالوًة وتدبــراً، وســاروا علــى منهــج 
النــي صلــى هللا عليــه وســلم، فكانــوا حيزبــون القــرآن علــى الســور، وكان هلــم عــادات خمتلفــة يف 
القــدر الــذي خيتمــون فيــه القــرآن؛ فجــاء هــذا البحــث لدراســة أهــم األحاديــث النبويــة الشــريفة 
الــواردة يف حتزيــب القــرآن والــي مــن أبرزهــا )حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص، وحديــث 
أوس بــن حذيفــة( فتــم خترجيهــا ودراســة أســانيدها وتتبــع طرقهــا، وبيــان درجتهــا، وبيــان الفــروق 
بــن متوهنــا، واجلمــع بــن الــرواايت الــواردة يف املوضــوع، مث بيــان كيــف أصَّــل العلمــاء للتحزيــب 
مــن خالهلــا، مث بيــان أنواعــه وطريقــة العلمــاء يف حتزيــب القــرآن الكــرمي )الســور، واحلــروف(، 
وبيــان الصــور املختلفــة لتحزيــب القــرآن إىل أجــزاء، مث توزيــع األجــزاء علــى األايم؛ ليســتطيع كل 

واحــد مــن النــاس ختمــه حســب وقتــه وعملــه، بطــرق ميســورة وســهلة. 

كلمــات مفتاحيــة: القــرآن الكــرمي- حتزيــب القــرآن- ختــم القــرآن- احلديــث الشــريف- 
أحاديــث التحزيــب. 
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Division of the Holy Qur’an in the Light of Sunnah 
“Narrative and Erudition”

Dr. Mohammad Ali Ahmad Al-Amar 

Abstract: 

Almighty Allah revealed the Holy Qur’an to guide human
beings and enlighten their life. Allah considered its recitation
as the best remembrance we can do, and urged people to 
constantly recite the Holy Qur’an without any interruption. 
From this point of view, the righteous ancestors, companions
and followers, were very keen to persevere reciting and
contriving the Holy Qur’an permanently and walked on the 
Prophet Muhammed’s approach, peace be upon him; they 
preferred reciting the Qur’an divided into coherent parts 
rather than using Sorah, and also they had different timing
habits of which they used to recite the whole Quran. 
Nowadays, the interest of reciting the Holly Qur’an is sharply
declined; furthermore, there is a clear negligence and failure
to the recitation of the whole Qur’an among many Islamic 
Studies students as well as the Muslim public. Therefore, This 
research came up to study the prophetic Hadiths concerning
the division of the Qur’an, The most important hadiths of 
the Prophet contained in the Tzbayn of the Koran, the most 
prominent (the hadeeth of Abdullah bin Amr bin Aas, and 
talk of Aws ibn Hudhayfah) and to show the way scholars 
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divided all the Qur’an pages into specific parts, and to stand 
on the concept of “division”, and to point out the scholars’
views differences in determining the duration of the whole 
recitation, and finally to clarify different images beyond
dividing the Quran into big and smaller parts so that everyone
can easilyfinish reciting the whole Qur’an in accordance 
with his time and work. Keywords: Holy Quran, Clustering
the Holy Qur’an, Recitation of Quran, Hadith. 

Keywords: Holy Quran, Division of the Holy Qur’an, 
Recitation of the Holy Quran, Hadith. 
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املقدمة: 
إن احلمــد هلل حنمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ ابهلل مــن شــرور أنفســنا وســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده هللا فهــو املهتــدي، ومــن يضلــل فلــن جتــد لــه وليــاً مرشــداً، وأشــهد أن ال إلــه 

ــُد:  ــا بـَْعــــ إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله. أَمَّــ

أنــزل هللا عــز وجــل القــرآن علــى نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم، وأعلمــه فضــل مــا أنزلــه عليــه، 
وأعلــم خلقــه يف كتابــه وعلــى لســان رســوله أن القــرآن عصمــة ملــن اعتصــم بــه، وهــدى ملــن 
اهتــدى بــه، وحــرز مــن النــار ملــن اتبعــه، وشــفاء ملــا يف الصــدور، وهــدى ورمحــة للمؤمنــن، مث أمــر 
هللا خلقــه أن يؤمنــوا بــه، ويعملــوا مبحكمــه، ويؤمنــوا مبتشــاهبه، مث وعدهــم علــى تالوتــه والعمــل 
بــه النجــاة مــن النــار، ودخــول اجلنــة، مث نــدب خلقــه عــز وجــل إذا هــم تلــوا كتابــه أن يتدبــروه، 

ويتفكــروا فيــه بقلوهبــم، مث وعدهــم علــى ذلــك الثــواب اجلزيــل. 

قال تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـُْلوَن ِكَتاَب اللَِّ َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنَفُقوا ِمَّا َرَزقْـــَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة 
يَـــْرُجوَن جِتَــاَرًة لَـّـن تَـــُبوَر﴾ ]فاطــر:29[، وقــال تعــاىل: ﴿الَِّذيــَن آتـَيـَْناُهــُم اْلِكتَــاَب يـَتـُْلونَــُه َحــقَّ 
ِتاَلَوتِــِه أُولَـٰــِئَك يـُْؤِمنُــوَن بِــِه ۗ َوَمــن َيْكُفــْر بِــِه فَُأولَـٰــِئَك ُهــُم اْلَاِســُروَن﴾ ]البقــرة:121[، وقــال 

ــَر أُولُــو اأْلَْلَبــاِب﴾ ]ص:29[.  بَـّــُروا آاَيتِــِه َولِيـََتذَكَّ ــاَرٌك لَِّيدَّ ــَك ُمَب ــاُه ِإلَْي ــاٌب أَنَزْلَن تعــاىل: ﴿ِكَت

النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »يـَُقــاُل  بــن العــاص عــن  بــن عمــرو  وعــن عبــد هللا 
نْـــَيا، فَــِإنَّ َمْنزِلَتَــَك ِعْنــَد آِخــِر آيَــٍة  -ِلَصاِحــِب اْلُقــْرآِن-: اقْـــَرْأ َواْرتَــِق َوَرتِّــْل َكَمــا ُكْنــَت تُـــَرتُِّل يف الدُّ

ــْقَرأُ هِبَــا«)1( تَـ

فتــالوة القــرآن هــي أفضــل األذكار واألوردة، وينبغــي أن حيافــظ علــى تالوتــه ليــاًل وهنــاراً، 
ســفراً وحضــراً، وذلــك أبن جيعــل اإلنســان لــه حــزاب مــن القــرآن يف كل يــوم وحيافــظ عليــه، وال 
ينقطــع عنــه مهمــا كانــت األســباب، كمــا كان يفعــل النــي صلــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه. 

وقــد ســار الســلف رضــي هللا عنهــم علــى منهــج النــي صلــى هللا عليــه وســلم، فكانــوا 
حيزبــون القــرآن، وكان هلــم عــادات خمتلفــة يف القــدر الــذي خيتمــون فيــه القــرآن، وطــرق خمتلفــة 
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يف طريقــة التقســيم، فمنهــم مــن حــزب علــى احلــروف ومنهــم مــن حــزب علــى الســور، فجــاءت 
هــذه الدراســة؛ لتبــن طريقــة العلمــاء يف جتزئــة القــرآن وحتزيبــه، مــن خــالل أحاديــث النــي صلــى 

هللا عليــه وســلم. 

أمهية البحث: 

إنَّ أمهيــة املوضــوِع تتجلَّــى يف وجــود أحاديــث نبويــة تتعلــق يف حتزيــب القــرآن، وأبرزهــا 
)حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص، وحديــث أوس بــن حذيفــة( هــي مــن األحاديــِث 
العمــدة يف حتزيــب القــرآن، وطــرق ختمــه، ومنهــا انطلــق الســلف الصــاحل ومــن بعدهــم يف بيــان 
طــرق حتزيــب القــرآن، فــكان مــن املناســب دراســة هــذه األحاديــث وخترجيهــا وبيــان املســائل الــي 

تتعلــق هبــا. 

كمــا تظَهــُر أمهيَّــُة املوضــوِع يف أنــه يســهل علــى اإلنســان الطريــق الصحيــح يف ختــم القــرآن 
الكــرمي، وحيفــزه علــى املداومــة علــى التــالوة، وجيعــل لــه وردا يوميــا مــن كتــاب هللا حســب قدرتــه. 

أهداف البحث: 

- بياِن املراِد ابلتحزيب، وتوضيح نوعيه، التحزيب ابلسور، والتحزيب ابحلروف. 
- تعريف الدارسن أبصل التحزيب، واألحاديث الدالة عليه. 

- حتفيز الناس على جعل ورد يومي من القرآن وحتديد مدة لتمه. 

الدراسات السابقة: 

- حتزيــب القــرآن يف املصــادر واملصاحــف، د. غــامن قــدوري احلمــد، جملــة األمحديــة، العــدد 
الامــس عشــر، 1424ه. تنــاول فيــه الباحــث أصــل التجزئــة املوجــودة يف املصاحــف، وخاصــة 

قبــل عصــر التدويــن، وبــن مذاهــب العلمــاء يف ذلــك. 

ابــن حــزم،  احلــريب، كتــاب مطبــوع، دار  بــن علــي  العزيــز  القــرآن، د. عبــد  - حتزيــب 
بريوت-لبنان-1438هـــ-2017م، وهــو كتــاب رائــع يف طرحــه وعرضــه وتقســيمه، وضعــه 
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مؤلفــه لتســهيل التــالوة واحلفــظ، وخاصــة لطــالب العلــم، وذكــر فيــه تقســيمات التــم، وقــد 
أفــدت منــه يف ذلــك، والكتــاب علــى العمــوم ليــس دراســة أكادمييــة، بــل هــو وســيلة للتســهيل 

علــى طــالب العلــم يف التــم واحلفــظ كمــا أشــار مؤلفــه. 

- ختــم القــرآن الكــرمي عنــد الســلف، د. رايض حممــود جابــر، جملــة اجلامعــة اإلســالمية، 
غــزة، فلســطن، م 18، العــدد األول، بــن فيــه الباحــث فضيلــة تــالوة القــرآن الكــرمي وآداهبــا، 

ومراتبهــا، وانقــش مســألة التحزيــب بشــكل مبســط، وأشــار إىل أنــواع التــم ومدتــه. 

- ختــم القــرآن وحتزيبــه بــن الســلف واللــف، د. العبــاس بــن حســن احلازمــي، حبــث يف 
جملــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، العــدد الثــاين، 2008م. تنــاول فيــه الباحــث فضــل التــالوة، 

ومــدة التــم، وقــد غلــب عليــه اجلانــب الفقهــي. 

وقــد تناولــت دراســي اجلانــب احلديثــي يف موضــوع التحزيــب والتجزئــة، وهبــذا متيــزت عــن 
الدراســات املذكــورة، وتناولــت منهــج الســلف الصــاحل يف التحزيــب، وأنواعــه، وطرقــه. 

مشكلة البحث: 

مــن يقــرأ القــرآن اليــوم يالحــظ يف كتابــة املصاحــف مــن التحزيــب والتجزئــة والتخميــس 
والتعشــري وكتابــة فواتــح الســور وخوامتهــا، وحنــو ذلــك فــكل ذلــك مــا زيــد لغــرض التيســري علــى 
القــارئ وتســهيل احلفــظ، وقــد جــزأ العلمــاء القــرآن علــى أكثــر مــن صــورة، أمههــا جتزئــة الصحابــة 
رضــي هللا عنهــم حيــث كانــوا حيزبــون القــرآن علــى الســور، أظهرهــا التقســيم علــى ســبعة أايم، 
ومنهــا التجزئــة علــى احلــروف وهلــا عــدة تقســيمات، ولعــل أمههــا هــي جتزئتــه إىل ثالثــن جــزءا 
وأطلقــوا علــى كل واحــد منهــا اســم اجلــزء، مث جــزءوا كل واحــد مــن هــذه األجــزاء الثالثــن 
إىل جزأيــن، وقــد أطلقــوا علــى كل واحــد منهــا اســم احلــزب؛ فصــارت األحــزاب ســتن حــزاب، 
فجــاءت هــذه الدراســة؛ لتتنــاول األحاديــث النبويــة الشــريفة الــي بــى عليهــا العلمــاء موضــوع 
التحزيــب وخترجيهــا، ودراســتها، مث بيــان صــور التحزيــب الــي ســار عليــه العلمــاء، وبيــان طريقتهــم 

يف ختــم القــرآن. 
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مــا  القــرآن؟  معــى حتزيــب  مــا  التاليــة:  األســئلة  عــن  لتجيــب  الدراســة؛  هــذه  وجــاءت 
أنواعــه؟، ويف كــم خيتــم القــرآن؟ مــا هــي األحاديــث النبويــة الــواردة يف التحزيــب والتــم؟ ومــا 

اليــوم؟  التجزئــة املوجــودة يف املصاحــف  أصــل 
منهج البحث: 

: بتخريــج أحاديــث التحزيــب ِمــن مظاهّنــا، وتتبــع طرقهــا، وقــد اعتمــدت  املنهــَج االســِتقرائيَّ
علــى كتــب املتــون يف التخريــج )الكتــب الســته(، مث يف حــال اشــركت الــرواايت يف الطريــق 
أذكرهــا يف اهلامــش، وإذا دعــت احلاجــة أخــرج ابقــي الــرواايت يف اهلامــش للفائــدة، مــع الركيــز 

علــى الــرواايت الــي تتعلــق مبوضــوع الدراســة. 
واملنهــَج التحليلــيَّ )درايــة(: بدراســة مــن احلديــث، ومقارنــة متونــه، واجلمــع بينهــا مث بيــان 
طــرق التطبيــق العملــي ألحاديــث التحزيــب مــن زمــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم حــى عصــران 

احلاضــر. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثن، وخامتة. 
املقدمة: تتناولت أمهية البحث، ومشكلة البحث، ومنهج البحث، والدراسات السابقة. 

التمهيد: تعريف التحزيب، وأصل نشأته. 
املبحث األول: أحاديث التحزيب وخترجيها. 

 املطلب األول: حديث عبد هللا بن عمرو يف ُمَدِد ختم القرآن. 
املطلب الثاين: حديث أوس بن حذيفة الثَـَّقِفّي. 

املبحث الثاين: أنواع التحزيب وطرق ختم القرآن الكرمي: 
املطلب األول: أنواع حتزيب القرآن. 

أواًل: التحزيب على السور. 
اثنياً: التحزيب على احلروف، وتقسيم القرآن إىل أجزاء. 

املطلب الثاين: طرق ختم القرآن الكرمي. 
الامتة: وفيها أهم النتائج. 
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التمهيد: تعريف التحزيب، وأصل نشأته ومشروعيته
أواًل: تعريف التحزيب:

ــْيِء، َفِمــْن َذلِــَك  ــُع الشَّ يف اللغــة: )َحــَزَب( احْلَــاُء َوالــزَّاُء َواْلبَــاُء َأْصــٌل َواِحــٌد، َوُهــَو جَتَمُّ
ــَن النَّــاِس. قــال تعــاىل: ﴿ُكلُّ ِحــْزٍب مبَــا َلَدْيِهــْم َفرُِحــوَن﴾ )املؤمنــون:٥3(.  ــُة ِم احلِْــْزُب اجلََْماَع

َوالطَّائَِفــُة ِمــْن ُكلِّ َشــْيٍء ِحــْزٌب، يـَُقــاُل قَـــَرأَ ِحْزبَــُه ِمــَن اْلُقــْرآِن)2(. 

وعــرف ابــن منظــور التحزيــب: مصــدر حــّزب، واجلَْْمــُع َأْحــزاٌب، واحلِــْزُب: الــِوْرُد، وهــو َمــا 
جَيَْعلُــه الرَّجــل َعلَــى نـَْفِســِه ِمــْن قِــراءٍة، واحلــزب: النصيــب)3(. 

اصطالحــاً: التحزيــب يف االصطــالح يعــود معنــاه إىل أصلــه اللغــوي، الــذي ال ينفــك عــن 
اجلماعــة مــن النــاس، أو الطائفــة، أو الــورد، أوشــيء آخــر. 

وحتزيــب القــرآن يظهــر فيــه التقســيم والتجزئــة، ويعــي: تقســيم القــرآن إىل جمموعــات مــن 
الســور أو األجــزاء، مث جيعلهــا اإلنســان علــى نَفســه قــراءة كالــِوْرد اليومــي أو األســبوعي أو 

الشــهري أو غــري ذلــك. »َويْقــَرأ حزبــه مــن القــرآن مثلــه«)4(. 

وقــال الزركشــي يف حديثــه عــن حتزيــب القــرآن: وأمــا التحزيــب والتجزئــة فقــد اشــتهرت 
األجــزاء مــن ثالثــن كمــا يف الربعــات ابملــدارس وغريهــا)٥(. 

ذكــر  تتقــارب كمــا  أو  واحــد،  مبعــى  واألوراد،  واألحــزاب،  األجــزاء،  تكــون  وهبــذا 
 .)( الســخاوي)

ويف اصطــالح املتأخريــن: أكثــر مــا يســتخدمون عبــارة »األجــزاء« ويطلقــون اجلــزء مــن 
القــرآن علــى معــى خــاص، وهــو يف القــرآن قســم مــن ثالثــن قســماً، واحلــزب نصفــه كمــا هــو 

معــروف، فالقــرآن ثالثــون جــزءاً، وســتون حــزاًب)7(. 
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اثنياً: أصل التحزيب ومشروعيته: 
 تضمــن القــرآن الكــرمي الكثــري مــن اآلايت الكرميــة الــي حتــث علــى تــالوة القــرآن، وتبــن 
األجــر العظيــم املرتــب علــى املداومــة علــى تالوتــه، وكذلــك كان حيــرص الصحابــة رضــي هللا 
عنهــم والتابعــون ومــن بعدهــم علــى تالوتــه وحتزيبــه متبعــن منهــج النــي صلــى هللا عليــه وســلم يف 
ذلــك حيــث كان جيعــل لنفســه جــزءا مــن القــرآن يقــرؤه كل يــوم، وليــس أدل علــى ذلــك مــا ورد 
عــن عمــر بــن الطــاب رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »َمــْن اَنَم 
ـَـا  َعــْن ِحْزبِــِه، أَْو َعــْن َشــْيٍء ِمْنــُه، فَـــَقَرأَُه ِفيَمــا بــَـْنَ َصــاَلِة اْلَفْجــِر، َوَصــاَلِة الظُّْهــِر، ُكِتــَب لَــُه َكَأنَّ

قَـــَرأَُه ِمــَن اللَّْيــِل«)8(. 

ومــا ورد عــن ابــن اهلــاد، قــال: َســأََلِي انفــع بــن جبــري، فقــال ِل: يف َكــْم تَـــْقَرأُ اْلُقــْرآَن؟ 
فَـــُقْلُت: َمــا ُأَحزِّبُــُه، فَـــَقاَل ِل اَنِفــٌع: اَل تـَُقــْل: َمــا ُأَحزِّبُــُه، فــإن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

قَــاَل: »قَـــَرْأُت ُجــْزًءا ِمــَن اْلُقــْرآِن«)9(. 

وهــذان احلديثــان يظهــران أن النــي صلــى هللا عليــه وأصحابــه كانــوا حيزبــون القــرآن الكــرمي 
وجيعلــون هلــم نصيبــاً مــن القــرآن يتلونــه يف كل يــوم، ولكــن هــذه األحاديــث مل تبــن طريقــة 

التحزيــب الــي يســريون عليهــا. 

ولعــل أهــم مــا ورد يف موضــوع حتزيــب القــرآن حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص، 
وحديــث أوس بــن حذيفــة ويعتــران العمــدة يف حتزيــب القــرآن. 
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املبحث األول: أحاديث حتزيب القرآن وختمه وخترجيها
املطلب األول: حديث عبد هللا بن عمرو يف ُمَدِد القراءة

أواًل: عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا، قــال: كنــت أصــوم الدهــر، 
وأقــرأ القــرآن كل ليلــة، قــال: فإمــا ذكــرت للنــي صلــى هللا عليــه وســلم، وإمــا أرســل إل فأتيتــه، 
ــٍة؟ « فقلــت: بلــى، اي نَــِيَّ هللا،  ــْرآَن ُكلَّ لَيـَْل ــْقَرأُ اْلُق ْهــَر َوتَـ َــْر أَنَّــَك َتُصــوُم الدَّ فقــال ل: »أملَْ ُأْخبـ
ــَرأِ اْلُقــْرآَن يف ُكلِّ َشــْهٍر« قــال قلــت: اي نــي هللا، إين  َاقْـ ومل أُرْد بذلــك ِإالَّ اْلَيـْــَر،...... قَــاَل: »
ــَرْأُه يف ُكلِّ ِعْشــرِيَن« قــال قلــت: اي نــي هللا، إين أطيــق  أطيــق أفضــل مــن ذلــك)10(، قــال: »فَاقْـ
ــَرْأُه يف ُكلِّ َعْشــٍر« قــال قلــت: اي نــي هللا، إين أطيــق أفضــل مــن  أفضــل مــن ذلــك، قــال: »فَاقْـ
ذلــك، قــال: »فَاقْـــَرْأُه يف ُكلِّ َســْبٍع، َواَل تَــزِْد َعلَــى َذلِــَك، فَــِإنَّ ِلَزْوِجــَك َعَلْيــَك َحقًّــا، َولِــَزْورَِك)11( 
َعَلْيــَك َحقًّــا، َوجِلََســِدَك َعَلْيــَك َحـــقًّا« قــال: فشــددت، فشــدد علــي. قــال: وقــال ل النــي صلــى 
هللا عليــه وســلم: »ِإنَّــَك اَل تَــْدرِي َلَعلَّــَك َيطُــوُل بِــَك ُعْمــٌر« قــال: »فصــرت إىل الــذي قــال ل 
النــي صلــى هللا عليــه وســلم، فلمــا كــرت وددت أين كنــت قبلــت رخصــة نــي هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم«)12(. 

التعريف براوي احلديث: عبد هللا بن عمرو بن العاص)1)):

ــد الســهمي اْلُقــَرِش، وقيــل: أبــو عبــد  َعْبــد اللَّ بْــن َعْمــرو بْــن العــاص بــن وائــل أَبُــو حُمَمَّ
الرمحــن، وقيــل: أبــو نصــري الســهمي. وأمــه رائطــة بنــت منبــه بــن احلجــاج بــن عامــر بــن حذيفــة، 
أســلم قبل أبيه، وقيل: كان امسه العاص، فلما أســلم مساه الني صلى هللا عليه وســلم عبد هللا. 
وكان غزيــر العلــم، جمتهــدا يف العبــادة، تــالء للقــرآن، وكان أكثــر النــاس أخــًذا للحديــث والعلــم 
عــن رســول هللا، ُروى لــه عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم ســبعمائة حديــث، اتفــق البخــاري 
ومســلم علــى ســبعة عشــر منهــا، وانفــرد البخــاري بثمانيــة، ومســلم بعشــرين. ثبــت يف الصحيــح 
عــن أىب هريــرة قــال: »َمــا ِمــْن َأْصَحــاِب النَّــِيِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َأَحــٌد َأْكثـَــَر َحِديثًــا َعْنــُه 
، ِإالَّ َمــا َكاَن ِمــْن َعْبــِد اللَِّ بْــِن َعْمــرٍو، فَِإنَّــُه َكاَن َيْكتُــُب َواَل َأْكتُــُب«)14(، مــات ســنة تســع  ِمــيِّ

وســتن وهــو ابْــن ثنتــن وســبعن. 
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ختريج احلديث: 

ورد هــذا احلديــث يف أكثــر كتــب املتــون، أبلفــاظ خمتلفــة، ويف بعضهــا زايدة ونقــص، ومــن 
أبــرز مــن أخرجــه مــن األئمــة: 

اإلمــام البخــاري: أخرجــه مــن طريــق عبيــد هللا بــن موســى، عــن شــيبان، عــن حيــى، عــن 
حممــد بــن عبــد الرمحــن، مــوىل بــي زهــرة، عــن أيب ســلمة عــن عبــد هللا بــن عمــرو وفيــه: »اقــرأ 
القرآن يف شــهر«... مث قال: »فاقرأه يف ســبع وال تزد على ذلك«)1٥(، وأخرجه من طريق أيب 
عوانــه عــن مغــرية بــن مقســم الضــي عــن جماهــد بــن جــر وفيــه: »َواقْـــَرأ الُقــْرآَن يف ُكلِّ َشــْهٍر... 
ــاٍل َمــرًَّة«))1(، وقــال أبــو عبــد هللا: »وقــال بعضهــم: يف ثــالث ويف مخــس  ــَرْأ يف ُكلِّ َســْبِع لََي َواقْـ
وأكثرهــم علــى ســبع«)17(، ومــن طريــق شــعبة، عــن مغــرية، عــن جماهــد قــال: »اقــرأ القــرآن يف كل 

شــهر«،.... حــى قــال: »يف ثــالث«)18(. 

اإلمــام مســلم: أخرجــه مــن طريــق عكرمــة عــن حيــى بــن أيب كثــري عــن أيب ســلمة عــن عبــد 
هللا بــن عمــرو وفيــه: »َواقْـــَرأِ اْلُقــْرآَن يف ُكلِّ َشــْهٍر« مث قَــاَل: »فَاقْـــَرْأُه يف ُكلِّ ِعْشــرِيَن«، مث قــال: 
»فَاقْـَرْأُه يف ُكلِّ َعْشٍر« مث قال: »فَاقْـَرْأُه يف ُكلِّ َسْبٍع، َواَل َتزِْد َعَلى َذِلَك«)19(، ورواه من طريق 
ــَرْأُه يف ُكلِّ  شــيبان عــن حيــى عــن حممــد بــن عبــد الرمحــن عــن أيب ســلمه ولكــن دون ذكــر »فَاقْـ

َعْشٍر«)20(. 

أبــو داود: أخرجــه مــن طريقــن عــن أابن، عــن حيــى، عــن حممــد بــن إبراهيــم بــن احلــارث، 
عــن أيب ســلمة، عــن عبــد هللا بــن عمــرو: »اقــرأ القــرآن يف شــهر«، مث قــال: »اقــرأ يف عشــرين«، 
مث قــال: »اقــرأ يف مخــس عشــرة«، مث قــال: »اقــرأ يف عشــر«، مث قــال: »اقــرأ يف ســبع، وال تزيــدن 

علــى ذلــك«)21(. 

وأخرجــه مــن طريــق محــاد بــن زيــد عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبيــه)22(، عــن عبــد هللا بــن 
عمــرو، وفيــه »واقــرأ القــرآن يف شــهر«، فناقصــي وانقصتــه، قــال عطــاء: واختلفنــا عــن أيب، فقــال 

بعضنا: ســبعة أايم، وقال بعضنا: مخســا)23(. 
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وأخرجــه مــن طريــق احلريــُش بــن ُســَليم، عــن طلحــَة بــن ُمصــرِّف عــن خيثمــة بــن عبــد الرمحــن 
اجلعفــي، عــن عبــد هللا بــن عمــرو، قــال: قــال ل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »اقــرأ القــرآن 

يف شــهر«، قال: إن يب قوة، قال: »اقرأه يف ثالث«)24(. 

وأخرجــه مــن طريــق عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن مســاك بــن الفضــل، عــن وهــب بــن منبــه، 
وفيــه: أنــه ســأل النــي صلــى هللا عليــه وســلم، كــم يقــرأ القــرآن؟ قــال: »يف أربعــن يومــا«، مث قــال: 
»يف شــهر«، مث قــال: »يف عشــرين«، مث قــال: »يف مخــس عشــرة«، مث قــال: »يف عشــر«، مث 

قــال: »يف ســبع«، مل ينــزل مــن ســبع)2٥(. 

اإلمــام الرتمــذي: أخرجــه مــن طريــق أســباط بــن حممــد القرشــي، عــن مطــرف بــن طريــف، 
عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، وفيه: »اختمه يف شهر«. وقال: »اختمه يف عشرين« وقال: 
»اختمه يف مخســة عشــر«. وقال: »اختمه يف عشــر«. وقال: »اختمه يف مخس«. قلت: إين 

أطيــق أفضــل مــن ذلــك. قــال: فمــا رخــص ل))2(. 

اإلمــام النســائي: أخرجــه مــن طريــق عبثــر عــن حصــن، عــن جماهــد، عــن عبــد هللا بــن 
عمرو »اقرأ القرآن يف كل شهر«، مث انتهى إىل مخس عشرة وأان أقول: أان أقوى من ذلك)27(

وأخرجــه مــن طريــق حممــد بــن بشــار عــن حممــد عــن شــعبة عــن مغــرية بــن مقســم عــن جماهــد 
وفيــه: »اقــرأ القــرآن يف شــهر« فقلــت: إين أطيــق أكثــر مــن ذلــك حــى قــال: »اقــرأ القــرآن يف 

ثالث«)28(. 
وأخرجــه مــن طريــق حممــد بــن بشــار عــن حممــد عــن شــعبة عــن َعْمــرِو بْــِن ِدينَــاٍر، َعــْن َأيب 
ــاَل: »اقــرأ اْلُقــْرآَن يف َشــْهٍر«... فلــم أزل أطلــب إليــه َحــىَّ  ــِن عمــرو َق ــِد هللِا ْب اْلَعبَّــاِس، َعــْن َعْب

ٍم«)29(.  قــال: »يف مَخَْســِة َأايَّ
وأخرجــه مــن طريــق الفضــل بــن فضالــة، عــن ابــن جريــج، عــن عبــد هللا بــن أيب مليكــة، عــن 
حيــى بــن حكيــم بــن صفــوان، عــن عبــد هللا بــن عمــرو قــال: »اقــرأ بــه يف كل شــهر« مث قــال: 
»اقــرأ بــه يف كل عشــرين« مث قــال: »اقــرأ بــه يف كل عشــر« مث »اقــرأ بــه يف كل ســبع« قلــت: 

أي رســول هللا، دعــي أســتمتع مــن قــويت وشــبايب فــأىب)30(. 
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ابــن ماجــة: أخرجــه مــن طريــق حيــى بــن ســعيد القطــان، عــن ابــن جريــج، عــن ابــن أيب 
مليكــة، عــن حيــى بــن حكيــم بــن صفــوان وفيــه: »اقــرأه يف شــهر« مث قــال: »فاقــرأه يف عشــرة« 

مث قــال: »فاقــرأه يف ســبع«)31(. 

اإلمــام أمحــد)13): -أخرجــه عــن هشــيم، عــن حصــن بــن عبــد الرمحــن ومغــرية الضــي 
كالمهــا عــن جماهــد: وفيــه: »اقــرأ القــرآن يف كل شــهر«، مث قــال: »يف كل عشــرة أايم«، قلــت: 
إين أجــدين أقــوى مــن ذلــك، قــال أحدمهــا، إمــا حصــن وإمــا مغــرية- قــال: »فاقــرأه يف كل 
ثــالث«... وفيــه: وقــال حصــن يف حديثــه: مث قــال صلــى هللا عليــه وســلم: »فَــِإنَّ لِــُكلِّ َعابِــٍد 
ِشــرًَّة)33(، َولِــُكلِّ ِشــرٍَّة فَـْتـــَرًة)34(، فَِإمَّــا ِإىَل ُســنٍَّة، َوِإمَّــا ِإىَل ِبْدَعــٍة، َفَمــْن َكانَــْت فَـْتـــَرتُُه ِإىَل ُســنٍَّة، 
فَـــَقِد اْهتَــَدى، َوَمــْن َكانَــْت فَـْتـــَرتُُه ِإىَل َغــرْيِ َذلِــَك فَـــَقْد َهلَــَك«، قــال جماهــد: فــكان عبــد هللا بــن 
عمــرو، حيــث ضعــف وكــر يقــرأ يف كل حزبــه كذلــك، يزيــد أحيــاان، وينقــص أحيــاان، غــري أنــه 

يــويف العــدد، إمــا يف ســبع، وإمــا يف ثــالث)3٥(. 
وأخرجــه أيضــاً مــن طريــق مهــام، عــن قتــادة، عــن يزيــد بــن عبــد هللا بــن الشــخري، عــن عبــد 
هللا بــن عمــرو، وفيــه: »اقــرأه يف كل شــهر«، مث قــال: »اقــرأه يف مخــس وعشــرين«، مث قــال: 
»اقــرأه يف عشــرين« مث قــال: »اقــرأه يف مخــس عشــرة«، مث قــال: »اقــرأه يف عشــر«، مث قــال: 

»اقــرأه يف ســبع«، وزاد: »ال يفقهــه مــن يقــرؤه يف أقــل مــن ثــالث«))3(. 
إذن احلديــث روي مــن عــدة طــرق عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص، وهــي: أبــو ســلمة 
بــن عبــد الرمحــن بــن عــوف القرشــى الزهــرى)37(، والســائب بــن مالــك الثقفــي)38(، وجماهــد 
وأبــو  منبــه)41(،  بــن  الرمحــن اجلعفــي)40(، ووهــب  عبــد  بــن  املخزومــي)39(، وخيثمــة  بــن جــر 
بــردة)42(، وأبــو العبــاس)43(، وأبــو العــالء يزيــد بــن عبــد هللا بــن الشــخري)44(، حيــى بــن حكيــم بــن 

صفــوان)4٥(. 

اجلمع بني الرواايت الوردة عن عبد هللا بن عمرو: 

اتفقــت كل الــرواايت علــى أن أطــول مــدة لتــم القــرآن وحتزيبــه هــي يف شــهر، وجــاءت روايــة 
واحــدة غــري حمفوظــة علــى أن أعلــى التــم يف أربعــن يومــاً وهــي عنــد أيب داود والرمــذي والطــراين 
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وعبــد الــرزاق عــن وهــب بــن املنبــه، ومحلهــا بعضهــم علــى أنــه ال جيــوز تــرك القــراءة أربعــن يومــاً. 

وأمــا أقــل مــا خيتــم فيــه القــرآن، فقــد اختلفــت الــرواايت يف ذلــك، فمنهــا مــا هــو يف ســبع، 
وفيهــا: »فاقــرأه يف ســبع وال تــزد علــى ذلــك«، وهــي: روايــة البخــاري ومســلم وأيب داود واإلمــام 
أمحــد والبيهقــي وأيب نعيــم عــن أيب ســلمة، وروايــة أيب داود واإلمــام أمحــد عــن الســائب، وروايــة 
أيب داود والرمــذي والطــراين وعبــد الــرزاق عــن وهــب بــن املنبــه، وروايــة ابــن ماجــة والنســائي 
واإلمــام أمحــد وابــن حبــان وعبــد الــرزاق الصنعــاين عــن حيــى بــن حكيــم بــن صفــوان، وروايــة 

اإلمــام أمحــد والفــراييب عــن يزيــد بــن عبــد هللا بــن الشــخري. 

الســائب، وروايــة  مــا هــو يف مخــس، وهــي: روايــة أيب داود واإلمــام أمحــد عــن  ومنهــا 
الرمــذي والنســائي والدارمــي والبيهقــي والبغــوي عــن أيب بــردة، وعنــد اإلمــام أمحــد والنســائي 

عــن أيب العبــاس. 

ومنهــا مــا هــو يف ثــالث، وهــي: روايــة البخــاري والنســائي واإلمــام أمحــد والبــزار عــن جماهــد 
بــن جــر، وعنــد أيب داود عــن خيثمــة بــن عبــد الرمحــن. 

وقــد فســر احلافــُظ ابــُن حجــر تعــدد الــرواايت بتعــدد القصــة، وقــال: »ال مانــع أن يتعــدد 
قــول النــي َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم لعبــد هللا بــن عمــرو ذلــك أتكيــداً، ويؤيــده االختــالف الواقــع 
يف الســياق، وكأن النهــي عــن الــزايدة ليــس علــى التحــرمي، كمــا أن األمــر يف مجيــع ذلــك ليــس 
للوجــوب، وعــرف ذلــك مــن قرائــن احلــال الــي أرشــد إليهــا الســياق، وهــو النظــر إىل عجــزه عــن 

ســوى ذلــك يف احلــال أو يف املــآل«))4(. 

وقــال النــووي: واالختيــار أن ذلــك خيتلــف ابختــالف األشــخاص، فمــن كان مــن أهــل 
الفهــم وتدقيــق الفكــر، اســتحب لــه أن يقتصــر علــى القــدر الــذي ال خيتــل بــه املقصــود مــن 
الديــن  لــه شــغل ابلعلــم، أو غــريه مــن مهمــات  املعــاين، وكــذا مــن كان  التدبــر، واســتخراج 
ومصــاحل املســلمن العامــة، يســتحب لــه أن يقتصــر منــه علــى القــدر الــذي ال خيــل مبــا هــو فيــه، 
ومــن مل يكــن كذلــك، فــاألوىل لــه االســتكثار مــن غــري خــروج إىل امللــل وال يقــرؤه هذرمــة)47(.
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اثنيــاً: عــن عبــد هللا بــن عمــرو، أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »ملَْ يـَْفَقــْه َمــْن قَـــَرأَ 
الُقــْرآَن يف أَقَــلَّ ِمــْن ثَــاَلٍث«)48(. 

ختريج احلديث: 

أخرجــه الرمــذي، واللفــظ لــه، مــن طريــق النضــر بــن مشيــل، وحممــد بــن جعفــر)49(، و 
النســائي مــن طريــق حممــد بــن عبــد األعلــى عــن خالــد بــن احلــارث، مبثلــه)٥0(، وابــن ماجــة مــن 
طريــق حممــد بــن بشــار عــن حممــد بــن جعفــر ومــن طريــق أيب بكــر بــن خــالد عــن خالــد بــن 
احلــارث، مبثلــه)٥1(، واإلمــام أمحــد مــن طريــق حممــد بــن جعفــر، حنــوه)٥2(، والدارمــي مــن طريــق 
حممــد بــن املنهــال، عــن يزيــد بــن زريــع، حنــوه، وفيــه »ال يفقــه«)٥3( كلهــم عــن شــعبة، عــن قتــادة 
بــن دعامــة السدوســي، عــن أيب العــالء يزيــد بــن عبــد هللا بــن الشــخري، عــن عبــد هللا بــن عمــرو. 

وأخرجــه أبــو داود عــن حممــد بــن املنهــال، عــن يزيــد بــن زريــع، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن 
أيب العــالء يزيــد بــن عبــد هللا بــن الشــخري، حنــوه)٥4( ومــن طريــق ابــن املثــى، عــن عبــد الصمــد، 

عــن مهــام، عــن قتــادة، عــن يزيــد بــن عبــد هللا، وفيــه »ال يفقــه«)٥٥(. 

املطلب الثاين: ختريج حديث أوس بن حذيفة الثَـَّقِفّي وحكمه
عــن أَْوِس بْــِن ُحَذيْـــَفَة، قَــاَل: قدمنــا علــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يف وفــد ثقيــف، 
فَـنَـــزَُّلوا اأْلَْحــاَلَف َعلَــى املغــرية بــن شــعبة، َوأَنْـــَزَل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بــي مالــك يف 
قُـــبٍَّة لــه، فَــَكاَن َيْتِينَــا ُكلَّ ليلــة بعــد العشــاء فَـُيَحدِّثُـــَنا قَاِئًمــا َعلَــى رِْجَلْيــِه، َحــىَّ يــُـرَاوَِح بــَـْنَ رِْجَلْيــِه 
وأكثــر َمــا حيدثنــا َمــا لقــي ِمــْن قومــه ِمــْن قريــش ويقــول: »َواَل َســَواَء، ُكنَّــا ُمْســَتْضَعِفَن ُمْســَتَذلَِّن، 
ــا«،  ــِة َكانَــْت ســجال احلــرب بيننــا وبينهــم، نُــَداُل عليهــم َويَُدالُــوَن َعَليـَْن ــا ِإىَل اْلَمِديَن ــا َخَرْجَن فـََلمَّ
ــا كان ذات ليلــة أَْبطَــَأ عــن الوقــت الــذي كان يتينــا فيــه، فقلــت: اي رســول هللا لقــد أَْبطَــْأَت  فـََلمَّ
علينــا الليلــة قــال: »ِإنَّــُه طَــَرأَ َعلَــيَّ ِحــْزيب ِمــَن اْلُقــْرآِن َفَكرِْهــُت َأْن َأْخــرَُج َحــىَّ أمتَّــُه«، قَــاَل أَْوٌس: 
َفَســأَْلُت َأْصَحــاَب َرُســوِل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َكْيــَف حُتَزِّبـُـوَن اْلُقــْرآَن؟ قَالُــوا: ثَــاَلٌث َومَخْــٌس 

َوَســْبٌع َوِتْســٌع َوِإْحــَدى َعْشــَرَة َوثَــاَلَث َعْشــَرَة َوِحــْزُب اْلُمَفصَّــِل. 
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التعريف ابلراوي: أوس بن حذيفة، ويقال أوس ْبن َأيب أوس ويقال أوس ْبن أوس))٥(، 
يقــال إنــه ابــن أيب عمــرو بــن وهــب بــن عمــرو بــن عامــر بــن يســار بــن مالــك بــن حطيــط 
بــن جشــم بــن ثقيــف الثقفــي والــد عمــرو بــن اوس لــه صحبــة مــات ليــال احلــرة ســنة تســع 

ومخســن)٥7(. 

ختريج احلديث وحكمه: 

ــرَّان بــن متــام وعبــد هللا بــن ســعيد، كالمهــا عــن أيب  أخرجــه أبــو داود عــن مســدد، عــن قُـ
خالــد األمحــر)٥8( وأخرجــه ابــن ماجــة »واللفــظ لــه« مــن طريــق أيب بكــر بــن أيب شــيبة عــن أيب 

خالــد األمحــر)٥9(. 

املــن والســند وزاد  بنفــس   ، َمْهــِديٍّ بــن  الرمحــن  وأخرجــه أمحــد يف موضعــن عــن عبــد 
خيتــم«)0)(.  حــى  قَــاف  ِمــْن  اْلُمَفصَّــِل  »وحــزب 

وأخرجــه أبــو داود الطيالســي بلفــظ خمتلــف)1)(، والطــراين مــن طريــق وكيــع)2)(، وابــن ســعد 
عــن الَفْضــُل بــن دَُكــْنٍ وعبــد امللــك بــن عمــرو أبــو عامــر وحممــد بــن عبــد هللا األســدي)3)(، 
ــُن  والبخــاري مــن طريــق يوســف ابــن هبلــول عــن ســليمان بــن حيــان)4)(. كلهــم عــن َعْبــُد هللا ْب
، َعــْن َجــدِِّه أَْوِس بْــِن  )٥)(، َعــْن ُعْثَمــاَن بْــِن َعْبــِد هللا بْــِن أَْوٍس الثَـّــَقِفيِّ َعْبــِد الرَّمْحَــِن الطَّائِِفــيُّ

ُحَذيـَْفة. 

احلكــم علــى احلديــث: مــدار احلديــث علــى عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن الطائفــي )بــخ م د مت 
س ق(، قــال ابــن معــن عنــه: صــاحل)))(، ووثقــه ابــن املديــي)7)( والعجلــي)8)(، وذكــره ابــن حبــان 
يف الثقــات)9)(، وذكــره الذهــي يف »مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق«)70(، وقــال ابــن حجــر: صــدوق 
خيطــئ ويهــم)71(، وقــال أبــو حــامت: وليــس هــو بقــوي، هــو لــن احلديــث)72(، وقــال النســائي: 

ليــس بــذاك القــوي، ويكتــب حديثــه)73(، وقــال الدارقطــي: »طائفــي يعتــر بــه«)74(. 

وعثمــان بــن عبــد هللا بــن أوس بــن أيب أوس، وامســه حذيفــة الثقفــي الطائفــي )د ق( ذكــره 
ابــن حبــان يف الثقــات)7٥(، وقــال ابــن حجــر: مقبــول))7(، وقــال الذهــي: حملــه الصــدق)77(. 
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وقــال ابــن معــن إســناد هــذا احلديــث صــاحل وحديثــه عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم 
القــرآن)78(. وضعفــه األلبــاين)79(.  ليــس ابلقائــم يف حتزيــب  حديــث 

وقــد حســنه احلافــظ العراقــي)80(، واحلافــظ ابــن حجــر، واحتــج بــه علــى أن ترتيــب الســور 
يف املصحــف توقيفــٌي)81(. وأورده احلافــظ ابــن كثــري يف »تفســريه« حمتجــاً بــه علــى أن املفصــل 
يبتــدئ مــن ســورة )ق()82(. واحتــج بــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه يف حديثــه عــن التحزيــب 

ابلســور واألجــزاء)83( كمــا ســيأيت. 

اخلالصــة: احلديــث وإن كان فيــه كالم إال أنــه ال ينــزل عــن درجــة احلســن فيحتــج بــه، قــال 
حيــى بــن معــن عندمــا ســئل عــن إســناد: عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا بــن يعلــى، عــن 

عثمــان بــن عبــد هللا بــن أوس عــن جــده أوس: صــاحل. 

عــن  أدرى ابحلديــث  وهــم  األقــارب  روايــة  مــن  احلديــث  هــذا  أن  ذلــك  إىل  وأضــف 
بعضهــم حيــث رواه عثمــان عــن جــده ورواه عــن عمــه عــن أبيــه، وأهــل الرجــل أدرى حبديثــه. 

وهللا أعلــم. 

املبحث الثاين: أنواع التحزيب وطرق ختم القرآن الكرمي 
دل حديــث أوس بــن حذيفــة إىل حتزيــب القــرآن علــى الســور يف ســبعة أايم، أمــا حديــث 
عبــد هللا بــن عمــرو فقــد دل علــى مــدة التــم والتقســيم علــى األايم دون بيــان كيفيــة التحزيــب، 
والــذي يظهــر منــه أنــه يوجــد أكثــر مــن طريــق لتــم القــرآن الكــرمي، فمــن ال يســتطيع يف ثالثــة 
أايم ميكنــه يف ســبعة أايم أو عشــرة أو مخســة عشــر أو عشــرين أو مخســة وعشــرين أو شــهر... 

إىل أكثــر مــن ذلــك حســب الفــراغ والقــدرة. 

ولكــن كيــف الســبيل إىل هــذا التقســيم، وحتديــد مــدة التــم، والظاهــر أن هنــاك نوعــن 
للتحزيــب إمــا التحزيــب علــى الســور، وهــذا هــو حتزيــب الصحابــة، وإمــا التحزيــب علــى احلــروف 

وهــو حتزيــب التابعــن. 
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املطلب األول: أنواع حتزيب القرآن 
أواًل: التحزيب على السور: 

يعتــر حتزيــب القــرآن علــى الســور هــو املنهــج الــذي ســار عليــه الصحابــة رضــي هللا عنهــم، 
وهو ما جاء يف حديث أوس:َ َســأَْلُت َأْصَحاَب َرُســوِل هللا صلى هللا عليه وســلم َكْيَف حُتَزِّبُوَن 
اْلُقــْرآَن؟ قَالُــوا: ثَــاَلٌث َومَخْــٌس َوَســْبٌع َوِتْســٌع َوِإْحــَدى َعْشــَرَة َوثَــاَلَث َعْشــَرَة َوِحــْزُب اْلُمَفصَّــِل)84(. 

وهــذا احلديــث يوافــق معــى حديــث عبــد هللا بــن عمــرو يف أن املســنون كان عندهــم قراءتــه 
يف ســبع؛ وهلذا جعلوه ســبعة أحزاب ومل جيعلوه ثالثة وال مخســة وفيه أهنم حزبوه ابلســور وهذا 

معلوم ابلتواتر، وفيه التقســيم إىل ســبعة أايم)8٥(. 

فالظاهــر أن الصحابــة كانــوا حيزبــون القــرآن ســورا اتمــة ال حيزبــون الســورة الواحــدة، وحينئــذ 
فــإذا عــددت مثانيــا وأربعــن ســورة كانــت الــي بعدهــن حــزب املفصــل الــذي أولــه ســورة ق، 

وعــدد ســور املفصــل مخــس وســتون ســورة، وهــذه ســور القــرآن. 

وهــذا التقســيم هــو الــذي رجحــه ابــن تيميــة وجعــل التحزيــب ابلســور أفضــل وأرجــح مــن 
احلــروف وفيــه مصلحــة أكثــر؛ ألن الــكالم يكــون فيــه متصــاًل بعضــه ببعــض واالفتتــاح مبــا فتــح 
هللا بــه الســورة واالختتــام مبــا ختــم بــه وتكميــل املقصــود مــن كل ســورة، وقــد دعــا ابــن تيميــة إىل 
التمســك بتحزيــب الصحابــة، وقــد قــال تعقيبــاً علــى حتزيــب احلــروف: »فمعلــوم أن الصحابــة 
قبــل ذلــك علــى عهــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم وبعــده كان هلــم حتزيــب آخــر؛ فإهنــم كانــوا 
يقــدرون اترة ابآلايت فيقولــون: مخســون آيــة، ســتون آيــة، واترة ابلســور لكــن تســبيعه ابآلايت 

مل يــروه أحــد وال ذكــره أحــد فتعــن التحزيــب ابلســور«))8(. 

وقــد ذكــر ابــن تيميــة جمموعــة مــن األمــور الــي يــرى فيهــا أفضليــة التحزيــب علــى أســاس 
الســور وجعــل التحزيــب علــى أســاس احلــروف نوعــاً مــن التجزئــة احملدثــة، وعلــل ذلــك؛ أبن هــذه 
التحزيبــات احملدثــة تتضمــن دائمــا الوقــوف علــى بعــض الــكالم املتصــل مبــا بعــده، حــى يتضمــن 
الوقــف علــى املعطــوف دون املعطــوف عليــه.... ويتضمــن الوقــف علــى بعــض القصــة دون 
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بعــض، وأن مــن عــادة النــي صلــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه القــراءة بســورة كاملــة غالبــاً، وأن 
التجزئــة احملدثــة ال ســبيل فيهــا إىل التســوية بــن حــروف األجــزاء؛ وذلــك ألن احلــروف يف النطــق 

ختالــف احلــروف يف الــط يف الــزايدة والنقصــان)87(. 

والــذي عليــه العمــل قدميــاً وحديثــاً هــو التحزيــب ابلتجزئــة علــى احلــروف، واشــتهرت يف 
أايمنــا ويف طبعــات القــرآن املختلفــة التقســيم إىل ثالثــن جــزءاً، وهــذا مــا جنــده يف مصحــف 
املدينــة بطبعاتــه املختلفــة؛ حيــث جعــل كل جــزء عشــرين صفحــة يف الغالــب، وهــو أمــر مناســب 
للجميــع، ومــا ذكــره ابــن تيميــة مــن الوقــف علــى املعطــوف عليــه دون املعطــوف أو مــا لــه تعلــق 
مبــا قبلــه، فهــذا قليــل الوجــود يف هنايــة األجــزاء، كمــا إبمــكان القــارئ قــراءة آيــة بعــد هنايــة اجلــزء، 

علــى حنــو مــن يضطــر للوقــف علــى موضــع ال حيســن الوقــف عليــه)88(. 

اثنياً: التحزيب على احلروف، وتقسيم القرآن إىل أجزاء: 
بعــض النــاس ال يتمكنــون مــن ختــم القــرآن الكــرمي يف ســبع ليــال بنــاء علــى حتزيــب الســور؛ 
فأصبــح هنــاك حاجــة ماســة للبحــث عــن طريقــة لتســهيل القــراءة علــى النــاس وتتوافــق مــع 
حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص ســواء علــى ثالثــن يومــا أو يف عشــرين أو أقــل مــن ذلــك 

أو أكثــر، فلجــأ العلمــاء إىل طريقــة التحزيــب علــى حــروف القــرآن. 

أجــزاء  احلــروف علــى  القــرآن، وتقســيم  عــد حــروف  يعــي  احلــروف  »والتحزيــب علــى 
متســاوية، وقــد اشــتهرت هــذه الطريقــة عــن أهــل العــراق فهــم أول مــن جــزأ القــرآن ابحلــروف 
جتزئــة مثانيــة وعشــرين، وثالثــن، وســتن؛ هــذه الــي تكــون رؤوس األجــزاء واألحــزاب يف أثنــاء 
الســورة، وأثنــاء القصــة وحنــو ذلــك، وهــي طريقــة احلجــاج حيــث مجــع العلمــاء ودعاهــم إىل عــد 
حــروف القــرآن، وتعيــن مواضــع األجــزاء يف املصحــف«)89(، وقــد نقلــت هــذه الروايــة مــن عــدة 

طــرق، منهــا: 

األوىل: رواية أيب بكر ابن أيب داود فقد ذكرها يف كتابه املصاحف: عن راشد أيب حممد 
احلمــاين)90( قــال: »مجــع احلجــاج بــن يوســف احلفــاظ والقــراء، فقــال: أخــروين عــن القــرآن كلــه، 
كــم هــو مــن حــرف؟ قــال: فجعلنــا حنســب، حــى أمجعــوا أن القــرآن كلــه ثالمثائــة ألــف حــرف 



تحزيب القرآن الكريم وختمه في ضوء السنة النبوية »رواية ودراية«            د. محمد علي أحمد األعمر

96     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

وأربعــون ألفــا وســبعمائة ونيــف وأربعــون حرفــا. قــال: فأخــروين إىل أي حــرف ينتهــي نصــف 
القــرآن، فحســبوا فأمجعــوا أنــه ينتهــي يف الكهف﴿َوْليـَتـََلطَـّـْف﴾ ]آيــة:19[ يف الفــاء. قــال: 
فأخروين أبســباعه على احلروف قال حيى: على عدد احلروف قال: فإذا أول ســبع يف النســاء 
﴿َفِمنـُْهــْم َمــْن آَمــَن بِــِه َوِمنـُْهــْم َمــْن َصــدَّ﴾ ]آيــة:٥٥[ يف الــدال، والســبع الثــاين يف األعــراف 
أولئــك حبطــت يف التــاء، والســبع الثالــث يف الرعــد ﴿أكلهــا دائــم﴾ ]آيــة:3٥[ يف األلــف آخــر 
﴿ُأُكَلَهــا﴾ ]البقــرة:٥)2[، والســبع الرابــع يف احلــج ﴿لِــُكلِّ أُمَّــٍة َجَعْلنَــا َمْنَســًكا﴾ ]احلــج:7)[ 
يف األلــف، والســبع الامــس يف األحــزاب ﴿َوَمــا َكاَن ِلُمْؤِمــٍن َواَل ُمْؤِمنَــٍة﴾ ]األحــزاب:)3[ يف 
ــْوِء﴾ ]الفتــح:)[ يف الــواو، والســابع  اهلــاء، والســبع الســادس يف الفتــح ﴿الظَّانِـّـَن اِبللَِّ ظَــنَّ السَّ
مــا بقــي مــن القــرآن. قــال فأخــروين أبثالثــه قالــوا: الثلــث األول رأس مائــة آيــة مــن بــراءة، والثلــث 
الثــاين رأس إحــدى ومائــة مــن طســم الشــعراء، والثلــث الثالــث مــا بقــي مــن القــرآن«)91( وأمــا 
أرابعــه، فــأول ربــع خامتــة ســورة األنعــام، والربــع الثــاين الكهف﴿َوْليـَتـََلطَّــْف﴾ ]الكهــف:19[، 
والربــع الثالــث خامتــة الزمــر، والرابــع مــا بقــي مــن القــرآن »وقــال أبــو حممــد احلمــاين قــال: علمنــاه 

يف أربعــة أشــهر«)92(. 

ــة: روايــة اإلمــام أيب بكــر أمحــد بــن احلســن بــن مهــران املقــرئ)93(، قــال: عــدد ســور  الثاني
القــرآن مائــة وأربــع عشــرة ســورة، وقــال: بعــث احلجــاج بــن يوســف إىل قــراء البصــرة؛ فجمعهــم 
واختار منهم احلسن البصري)94(، وأاب العالية)9٥(، ونصر بن عاصم))9(، وعاصما اجلحدري)97(، 
ومالك بن دينار رمحة هللا عليهم، وقال عدوا حروف القرآن، فبقوا أربعة أشهر يعدون ابلشعري، 
فأمجعــوا علــى أن كلماتــه ســبع وســبعون ألــف كلمــة وأربعمائــة وتســع وثالثــون كلمــة، وأمجعــوا علــى 

أن عــدد حروفــه ثالمثائــة ألــف وثالثــة وعشــرون ألفــا ومخســة عشــر حرفــا)98(. 

الثالثــة: روايــة ابْــن جريــج، قَــاَل حســبوا ُحــُروف اْلُقــْرآن َوِفيِهــْم محيــد بــن قيــس)99( فَـــَعَرُضوُه 
علــى جُمَاِهــد)100( َوَســِعيد بــن ُجبَــري فَلــم خيطئوهــم فَبلــغ َمــا عــدوا ثَــاَلث مائــة ألــف حــرف، َوَثاَلثَــة 

َوعْشــرين ألــف حــرف، وســت مائــة حــرف، وأحــدا َوســبعن حرفــا)101(. 

ونالحــظ مــن خــالل هــذه الــرواايت أهنــم مل يتفقــوا علــى عــدد حمــدد حلــروف القــرآن؛ 
ولعــل ســبب اختــالف العلمــاء يف عــد احلــروف أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم كان يقــف 
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علــى رؤوس اآلي؛ للتوقيــف فــإذا علــم حملهــا وصــل للتمــام فيحســب الســامع أهنــا ليســت 
فاصلــة، وأيضــا البســملة نزلــت مــع الســورة يف بعــض األحــرف الســبعة فمــن قــرأ حبــرف نزلــت 
فيــه عدهــا ومــن قــرأ بغــري ذلــك مل يعدهــا)102(، وكذلــك مــن »أســباب االختــالف يف العــد أن 
الكلمــة هلــا حقيقــة وجمــاز، ولفــظ ورســم، واعتبــار كل منهــا جائــز، وكل مــن العلمــاء اعتــر 

أحــد اجلوائــز«)103(. 

وحتزيــب القــرآن بعــدد احلــروف يعتــر تقريــب ال حتديــد، فقــام العلمــاء بتجزئــة القــرآن إىل 
ثالثــن جــزءا فيهــا نــوع مــن التســاوي، قــال الزركشــي: »وأمــا التحزيــب والتجزئــة فقــد اشــتهرت 
األجــزاء مــن ثالثــن، كمــا يف الربعــات ابملــدارس وغريهــا«. وهكــذا شــاعت قســمة القــرآن إىل 
ثالثــن جــزًءا، وطبعــت أحيــااًن هــذه األجــزاء مســتقلة تيســريا علــى النــاس، مث شــاعت قســمة كل 
جــزء إىل جزأيــن، وقســمة احلــزب إىل أربعــة أرابع)104(، فاجلــزء فيــه مثانيــة أرابع، وجممــوع أرابع 

املصحــف مئتــان وأربعــون ربعــاً، وهــي الظاهــرة يف املصاحــف املطبوعــة اليــوم. 

وأود اإلشارة هنا إىل أن أول مصحف ظهرت فيه األجزاء هو مصحف ابن البواب)10٥(، 
بعــض  الثالثــن، »مــع وجــود  القــرآن وأنصافهــا، ومواضــع أجزائــه  أســباع  فيــه  أثبــت  حيــث 

االختــالف؛ العائــد إىل مصــادره يف التجزئــة«. 

وأيضــا مصحــف بغــداد الــذي نشــرته وزارة األوقــاف يف )1370ه(، وهــو خمطــوط خبــط 
الطاط حافظ حممد أمن الرشــيدي ســنة ))123ه())10(، وقد اعتمد يف تقســيمه إىل أجزاء 

وأحــزاب علــى مصحــف احلافــظ عثمــان املطبــوع يف األســتانة)107(. 

نــوع  فيهــا األجــزاء واألحــزاب، وفيهــا  الــي يظهــر  اليــوم  مــن أشــهر املصاحــف  وأيضــا 
مــن التقــارب، مصحــف القاهــرة)108(، ومصحــف املدينــة)109(، وهــو اليــوم أشــهر املصاحــف 

املتداولــة. 

وقــد جــاء يف خامتــة مصحــف القاهــرة ومصحــف املدينــة: »أخــذ بيــان أجزائــه الثالثــن 
وأحزابــه الســتن وأرابعهــا مــن كتــاب »غيــث النفــع« للسفاقســي)110(، و»انظمــة الزُّهــر«)111(، 

وشــرحها، و»حتقيــق البيــان«)112(، و»إرشــاد القــراء والكاتبــن«)113(. 
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املطلب الثاين: طرق ختم القرآن الكرمي
كانــت للســلف عــادات خمتلفــة فيمــا يقــرءون يف كل يــوم مــن القــرآن؛ وذلــك حبســب 
أحواهلــم وأفهامهــم ووظائفهــم فــكان بعضهــم خيتــم القــرآن يف كل شــهر، وبعضهــم يف عشــرين 
يومــاً، وبعضهــم يف عشــرة أايم، وبعضهــم يف ســبعة، وبعضهــم يف ثالثــة، ومنهــم مــن خيتــم يف 
أحــوال خمصوصــة يف يــوم وليلــة، أو يف ليلــة، وبعضهــم خيتــم أكثــر مــن ذلــك، وســأتناول يف هــذا 
املطلــب مــا ورد يف حديــث عبــد هللا بــن عمــرو، ابتــداء بقراءتــه يف شــهر)114( إىل ثالثــة أايم، 

وهــي: 

أواًل: حتزيب القرآن وختمه يف سبعة أايم:
الظاهــر مــن األحاديــث النبويــة أن قــراءة القــرآن يف عصــر الصحابــة كانــت تســتند إىل 
حتزيــب القــرآن وتقســيمه علــى حســب الســور وجيعلوهنــا يف ســبعة أايم وهــذا دل عليــه حديــث 
عبــد هللا بــن عمــرو وحديــث أوس بــن حذيفــة، فأغلــب الــرواايت عــن ابــن عمــرو أشــارت إىل 
وصيــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم لــه أن يقــرأه يف ســبعة أايم، والتحزيــب األســبوعي هــذا هــو 
املنهــج الــذي ســار عليــه األكثــرون مــن الســلف الصــاحل وعليــه أكثــر الصحابــة وغريهــم ويســمى 
ختــم األحــزاب، وترتيبــه األصــح)11٥(، وهــو األظهــر الــذي انتهــى إليــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم 
يف حديــث عبــد هللا بــن عمــرو: »َواقْـــَرْأ يف ُكلِّ َســْبِع لَيَــاٍل َمــرًَّة«، وبينــه حديــث أوس بــن حذيفــة 
الســابق الــذي يظهــر منــه طريقــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم والصحابــة يف القــراءة، قَــاَل: »طَــَرأَ 
َعَلــيَّ ِحــْزيب ِمــَن اْلُقــْرآِن َفَكرِْهــُت َأْن َأْخــرَُج َحــىَّ أمتَّــُه«، َقــاَل أَْوٌس: َفَســأَْلُت َأْصَحــاَب َرُســوِل 
اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َكْيــَف حُتَزِّبُــوَن اْلُقــْرآَن؟ قَالُــوا: ثَــاَلٌث َومَخْــٌس َوَســْبٌع َوِتْســٌع َوِإْحــَدى 

َعْشــَرَة َوثَــاَلَث َعْشــَرَة َوِحــْزُب اْلُمَفصَّــِل. 

وهــذا احلديــث يوافــق معــى حديــث عبــد هللا بــن عمــرو -يف أكثــر رواايتــه- يف أن املســنون 
كان عندهــم قراءتــه يف ســبع؛ وهلــذا جعلــوه ســبعة أحــزاب ومل جيعلــوه ثالثــة وال مخســة وفيــه أهنــم 
حزبــوه ابلســور وهــذا معلــوم ابلتواتــر))11(، وفيــه التقســم إىل ســبعة أايم، فالصحابــة كانــوا حيزبــون 
القــرآن ســورا اتمــة ال حيزبــون الســورة الواحــدة، وحينئــذ فــإذا عــددت مثانيــا وأربعــن ســورة كانــت 
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الــي بعدهــن ســورة ق، وبيانــه ثــالث: البقــرة وآل عمــران والنســاء، ومخــس املائــدة واألنعــام 
واألعــراف واألنفــال وبــراءة، وســبع يونــس وهــود ويوســف والرعــد وإبراهيــم واحلجــر والنحــل، 
وتســع ســبحان )اإلســراء( والكهــف ومــرمي وطــه واألنبيــاء واحلــج واملؤمنــون والنــور والفرقــان، 
وإحــدى عشــرة الشــعراء والنمــل والقصــص والعنكبــوت والــروم ولقمــان وامل الســجدة واألحــزاب 
وســبأ وفاطــر ويــس، وثــالث عشــرة الصافــات وص والزمــر وغافــر وحــم الســجدة وحــم عســق 
ذلــك حــزب  بعــد  والفتــح واحلجــرات، مث  والقتــال  والزخــرف والدخــان واجلاثيــة واألحقــاف 

املفصــل)117( وأولــه ســورة ق)118(، وعــدد ســور املفصــل مخــس وســتون ســورة. 

وجممــوع الســور يف هــذه األحــزاب مائــة وثــالث عشــرة ســورة، ومل تدخــل الفاحتــة يف هــذا 
التحزيــب، ألهنــا فاحتــة الكتــاب، وتتلــى كل يــوم مــرات كثــرية، والتحزيــب هبــذه الصــورة مطابــق 
لرتيــب الســور يف املصحــف وهــذ يــدل علــى أن ترتيــب الســور يف القــرآن توقيفــي، وهــو نفســه 
الــذي كان يف املصحــف علــى عهــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم وهــذا مــا ذكــره ابــن حجــر)119(. 

مــن العلمــاء مــن جعــل لــه اصطالحــا خاصــاً يرمــز إىل أوائــل األحــزاب املقســمة علــى 
ســبعة أايم وهــو )فمــي بشــوق(، حيــث أشــار ابلفــاء إىل الفاحتــة املفتوحــة هبــا اجلمعــة، وإىل 
ميــم املائــدة، مث إىل ايء يونــس، مث إىل ابء بــي إســرائيل )اإلســراء(، مث إىل شــن الشــعراء، مث 

»والصافــات« إىل ق، مث إىل آخــر القــرآن)120(. 

قــال ابــن قدامــة: يســتحب أن يقــرأ القــرآن يف كل ســبعة أايم، ليكــون لــه ختمــة يف كل 
أســبوع، ونقــل عــن عبــد هللا بــن أمحــد قــال: كان أيب خيتــم القــرآن يف النهــار يف كل ســبعة يقــرأ يف 
كل يــوم ســبعا، ال يركــه نظــرا. وقــال حنبــل: كان أبــو عبــد هللا خيتــم مــن اجلمعــة إىل اجلمعــة)121(. 

وعن عائشــة رضي هللا عنها، قالت: »إين ألقرأ جزئي أو قالت ســبعي وأان جالســة على 
فراشي، أو على سريري«)122(. 

وورد عــن أيب بــن كعــب أنــه: »كان خيتــم القــرآن يف مثــان ليــال... وكان متيــم الــداري ختــم 
يف ســبع«)123(
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اثنياً: حتزيب القرآن الكرمي يف شهر:
اتفقــت أغلــب الــرواايت يف حديــث عبــد هللا بــن عمــر علــى القــراءة يف شــهر، وأن هــذا 
أول مــا أوصــى بــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم لعبــد هللا بــن عمــرو، ولكــن مل يــرد حتزيــب القــرآن 
علــى هــذا النحــو، فبــذل العلمــاء جهــدا كبــريا مــن أجــل حتزيــب القــرآن وخاصــة أن كثــريا مــن 
النــاس ال يتمكنــون مــن ختمــه يف ســبع ليــال؛ فأصبــح هنــاك حاجــة ماســة لتحزيــب القــرآن؛ 
لتســهيل القــراءة علــى النــاس ســواء علــى ثالثــن يومــا أو يف عشــرين أو أقــل مــن ذلــك أو أكثــر. 

فأخــذ العلمــاء يبحثــون عــن طريقــة لتحزيــب القــرآن، تتناســب مــع قــدرات النــاس فــكان 
هنــاك أكثــر مــن طريــق، منهــا التحزيــب علــى الســور بنــاء علــى طريقــة التحزيــب األســبوعي 

)ســبعة أايم( أو يف عــد حــروف القــرآن. 

وقــد ذكــر ابــن تيميــة أن حتزيــب القــرآن ابلســور أفضــل وأرجــح مــن احلــروف وفيــه مصلحــة 
أكثــر؛ ألن الــكالم يكــون متصــاًل بعضــه ببعــض واالفتتــاح مبــا فتــح هللا بــه الســورة واالختتــام مبــا 
ختــم بــه وتكميــل املقصــود مــن كل ســورة، وهــو عمــل الصحابــة، وقــد ذكــر ابــن تيميــة طريقــة 
للتحزيــب علــى الســور علــى ثالثــن يومــاً تتقــارب مــع التحزيــب علــى احلــروف وفيهــا تكميــل 

املقصــود مــن كل ســورة وهــي: 

»إذا قــرأه كل شــهر كمــا أمــر بــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم عبــد هللا بــن عمــرو، عمــال 
علــى قيــاس حتزيــب الصحابــة؛ فالســورة الــي تكــون حنــو جــزء أو أكثــر بنحــو نصــف أو أقــل 
بيســري جيعلهــا حــزاب كآل عمــران والنســاء واملائــدة واألنعــام واألعــراف. وأمــا البقــرة األشــبه أن 
تعامــل كســورتن للحاجــة؛ ألن التحزيــب ال بــد أن يكــون متقــاراب؛ وعلــى هــذا فــإىل األعــراف 
ســبعة أجــزاء واألنفــال جــزء وبــراءة جــزء؛ وهبــذا يكــون حنــو الثلــث يف تســعة أحــزاب.... والعشــر 
الثــاين ســوراتن ســوراتن. وأمــا يونــس وهــود فجــزءان أيضــا أو جــزء واحــد ألهنمــا أول ذوات 
﴿الر﴾ ويكون على هذا الثلث األول ســورة ســورة والثاين ســوراتن ســوراتن؛... عشــرة أحزاب 
ســورة ســورة وهــذا أشــبه بفعــل الصحابــة ويوســف والرعــد جــزء وكذلــك إبراهيــم واحلجــر وكذلــك 
النحــل وســبحان وكذلــك الكهــف ومــرمي وكذلــك طــه واألنبيــاء وكذلــك احلــج واملؤمنــون وكذلــك 
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النــور والفرقــان وكذلــك ذات ﴿طــس﴾ الشــعراء والنمــل والقصــص وذات ﴿امل﴾ العنكبــوت 
والــروم ولقمــان والســجدة جــزء واألحــزاب وســبأ وفاطــر جــزء ويــس والصافــات وص جــزء والزمــر 
وغافــر وحــم الســجدة جــزء والمــس البواقــي مــن آل حــم جــزء. والثلــث األول أشــبه بتشــابه 
أوائــل الســور والثــاين أشــبه مبقــدار جــزء مــن جتزئــة احلــروف وهــو املرجــح. مث »القتــال« و»الفتــح« 
و»احلجــرات« و»ق« و»الــذارايت« جــزء مث األربعــة األجــزاء املعروفــة وهــذا حتزيــب مناســب 

مشــابه لتحزيــب الصحابــة رضــي هللا عنهــم وهــو مقــارب لتحزيــب احلــروف)124(. 

وكذلــك ميكــن تقســيم القــراءة علــى ثالثــن يــوم علــى طريــق املصاحــف املطبوعــة اليــوم، وإذا 
خشــي القطــع بــن اآلايت، ميكــن للقــارئ أن يزيــد بعــض اآلايت أو ينقــص حســب احلاجــة 

والفهم. 

وكان بعــض العلمــاء يفضلــون القــراءة يف شــهر علــى القــراءة يف عشــرين أو أقــل؛ ملــا فيهــا 
مــن الفهــم والتدبــر، ُســئل زيــد بــن اثبــت عــن قــراءة القــرآن يف ســبع، فقــال: ألن أقــرأ يف شــهر 
أحــب إل مــن مخــس عشــرة، ومخــس عشــرة أحــب إل مــن عشــر، وعشــر أحــب إل مــن ســبع، 

أقــف عنــد مــا ينبغــي أن أقــف عنــده، وأدعــوا هللا عــز وجــل وأســأل)12٥(. 

وقــد جــاء يف روايــة مالــك عــن حيــى بــن ســعيد قــال: كنــت أان وحممــد بــن حيــى بــن حبــان 
جالســن، فدعــا حممــد رجــال فقــال: أخــرين ابلــذي مسعــت مــن أبيــك، فقــال الرجــل: أخــرين 
أيب أنــه أتــى زيــد بــن اثبــت، فقــال لــه: كيــف تــرى يف قــراءة القــرآن يف ســبع؟ فقــال زيــد: حســن، 
وألن أقــرأه يف نصــف، أو عشــر، أحــب إل، وســلي: مل ذاك؟ قــال: فــإين أســألك، قــال زيــد: 

لكــي أتدبــره وأقــف عليــه))12(. 

اثلثاً: حتزيب القرآن الكرمي يف ثالث أايم أو أقل:
اختلفــت الــرواايت يف حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص يف أقــل مــا خيتــم القــرآن، 
فمنهــا مــا هــو يف ســبع، ومنهــا مــا هــو يف مخــس، ومنهــا مــا هــو يف ثــالث، ويــرى بعــض العلمــاء 
أن ختــم القــرآن يف ثالثــة أايم أفضــل مطلقــا، ويــرى آخــرون أنــه أدىن مراتــب الفضــل، وأن 
األفضــل هــو مــا بــدأ بــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم يف وصيتــه لعبــد هللا بــن عمــرو، حيــث قــال 
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لــه: »اقــرأه يف شــهر«، وحيتمــل أن يكــون األفضــل يف حقــه أن خيتمــه يف شــهر، وملــا كان يف 
ختمــه أقــل مــن ذلــك ويف ختمــه يف ثــالث مظنــة للــرك أو اجلهــد أرشــده إىل قراءتــه يف شــهر، 
وقــد كان ذلــك، فــإن عبــد هللا يف آخــر عمــره متــى أن لــو أخــذ بوصــاة النــي صلــى هللا عليــه 
وســلم، فإن القدر الذي يســتطيع املداومة عليه كل أحد هو التم يف شــهر، والذي كان عليه 
عبــد هللا بــن عمــرو وكثــري مــن العلمــاء ختمــه يف ثالثــة أايم ومنهــم معــاذ بــن جبــل وابــن مســعود 

وإبراهيــم النخعــي وغريهــم. 

وطريقــة التحزيــب علــى ثالثــة أايم تكــون ابتبــاع طريقــة املصحــف املطبــوع اليــوم املقســم 
علــى احلــروف، عشــرة أجــزاء يف اليــوم األول والثــاين كذلــك والثالــث مثلــه، أو مــا ذكــره أبــو 
عمــرو الــداين يف روايــة احلجــاج قــال »فأخــروين أبثالثــه فــإذا الثلــث األول رأس مائــة مــن بــراءة 
والثلــث الثــاين رأس مائــة أو إحــدى ومائــة مــن طســم الشــعراء والثلــث الثالــث مــا بقــي مــن 
ــُدوا َمــا  القــرآن«)127(، أو الثلــث األول مــن البقــرة إىل ثــالث وتســعن آيــة مــن التوبــة ﴿َأالَّ جيَِ
ــْنِفُقوَن﴾ والثلــث الثــاين إىل اثنتــن وأربعــن آيــة مــن العنكبــوت ﴿َوَمــا يـَْعِقُلَهــا ِإالَّ اْلَعاِلُمــوَن﴾  يُـ
]العنكبــوت:43[ والثلــث الثالــث إىل ﴿ِمــَن اجْلِنَّــِة َوالنَّــاِس﴾ ]النــاس:)[)128( أو التحزيــب علــى 
الســور علــى طريقــة الصحابــة فيكــون احلــزب األول مــن أول البقــرة إىل آخــر التوبــة، والثــاين مــن 
ســورة يونــس إىل آخــر ســورة الســجدة، والثالــث مــن ســورة األحــزاب إىل آخــر القــرآن)129( وهــذا 

مــن ابب التقريــب وليــس التحديــد ويف األمــر ســعة. 

وأمــا التــم يف أقــل مــن ثالثــة: مل حيفــظ عــن أحــد مــن الســلف املداومــة عليــه، وإنــا روي 
بعضهــم التــم يف يومــن أو أقــل مــن ذلــك يف شــهر رمضــان أو غــريه مــرة أو مــرات، فــروي ذلــك 
عــن عثمــان بــن عفــان، ومتيــم الــداري، وســعيد بــن جبــري)130(؛ لتفرغهــم لذلــك وحــده، أو كان 
ذلــك يف أايم خمصوصــة، وهــذا علــى ســبيل االســتثناء وليــس علــى ســبيل الــدوام، فيصعــب ختــم 
القــرآن يف أقــل مــن ثــالث علــى الــدوام مــع القيــام ابلوظائــف واألعمــال املختلفــة، ومــن كان يــرى 
كراهــة ختــم القــرآن يف أقــل مــن ثــالث، ابــن مســعود، وكان يقــول: »َمــْن قَـــَرأَ اْلُقــْرآَن يف أَقَــلَّ ِمــْن 
ثَــاَلٍث فَـــُهَو رَاِجــٌز«)131(، وزيــد بــن اثبــت وعبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص)132( رضــي هللا عنهــم، 
مســتدلن حبديــث عبــد هللا بــن عمــرو)133(، حيــث علــل النــي صلــى هللا عليــه وســلم عــدم القــراءة 
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يف أقل من ثالث بعلتن، األوىل بعدم الفقه، والثانية قوله لعبد هللا بن عمرو إن لزورك عليك 
حقــاً، وجلســدك عليــك حقــاً، وألهلــك عليــك حقــاً، فالرجــل عليــه مســؤوليات يف أســرته وبيتــه 
وعملــه، وكذلــك لنفســه عليــه حــق، وكذلــك مــا جــاء عــن زيــد بــن اثبــت عندمــا ســئل عــن رأيــه 
يف قــراءة القــرآن يف ســبع، فقــال: حســن، وألن أقــرأه يف نصــف، أو عشــر، أحــب إل، وســلي: 

مل ذاك؟ قــال: فــإين أســألك، قــال زيــد: لكــي أتدبــره وأقــف عليــه)134(. 

فمــن قــرأ يف أقــل مــن ثــالث ال بــد أن يســرع يف التــالوة؛ فيغفــل عــن التدبــر فيــه وال يكــون 
لــه هــم إال أداء األلفــاظ، وال حيصــل الفهــم والفقــه املقصــود مــن قــراءة القــرآن، قــال هللا عــز 

بَـّــُروا آاَيتِــِه َولِيَـــَتذَكََّر أُولُــو اأْلَْلَبــاب﴾ ]ص:29[.  ــَزْلَناُه ِإلَْيــَك ُمَبــاَرٌك لَِيدَّ وجــل: ﴿ِكَتــاٌب أَنْـ

قــال ابــن تيميــة تعقيبــا علــى حديــث عمــرو بــن العــاص: »فــال تنــايف روايــة التســبيع فــإن هــذا 
ليــس أمــرا لعبــد هللا بــن عمــرو وال فيــه أنــه جعــل قراءتــه يف ثــالث دائمــا ســنة مشــروعة، وإنــا فيــه 
اإلخبــار أبن مــن قــرأه يف أقــل مــن ثــالث مل يفقــه، ومفهومــه مفهــوم العــدد وهــو مفهــوم صحيــح 
أن مــن قــرأه يف ثــالث فصاعــدا فحكمــه نقيــض ذلــك والتناقــض يكــون ابملخالفــة ولــو مــن بعــض 
الوجــوه، فــإذا كان مــن يقــرؤه يف ثــالث أحيــاان قــد يفقهــه حصــل مقصــود احلديــث وال يلــزم إذا 
شــرع فعــل ذلــك أحيــاان لبعــض النــاس أن يكــون املداومــة علــى ذلــك مســتحبة؛ وهلــذا مل يعلــم 
يف الصحابــة علــى عهــده مــن داوم علــى ذلــك أعــي علــى قراءتــه دائمــا فيمــا دون الســبع وهلــذا 

كان اإلمــام أمحــد -رمحــه هللا- يقــرؤه يف كل ســبع«)13٥(. 
وأكثــر العلمــاء علــى عــدم التقديــر يف ذلــك، وأنــه خيتلــف ابختــالف األشــخاص فمــن كان 
مــن أهــل الفهــم والتدقيــق اســتحب لــه أن يقتصــر علــى القــدر الــذي ال خيتــل بــه املقصــود مــن 
التدبــر واســتخراج املعــاين، وكــذا مــن كان لــه شــغل ابلعلــم أو غــريه مــن مهمــات الديــن ومصــاحل 
املســلمن العامــة اســتحب لــه أن يقتصــر منــه علــى القــدر الــذي ال خيــل مبــا هــو فيــه، ومــن مل 
يكــن كذلــك فــاألوىل لــه االســتكثار مــا أمكنــه مــن غــري خــروج إىل امللــل، وال يقــرأه هذرمــة، وقــد 

كان بعضهــم خيتــم يف اليــوم والليلــة، وبعضهــم ثــالاًث))13(. 
وَعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: »اَل َأْعَلُم َنِيَّ اللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَـَرأَ اْلُقْرآَن ُكلَُّه يف لَيـَْلٍة«)137(، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل خَيِْتُم اْلُقْرآَن يف أََقلَّ ِمْن َثاَلٍث«)138(.  وقالت: َكاَن َرُسوُل اللَِّ َصلَّى اللَّ
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ــْقَرُءوُه يف  ــَرُءوا اْلُقــْرآَن يف َســْبٍع، َواَل تَـ وعــن عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه قــال: »اقْـ
ــِه َعَلــى ُجْزئِــِه«)139(. أََقــلَّ ِمــْن ثَــاَلٍث، َوْلُيَحاِفــِظ الرَُّجــُل يف يـَْوِمــِه َولَيـَْلِت

ومن ذهب إىل جواز ختم القرآن يف أقل من ثالثة أايم عثمان بن عفان)140(، وعبد هللا 
بــن الزبــري)141( ومتيــم بــن أوس الــداري)142( رضــي هللا عنهــم، واســتدلوا علــى ذلــك بعمــوم اآلايت 
الــي تبــن فضــل التــالوة وترغــب يف اإلكثــار منهــا، كقولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن يـَتـْلُــوَن ِكتَــاَب اللَِّ 

َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْـــَفُقوا ِمَّا َرَزقْـــَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يـَْرُجوَن جِتَاَرًة َلْن تَـــُبوَر﴾ ]فاطر:29[.

ــَرأَ  ــْن قَـ ــِه َوَســلََّم، قــال: »َم ُ َعَلْي وجــاء يف حديــث عبــد هللا بــن مســعود أن النــي َصلَّــى اللَّ
ــُه بِــِه َحَســَنٌة، َواحَلَســَنُة ِبَعْشــِر أَْمثَاهِلـَـا، اَل أَقُــوُل امْل َحــْرٌف، َوَلِكــْن أَلِــٌف  َحْرًفــا ِمــْن ِكَتــاِب هللِا فـََل
الــكالم،  القــرآن علــى ســائر  َحــْرٌف«)143(، وقــد فضــل هللا تعــاىل  َوِميــٌم  َحــْرٌف  َحــْرٌف َواَلٌم 
فعــن أيب موســى األشــعري، عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مثــل الــذي يقــرأ القــرآن: 
كاألترجــة طعمهــا طيــب، ورحيهــا طيــب، والــذي ال يقــرأ القــرآن: كالتمــرة طعمهــا طيــب وال 

ريــح هلــا...«)144(

وقــد ورد عــن الســلف الصــاحل أهنــم كانــوا خيتمــون القــرآن أكثــر مــن ختمــة يف أقــل مــن ثالثــة 
أايم وهــو حممــول علــى إكــرام هللا تعــاىل هلــم مــن حيــث حصــول الركــة يف أوقاهتــم وأعماهلــم، 
فقــد يعملــون أعمــااًل كثــرية يف زمــن يســري، فعــن أيب هريــرة، أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم، قَــاَل 
»ُخفَِّف َعَلى َداُوَد َعَلْيِه السَّاَلُم الُقْرآُن)14٥(، َفَكاَن يَـــْأُمُر ِبَدَوابِِّه فَـــُتْسرَُج، فَـــيـَْقَرأُ الُقْرآَن قَـــْبَل َأْن 

ُتْســرََج َدَوابُّــُه، َواَل َيُْكُل ِإالَّ ِمــْن َعَمــِل يـَـِدِه«))14(. 

ويف هــذا احلديــث داللــة علــى أن هللا تعــاىل يطــوي الزمــان ملــن يشــاء مــن عبــاده كمــا يطــوي 
املــكان، وهــذا ال ســبيل إىل إدراكــه إال ابلفيــض الــرابين)147(... وقــال العيــي: ولقــد رأيــت رجــال 

حافظــا قــرأ ثــالث ختمــات يف الوتــر يف كل ركعــة ختمــة يف ليلــة القــدر)148(. 

ويف هــذا احلديــث أيضــاً أن الركــة قــد تقــع يف الزمــن اليســري حــى يقــع فيــه العمــل الكثــري، 
قــال النــووي: أكثــر مــا بلغنــا مــن ذلــك مــن كان يقــرأ أربــع ختمــات ابلليــل وأربعــا ابلنهــار، وقــد 

ابلــغ بعــض الصوفيــة يف ذلــك فادعــى شــيئاً مفرطــاً والعلــم عنــد هللا)149(. 
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ومن يتتبع الســلف الصاحل جيد أن التم على ثالثة أنواع)1٥0( حســب الغاية منه: فمنهم 
مــن خيتمــه علــى ســبيل التعبــد )التــم التعبــدي(: حيــث كان أكثــر الســلف علــى عنايــة فائقــة 
واهتمــام ابلــغ بقــراءة القــرآن، فكانــوا يعكفــون علــى تالوتــه علــى وجــه التعبــد احملــض، وعمــال 
بقــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »َمــْن قَـــَرأَ َحْرفًــا ِمــْن ِكتَــاِب هللِا فَـــَلُه بِــِه َحَســَنٌة، َواحَلَســَنُة 

ِبَعْشــِر أَْمثَاهِلـَـا، اَل أَقُــوُل امْل َحــْرٌف، َوَلِكــْن أَلِــٌف َحــْرٌف َواَلٌم َحــْرٌف َوِميــٌم َحــْرٌف«)1٥1(. 

قــال الســيوطي: »وقــد كان للســلف قــدر القــراءة عــادات، فأكثــر مــا ورد يف كثــرة القــراءة: 
مــن كان خيتــم يف اليــوم والليلــة مثــان ختمــات: اربعــا يف الليــل، واربعــا يف النهــار، ويليــه: مــن كان 
خيتــم يف اليــوم والليلــة اربــع ختمــات، ويليــه ثــالاث، ويليــه ختمتــن، ويليــه ختمــة........ ويلــي 
ذلــك مــن كان خيتــم يف ليلتــن ويليــه مــن كان خيتــم يف كل ثــالث، وهــو حســن.. ويليــه مــن ختــم 
يف اربــع، مث يف مخــس، مث يف ســت، مث يف ســبع، وهــذا أوســط األمــور واحســنها، وهــو فعــل 

االكثريــن مــن الصحابــة وغريهــم«)1٥2(. 
وقــال ابــن اجلــزري: »اختلــف هــل األفضــل الرتيــل وقلــة القــراءة أو الســرعة مــع كثرهتــا؟ 
وأحســن بعــض أئمتنــا، فقــال: إن ثــواب قــراءة الرتيــل أجــل قــدراً وثــواب الكثــرة اكثــر عــدداً الن 

بــكل حــرف عشــر حســنات«)1٥3(. 
وقــال النــوري: »وأمــا الذيــن خيتمــون يف ركعــة واحــدة فــال حيصــون لكثرهتــم«)1٥4(، وعلــى 

هــذا حيمــل مــن كان خيتــم يف يــوم أو ثالثــة أو أســبوع أو عشــرة أايم. 

ومنهــم مــن خيتمــه علــى ســبيل التدبــر )التــم التدبــري(، فــكان بعــض اهــل العلــم مــن 
الســلف يســتحب ان يقــرأ القــرآن الكــرمي قــراءًة متأنيــًة حــى يكــون ذلــك ادعــى حلضــور القلــب، 
وإعمــال الفكــر، وتدبــر املعــاين دون النظــر للمــدة الــي يتــم فيهــا التــم فقــد تطــول وقــد تقصــر 

غايتــه يف ذلــك الفهــم والتدبــر. 
قــال زيــد بــن اثبــت: )ألن اقــراه يف عشــرين او نصــف شــهر، احــّب ال لكــي أتدبــره واقــف 

عليه()1٥٥(. 
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وقال محزة البن عباس: اين سريع القراءة، إين اقرأ القرآن يف ثالث، قال: ألن اقرأ سورة 
البقــرة يف ليلــة اتدبرهــا وأرتلهــا أحــب اّل مــن ان أقــرأ القــران كلــة حــدرا ًكمــا تقــول، وإن كنــت 

ال بــد فاعــاًل فاقــرأ مــا تســمعه أذنــك ويفهمــه قلبــك))1٥(. 
عــن عبــد الرمحــن بــن ايب ليلــى قــال: دخلــت علــي امــرأة واان اقــرا ســورة هــود، فقالــت ل: 
اي عبــد الرمحــن هكــذا تقــرأ ســورة هــود، وهلل اين فيهــا منــذ ســتة اشــهر ومــا فرغــت مــن قراءهتــا. 

ومكــث أبــو العبــاس بــن عطــاء يف ختمــة واحــدة، يســتنبط مــودع القــرآن بضــع عشــر ســنة 
ليســروح إىل معــاين مودعهــا ومــات قبــل ان خيتمهــا)1٥7(. 

قــال الغــزل: »ان كان العابــد انفــذ الفكــر يف معــاين القــرآن فقــد يكتفــي يف الشــهر مبــرة 
حلاجتــه اىل كثــرة الرديــد والتأمــل«)1٥8(. 

قــال حممــد بــن كعــب القرظــي: »لئــن أقــرأ يف ليلــي، حــى أصبــح: إذا زلزلــت، والقارعــة، ال 
أزيــد عليهمــا، أتــردد فيهمــا، وأتفكــر أحــب إل مــن أن أهــذ القــرآن ليلــي هــذا«)1٥9(.

ومنهــم مــن خيتمــه مــن ابب التعليــم )التــم التعليمــي(: كان أهــل العلــم يف وقــت الطلــب 
يقــرؤون القــرآن علــى مشــاخيهم الذيــن يعلموهنــم وجــوه القــراءة، وطــرق األداء الصحيحــة، مــا 
جيعلهــم يقــرؤون القــرآن علــى علمائهــم مــرات عديــدة حــى يصــل التلميــذ منهــم اىل درجــة 

اإلتقــان يف تــالوة القــرآن. 

قــال أبــو حممــد الزاعــي املكــي قــرأت علــى ابــن فليــح ســبعا وعشــرين ختمــة، وقــرأت علــى 
البــزي ثالثــن ختمــة)0)1(، وقــرأ جماهــد بــن جــر علــى عبــد هللا بــن عبــاس بضــع وعشــرين ختمــة، 

ويقــال ثالثــن عرضــة، ومــن مجلتهــا ثــالث ســـألة عــن كل ايــة فيــم كانــت)1)1(. 

وعــرض أبــو العاليــة الرايحــي القــرآن علــى أيب بــن كعــب، وزيــد بــن اثبــت، وابــن عبــاس، 
وأخــر انــه قــرأ القــرآن علــى عمــر بــن الطــاب ثــالث مــرات وقيــل اربــع مــرات)2)1(. 

 وقيل لقالون: كم قرأت على انفع؟ قال: ما ال احصيه كثرة)3)1(. 
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وقــال يوســف بــن عمــر بــن يســار: كنــت انزال مــع ورش يف الــدار فقــرأت عليــه عشــرين 
ختمــة مــن حــدر وحتقيــق)4)1(. 

وما يذكر هنا ما يعرف القراءة اجلماعية )احلزب الراتب()٥)1(: 

اتفــق العلمــاء علــى أن قــراءة القــرآن مــن أعظــم القــرابت الــي يتقــرب هبــا إىل هللا، واتفقــوا 
أيضــا علــى أن االجتمــاع لقــراءة القــرآن يف املســجد يف غــري أوقــات الصــالة أمــر مشــروع، إذا 
كانــوا يقــرؤون ابلــدور؛ حبيــث يقــرأ أحدهــم والبقيــة يســتمعون مث يقــرأ الثــاين مث الثالــث.... 
فهــذه الطريقــة ال خــالف يف مشــروعيتها وهــي مندرجــة ضمــن قــول النــي صلــى هللا عليــه 
، َويـََتَداَرُســونَُه  وســلم: »وَمــا اْجَتَمــَع قَـــْوٌم يف بـَْيــٍت ِمــْن بُـــُيوِت اللَِّ تـََعــاىَل، يـَتـْلُــوَن ِكتَــاَب اللَِّ
ــِكيَنُة، َوَغِشــيـَتـُْهُم الرَّمْحَــُة، َوَحفَّتـُْهــُم اْلَماَلِئَكــُة، َوذََكَرُهــُم اللَُّ ِفيَمــْن  بـَيـْنـَُهــْم، ِإالَّ نـََزلَــْت َعَلْيِهــُم السَّ

ِعْنــَدُه«)))1(. 

وقــد صــح عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن روايــة أيب هريــرة وأيب ســعيد الــدري رضــي 
هللا عنهمــا أنــه قــال: »َمــا ِمــْن قَـــْوٍم َيْذُكــُروَن اللََّ ِإالَّ َحفَّــْت هِبِــُم املـَــاَلِئَكُة، َوَغِشــيـَتـُْهُم الرَّمْحَــُة، 

ُ ِفيَمــْن ِعْنــَدُه«)7)1(.  ــِكيَنُة، َوذََكَرُهــُم اللَّ َونـََزَلــْت َعَلْيِهــُم السَّ

قــال اإلمــام النــووي: »اعلــم أن قــراءة اجلماعــة جمتمعــن مســتحبة ابلدالئــل الظاهــرة وأفعــال 
الســلف واللــف املتظاهــرة،.. مث قــال: »وروى ابــن أيب داود أن أاب الــدرداء -رضــي هللا عنــه- 
كان يــدرس القــرآن معــه نفــر يقــرأون مجيعــاً، وروى ابــن أيب داود فعــل الدراســة عــن مجاعــات 

مــن أفاضــل الســلف واللــف وقضــاة املتقدمــن...)8)1(. 

وفعلــه أبــو الــدرداء رضــي هللا عنــه، وكان جيتمــع يف حلقــة إقرائــه مبســجد دمشــق ألــف 
وســتمائة قــارئ فعمــد إىل تقســيمهم إىل فئــات، وجعــل علــى كل مائــة عريفــاً، وعلــى كل عشــرة 
عريفــاً، وكان يعــرض عرفــاء املئــات، دفعــة واحــدة، فــإذا فرغــوا مــن العــرض ذهبــوا إىل حلقاهتــم 
فعــرض عليهــم عرفــاء العشــرة، مث إذا فرغــوا عــرض علــى عرفــاء العشــرة مــن حتتهــم كلهــم علــى 

هــذه الكيفيــة، وكانــوا يطلقــون علــى ذلــك اســم الدراســة)9)1(. 
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وهنــاك قــول عــن اإلمــام مالــك بكراهــة القــراءة اجلماعيــة)170( بصــوت واحــد لتضمنهــا تــرك 
االســتماع واإلنصــات وللــزوم ختليــط بعضهــم علــى بعــض)171(، وقــال صاحــب غنيــة املتملــي: يكره 

للقــوم أن يقــرءوا القــرآن مجلــة لتضمنهــا تــرك االســتماع واإلنصــات، وقيــل: ال أبس بــه)172(. 

وقــال جبــواز القــراءة اجلماعيــة مــن فقهــا ء املالكيــة اإلمــام املــازري والباجــي، ووجــه مــا 
ذهــب إليــه مالــك بقولــه: »إنــا كرهــه مالــك للمبــاراة يف حفظــه، واملباهــاة يف التقــدم فيــه«)173(، 
فالظاهــر أن الكراهــة حممولــة علــى مــا حيــدث يف القــراءة مــن خمالفــات شــرعية، كاللحــن واملباهــاة 
وحنومهــا، وهــذا خــارج عــن حمــل النــزاع، إذ ال خــالف يف منعــه. )واحلكــم يــدور مــع علتــه عدمــا 
ووجــودا(. فمــى وجــدت تلــك املخالفــات منعــت القــراءة اجلماعيــة، ومــى انتفــت املخالفــات 

عــادت القــراءة إىل أصلهــا مــن إابحــة أو نــدب. وهللا أعلــم. 

القــراءة  ابــن رجــب)17٥( إىل جــواز واســتحباب  القاضــي عيــاض)174(، واإلمــام  وذهــب 
فقــط))17(.  التعليــم  اجلماعيــة يف 

رابعــاً: حتزيــب القــرآن الكــرمي يف عشــرة أايم أو مخســة عشــر أو عشــرين أو مخســة 
وعشرين:

التــم يف عشــرة أايم أو مخســة عشــر يومــا أو عشــرين أو مخســة وعشــرن لــه أصــل اثبــت 
يف تطبيقــات الصحابــة والســابقن، ومجيهــا نــص عليهــا حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص، 

حيــث ميكــن لإلنســان أن جيعــل لنفســه طريقــة يف التــم تقــوم علــى التقريــب ال التحديــد. 

فــإذا أراد املــرء أن جيعــل ورده يف عشــرة أايم متســاوية فعليــه أن يقــرأ كل يــوم ثالثــة أجــزاء 
حســب تقســيم املصحــف املطبــوع، أو مقدارهــا إذا كان حتزيبــه ابلســور. 

فتكــون علــى احلــروف »العشــر األول مــن البقــرة إىل تســع ومثانــن آيــة مــن آل عمــران 
﴿َوَمــا هَلُــْم ِمــْن اَنِصرِيــَن﴾ ]آل عمــران:91[ والعشــر الثــاين إىل أربــع ومثانــن آيــة مــن املائــدة 
﴿َوأَنَـّــُهْم اَل َيْســَتْكِرُوَن﴾ ]املائــدة:82[ والعشــر الثالــث إىل إحــدى وأربعــن آيــة مــن األنفــال 
اْلَمــْوىَل َونِْعــَم النَِّصــرُي﴾ ]األنفــال:40[، والعشــر الرابــع إىل اثنتــن ومخســن آيــة مــن  ﴿نِْعــَم 
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اثنتــن  اْلَائِنِــَن﴾ ]يوســف:٥2[، والعشــر الامــس إىل  يـَْهــِدي َكْيــَد  اَل  يوســف ﴿َوَأنَّ اللََّ 
ــًئا ُنْكــرًا﴾ ]الكهــف:74[، والعشــر الســادس إىل  ــَت َشْيـ وســبعن آيــة مــن الكهــف ﴿َلَقــْد ِجْئ
إحــدى وعشــرين آيــة مــن الفرقــان ﴿َوَعتـَــْوا ُعتـُــوًّا َكبِــريًا﴾ ]الفرقــان:21[، والعشــر الســابع إىل 
ثالثــن آيــة مــن األحــزاب ﴿وََكاَن َذلِــَك َعلَــى اللَِّ َيِســريًا﴾ ]األحــزاب:30[، والعشــر الثامــن 
ــُه ُمرِيــٍب﴾ ]فصلــت:4٥[،  ــُهْم َلِفــي َشــكٍّ ِمْن إىل ثــالث وأربعــن آيــة مــن حــم الســجدة ﴿َوِإنَـّ
والعشــر التاســع إىل عشــرين آيــة مــن احلديــد ﴿ُذو اْلَفْضــِل اْلَعِظيــِم﴾ ]احلديــد:21[، والعشــر 

العاشــر إىل ﴿مــن اجلنــة والنــاس﴾«)177(.

أمــا التحزيــب علــى الســور مكــن أن يكــون األول )البقــرة، وآل عمــران( والثــاين )النســاء 
يونــس، وهــود،  الرابــع )ســورة  والتوبــة(،  )األعــراف، واألنفــال،  والثالــث  واملائــدة، واألنعــام( 
ويوســف، والرعــد، وإبراهيــم، واحلجــر(، والامس)ســورة النحــل، اإلســراء، الكهــف، مــرمي، طــه، 
األنبيــاء(، الســادس )ســورة احلــج، واملؤمنــون، والنــور، والفرقــان، والشــعراء، والنمــل، والقصــص(، 
والسابع )العنكبوت، والروم، لقمان، السجدة، األحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس(، والثامن)من 
الصافــات إىل حممــد(، والتاســع )مــن ســورة الفتــح إىل التحــرمي( والعاشــر)من ســورة امللــك إىل 

آخر القرآن()178(.  

بعــض  تزيــد  وقــد  واتســاق،  الســور- حســن  علــى  التقســيم  التقســيم -أعــي  هــذا  ويف 
األحــزاب أو تنقــص عــن ثالثــة أجــزاء، فــإن احلــزب األول أربعــة أجــزاء إال ربــع اجلــزء، وكذلــك 
احلــزب الثــاين، والثالــث جــزءان وســتة أمثــان اجلــزء ونصــف الثمــن، والرابــع: ثالثــة أجــزاء إال 
نصــف مثــن اجلــزء، والامــس ثالثــة أجــزاء وربــع اجلــزء، وكذلــك الســادس، والســابع: جــزءان 
ونصــف اجلــزء إال يســريا، والثامــن ثالثــة أجــزاء كاملــة. والتاســع ثالثــة إال ربــع جــزء ينقــص قليــال، 
والعاشــر جــزءان، ويف بعــض األحــزاب مــن املــدود والغنــن مــا ال يبلــغ مثلــه يف األخــرى، ويف 

احلــزب األخــري مــن كثــرة الفواصــل يف قصــار الســور كثــري، فالتقســيم تقريــي)179(. 

أمــا ختمــه يف مخســة عشــر يومــا، جيعــل يف كل يــوم جزئيــن أبجــزاء القــرآن املعروفــة، وأمــا 
حتزيبــه علــى الســور فممكــن حبيــث يكــون احلــزب األول )ســورة البقــرة(، والثــاين )ســورة آل 
عمــران، والنســاء(، والثالــث )ســورة املائــدة، واألنعــام(، والرابــع )ســورة األعــراف، واألنفــال(، 



تحزيب القرآن الكريم وختمه في ضوء السنة النبوية »رواية ودراية«            د. محمد علي أحمد األعمر

110     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م 

وإبراهيــم(،  والرعــد،  ويوســف  هــود،  )ســورة  والســادس  ويونــس(،  التوبــة،  )ســورة  والامــس 
والســابع )ســورة احلجــر، والنحــل، واإلســراء، والكهــف(، والثامــن )ســورة مــرمي، وطــه، واألنبيــاء، 
واحلــج(، والتاســع )مــن ســورة املؤمنــون، إىل والشــعراء(، والعاشــر )مــن ســورة القصــص، إىل 
لقمــان(، واحلــادي عشــر )مــن ســورة الســجدة، إىل يــس(، والثــاين عشــر )مــن ســورة الصافــات- 
آخــر فصلــت(، والثالــث عشــر )مــن ســورة الشــورى إىل آخــر الــذارايت(، والرابــع عشــر )مــن 
ســورة الطــور إىل آخــر القلــم(، والامــس عشــر )مــن ســورة احلاقــة إىل آخــر النــاس(، وهــذا مــن 

ابب التقريــب وليــس التحديــد. 

وأمــا ختمــه يف عشــرين مــن حيــث األجــزاء فهــو معلــوم يف املصاحــف، ومل أجــد ألحــد 
حتزيــب علــى عشــرين إال مــا ذكــره صاحــب كتــاب حتزيــب القــرآن)180( وطريقتــه يف التحزيــب: 
األول )ســورة البقــرة(، والثــاين )ســورة آل عمــران(، والثالــث )ســورة النســاء( والرابــع )املائــدة، 
واألنعــام(، والامــس )ســورة األعــراف(، والســادس )ســورة واألنفــال والتوبــة(، والســابع )ســورة 
يونــس وهــود(، والثامــن )ســورة يوســف والرعــد، وإبراهيــم، واحلجــر(، والتاســع )ســورة النحــل، 
واإلســراء، والكهــف(، والعاشــر )ســورة مــرمي، وطــه، واألنبيــاء،(، واحلــادي عشــر )ســورة واحلــج 
املؤمنــون، والنــور، والفرقــان(، والثــاين عشــر )ســورة الشــعراء، والنمــل، والقصــص(، والثالــث 
عشــر )ســورة العنكبــوت، والــروم، ولقمــان، والســجدة(، والرابــع عشــر )ســورة األحــزاب، وســبأ، 
وفاطــر، ويــس(، والامــس عشــر )ســورة الصافــات، وص، والزمــر، وغافــر(، والســادس عشــر 
)من سورة فصلت إىل آخر األحقاف(، والسابع عشر )من سورة حممد إىل الرمحن(، والثامن 
عشــر )مــن ســورة الواقعــة إىل آخــر التحــرمي(، التاســع عشــر )جــزء تبــارك(، والعشــرون )جــزء 

عــم(. 

ويغلــب علــى هــذا التقســيم أن يقــرأ كل يــوم حــوال جــزء ونصــف وقــد يزيــد أو ينقــص، وهبــذا 
التحزيــب يســتطيع أن خيتــم القــرآن ثــالث مــرات يف شــهرين، وهــذا جيمــع بــن التعبــد والتدبــر. 

أمــا التــم يف مخســة وعشــرين مكــن تقســيمه علــى احلــروف كمــا أورده أبــو عمــر الــداين 
وقــال يقــرأ هبــا أهــل مصــر حيــث قســمه علــى أربعــة وعشــرين جــزءاً، وهــي متقاربــة وميكــن أن 

جنعلهــا مخســة وعشــرين جــزءاً: 
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اجلزء األول منها رأس مائة وســتن من البقرة ﴿َواَل ُهْم يُـــْنَظُروَن﴾ ]البقرة:2)1[، الثاين 
خامتــة البقــرة، الثالــث خامتــة آل عمــران، الرابــع رأس ســبع وأربعــن ومائــة مــن النســاء ﴿َشــاِكرًا 
َعِليًما﴾ ]النساء:147[، الامس رأس مخس ومائة من املائدة ﴿فَـيُنـَـبِّـُئُكْم مبَا ُكْنـُتْم تَـْعَمُلوَن﴾ 
]املائــدة:10٥[، الســادس رأس أربــع آايت مــن األعــراف ﴿أَْو ُهــْم قَائُِلــوَن﴾ ]األعــراف:4[، 
الســابع رأس تســع وتســعن ومائــة مــن األعــراف ﴿َوَأْعــِرْض َعــِن اجْلَاِهلِــَن﴾ ]األعــراف:199[، 
ــُدوا َمــا يـُْنِفُقــوَن﴾ ]التوبــة:92[، التاســع رأس  الثامــن رأس اثنتــن وتســعن مــن بــراءة ﴿َأالَّ جيَِ
أربــع وأربعــن مــن هــود ﴿َوِقيــَل بـُْعــًدا لِْلَقــْوِم الظَّاِلِمــن﴾ ]هــود:44[، العاشــر خامتــة الرعــد 
رأس  عشــر  احلــادي  ]الرعــد:18[،  اْلِمَهــاُد﴾  ﴿َوبِْئــَس  منهــا  آيــة  عشــرة  مثــاين  رأس  وقيــل 
مثانــن مــن النحــل ﴿َوَمَتاًعــا ِإىَل ِحــٍن﴾ ]النحــل:80[، الثــاين عشــر رأس أربــع وســبعن مــن 
ــًئا ُنْكــرًا﴾ ]الكهــف:74[، الثالــث عشــر رأس إحــدى وســتن مــن  الكهــف ﴿َلَقــْد ِجْئــَت َشْيـ
األنبيــاء ﴿َلَعلَُّهــْم َيْشــَهُدوَن﴾ ]األنبيــاء:1)[، الرابــع عشــر رأس عشــرين مــن النــور ﴿َوَأنَّ اللََّ 
ــِميُع  َرُءوٌف َرِحيــٌم﴾ ]النــور:20[، الامــس عشــر رأس عشــرين ومئتــن مــن الشــعراء ﴿السَّ
ُ يـَْعلَــُم  اْلَعِليــُم﴾ ]الشــعراء:220[، الســادس عشــر رأس مخــس وأربعــن مــن العنكبــوت ﴿َواللَّ
ُ َغُفــورًا  َمــا َتْصنـَُعــوَن﴾ ]العنكبــوت:4٥[، الســابع عشــر رأس مخســن مــن األحــزاب ﴿وََكاَن اللَّ
ــْرِجي َمــْن َتَشــاُء﴾ ]األحــزاب:٥1[، الثامــن عشــر رأس  َرِحيًمــا﴾ ]األحــزاب:٥0[، بعــده ﴿تُـ
أربــع وأربعــن ومائــة مــن والصافــات ﴿ِإىَل يـَــْوِم يـُبـَْعثُــوَن﴾ ]الصافــات:144[، التاســع عشــر 
رأس تســع وســتن مــن غافــر ﴿يف آاَيِت اللَِّ َأىنَّ ُيْصَرفُــون﴾ ]غافــر:9)[، العشــرون رأس اثنتــن 
وثالثــن مــن اجلاثيــة ﴿َوَمــا حَنْــُن مبُْستَـــْيِقِنَن﴾ ]اجلاثيــة:32[، احلــادي والعشــرين خامتــة والطــور، 
الثــاين والعشــرين خامتــة املمتحنــة، الثالــث والعشــرين خامتــة املزمــل)181(، الرابــع والعشــرين إىل 

آخــر القــرآن)182(. 

وكذلــك ميكــن تقســيمه علــى الســور علــى التقريــب ال علــى التحديــد: األول والثــاين 
)ســورة البقــرة(، والثالــث )ســورة آل عمــران(، والرابــع )ســورة النســاء( والامــس )املائــدة(، 
والتوبــة(،  واألنفــال  )ســورة  والثامــن  األعــراف(،  )ســورة  والســابع  )األنعــام(،  والســادس 
والتاســع )ســورة يونــس وهــود(، والعاشــر )ســورة يوســف، والرعــد، وإبراهيــم(، واحلــادي عشــر 
)ســورة احلجــر، والنحــل(، والثــاين عشــر )اإلســراء، والكهــف(، والثالــث عشــر )ســورة مــرمي، 
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والفرقــان(،  والنــور،  )املؤمنــون،  والامــس عشــر  واحلــج(،  )األنبيــاء،  والرابــع عشــر  وطــه(، 
والســادس عشــر )ســورة والشــعراء، والنمــل، والقصــص(، والســابع عشــر )ســورة العنكبــوت، 
والتاســع عشــر  يــس(،  األحــزاب، إىل  )مــن  والثامــن عشــر  والــروم، ولقمــان، والســجدة(، 
)مــن الصافــات إىل غافــر(، والعشــرون )مــن ســورة فصلــت إىل آخــر األحقــاف(، واحلــادي 
الطــور  )مــن ســورة  والعشــرون  والثــاين  الــذارايت(،  )مــن ســورة حممــد إىل هنايــة  والعشــرون 
إىل آخــر احلديــد(، والثالــث والعشــرون )جــزء قــد مســع(، والرابــع والعشــرون )جــزء تبــارك(، 

والامــس والعشــرون )جــزء عــم(. 

ومــن أراد أن خيتــم يف مخــس وعشــرين بنــاء علــى أجــزاء القــرآن املطبوعــة، يقســمها علــى 
مخــس وعشــرين، ويراعــي الوقــف الصحيــح علــى رؤوس اآلايت والســور. 
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اخلامتة: 
احلمــد هلل والصــالة علــى رســول هللا، صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما 

كثــريا. وبعــد: 
فهــذا البحــث املختصــر يف أحاديــث حتزيــب القــرآن الكــرمي، ميكــن أن نســتخلص منــه 

النتائــج اآلتيــة: 
1- أصــل التحزيــب جــاء مــن حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص وحديــث أوس بــن 
حذيفــة، ومهــا العمــدة يف حتزيــب القــرآن الكــرمي، وهــذا يــدل علــى أن التحزيــب كان مشــهوراً 

يف زمــان النبــوة وبعــده. 
2- كان الصحابــة حيزبــون القــرآن علــى أســاس الســور، وبعدهــم صــار العلمــاء حيزبونــه علــى 
أســاس احلــروف، ويعتــر علمــاء العــراق هــم أول مــن أدخــل التحزيــب علــى أســاس عــّد احلــروف 

أبمــر مــن احلجــاج. 
3- التحزيــب بنوعيــة هــو تقريــب ال حتديــد، وعليــه كل إنســان يســتطيع أن يســلك الطريــق 

الــذي يناســبه، مــع تفضيــل التحزيــب علــى الســور؛ ملــا فيــه مــن الرابــط واكتمــال املعــاين. 
4- مــدة التــم تــراوح مــن شــهر إىل ثالثــة أايم حســب الظــروف واألحــوال، وأمــا أقــل مــن ثالثــة 
فهــو ليــس علــى إطالقــه، بــل هــو يف أحــوال خمصوصــة، ومــدة التــم يف أربعــن الــي جــاءت يف 

بعــض الــرواايت هــي زايدة شــاذة. 
٥- جيــوز ختــم القــرآن يف أقــل مــن ثالثــة أايم يف أحــوال خمصوصــة، واألفضــل فــوق الثالثــة؛ للفهــم 

والتدبر، ويقســم التم حســب الغاية منه إىل التعبدي والتدبري والتعليمي، وكل عليه العمل. 
)- حديــث عبــد هللا بــن عمــرو صحيــح، وحديــث أوس بــن حذيفــة ال ينــزل عــن درجــة 

احلســن، وقــد احتــج بــه أغلــب العلمــاء، وفيــه داللــة علــى أن ترتيــب الســور توقيفــي. 
7- املصاحــف املطبوعــة اليــوم جمــزأة علــى أســاس احلــروف، وهــي مقســمة إىل ثالثــن جــزءاً، 
وســتن حــزابً، وكل حــزب مقســم إىل أرابع، وهــي متقاربــة يف التقســيم، وفيهــا بعــض التفــاوت. 
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اهلوامش والتعليقات: 
)1( ســنن الرمــذي، ابب مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــا مــن القــرآن مالــه مــن األجــر وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن 
َصِحيــٌح« )27/٥()2914(، ســنن أيب داود، ابب كيــف يســتحب الرتيــل يف القــراءة )٥92/2(

)4)14(، صححــه األلبــاين واألرانؤوط. 
)2( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2/٥٥(. 

)3( لسان العرب، ابن منظور )308/1(. 
)4( انظــر: مشــارق األنــوار علــى صحــاح اآلاثر، عيــاض بــن موســى اليحصــي )191/1(، وانظــر: النهايــة 

يف غريــب احلديــث واألثــر، ابــن األثــري اجلــزري )1/)37(. 
)٥( الرهان يف علوم القرآن، الزركشي )349/1(. 

))( مجال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي )ص: 213(. 
)7( انظر: حتزيب القرآن: د. عبد العزيز احلريب ص)10. 

)8( صحيــح مســلم، كتــاب صــالة املســافرين، ابب جامــع صــالة الليــل، ومــن انم عنــه أو مــرض )1/٥1٥( 
 .)747(

)9( سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب حتزيب القرآن)442/1()1392( وقال األلباين: صحيح. 
)10( ويف بعض األلفاظ: إين أقوى من ذلك. 

)11( »ولــزورك« بغــري ألــف، وهــم الزائــرون؛ كالســفر؛ مبعــى: املســافرين، والشــرب؛ مبعــى الشــاربن، وفيهــا 
حــق الضيــف، انظــر: فتــح املنعــم شــرح صحيــح مســلم، موســى شــاهن الشــن )٥/48(. 

)12(. صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام- ابب النهــي َعــْن صــوم الدهــر ملــن تضــرر بــه أو فــوت بــه حقــا 
 .)813/2(

)13( مصادر ترمجته: هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي )3٥7/1٥(، وانظر: الطبقات الكرى، ابن 
ســعد، )1/4)2(، )494/7(، التاريــخ الكبــري للبخــاري )٥/٥(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب 
األصبهــاين  نعيــم  أبــو  الصحابــة،  معرفــة   ،)238/31( عســاكر  ابــن  دمشــق،  اتريــخ   ،)9٥(/3(
)1720/3( أســد الغابــة، ابــن األثــري اجلــزري )34٥/3(، وتذكــرة احلفــاظ، الذهــي)41/1(، ســري 
أعــالم النبــالء، الذهــي )79/3(، اتريــخ اإلســالم )2/)))(، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن حجــر 

العســقالين )4/٥)1(. 
)14( صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب كتابة العلم )34/1()13(. 

)1٥( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ابب يف كم يقرأ القرآن، ))/197()٥0٥4(. 
))1( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ابب يف كم يقرأ القرآن، ))/)19()٥0٥2(. 
)17( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ابب يف كم يقرأ القرآن، ))/)19()٥0٥2(. 

)18( صحيح البخاري، كتاب الصوم ابب صوم يوم وإفطار يوم، )40/3()1978(. 
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)19( صحيح مســلم، كتاب الصيام، ابب النهي َعْن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا )813/2(، 
 .)11٥9(

بــه حقــا  بــه أو فــوت  َعــْن صــوم الدهــر ملــن تضــرر  )20( صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام- ابب النهــي 
)814/2(، )11٥9(، وأخرجــه البيهقــي يف الســنن الصغــري )3٥1/1()993(، والبــزار يف املســند 

 .)23٥9()3٥0/((
)21( ســنن أيب داود، أبــواب قــراءة القــرآن وحتزيبــه وترتيلــه، ابب يف كــم يقــرأ القــرآن، وقــال: »وحديــث مســلم 
أمت« )٥4/2()1388(، وأخرجــه اإلمــام أمحــد مــن طريــق حممــد بــن إســحاق عــن حممــد بــن إبراهيــم 
وفيه: »اقرأ القرآن يف كل شــهر« مث قال: »فاقرأه يف كل نصف شــهر«، مث قال: »فاقرأه يف كل ســبع 
ال تزيــدن علــى ذلــك« قــال األرانؤوط فيــه: صحيــح لغــريه، حممــد بــن إســحاق -وإن عنعــن- توبــع، 
وابقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن، انظــر: املســند )8/11)4()880)(. ))87)(، وأخرجــه 
البيهقــي يف ســننه )2/)39(، وأخرجــه أبــو نعيــم مــن طريــق يزيــد بــن اهلــاد، عــن حممــد بــن إبراهيــم، 

انظــر: احلليــة )284/1(. وانظــر: املعجــم الكبــري للطــراين )378/13()1419٥(. 
)22( هو السائب بن مالك الثقفى، أو ابن زيد، وثقة الذهي، انظر: ميزان االعتدال )114/2(. 

)23( سنن أيب داود، ابب تفريع أبواب شهر رمضان، ابب يف كم يقرأ القرآن؟ قال األرانؤوط فيه: إسناده 
صحيــح. محــاد بــن زيــد روايتــه عــن عطــاء بــن الســائب قبــل اختــالط )٥4/2()1389(. وأخرجــه 
اإلمــام أمحــد مــن طريــق إمساعيــل بــن عليــة عــن عطــاء، وجــزم أبنــه )صــار إىل الســبع ومل يذكــر الثــالث(، 
وقــال األرانؤوط: صحيــح، وإمساعيــل، وإن مســع مــن عطــاء بــن الســائب بعــد االختــالط، اتبعــه محــاد 
بــن زيــد وزائــدة بــن قدامــة، وهــو صحيــح الســماع منــه، املســند )٥2/11())٥0)(، وأخرجــه أمحــد 
مــن طريــق عبيــدة بــن محيــد أبــو عبــد الرمحــن مبثلــه )٥94/11()7023(، وأخرجــه ابــن ســعد مــن طريــق 
عبيــدة بــن محيــد، هبــذا اإلســناد. الطبقــات الكــرى )4/4)2(، وأخرجــه أبــو داود الطيالســي، املســند 

)2273( والطحــاوي مــن طريــق زائــدة بــن قدامــة، عــن عطــاء، انظــر: شــرح معــاين اآلاثر )2/)8(. 
)24( ســنن أيب داود، ابب تفريــع أبــواب شــهر رمضــان، ابب يف كــم يقــرأ القــرآن؟ )1391(، وأخرجــه 
الطراين وقال: »مل يرو هذا احلديث عن طلحة بن مصرف إال احلريش بن سليم، وال عن احلريش إال 
أبــو داود، تفــرد بــه: أبــو حفــص«، املعجــم األوســط )2٥0/7()741٥(، املعجــم الكبــري )14407(، 
وأبــو نعيــم، وقــال: غريــب مــن حديــث طلحــة، انظــر: احلليــة )122/4(، وقــال الدارقطــي: غريــب مــن 
حديــث طلحــة عنــه، تفــرد بــه حريــش بــن ســليم، انظــر: أطــراف الغرائــب واألفــراد )19/4(، وأخرجــه 
البيهقــي مــن طريــق أيب بكــر بــن عيــاش، عــن خيثمــة بــن عبــد الرمحــن، بــه. انظــر: شــعب اإلميــان 

)9)21( وهــو ضعيــف فابــن عيــاش مل يــدرك خيثــم. 
)2٥( ســنن أيب داود، ابب تفريــع أبــواب شــهر رمضــان، ابب يف كــم يقــرأ القــرآن؟ )2/)٥()139٥(، 
وأخرجــه الرمــذي مــن طريــق عبــد هللا بــن املبــارك، عــن معمــر، هبــذا اإلســناد. بلفــظ: »اقــرإ القــرآن= 
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=يف أربعــن«. وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب. مث قــال: وروى بعضهــم عــن معمــر، عــن مســاك بــْن 
الفضــل، عــن وهــب بــن منبــه: أن النــي -صلَّــى هللا عليــه وســلم- أمــر عبــد هللا بــن عمــرو أن يقــرأ القــرآن 
يف أربعن. ســنن الرمذي، أبواب القراءات عن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم )٥/)19())294( 
)2947(، وأخرجــه النســائي وقــال: وهــب مل يســمعه مــن عبــد هللا بــن عمــرو، انظــر: الســنن الكــرى 
)277/7()8014(، وأخــرج الطــراين حنــوه انظــر: املعجــم الكبــري )143٥8(، وأخرجــه عبــد الــرزاق 
الصنعــاين يف املصنــف )3/)3٥()٥9٥7(، قــال األلبــاين: صحيــح إال قولــه مل ينــزل مــن ســبع شــاذ 
ملخالفتــه لقولــه اقــرأه يف ثــالث. وقــال األرانؤوط: حديــث صحيــح دون ذكــر األربعــن يومــاً، فحســٌن، 
ــه ثقــات، لكــن وهبــاً مل يســمع هــذا احلديــث مــن عبــد هللا بــن عمــرو فيمــا جــزم بــه  وهــذا إســناد رجال
النســائي معــه مــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، ومبعرفــة الواســطة حيُســن إســناد احلديــث، مث 
إن احلديــث بُرمَّتــه قــد روي إبســناد صحيــح، لكــن دون ذكــر األربعــن يومــاً. قلــت: الالصــة أن لفــظ 

)اقــرأه يف أربعــن( مل تــرد إال هبــذه الروايــة، وهــي غــري حمفوظــة. 
»هــذا حديــث  وقــال:  وســلم،  عليــه  رســول هللا صلــى هللا  عــن  القــراءات  أبــواب  الرمــذي،  ســنن   )2((
حســن صحيــح غريــب، يســتغرب مــن حديــث أيب بــردة عــن عبــد هللا بــن عمــرو«، وقــال: وقــد روي 
هــذا احلديــث مــن غــري وجــه عــن عبــد هللا بــن عمــرو )٥/)19())294(، وأخرجــه النســائي مــن 
طريقــن عــن أســباط بــن حممــد، بنحــوه، وقــال: إســناده ضعيــف مطــرف بــن طريــف متأخــر الســماع 
مــن أيب إســحاق الســبيعي، انظــر: الســنن الكــرى )7/)27()8011(، والبيهقــي يف شــعب اإلميــان 
الســنن  يف  والدارمــي   ،)14434()٥41/13( الكبــري  املعجــم  يف  والطــراين   )1979()478/3(
)4/)218(، والبغــوي، وقــال: هــذا حديــث صحيــح غريــب. انظــر: شــرح الســنة )497/4( كلهــم 
بنفــس الطريــق. وذكــره الرمــذي يف العلــل عــن مطــرف وقــال: كأنــه مل يعرفــه إال مــن هــذا الوجــه، انظــر: 
العلــل )ص:349(، وقــال األلبــاين: ضعيــف اإلســناد. وقــال حســن ســليم أســد: إســناده ضعيــف 

مطــرف بــن طريــف متأخــر الســماع مــن أيب إســحاق الســبيعي واحلديــث متفــق عليــه. 
)27( الســنن، كتــاب الصيــام، صــوم يــوم وإفطــار يــوم وذكــر اختــالف ألفــاظ الناقلــن يف ذلــك لــر عبــد هللا بــن 
عمــرو فيــه، )210/4()2390(، وأخرجــه ابــن خزميــة يف صحيحــه مــن طريــق حممــد بــن أابن عــن ابــن 
فضيــل عــن جماهــد، بنحــوه )293/3()210٥(، وقــال األلبــاين: إســناده صحيــح علــى شــرط البخــاري. 

)28( السنن الكرى، كتاب فضائل القرآن، ابب يف كم يقرأ القرآن )7/)27()8012(. 
)29( الســنن )اجملتــى(، كتــاب الصيــام، صــوم يــوم وإفطــار يــوم وذكــر اختــالف ألفــاظ الناقلــن يف ذلــك 
لــر عبــد هللا بــن عمــرو فيــه)212/4( )2400(، و»الكــرى« )2708( وأخرجــه اإلمــام أمحــد هبــذا 
اإلســناد )432/11()843)( قــال شــعيب األرانؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخن. أبــو 
العبــاس: هــو الســائب بــن فــروخ، وأخرجــه أبــو داود الطيالســي مــن طريــق عمــرو بــن مــرة، عــن أيب 
العبــاس، بــه، بلفــظ: »أمــره أن يقــرأ القــرآن يف مخــس« ))22٥(. وقــال األلبــاين: صحيــح اإلســناد. 
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)30( الســنن الكــرى، كتــاب فضائــل القــرآن، ابب يف كــم يقــرأ القــرآن )7/)27()8010(، املعجــم الكبــري 
ابــن  بــن ســعيد، عــن  ابــن ماجــة مــن طريــق حيــى  للطــراين )481/14،13()143٥0(، وأخرجــه 
جريــج، بــه، إقامــة الصــالة: ابب يف كــم يســتحب خيتــم القــرآن، ))134( وأخرجــه ابــن حبــان مــن 
طريــق املفضــل بــن فضالــة، عــن ابــن جريــج، بــه، انظــر: الصحيــح )33/3( ))7٥(، وأخرجــه عبــد 
الــرزاق عــن ابــن جريــج ))٥9٥( ومــن طريــق عبــد الــرزاق أخرجــه اإلمــام أمحــد، املســند )199/2(، 
ومــن طريــق حيــى القطــان، مبثلــه، املســند )7/11)())٥1)( قــال األرانؤوط: حديــث صحيــح لغــريه، 
حيــى بــن حكيــم بــن صفــوان: مل يــرو عنــه غــرُي عبــد هللا بــن أيب ُملْيكــة، ومل يوثقــه غــرُي ابــن حبــان، وابقــي 

رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن، وقــد صــرح ابــُن ُجريــج ابلتحديــث. 
)31( الســنن، كتاب إقامة الصالة، والســنة فيها، ابب يف كم يســتحب خيتم القرآن، )428/1())134(، 

ومــن نفــس الطريــق أخرجــه ابــن حبــان )7٥7(. 
)32( وابقي رواايت اإلمام أمحد ذكرهتا يف اهلامش حسب ورودها واتفاقها يف املخرج مع رواايت الكتب الستة. 

ــَباِب وهــي َميـَْعتُــه ونشــاطُه، واملعــى:  )33( ِشــرًَّة: معنــاه إن للقــارئ املبتــدئ فيــِه َرْغبــًة ونشــاطًا ومنــه ِشــرَُّة الشَّ
َمــْدُح االقتصــاد يف القــراءة واأَلمــُر ابملواظبــة عليــه، انظــر: غريــب احلديــث للخطــايب )199/1(. 

)34( الُفُتوُر: سكون بعد حّدة، ولن بعد شّدة، وضعف بعد قّوة. انظر: املفردات يف غريب القرآن )ص:22)(. 
)3٥( املســند، وقال شــعيب األرانؤوط: إســناده صحيح على شــرط الشــيخن )8/11()477)(، وأخرجه 
من طريق شــعبة عن حصن بزايدة »اقرأه يف كل مخس عشــرة« مث قال: »اقرأه يف كل ســبع«، املســند 
)37٥/11( )4)7)(، وانظــر: )477)(، وأخرجــه البخــاري مــن طريــق مغــرية، بــه. دون قولــه: 
»لــكل عابــد شــرة« ))/)19()٥0٥2(. وأخرجــه ابــن خزميــة مــن طريــق ابــن فضيــل، عــن حصــن، 
انظــر: املســند ))/338( )234٥( ))234(،  الطريــق،  نفــس  مــن  البــزار  بــه )210٥( وأخرجــه 
والطحــاوي مــن طريــق هشــيم، هبــذا اإلســناد، »شــرح معــاين اآلاثر« )2/)8(، وأخرجــه أبــو نعيــم 

 .)28(-28٥/1( »احلليــة« 
القــرآن  فضائــل  انظــر:  مبثلــه،  الفــراييب  وأورده  ثقــات،  إســناده   ،)(٥4(()104/11( املســند   )3((

)ص:22٥()144(. 
)37( أبــو ســلمة عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن بــن عــوف القرشــي الزهــري )ت: 94هـــ(، )ع(، قــال ابــن حجــر: 

ثقــة مكثــر، التقريــب )ص: 4٥)(. 
)38( الســائب بــن مالــك، الثقفــي، أبــو حيــى، الكــويف )والــد عطــاء(، )بــخ د ت س ق( وثقــه ابــن حجــر. 

التقريــب )ص: 228(. 
)39( جماهــد بــن جــر، و املكــى، أبــو احلجــاج القرشــي املخزومــي )ت: 102()خ م د ت س ق(، قــال 
ابــن حجــر: ثقــة إمــام يف التفســري، وقــال الذهــي: حجــة، إمــام يف القــراءة و التفســري، انظــر: التقريــب 

)ص:٥20(، ميــزان االعتــدال )439/3(. 
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)40( خيثمة بن عبد الرمحن بن أىب سرة اجلعفي الكويف)ت80 ه(ـ، )خ م د ت س ق( قال ابن حجر: 
ثقة، وكان يرسل، وقال الذهي: إمام ثقة. التقريب )ص: 197(، الكاشف، الذهي )377/1(. 

)41( وهــب بــن منبــه بــن كامــل بــن ســيج بــن ذي كبــار اليمــاين، الصنعــاين)ت: 114( )ع(، وثقــة ابــن 
حجــر، وقــال الذهــي: صــدوق. انظــر: التقريــب )ص: ٥8٥(، الكاشــف )3٥8/2(. 

)42( أبو بردة بن أيب موسى، األشعري، الكويف، )ت: 104( )ع(، وثقه ابن حجر: ثقة، وقال الذهي: 
كان من نبالء العلماء. انظر: التقريب )ص: 21)(، الكاشف )407/2(. 

)43( الســائب بــن فــروخ، أبــو العبــاس املكــى الشــاعر األعمــى )والــد العــالء بــن الســائب(، )خ م د ت س 
ق(، وثقــه ابــن حجــر، والذهــي. انظــر: التقريــب )ص: 228(، الكاشــف )1/42٥(. 

)44( يزيد بن عبد هللا بن الشخري العامري أبو العالء البصري )ت: 108ه()ع(، انظر هتذيب التهذيب 
)341/11(، الكاشف )2/)38(. 

)4٥( حيــى بــن حكيــم بــن صفــوان بــن أميــة القرشــى، )س ق( قــال ابــن حجــر: مقبــول، قــال الذهــي: وثــق، 
مل يــرو عنــه غــرُي عبــد هللا بــن أيب ُملْيكــة، ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات )٥22/٥(، وذكــره ابــن أيب حــامت 

وســكت عنــه، انظــر: اجلــرح والتعديــل )134/9(. 
))4( فتح الباري، ابن حجر العسقالين )97/9(. 

)47( األذكار، النووي )ص: 102(. 
ــْن ثَــاَلٍث«، وبعضــه: »مــن قــرأ  ــلَّ ِم ــْرآَن يف أََق َــَرأَ اْلُق ــْن قـ ــُه َم )48( وجــاءت بعــض الــرواايت بلفــظ: »اَل يـَْفَق

القــرآن يف أقــل مــن ثــالث مل يفقهــه«. 
)49( ســنن الرمذي، أبواب القراءات، وقال: هذا حديث حســن صحيح، )٥/)19()2949(، وأخرجه 

البيهقي من نفس الطريق مبثله، الســنن الصغري )3٥2/1()99٥(. 
)٥0( السنن الكرى، النسائي )277/7()8013(. 

)٥1( ســنن ابــن ماجــه، كتــاب إقامــة الصــالة والســنة فيهــا، ابب يف كــم يســتحب خيتــم القــرآن )428/1(
)1347(. وقــال األلبــاين: صحيــح، وقــال األرانؤوط: إســناده صحيــح، وأورده الفــراييب مبثلــه، انظــر: 

فضائــل القــرآن للفــراييب )ص: 22٥()14٥(. 
)٥2( املســند، بلفــظ »َمــْن قــَـَرأَ اْلُقــْرآَن يف أَقَــلَّ ِمــْن ثَــاَلٍث ملَْ يـَْفَقْهــُه« )431/11()841)(، وأخرجــه أيضــا 
مــن طريــق وكيــع، عــن مهــام بــن حيــى العــوذي عــن قتــادة، بنحــوه )92/11()٥3٥)(، وقــال شــعيب 
األرانؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخن، وأخرجــه أبــو داود الطيالســي، إبســناده، انظــر: 
البــزار  للفــراييب )ص:224()142(، ومســند  القــرآن  وانظــر: فضائــل  املســند )33/4( )2389(، 

 .)2430()40(/((
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)٥3( ســنن الدارمــي، كتــاب الصــالة، ابب يف كــم خيتــم القــرآن، وقــال حســن ســليم أســد: إســناده صحيــح 
 .)1٥34()93(/2(

)٥4( ســنن أيب داود، أبــواب قــراءة القــرآن وحتزيبــه وترتيلــه، ابب حتزيــب القــرآن، )2/)٥()1394(، قــال 
األلبــاين: صحيــح، وقــال األرانؤوط: إســناده صحيــح. وقــد مســع يزيــد بــن ُزريــع مــن ســعيد بــن أيب عروبــة 
قبــل االختــالط. وأخرجــه ابــن حبــان، مــن نفــس الطريــق، انظــر: صحيــح ابــن حبــان، كتــاب قــراءة 
القــرآن، ذكــر الزجــر عــن أن خيتــم القــرآن يف أقــل مــن ثالثــة أايم إذ اســتعمال ذلــك يكــون أقــرب إىل 

التدبــر والتفهــم )3/3٥()7٥8(. 
)٥٥( سنن أيب داود، أبواب قراءة القرآن وحتزيبه وترتيله، ابب حتزيب القرآن، أخرجه مطوال، قال األلباين: 
صحيــح، )٥4/2( )1390(. وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف )241/2()8٥73(، وأخرجــه أبــو 
داود الطيالســي يف املســند )33/4()2389( وأخرجــه البيهقــي عــن أيب داود، هبــذا اإلســناد، ومــن 
طريــق حفــص بــن عبــد هللا، عــن إبراهيــم بــن طهمــان، عــن شــعبة، انظــر: شــعب اإلميــان )481/3(

 .)1981(
))٥( يوجــد صحــايب غــريه بنفــس االســم )»أوس« بــن أوس الصحــايب الثقفــي. ســكن دمشــق ومــات هبــا(، 
اشــتبه علــى بعــض العلمــاء فجعلومهــا واحــدا وقــد مجــع بينهمــا غــري واحــد مــن العلمــاء منهــم اإلمــام 
أمحــد، وابــن معــن أبــو داود وابــن أيب حــامت، وفــرق املــزي بينهــم، انظــر: هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال 

)388/3(، إكمــال هتذيــب الكمــال )287/2(. 
)٥7( الطبقــات الكــرى )٥10/٥(، التاريــخ الكبــري للبخــاري )1٥/2(، الثقــات البــن حبــان )10/3(، 

هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال )388/3(، هتذيــب التهذيــب )382/1(. 
)٥8( سنن أيب داود، ابب حتزيب القرآن، وقَاَل: »وحديث َأيب سعيد أمت«، )2/٥٥()1393(. 

)٥9( سنن ابن ماجة، ابب ما جاء يف كم يستحب خيتم القرآن )134٥(. 
)0)( املســند، واللفــظ لــه، وقــال األرانؤوط: إســناده ضعيــف لضعــف عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن الطائفــي، 
مــن طريــق وكيــع وأَبُــو  ابــن أيب شــيبة،  ))88/2(، )1393(، )2/31)3()19021(. وأخرجــه 
َخالِــد األمحــر َعــْن َعْبــِد اللَِّ بْــِن َعْبــِد الرَّمْحَــِن بْــِن يـَْعَلــى، مبثلــه، املصنــف )29/2()٥39(، )242/2( 

)8٥83(. وانظــر: مســند أيب داود الطيالســي )433/2(. 
)1)( مسند أيب داود الطيالسي )432/2()1204(. 

)2)( املعجم الكبري للطراين )220/1(. 
)3)( الطبقــات الكــرى )٥10/٥( وأخرجــه أيضــاً: مــن طريــق الضحــاك بــن خملــد عــن عبــد هللا بــن عبــد 
الرمحــن الثقفــي عــن عثمــان بــن عبــد هللا بــن أوس عــن عمــه عمــرو بــن أوس عــن أبيــه، ومــن طريــق يوســف 
بــن الغــرق عــن عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن الطائفــي عــن عبــد ربــه بــن احلكــم وعثمــان بــن عبــد هللا. كالمهــا 

عــن أوس بــن حذيفــة، انظــر: الطبقــات الكــرى )٥/٥11(. 
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)4)( التاريــخ الكبــري للبخــاري ومــن طريــق علــي بــن إبراهيــم عــن يعقــوب بــن حممــد عــن مــروان بــن معاويــة 
مبثلــه)2/1٥(. 

)٥)( انظــر: اآلحــاد واملثــاين، البــن أيب عاصــم )1٥23( و)1٥78(، شــرح مشــكل اآلاثر للطحــاوي 
)411/19( الكمــال  هتذيــب   ،)1371(
)))( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٥/97(. 

)7)( التهذيب )٥/299(. 
)8)( الثقات للعجلي )ص: 7)2(. 
)9)( الثقات البن حبان )40/7(. 

)70( من تكلم فيه وهو موثق )ص: 302(. 
)71( تقريب التهذيب )ص: 311(. 

)72( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٥/97(. 
)73( الضعفاء واملروكون للنسائي )ص: 1)(. 

)74( سؤاالت الرقاين: ص40، )2٥8(. 
)7٥( الثقــات البــن حبــان )198/7( )٥2)9(، وانظــر: هتذيــب الكمــال )410/19(، إكمــال هتذيــب 

الكمــال )1/9)1(، هتذيــب التهذيــب )129/7(. 
))7( تقريب التهذيب )ص: 384(. 

)77( ميزان االعتدال )42/3(. 
)78( اجلرح والتعديل )٥/97(. 

)79( »ضعيف ابن ماجه« )283(. 
)80( ختريج أحاديث اإلحياء، املغي عن محل األسفار )ص: 327(. 
)81( انظر: فتح الباري )43/9(، الفتوحات البن عالن )229/3(. 

)82( تفسري ابن كثري )7/))3(. 
)83( جمموع الفتاوى )408/13(. 

)84( سنن أيب داود، ابب حتزيب القرآن، )2/٥٥(. 
)8٥( انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية )409/13(. 

))8( املرجع السابق )409/13(. 
)87( املرجع السابق )414-410/13(. 

)88( انظر: حتزيب القرآن يف املصادر واملصاحف، غامن قدوري، )4)2(. 
)89( انظر: حتزيب القرآن يف املصادر واملصاحف)ص: 7)2(. 
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)90( وقيــل ســالم، ونــص ابــن أيب حــامت يف موضعــن مــن كتابــه اجلــرح والتعديــل علــى أن ســالما أاب حممــد 
هــو الــذي كان ضمــن الذيــن مجعهــم احلجــاج مــن احلفــاظ والقــراء حلصــر عــدد حــروف القــرآن. انظــر: 
اجلــرح والتعديــل )2/4)2، 39٥/8(، والقرطــي يف مقدمــة تفســريه )4/1)(، والزركشــي يف الرهــان 
)249/1(. وراشــد بــن جنيــح احلمــاين، صــدوق رمبــا أخطــأ، انظــر: التقريــب، ابــن حجــر )240(، 

ميــزان االعتــدال، الذهــي )2/)3(. 
)91( املصاحــف، ابــن أيب داود، أخرجهــا مــن طريقــن عــن عبــد هللا بــن بكــر الســهمي، عــن عمــرو بــن منخــل 
السدوســي، عــن مطهــر بــن خالــد الربعــي، عــن احلمــاين )ص: )27(، وانظــر: مجــال القــراء وكمــال 

اإلقــراء )1/)38(، البيــان يف عــد آي القــرآن، أبــو عمــرو الــداين )ص: 74(. 
)92( انظر: املصاحف البن أيب داود، ذكره عن تـَْوبَة بن علوان اْلُمَجاِشِعي )ص: )27(. 

)93( أمحــد بــن احلســن بــن مهــران النيســابورّى، املقــرئ العابــد، إمــام عصــره يف القــراءات )381 ه(، انظــر: 
معجــم األدابء، ايقــوت احلمــوي )333/1(، اتريــخ اإلســالم )8/٥1٥(. 

)94( احلســن بــن أيب احلســن )يســار( البصــري، أبــو ســعيد، العابــد الزاهــد، الفقيــه، املفســر، )ت: 110(. 
انظــر: اجلــرح والتعديــل )42/3( وغايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن اجلــزري )1/23٥(. 

)9٥( رفيع بن مهران الرايحي، البصري، أبو العالية، حمدث، مقرئ، مفسر، من كبار التابعن، )ت:93(، 
النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري )284/1(. 

))9( نصر بن عاصم الليثي، البصري، يقال: إنه أول من نقط املصاحف ومخســها وعشــرها، )ت: 90(. 
انظــر: معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار، الذهــي )71/1(. 

)97( وهــو عاصــم بــن ميمــون اجلحــدري البصــري )ت: 128ه( أحــد التابعــن احلفــاظ، فنــون األفنــان يف 
عيــون علــوم القــرآن، أبــو الفــرج اجلــوزي )ص: 240(. 
)98( انظر: الرهان يف علوم القرآن، الزركشي )249/1(

)99( محيد بن قيس األعرج املكي )ت: 130ه(. 
)100( جماهد بن جر املكي )ت: ه(. 

)101( نقلــه أبــو عمــر الــداين عــن حممــد بــن أيــوب عــن نعيــم بــن محــاد عــن حممــد بــن ثــور عــن ابــن جريــج، 
انظــر: البيــان يف عــد آي القــرآن )ص: 73(

)102( انظــر: الرهــان يف علــوم القــرآن )2٥1/1(، البيــان يف عــد آي القــرآن، وقــد ذكــر الــداين بعــض 
األقــوال املختلفــة يف العــد )ص73(

)103( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي )197/1(
)104( انظر: الرهان يف علوم القرآن، الزركشي )2٥0/1(

)10٥( علي بن هالل، الطاط البغدادي )ت: 413ه(، انظر: األعالم، الزركلي)٥/30( 
))10( انظر: حتزيب القرآن يف املصادر واملصاحف )ص: 7)2(. 
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)107( انظــر: األعــالم، الزركلــي ))/304(. مصحــف عثمــان مكتــوب خبــط الطــاط الركــي عثمــان بــن 
علــي القســطنطيي، املشــهور ابحلافــظ عثمــان، )ت: 1110ه(، انظــر: اتريــخ الــط العــريب وآدابــه، 

حممــد الطاهــر الكــردي، )ص: 339(. 
املصريــة  املقــارىء  شــيخ  ابحلــداد،  الشــهري  احلســيي،  خلــف  علــي  حممــد  الشــيخ  خبــط  مكتــوب   )108(

 .)2(7 )ص:  واملصاحــف  املصــادر  يف  القــرآن  حتزيــب  انظــر:  )ت:13٥7ه(، 
)109( مكتــوب بقلــم الطــاط عثمــان طــه، صــدرت منــه عــدة طبعــات، انظــر: حتزيــب القــرآن يف املصــادر 

واملصاحــف )ص: 7)2(. 
)110( غيــث النفــع يف القــراءات الســبع، علــي بــن حممــد النــوري السفاقســي )ت: 1117ه(، وقــد أشــار 
للخــالف يف تعيــن األجــزاء ونقــل املتفــق عليــه أو املشــهور. انظــر: معجــم املؤلفــن، عمــر بــن رضــا 

كحالــة )201/7(، وحتزيــب القــرآن يف املصــادر واملصاحــف )9)2(. 
)111( أتليف القاسم بن فريه الشاطي )ت: ٥90(، انظر: غاية النهاية، البن اجلزري )20/2(. 

)112( أتليف حممد بن أمحد املتول )ت: 1313ه(، انظر: األعالم ))/21(. 
)113( أتليف رضوان بن حممد املخلاليت )ت: 1311ه( انظر: األعالم )27/3(. 

)114( جــاء يف بعــض الــرواايت أنــه أمــره ابتــداء أن يقــرأه يف أربعــن، وهــي غــري حمفوظــة- وفيهــا ضعــف، 
انظــر: هامــش )ص1٥(. 

)11٥( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، أبو احلسن اهلروي )1٥02/4(. 
))11( انظر: جمموع الفتاوى )409/13(. 

)117( املفصل: مخس وستون سورة. 
)118( انظر: الرهان يف علوم القرآن )247/1(، ومل يذكر فيها الفاحته قيل لشهرهتا، وقيل لقصرها. 

)119( انظر: فتح الباري )43/9(. 
)120( انظر: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )1٥02/4(. 

)121( انظر: املغي البن قدامة )127/2(. 
)122( فضائل القرآن للقاسم بن سالم )ص: )18(. 

)123( فضائل القرآن للفراييب )ص: 222(. 
)124( انظر: جمموع الفتاوى )13/417-41٥(

)12٥( املوطــأ، كتــاب القــرآن، مــا جــاء يف حتزيــب القــرآن، وفيــه: وألن أقــرأه يف نصــف شــهر، أو عشــر، 
أحــب إل )280/2(، التفســري مــن ســنن ســعيد بــن منصــور، »واللفــظ لــه« )482/2()2)1(، 
ومــن طريــق اإلمــام مالــك أخرجــه البيهقــي يف »الشــعب« )9/٥( )188٥(، إال أنــه قــال: )عشــرين( 

بــدل قولــه: )عشــر(، وعبــد الــرزاق يف »املصنــف« )3٥4/3()٥9٥1(. 
))12( املوطأ، كتاب القرآن، ما جاء يف حتزيب القرآن، )280/2(. 
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)127( البيان يف عد آي القرآن )ص: 301(. 
)128( البيان يف عد آي القرآن )ص: 302(. 

)129( بناء على تقسيم ابن تيمية. 
)130( فضائل القرآن للقاسم بن سالم )ص: 181(. 

)131( انظــر: فضائــل القــرآن للقاســم بــن ســالم، وروي عنــه أنــه كان يقــرأ القــرآن يف رمضــان يف ثــالث 
)180-182(، وأخرجــه الطــراين يف املعجــم الكبــري )1٥4/9())238(، وقــال اهليثمــي: ورجالــه 
رجــال الصحيــح. جممــع الزوائــد )9/2)2(، فتــح البــاري )97/9(. الرجــز: حبــر مــن حبــور الشــعر 
معــروف، وهــو كهيئــة الســجع، إال أنــه يف وزن الشــعر، ويســمى قائلــه: راجــزا كمــا يســمى قائــل حبــور 
الشــعر: شــاعرا. وإنــا مســاه ابــن مســعود هنــا راجــزا؛ ألن الرجــز أخــف علــى لســان املنشــد، واللســان بــه 

أســرع مــن القصيــد. انظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث )199/2 و 200(. 
)132( انظر: تفسري الثعالي )394/1(. 

)133( انظر: تقدم خترجيه. 
)134( املوطأ، كتاب القرآن، ما جاء يف حتزيب القرآن، )280/2(. 

)13٥( جمموع الفتاوى )407/13(. 
البخــاري  صحيــح  لشــرح  الســاري  إرشــاد  القســطالين-  شــرح   ،)102 )ص:  للنــووي  األذكار   )13((

 .)484/7(
)137( ســنن النســائي، كتــاب الصيــام، صــوم النــي صلــى هللا عليــه وســلم )2348(، ســنن ابــن ماجــه، 
أبــواب إقامــة الصلــوات والســنة فيهــا، ابب مــا جــاء يف كــم يســتحب خيتــم القــرآن، وفيــه: َحــىَّ الصَّبَــاِح 

)1348(. وقــال األلبــاين: صحيــح، وقــال األرانؤوط: إســناده صحيــح. 
)138( فضائــل القــرآن للقاســم بــن ســالم )ص: 179(. إســناده ضعيــف، فيــه يوســف بْــن الغــرق، قــال أبــو 

حــامت: ليــس ابلقــوي، وقــال اإلمــام أمحــد: رأيتــه ومل أكتــب عنــه شــيًئا. اجلــرح والتعديــل )9/9٥٥(. 
بــن عمــري، عــن أيب  بــن منصــور مــن طريــق معاويــة، عــن األعمــش، عــن عمــارة  )139( أخرجــه ســعيد 
األحــوص، انظــر: التفســري )442/2())14(، والطــراين يف املعجــم الكبــري )143/9()8707(، 
والبيهقــي يف »الســنن« )2/)39( ويف »شــعب اإلميــان« )٥/)13()198٥( وابــن أيب شــيبة مــن 
طريــق أيب معاويــة، بــه بلفــظ: اقــرؤوا القــرآن يف ســبع، وال تقــرؤوه يف ثــالث، انظــر: مصنــف ابــن أيب 
شــيبة )242/2()8٥8٥(، وأخرجــه الفــراييب مــن طريــق معــاذ بــن معــاذ العنــري وخالــد بــن احلــارث، 
كالمهــا عــن شــعبة، عــن ســليمان األعمــش، عــن عمــارة بــن عمــري، ويف روايــة خالــد بــن احلــارث قــال 
األعمــش: مسعــت عمــارة، عــن أيب األحــوص...، فذكــره بنحــوه. انظــر: فضائــل القــرآن )ص: 218( 
)130 و131(، وأخرجــه عبــد الــرزاق مــن طريــق ســفيان الثــوري، عــن األعمــش، بــه حنــوه. انظــر:= 
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=مصنــف عبــد الــرزاق )3٥3/3( )٥948( وقــال اهليثمــي: رجالــه رجــال الصحيــح، انظــر: »جممــع 
الزوائــد« )9/2)2(، وصححــه احلافــظ ابــن حجــر يف »فتــح البــاري« )97/9(. 

)140( انظر: أحكام القرآان، اجلصاص، )3٥/٥(. 
)141( حتفة األحوذي شرح سنن الرمذي، املبارك فوري )219/8(. 

)142( سري أعالم النبالء )77/9(. 
)143( ســنن الرمــذي، أبــواب فضائــل القــرآن عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ابب مــا جــاء فيمــن 
قــرأ حرفــا مــن القــرآن مالــه مــن األجــر، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه 

 .)2910(
)144( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، ابب فضل القرآن على سائر الكالم )٥020(. 

)14٥( قيــل املــراد ابلقــرآن: القــراءة، واألصــل يف هــذه اللفظــة اجلمــع وكل شــيء مجعتــه فقــد قرأتــه، وقيــل املــراد 
الزبــور وقيــل التــوراة وقــراءة كل نــي تطلــق علــى كتابــه الــذي أوحــي إليــه وإنــا مســاه قــرآان لإلشــارة إىل 

وقــوع املعجــزة بــه كوقــوع املعجــزة ابلقــرآن. انظــر: فتــح البــاري البــن حجــر ))/4٥٥(. 
))14( صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل: ﴿وآتينا داود زبورا﴾ )3417(. 

)147( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ))7/1(. 
)148( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ))7/1(. 

)149( فتــح البــاري البــن حجــر ))/4٥٥(. ومــن ذلــك: مــا وقــع للعــارف ابهلل علــي املرصفــي، حيــث 
مكــث أايم ســلوكه يقــرأ يف كل درجــة ألــف ختمــة ففــي اليــوم والليلــة ثالمثائــة ألــف ختمــة وســتون ألــف 
ختمــة، قــال لــه تلميــذه العــارف الشــعراين ملــا مســع هــذا منــه: تقــرؤه ابحلــرف والصــوت قــال: نعــم مــد 
هللا ل الزمــان إكرامــا لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ألين مــن أتباعــه وهــذا أمــر ال تســعه العقــول 
وحظنــا مــن ذلــك التصديــق وهللا يهــب مــا يشــاء بفضلــه وكرمــه. انظــر: غيــث النفــع يف القــراءات 
الســبع )ص:7))(. قلــت: هــو كمــا قــال اإلمــام النــووي وابــن حجــر هــذا مــن مبالغــات الصوفيــة. 

)1٥0( انظر: ختم القرآن الكرمي عند السلف، ص1٥9-1٥1. 
)1٥1( ســنن الرمــذي، أبــواب فضائــل القــرآن عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ابب مــا جــاء فيمــن 
قــرأ حرفــا مــن القــرآن مالــه مــن األجــر، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه 

 .)2910(
)1٥2( اإلتقان يف علوم القرآن )1/)27(. 

)1٥3( النشر يف القراءات العشر )208/1(. 
)1٥4( التبيان يف آداب محلة القرآن )0/1)(. 

)1٥٥( املوطأ )199/1(. 
))1٥( شرح الزرقاين )13/2(. 



تحزيب القرآن الكريم وختمه في ضوء السنة النبوية »رواية ودراية«            د. محمد علي أحمد األعمر

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م      125

)1٥7( اتريخ بغداد )٥/27(. 
)1٥8( إحياء علوم الدين )0/1)(. 

)1٥9( فضائل القرآن للفراييب )ص: 222(. 
)0)1( غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري )8/1)(. 

)1)1( املرجع السابق )293/1(. 
)2)1( اتريخ دمشق، ابن عساكر )171/18(. 

)3)1( تراجم القراء، فايز عبد القادر )3/1(. 
)4)1( معرفــة القــراء الكبــار، الذهــي )181/1(. وللمزيــد مــن األمثلــة انظــر: ختــم القــرآن الكــرمي عنــد 

)ص1٥9-1٥7(.  مــن  الســلف 
واملــدارس  والــزوااي  املســاجد  واحــد، يف  بصــوت  للقــرآن  اجلماعيــة  القــراءة  يعــي  الواحــد:  احلــزب   )1(٥(
القرآنيــة...، وقــد جــرى العمــل هبــذا العــرف يف بــالد املغــرب العــريب منــذ القــرن العاشــر اهلجــري، 
وخصصــت هلــا أوقــات معلومــة، فقــد تكــون بعــد صــالة الصبــح أو بعــد صــالة املغــرب، وانتشــرت 
قــراءة احلــزب علــى يــد تالمــذة اإلمــام حممــد بــن أيب زيــد القــريواين يف أواخــر املائــة الرابعــة، ونشــره يف 
تونــس الفقيــه أبــو حممــد حمــرز بــن خلــف التونســي املــؤدب )ت 413 هـــ( وهــو أول مــن ســن ذلــك يف 

إفريقيــة. انظــر: الفوائــد اجلميلــة علــى اآلايت اجلليلــة، اإلمــام الشوشــاوي: )ص 237(. 
https://laidbenzetta.blogspot.com/2013/02/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0zB 
VgKyfHo2NIMTvQLzdDKD5r8OWt_rqftPMuSc10xUIFbCIJcLRBDKYc. 

)))1( صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، ابب فضــل االجتمــاع علــى تــالوة القــرآن 
وعلــى الذكــر )2074/4(. 

)7)1( ســنن الرمــذي، أبــواب الدعــوات، ابب مــا جــاء يف القــوم جيلســون فيذكــرون هللا عــز وجــل مــا هلــم مــن 
الفضــل، وقــال: حديــث حســن صحيــح )3378(، الســنن الكــرى للنســائي، كتــاب الســهو، ذكــر 

مــا ينقــض الصــالة، ومــا ال ينقضهــا )11931(. 
)8)1( التبيان يف آداب محلة القرآن )ص: 101(. 

)9)1( اتريخ دمشق )49/2-٥0(. نن
)170( التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد العبدري )3/2)(. 

)171( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )2/33)(. 
الكويتيــة  الفقهيــة  املوســوعة  انظــر:   ،)497( احللــي  إبراهيــم  املصلــي،  منيــة  شــرح  املتملــي  غنيــة   )172(

 .)(2/33(
)173( املنتقى يف شرح املوطأ، أبو الوليد الباجي )1/34٥(. 

)174( إكمال املعلم بفوائد مسلم )8/19٥(. 
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)17٥( جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبلي )119/3(. 
))17( وإىل هــذا الــرأي مالــت جلنــة البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد ابململكــة العربيــة الســعودية، 
حيــث ورد إليهــا ســؤال هــذا نصــه )مــا حكــم قــراءة القــرآن يف املســجد مجاعــة؟(. فأجابــت: »الســؤال 
فيــه إمجــال. فــإذا كان املقصــود أهنــم يقــرءون مجيعــا بصــوت واحــد ومواقــف ومقاطــع واحــدة فهــذا 
غــري مشــروع ، وأقــل أحوالــه الكراهــة؛ ألنــه مل يؤثــر عــن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- وال عــن 
الصحابــة -رضــي هللا عنهــم- ، لكــن إذا كان ذلــك مــن أجــل التعليــم فنرجــو أن يكــون ذلــك ال أبس 

بــه« انظــر: جملــة البحــوث اإلســالمية. 143٥هـــ )1٥0/19(. 
)177( البيــان يف عــد آي القــرآن )ص: 30٥(. مالحظــة: النــص مأخــوذ مــن الكتــاب، وترقيــم اآلايت وفــق 

املصحــف املطبوع. 
)178( وهذا مقارب لتحزيب ابن تيمية للسور. 

)179( انظر: حتزيب القرآن )12٥(. 
)180( انظر: حتزيب القرآن )13٥-)13(، بتصرف يسري. 

)181( انظــر: مكــن أن جنعــل الثالــث والعشــرين خامتــة التحــرمي، والرابــع والعشــرين )جــزء تبــارك( والامــس 
والعشــرين )جــزء عــم(. 

)182( انظر: البيان يف عد آي القرآن )ص: 307(. 
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قائمة املصادر واملراجع
- أمحد بن احلسن البيهقي )ت: 4٥8هـ(، السنن الصغرى، ت: عبد املعطي أمن قلعجي، ط1، 

كراتشي ابكستان، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي 1410هـ-1989م. 
- أمحــد بــن احلســن البيهقــي، )ت: 4٥8هـــ(، الســنن الكــرى، ت: حممــد عبــد القــادر عطــا، ط3، 

بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ-2003م.
- أمحــد بــن احلســن بــن علــي البيهقــي )ت: 4٥8هـــ(، شــعب اإلميــان، ت: عبــد العلــي عبــد احلميــد 

حامــد، ط1، الــرايض، مكتبــة الرشــد، 1423هـــ-2003م. 
- أمحــد بــن زكــراي بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ت: عبــد الســالم حممــد هــارون، ط2: دار 

1399هـــ-1979م.  الفكــر، 
- أمحــد بــن شــعيب بــن علــي الراســاين النســائي، )ت: 303هـــ(، الســنن الكــرى، ت: حســن عبــد 

املنعــم شــلي،: ط1، بــريوت، مؤسســة الرســالة، 1421هـــ-2001م.
- أمحــد بــن علــي بــن العســقالين حجــر )ت: 8٥2ه(، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ت: 

حمــب الديــن الطيــب، د ط: بــريوت، دار املعرفــة، 1379م. 
- أمحــد بــن علــي بــن املثُــى التميمــي املوصلــي )ت: 307هـــ(، مســند أيب يعلــى ت: حســن ســليم 

أســد، ط1: دمشــق، دار املأمــون للــراث، 1404-1984م. 
- أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين )ت: 8٥2هـــ(، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ت: عــادل أمحــد 

عبــد املوجــود وعلــى حممــد معــوض، ط1: بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 141٥هـــ.
- أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين )ت: 8٥2هـــ(، تقريــب التهذيــب، ت: حممــد عوَّامــة ط1، 

حلــب، دار الرشــيد )140هـــ.
- أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـــ(، مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ت: شــعيب 

األرانؤوط وآخــرون، ط1: د م، مؤسســة الرســالة، 1421هـــ-2001م. 
- إمساعيــل ابــن عبــاد بــن العبــاس الصاحــب، احمليــط يف اللغــة، ت: الشــيخ حممــد حســن آل ايســن، 

ط: 1 بــريوت، عــامل الكتــب، 1414هـــ-1994م.
- إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري، أبــو الفــداء القرشــي البصــري الدمشــقي )ت: 774هـــ(، فضائــل القــرآن 

ط1: مكتبــة ابــن تيميــة، )141هـ. 
- بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر الزركشــي )ت: 794هـــ(، الرهــان يف علــوم القــرآن، ت: 

حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط: 1، د م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، )137هـــ-19٥7م. 
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- تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة، احلــراين )ت: 728هـــ(، جممــوع الفتــاوى، 
ت: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم، د ط، املدينــة النبويــة، جممــع امللــك فهــد )141هـــ/199٥م. 
- جعفــر بــن حممــد بــن احلســن الِفــْراييب )ت: 301هـــ(، فضائــل القــرآن، ت: يوســف عثمــان فضــل 

هللا جريــل، ط1، الــرايض مكتبــة الرشــد، 1409هـــ-1989م. 
- مجــال الديــن عبــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي )ت: ٥97هـــ(، فنــون األفنــان يف عيــون علــوم 

القرآن، ط: 1، بريوت-لبنان، دار البشائر، 1408هـ-1987م. 
الســنة، ت: شــعيب  الشــافعي )ت: )٥1هـــ(، شــرح  البغــوي  بــن حممــد  بــن مســعود  - احلســن 
1403هـــ-  اإلســالمي،  املكتــب  بــريوت،  دمشــق،  ط2:  الشــاويش،  زهــري  األرانؤوط-حممــد 

1983م. 
فــارس، الدمشــقي الزركلــي )ت: )139هـــ(،  بــن  بــن علــي  بــن حممــد  بــن حممــود  الديــن  - خــري 

2002م. للماليــن،  العلــم  دار  ط،  د  األعــالم، 
- زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن عبــد الرمحــن )ت: )80هـــ(، املغــي عــن محــل األســفار يف 
األســفار، يف ختريــج مــا يف اإلحيــاء مــن األخبــار )مطبــوع هبامــش إحيــاء علــوم الديــن(، العراقــي، 

ط: 1، بريوت-لبنــان، دار ابــن حــزم، )142هـــ-200٥م. 
الكبــري، ت: محــدي  املعجــم  الطــراين، )ت: 0)3هـــ(،  الشــامي  اللخمــي  أمحــد  بــن  ســليمان   -

تيميــة، د ت.  ابــن  القاهــرة، مكتبــة  النشــر، ط3،  دار  الســلفي، 
ِجْستاين )ت: 27٥هـ(، سنن أيب داود، ت: حممد حميي الدين  - سليمان بن األشعث األزدي السِّ

عبــد احلميــد، د ط: صيــدا -بــريوت، املكتبــة العصريــة، د ت. 
- ســليمان بــن داود بــن اجلــارود )ت: 204ه(، مســند أيب داود الطيالســي، ت: د. حممــد بــن عبــد 

احملســن الركــي، ط1: د م هجــر للطباعــة والنشــر، 1419هـــ-1999م. 
- مشــس الديــن أبــو الــري، حممــد بــن حممــد بــن يوســف بــن اجلــزري، )ت: 833هـــ(، غايــة النهايــة يف 

طبقــات القــراء، د م، مكتبــة ابــن تيميــة، د ط، 13٥1هـــ. 
- مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد الذهــي )ت: 748هـــ(، اتريــخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري 

َواألعالم، ت: الدكتور بشار عّواد معروف، ط1: د م، دار الغرب اإلسالمي، 2003م. 
- مشس الدين حممد بن أمحد بن قَامْياز الذهي )ت: 748هـ(، ســري أعالم النبالء، إشــراف شــعيب 

األرانؤوط، ط3: د م، مؤسسة الرسالة، 140٥هـ-198٥م. 
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- عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، اإلتقــان يف علــوم القــرآن، ت: 
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ. 

- عبــد الرمحــن بــن أيب حــامت الــرازي التميمــي احلنظلــي )ت: 327(، اجلــرح والتعديــل، ط1: اهلنــد، 
جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة اهلنــد، 1271ه-19٥2م. 

- عبد العزيز بن علي احلريب، حتزيب القرآن، ط3، لبنان، دار ابن حزم، 1438هـ-2017م. 
- عبــد هللا بــن ســليمان بــن األشــعث األزدي السجســتاين )ت: )31هـــ(، املصاحــف، ت: حممــد 

بــن عبــده، ط: 1، مصر-القاهــرة، الفــاروق احلديثــة 1423هـــ-2002م. 
- عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل الدارمي، التميمي السمرقندي )ت: 2٥٥هـ(، مسند الدارمي 
املعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، ت: حســن ســليم أســد الــداراين، اململكــة العربيــة الســعودية، ط: 1، 

دار املغي للنشر والتوزيع، 1412هـ-2000م. 
- عبــد هللا بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب شــيبة، خواســي العبســي )ت: 23٥هـــ(، املصنــف يف 
الرشــد -1409م.  مكتبــة  الــرايض،   ،1 احلــوت، ط:  يوســف  واآلاثر، ت: كمــال  األحاديــث 
- عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداين )ت: 444هـــ(، البيــان يف عــّد آي القــرآن، 

ت: غامن قدوري احلمد، ط1، الكويت، مركز املخطوطات والراث 1414هـ- 1994م. 
- عــالء الديــن بــن قليــج ُمغُلطــاي )ت: 2)7 هـــ(، إكمــال هتذيــب الكمــال، ت: عــادل بــن حممــد، 

أســامة بــن إبراهيــم، ط1: د م، الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، 1422 هـــ-2001م.
- علــي بــن حممــد الســخاوي، علــم الديــن املصــري الشــافعي، )ت: 43)هـــ(، مجــال القــراء وكمــال 
اإلقــراء، ت: عبــد احلــق عبــد الــدامي ســيف القاضــي، ط1: بــريوت، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 

1419هـــ-1999م. 
- علــي بــن حممــد بــن ســامل، الصفاقســي املقــرئ )ت: 1118هـــ(، غيــث النفــع يف القــراءات الســبع، 

ت: أمحــد حممــود احلفيــان، ط1، بــريوت، دار الكتــب العلميــة 142٥هـــ-2004م. 
- عمــر بــن رضــا بــن حممــد راغــب كحالــة )ت: 1408هـــ(، معجــم املؤلفــن، بــريوت، دار إحيــاء 

الــراث العــريب، د ط/د ت. 
- عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون الســبي اليحصــي، )ت: ٥44هـــ(، مشــارق األنــوار علــى 

صحــاح اآلاثر، املكتبــة العتيقــة ودار الــراث، د ط/د ت. 
- غــامن احلمــد قــدوري، حتزيــب القــرآن يف املصــادر واملصاحــف، جملــة األمحديــة، العــدد الامــس عشــر، 

1424ه. 
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- القاســم بــن ســاّلم )ت: 224هـــ(، فضائــل القــرآن، اهلــروي، ت: مــروان العطيــة، وحمســن خرابــة، 
ط1،: )دمشــق-بريوت(، دار ابــن كثــري 141٥هـــ-199٥م. 

- القاســم بــن ســالم اهلــروي )ت: 224ه( غريــب احلديــث، إشــراف: حممــد عبــد املعيــد خــان، ط1، 
اهلنــد، جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة حبيــدر آابد الدكــن 1384هـــ-4)19م. 

- مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصبحــي )ت: 179هـــ(، موطــأ اإلمــام مالــك، ت: حممــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، د ط: بريوت-لبنــان، دار إحيــاء الــراث العــريب، )140هـــ-198٥م.

- املبــارك بــن حممــد اجلــزري، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ت: طاهــر أمحــد الــزاوي- حممــود 
حممــد الطناحــي، د ط: بــريوت، املكتبــة العلميــة، 1399هـــ-1979م. 

املعــارف  دائــرة  خــان:  املعيــد  عبــد  حممــد  الكبــري، ت:  التاريــخ  البخــاري،  إمساعيــل  بــن  حممــد   -
د.ت.  آابد-الدكــن،  حيــدر  العثمانيــة، 

- حممــد بــن إمساعيــل البخــاري اجلعفــي، اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم »صحيــح البخــاري« ت: حممــد زهــري بــن انصــر الناصــر، ط1: دار طــوق النجــاة، 

1422هـ. 
- حممــد بــن حبــان الُبســي، التميمــي، )ت: 3٥4هـــ(، صحيــح ابــن حبــان برتيــب ابــن بلبــان، ت: 

شــعيب األرانؤوط، ط2: بــريوت، مؤسســة الرســالة، 1414هـــ-1993م. 
- حممــد بــن حبــان بــن أمحــد البســي التميمــي، الثقــات، ت: الســيد شــرف الديــن أمحــد، ط1: دار 

الفكــر، 139٥-197٥.
- حممــد بــن ســعد بــن منيــع، البغــدادي )ت: 230هـــ(، الطبقــات الكــرى، ت: إحســان عبــاس، 

ط1، بــريوت، دار صــادر 8)19م. 
- حممــد بــن عيســى بــن َســْورة الرمــذي )ت: 279هـــ(، اجلامــع »ســنن الرمــذي«، ت: بشــار عــواد 

معــروف، د ط: دار الغــرب اإلســالمي-بريوت، 1998م.
- حممــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن األنصــاري )ت: 711هـــ(، لســان العــرب 

ط3، بــريوت، دار صــادر 1414ه. 
- حممــد انصــر الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، سلســلة األحاديــث الصحيحــة، ط1: الــرايض، 

مكتبــة املعــارف، د ت. 
- حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا. التاج واإلكليل ملختصر خليل، دار الفكر 

بريوت. سنة النشر: 1398م.
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- حميــي الديــن حيــى بــن شــرف النــووي )ت: )7)هـــ(، األذكار، ت: عبــد القــادر األرنــؤوط، د ط 
بريوت-لبنــان، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1414هـــ-1994م. 

- حميــي الديــن حيــى بــن شــرف النــووي. املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج. الناشــر: دار إحيــاء 
الراث العريب-بريوت. الطبعة: الثانية، 1392هـ. 

- مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن النيســابوري القشــريي )ت: 1)2هـــ(، املســند الصحيــح املختصــر 
بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، »صحيــح مســلم«، ت: حممــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، د ط: بــريوت، دار إحيــاء الــراث العــريب د ت. 
- موفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة اجلماعيلــي الدمشــقي، الشــهري اببــن قدامــة 

املقدســي )ت: 20)هـــ(، املغــي، مكتبــة القاهــرة، د ط، 1388هـــ-8)19م.
- نــور الديــن املــال اهلــروي القــاري )ت: 1014هـــ(، مرقــاة املفاتيــح شــرح مشــكاة املصابيــح، ط: 1، 

بريوت-لبنــان، دار الفكــر، 1422هـــ-2002م. 
- نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر بــن ســليمان اهليثمــي )ت: 807هـــ(، جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 

ت: حســام الديــن القدســي، د ط: القاهــرة، مكتبــة القدســي، 1414هـــ. 
- حيــى بــن معــن أبــو زكــراي، اتريــخ ابــن معــن- روايــة الــدوري، ت: د. أمحــد حممــد نــور ســيف ط1: 

مكــة املكرمــة، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث اإلســالمي، 1399هـــ-1979م. 
- يوسف بن عبد هللا بن عبد الر النمري القرطي )ت: 3)4هـ(، االستيعاب يف معرفة األصحاب، 

ت: علي حممد البجاوي، ط1: بريوت، دار اجليل، 1412هـ-1992م. 




