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 بسم هللا الرمحن الرحيم
هدًى ورمحة، والصالة والسالم على من أرسله هللا احلمد هلل الذي جعل القرآن نورًا و 

للعاملني رمحة، حث أمته على تعاهد القرآن وقراءته، واإلكثار من تالوته، صلى هللا عليه 
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد: فإن تالوة القرآن الكرمي من أفضل الُقُرابت، وأجل ِّ الطاعات، فلذلك أكثر 
ا يف قيام الليل، متعبًدا لربه حىت تفطََّرْت قدماه، وتبعه على من تالوته، ال سيم النيب 

ذلك صحابته األخيار، فكانوا ال يعدُِّلون بقراءة القرآن شيًئا، فهذا الصحايب اجلليل عبد 
قال: إين إذا صمت  !إنك تقل الصوم كان يُقِّلُّ الصيام، فقيل له:هللا بن مسعود 

   (1). يلضعفت عن القرآن، وتالوة القرآن أحب إ
وعلى درب الصحابة سار التابعون هلم، والصاحلون من بعدهم، حىت نُقل عن بعضهم أنه  

، فال تعجب إذا قال أحدهم عند وفاته: "إنه ختم القرآن (2)كان خيتم كل يوم ختمة
 (3)مثانية عشر ألف ختمة"!.

آن الكرمي، فما أْحَوَجنا إىل االطالع على بعض أخبار القوم يف إكثارهم من ختم القر 
 لنحذَو َحْذَوهم، ونسلك مسلكهم. 

 فتشبببببببببببببببهوا إن   تكونببببببببببببببوا مببببببببببببببثلكم            
 

 إن التشببببببببببببببببببببه ابلكبببببببببببببببببببرام فبببببببببببببببببببال ُ  
  

 هذا، وقد تسابق املكثرون من ختم القرآن الكرمي يف مضمارين متوازيني: 

                                 
 (.1/3النشر )  (1)
 25إىل  20در مع مراعاة أحكام التجويد من حسب التجربة: تستغرق قراءة اجلزء الواحد مبرتبة احل (2)

 ساعة من القراءة املتواصلة.12ساعات إىل  10دقيقة، وعليه فيمكن للقارئ املتقن أن خيتم القرآن فيما بني 
كان نصيب كل سنة ؛  سنة 50ختمة على  18000، فإذا قسمنا -كما سيأيت-وهو أبو بكر بن عياش  (3)

 .لكل يوم أي مبعدل ختمٍة واحدةٍ  ،ختمة 360
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ري األول: اإلكثار من ختم القرآن الكرمي تعبًُّدا حمًضا هلل عز وجل، يف الصالة ويف غ
 الصالة.

والثاين: اإلكثار من ختم القرآن الكرمي بروايٍة أو بعدٍد من الرواايت َعْرًضا على الشيوخ 
 املقرئني، وََتَمُّاًل للرواية عنهم. 

فمنهم من مجع بني األمرين، وهم العلماء العاملون من املشايخ املقرئني الذين أكثروا من 
ه على الشيوخ، مع ال عناية ابلتعبد هلل بكثرة تالوته يف قيام الليل قراءة القرآن وَعْرضِّ

 ، ويف ُكلٍ  خرٌي.(1)وغريه، ومنهم من برز يف أحدمها
فأحببُت أن أذكر يف هذا البحث اللطيف بعًضا من املكثرين من ختم القرآن الكرمي  

ختليدًا لذكرهم، وإظهارًا لفضلهم، وشحذًا هلمم أهل عصران للتشبه هبم، وتوجيًها لطالب 
القراءات إىل مالزمة الشيوخ املقرئني واإلكثار من قراءة اخلتمات عليهم، وعدم  علم

 االستعجال يف التصدُّر مبجرد قراءة ختمة واحدة واحلصول على إجازة فيها!       
مجعُت يف هذا البحث َطَرفًا من أخبار املكثرين من ختم القرآن الكرمي حسبما يسََّر هللا  

مع من ابب التمثيل ال احلصر؛ إذ املقصود منه إبراز هذه الوقوف عليه، وهذا اجل
اجلوانب املشرقة لتكون قدوًة ألهل هذا العصر يف اإلكثار من ختم القرآن الكرمي وعدم 

 امللل من ترداده.
 فليحببببببببببببببرل السببببببببببببببعيد يف َتصببببببببببببببيله    

 
 (2)وال ميببببببببببببببلَّ قَبببببببببببببب ُّ مببببببببببببببن ترتيلببببببببببببببه 

  
 ن من ختم القرآن(.ومسيبَُّته )نفح الرحيان يف ذكر بعض املكثري  

 -نسأل هللا حسن اخلامتة –وقسمُته إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة 

                                 
هذا حسبما بلغنا من أخبارهم، وإال فاألصل عند السلف أهنم خُيفون أعماهلم الصاحلة مبالغًة يف إخالصهم  (1)

هلل، وفرارًا من العجب وثناء الناس، ولكن قد يُظهرون شيًئا من ذلك لُيقتدى هبم، أو لغري ذلك من املقاصد 
 الصاحلة.

 (.12انظر: طيبة النشر )البيت   (2)
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 فاملقدمة ذكرُت فيها  أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجه.
 مث التمهيد، ويتضمن مبحثني: 

 املبحث األول: يف بعض ما ورد يف فضل قراءة القرآن الكرمي. 
 زيب القرآن الكرمي.املبحث الثاين: يف َت

 مث ُصلُب البحث يتكون من فصلني:
 الفصل األول: يف ذكر بعض املكثرين من قراءة القرآن الكرمي يف مقام التعبُّد احمْلض.
 الفصل الثاين: يف ذكر بعض املكثرين من قراءة القرآن الكرمي يف مقام التعلُّم والَعْرض.

 مث اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
 ملنهج الذي سلكُته يف هذا البحث يتمثل يف النقاط اآلتية:ا

مجع ما وقفُت عليه من مادة البحث يف كتب الرتاجم ال سيما كتاب غاية  -
 النهاية البن اجلزري، وغريه من الكتب مثل اتريخ بغداد واتريخ دمشق.

   أقصد االستقصاء يف اجلمع، وإمنا قصدُت التمثيل. -

ن ختم القرآن الكرمي، واتريخ وفاته، واالستغناء بذلك ذكر اسم العلم املكثر م -
عن إثقال احلواشي برتمجته، واالكتفاء بتوثيق كثرة ختمه للقرآن، الذي غالبًا 

 يكون مذكورًا يف ترمجته.

 ترتيب األعالم يف الفصلني األول والثاين حسب اتريخ الوفيات. -

 التابعني.تقدمي الصحابةِّ على غريهم وإن أتخرت وفياهتم عن بعض  -

 االقتصار غالًبا على موضع الشاهد من سرية الَعَلم. -

كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين مع ذِّكر اسم السورة ورقم اآلية بعدها  -
 بني معقوفني.

االكتفاء يف عزو احلديث إىل الصحيحني أو أحدمها مع ذكر رقم احلديث، وإذا   -
 بيان درجته. كان يف غريمها عزوتُه إىل أشهر املصادر مع

 
***** 
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 الدراسات السابقة:
   أجد من أفرد هذا املوضوع بكتاب أو حبٍث مستقل.
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 التمهيد

 
 ويتضمن مبحثني

 
 املبحث األول: يف بعض ما ورد يف فضل قراءة القرآن الكرمي.

 
 املبحث الثاين: يف َتزيب القرآن الكرمي.
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 ا ورد يف فضل قراءة القرآن الكريم.املبحث األول: يف بعض م
يمي ﴿بتالوة كتابه فقال:  -عز وجل-أمر هللا  ق

َ
يََلَۡك ميَن ٱلۡكيَتَٰبي َوأ َ إ وِحي

ُ
ٓ أ ٱتُۡل َما

ةَ   لَوَٰ يََلَۡك مين كيتَا﴿وقال سبحانه:   [45]العنكبوت:﴾ٱلصَّ َ إ وِحي
ُ
ٓ أ يَك  َوٱتُۡل َما بي َرب 

 [27]الكهف:﴾
ييَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلۡكيَتََٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقَّ ﴿تالوته فقال: وأثىن على الذين يتلونه حق  ٱَّلَّ

يهيۦۗ  يَك يُۡؤمينُوَن ب ْوَلَٰٓئ
ُ
ٓ أ يهۦي يََلَوت  [121]البقرة:﴾ت

ي ﴿ووعد الذين يتلونه جتارًة لن تبور، وأجًرا عظيًما فقال:   ييَن َيۡتلُوَن كيَتََٰب ٱَّللَّ إينَّ ٱَّلَّ
 
َ
لَوَٰةَ َوأ ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
يَجََٰرة لَّن َتبُوَر َوأ ا وََعََلنييَة يَرُۡجوَن ت ا َرزَۡقَنَُٰهۡم ِسي  ْ ميمَّ  ٢٩نَفُقوا

ينَُّهۥ َغُفور َشُكور  ٓۚٓ إ يهۦي ين فَۡضل ُجورَُهۡم َويَزييَدُهم م 
ُ
ييَُهۡم أ ُوَف   [30-29]فاطر:﴾٣٠َلي

قال:   لباهليأيًضا بقراءة القرآن ورغََّب فيه، فعن أيب أمامة ا هذا، وأمر النيب 
وا ؤ ا ألصحابه، اقر وا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعً ؤ اقر »، يقول: مسعت رسول هللا 

الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان، أو كأهنما 
وا سورة البقرة، ؤ قان من طري صواف، َتاجان عن أصحاهبما، اقر رْ غيايتان، أو كأهنما فِّ 

  (1)«.ن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال تستطيعها البطلةفإ
ا من كتاب هللا فله من قرأ حرفً »: قال: قال رسول هللا  وعن عبد هللا بن مسعود 

 والمٌ  ،حرفٌ  فٌ لِّ ، ولكن أَ حرفٌ  ﴾الٓٓم ﴿به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول 
 (2) «حرف وميمٌ  ،حرفٌ 

تقرييب للحسنات اليت سيحصل عليها القارئ يف مقابل فإذا أردان أن نعرف العدد ال
 ختمٍة واحدٍة للقرآن الكرمي؛ يلزم أن نعرف أواًل العدد اإلمجايل جلميع حروف القرآن.

                                 
 (.804صحيح اإلمام مسلم: ) (1)
(، وقال اإلمام الرتمذي: )هذا حديٌث حسٌن صحيٌح(، وصححه الشيخ 2910سنن اإلمام الرتمذي ) (2)

 (.3327) الصحيحة: وسلسلة األحاديث ،(6469) صحيح اجلامع:األلباين يف 



 

 
1717 

 –وهلذا اعتىن السلف منذ القدم بعدد حروف القرآن الكرمي، فقد روى اإلمام الداين  
حسبوا حروف القرآن وفيهم  : "لعن ابن جريج قايف كتابه البيان إبسناده  -رمحه هللا

 ائةفبلغ ما عدوا ثالمث ،وهمئُ ط ِّ محيد بن قيس فعرضوه على جماهد وسعيد بن جبري فلم خيَُ 
  (1)(.اا وسبعني حرفً حرف وأحدً  مائةألف حرف وثالثة وعشرين ألف حرف وست

مث ساق أبسانيده رواايٍت عن األئمة يف عدد حروف القرآن اتفقت على أن عدد حروف 
لقرآن الكرمي ثالمثائة ألف حرف وزايدة، واختلفوا يف تلك الزايدة على أقوال، أقل تلك ا

هذا ما أحصينا من األقوال ما رواه اإلمام الداين بسنده عن ابن كثري عن جماهد قال: )
ومثانية ومثانون  ومائةألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف  ائةالقرآن وهو ثالمث

 (2)... إخل(. احرفً 
هنا سؤاٌل مهٌم، وهو: هل االعتماد يف عد ِّ حروف القرآن ابعتبار رسم احلروف أو ويربز 

 ابعتبار اللفظ هبا؟ 
يف  -على هذا السؤال، وحلَّ هذا اإلشكال، فقال -رمحه هللا –أجاب اإلمام الداين 

معرض رد ِّه على أحد العلماء املتأخرين، حني عدَّ حروف القرآن بناًء على استقرارها يف 
وقد تناول بعض علمائنا من املتأخرين عد حروف : ))-الوة دون حال صورة الكتابةالت

 ،إذ رأى اآلاثر تضطرب يف مجلة عددها وعدد ما يف السور منها ،ومفصالً  القرآن جممالً 
وبىن على حال استقرارها يف التالوة دون حال صورهتا  ،و  يدر السبب املوجب لذلك

ه يف اجلملة والتفصيل على مذهب كل واحد من أئمة ل ذلك بزعموحصَّ  ،يف الكتابة
ا يف مجلة العدد ويف السور على ما ذكره املتقدمون  عظيمً فذكر تفاواتً  ،القراء السبعة

وذلك من حيث كانت الكلمة قد تزيد أحرفها يف اللفظ على ما هي  ،وأحصاه السابقون

                                 
 .(73البيان يف عد آي القرآن )ل:  (1)
داين إىل أن السبب املوجب الختالف السلف يف العدد اإلمجايل ، وقد أشار اإلمام ال(74)ل:  البيان (2)

حلروف وكلمات القرآن الكرمي راجٌع إىل اختالف املصاحف ابلزايدة والنقصان واحلذف واإلمتام والقطع 
 (.77والوصل. انظر: البيان )ل: 
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إذ كان ذلك  ،ا قصدهوأجهد خاطره فيم ،فأتعب نفسه فيما تناوله ،عليه يف الرسم
عما قصدوا إليه من عدد احلروف وَتصيلها على  وعدوالً  ،ا ملا ذهب إليه السلفخالفً 

مع -وكان الذي دعاهم إىل ذلك  ،حال صور الكلم يف الرسم دون استقرارهن يف اللفظ
مبا  التعريفُ  -ما فيه من تعظيم القرآن وتبجيله وحياطته من مدخل الزايدة والنقصان فيه

إذ كان له بكل حرف منه عشر  ؛القرآن إذا هو تاله كله أو بعضه من احلسنات رئلقا
 (1) ((.حسنات

واستدل احلافظ الداين على صحة ما قاله من أن السلف عدُّوا احلروف على حال الرسم 
 ﴾الٓٓم ﴿ ال أقولاملتقدم، وفيه: ) عبد هللا بن مسعوددون اعتبار حال اللفظ حبديث 

أال ترى أن صورة حرٌف، والٌم حرٌف، وميٌم حرٌف(، مث قال الداين: )، ولكن ألٌف حرفٌ 
ألف " :وهي يف التالوة تسعة أحرف "،ألف والم وميم: "امليم يف الكتابة ثالثة أحرف

فلو كانت الكلمة إمنا تعد حروفها على  "،وميم وايء وميم ،والم وألف وميم ،والم وفاء
 ؛تسعون حسنة ﴾الٓٓم ﴿ لقارئيكون  أنجب لو  ؛حال استقرارها يف اللفظ دون الرسم

 أحرف،إهنا ثالثة  -وبعضهم يرفعه-فلما قال الصحايب  ،إذ هي يف اللفظ تسعة أحرف
ثبت أن حروف الكلم إمنا  ؛لكل حرف منها عشر حسنات ،وإن لقارئها ثالثني حسنة

  (.على ذلك فإن الثواب جارٍ  ،على حال صورهن يف الكتابة دون اللفظ دُّ عَ تبُ 
 

 ثواب اخلتمة الواحدة من احلسنات
، فأما عدد حروف القرآن فأمجعوا على ثالمثائة ألف حرفقال اإلمام ابن اجلوزي: ))

مث ذكر  اخلالف عنهم على حنو ما ذكر  (2)((واختلفوا يف الكسر الزائد على ذلك
 الداين.

                                 
 .(75)ل:  البيان (1)
 (246فنون األفنان يف عيون علوم القرآن )ل:  (2)
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سنات؛ كان وضربناه بعشر ح -وهو ثالمثائة ألف حرف -فإذا أخذان العدد اجملمع عليه 
أكثر من  -إن شاء هللا –الناتج: ثالثة ماليني حسنة! ، أي أن ثواب اخلتمة الواحدة 

 ثالثة ماليني حسنة، فما أرحبها من جتارة!
لو أن اتجًرا من جتار الدنيا يربح يف الشهر أكثر من ثالثة ماليني، ويربح يف السنة أكثر 

ايء، فما ابلك مبن يربح أكثر من هذا العدد من ستة وثالثني مليواًن؛ لُعدَّ من كبار األثر 
 ليس ابلرايالت، لكن ابحلسنات الباقيات الصاحلات، فكيف لو ختم كل أسبوع مرًة! 

إن جمرد التفكري يف حساب هذه األجور العظيمة من شأنه أن يفتح أبوااًب وآفاقًا ملزيٍد 
يَجََٰرٗة لَّن تَ  ﴿من التدبر يف قول هللا عز وجل   ! [29]فاطر:﴾٢٩بُوَر يَرُۡجوَن ت

ال جرم فقد تنافس يف كثرة تالوته الصاحلون، وانشغل بقراءته وإقرائه العلماء العاملون، 
 ففازوا فوزًا عظيًما.

***** 
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 حتزيب القرآن الكريم.يف املبحث الثاني: 
 املقصود بتحزيب القرآن الكرمي: تقسيمه إىل أقساٍم يُقرأ كل قسٍم منها يف يوٍم.

من هذا التقسيم: تيسري السبيل لقارئ القرآن ليختم القرآن يف مدٍة معلومة عن  والغرض
طريق اختيار التقسيم املناسب لوقته ، حيث يقرأ يف كل يوم أو يف كل ليلة مقدارًا حمددًّا، 
ليصل يف هناية تلك املدة إىل ختم القرآن العظيم، مث يعاود الَكرَّة يف ختمة أخرى، 

 ارَتل. وهكذا، كلما َحلَّ 
وقد تناول العلماء موضوع )َتزيب القرآن( ابلبحث، ومسَّاه بعضهم )جتزئة القرآن(، أي 

 (1) تقسيمه إىل أجزاء.
ويُطلق على كل قسم منها: جزء أو حزب أو وِّْرٌد،  قال َعَلُم الدين السخاوي: )يقال: 

ن قوهلم: أجزاء القرآن، واألحزاب، واألوراد، مبعىن واحد، وأظن األحزاب مأخوذ م
"حزُب فالٍن" أي مجاعته؛ ألن احلزب طائفٌة من القرآن، والوِّْرُد: أظنه الذي هو ضد 

  (2) الصََّدر؛ ألن القرآن يُبْروي ظمأ القلب(.
)طرأ عليَّ جزئي( ويف لفٍظ: )طرأ عليَّ  وسيأيت يف حديث أوس بن حذيفة قوله 

 ي حيافظ عليه القارئ.حزيب(، فمعىن اجلزء واحلزب مبعىن الوِّْرد اليومي الذ
هذا املعىن العام للجزء واحلزب والوِّْرد، مث صار اجلزء يُطلق يف االصطال  املتأخر إطالقًا 
خاصًّا على اجلزء الواحد من ثالثني جزًءا من القرآن، واحلزُب يُطلق على نصف اجلزء، 

  (3) فعلى ما اصطلح عليه املتأخرون: القرآن ثالثون جزًءا وستون حزاًب.

                                 
فنون لى سبيل املثال: البيان يف عد آي القرآن للداين، وخمتصر التبيني هلجاء التنزيل البن جنا ، و انظر ع (1)

وإعالم للسخاوي،  ومجال القراء واإلعالن ابملختار من رواايت القرآن للصفراوي، ،البن اجلوزي األفنان
دكتور عبد العزيز القارئ، واحملرر يف أبجزاء القرآن للشيخ الضبَّاع، وسنن القراء ومناهج اجملودين لل اإلخوان

 للدكتور عبدالعزيز بن علي احلريب. وَتزيب القرآنعلوم القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، 
 (.213انظر: مجال القراء )ل:  (2)
 (.101انظر: َتزيب القرآن )ل:  (3)
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وقد كان السلف الصاحل حيرصون على أن يكون لكل واحد منهم حزٌب من القرآن 
حيافظ على قراءته يف كل يوم أو يف كل ليلة يف صالة الليل أو يف غريها، وكانوا يُنكرون 

 على من ليس له حزب.
قال: سألين انفع بن جبري بن مطعم،  عن ابن اهلادِّ فقد أخرج اإلمام أبو داود يف سننه 

، فإن ! هبُ ز ِّ حَ ه، فقال يل انفع: ال تقل: ما أُ بُ ز ِّ حَ يل: يف كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أُ فقال 
أنه ذكره عن املغرية بن  ، قال: حسبتُ «قرأت جزءا من القرآن»قال:  رسول هللا 

 .(1) شعبة
وللسلف ومن بعدهم طرائق يف َتزيب القرآن، تعتمد يف مجلتها على أصٍل صحيٍح من 

 هرة، وترجع تلك الطرائق إىل طريقتني رئيستني:السنة املط
الطريقة األوىل: تقسيم القرآن مع مراعاة أن يكون هناية كل قسم آخر سورة من السَُّور، 
ومن أشهر أنواع هذا القسم: َتزيب القرآن على سبعة أايم على النحو اآليت: )ثالث 

سورة، مث ثالث عشرة سور، مث مخس سور، مث سبع سور، مث تسع سور، مث إحدى عشرة 
سورة، مث حزب املفصل من ق إىل آخر القرآن( كما سيأيت يف حديث أوس بن حذيفة 

 وميكن مراعاة هذه الطريقة أيًضا يف َتزيب القرآن على ثالثني يوًما أو عشرين أو .
 (2) أقل أو أكثر.

لكرمي، وحماولة الطريقة الثانية: تقسيم القرآن مع مراعاة العدد اإلمجايل حلروف القرآن ا
تقسيمها ابلتساوي حبيث تكون مجيع تلك األجزاء متساوية يف عدد احلروف أو قريبًة 
من التساوي، ومن أشهر أنواع هذه الطريقة: جتزئة القرآن على ثالثني جزًءا كما هو 

 معموٌل عليه يف املصاحف. 
 ويشهد هلاتني الطريقتني حديثان شريفان: 

                                 
 (، وقال الشيخ األلباين: صحيح.1392سنن أيب داود ) (1)
  الدكتور عبد العزيز احلريب يف كتابه )َتزيب القرآن( عدًدا من التقسيمات مع مراعاة أن يكون وقد اقرت  (2)

 هنايُة كل حزب آخَر سورة.
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كان أييت وفد ثقيف ملا قدموا   أن النيب  بن حذيفة احلديث األول:  حديث أوس 
 :لما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان أيتينا فيه، فقلناعليه فيحدثهم، قال أوس: ف

إنه طرأ علي جزئي من القرآن، فكرهت أن أجيء حىت »عنا الليلة، قال:  لقد أبطأتَ 
ثالث، "، قالوا: ؟قرآنكيف حيزبون ال، قال أوس: سألت أصحاب رسول هللا «أمته

". أخرجه ومخس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثالث عشرة، وحزب املفصل وحده
 ، ويف لفظ ابن ماجه: )إنه طرأ عليَّ حزيب من القرآن(.(1)أبو داود واللفظ له

 وتفصيل هذا التحزيب كاآليت:
 النساء. :  من أول القرآن إىل آخر -وهو ثالث سور بعد فاَتة الكتاب -احلزب األول
 : من  أول املائدة إىل آخر التوبة.-وهو مخس سور -احلزب الثاين
 : من أول يونس إىل آخر النحل.-وهو سبع سور -احلزب الثالث
 : من أول اإلسراء إىل آخر الفرقان.-وهو تسع سور -احلزب الرابع
 : من أول الشعراء إىل يس.-وهو إحدى عشرة سورة -احلزب اخلامس
 : من أول والصافات إىل آخر احلجرات.-وهو ثالث عشرة سورة -احلزب السادس 
 (2) : من أول ق إىل آخر القرآن.-وهو حزب املفصَّل –احلزب السابع 

 
عبد هللا بن عمرو بن العال رضي هللا عنهما، قال: كنت أصوم الدهر احلديث الثاين: 

أ  »فأتيته، فقال يل:  ، وإما أرسل إيلللنيب  وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرتُ 
فقلت: بلى، اي نيب هللا، و  أرد بذلك إال «  أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟خرَب أُ 

قلت: اي نيب هللا، إين أطيق « فإن حبسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أايم»اخلري، قال: 

                                 
(، وفيه راٍو ضعيٌف من قَِّبل حفظه، 16166( وأمحد )1345( وابن ماجه )1393أخرجه أبو داود ) (1)

(، وقال وإن كان احلافظ العراقي قال )إسناده 2/70ولذا ضعَّفه الشيخ األلباين يف ضعيف سنن أيب داود )
 حسن(.

 (.248(، واحملرر يف علوم القرآن )ل 142انظر: سنن القراء )ل:  (2)
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عليك  ا، وجلسدكك عليك حقً رِّ وْ ا، ولزَ فإن لزوجك عليك حقً » :أفضل من ذلك، قال
قال « فصم صوم داود نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس»قال: « احقً 

واقرأ »قال: « اا ويفطر يومً كان يصوم يومً »قلت: اي نيب هللا، وما صوم داود؟ قال: 
فاقرأه يف  »قال قلت: اي نيب هللا، إين أطيق أفضل من ذلك، قال: « القرآن يف كل شهر

فاقرأه يف كل »لت: اي نيب هللا، إين أطيق أفضل من ذلك، قال: قال ق« كل عشرين
فاقرأه يف كل سبع، وال »قال قلت: اي نيب هللا، إين أطيق أفضل من ذلك، قال: « عشر

« اا، وجلسدك عليك حقً ك عليك حقً رِّ وْ ا، ولزَ تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقً 
إنك ال تدري لعلك يطول بك : ». قال: وقال يل النيب عليَّ  دَ د ِّ ، فشُ قال: فشددتُ 

وددت أين كنت قبلت  تُ ربِّْ ، فلما كَ فصرت إىل الذي قال يل النيب »قال: « عمر
 ».(1)رخصة نيب هللا 

 فيؤخذ من هذا احلديث جتزئة القرآن على النحو اآليت:
 يقرأ القرآن كله يف شهر: أي يقرأ يف كل يوم جزًءا من األجزاء الثالثني املعروفة. -
 يقرأ القرآن كله يف عشرين يوًما: أي يقرأ كل يوٍم جزًءا ونصَف جزٍء.  -
 يقرأ القرآن كله يف عشرة أايم: أي يقرأ كل يوم ثالثة أجزاء. -
يقرأ القرآن كله يف سبعة أايم: وقد سبق َتزيب القرآن ابلسَُّور على سبعة أايم يف  -

ألجزاء املعروفة، فليقرأ كل حديث أوس بن حذيفة، ومن أراد تقسيمه على سبعة أايم اب
 (2) يوم ما يزيد قلياًل على أربعة أجزاء.

أمره  ويف رواية الرتمذي من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما : أن رسول هللا 
 (3) أن يقرأ القرآن يف أربعني.

 وفة.أي يقرأ كل يوم جزًءا إال ربع جزء، )ثالثة أرابع جزء(، من األجزاء الثالثني املعر 

                                 
 ( واللفظ له.1159( ومسلم )5052أخرجه البخاري ) (1)
 (.145انظر: سنن القراء )ل  (2)
 (.2947، 2946سنن الرتمذي ) (3)
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قال: )  يفقه من قرأ القرآن يف أقل من  ويف رواية أخرى له وأليب داود أن رسول هللا 
فمن أراد تقسيمه على ثالثة أايم ابألجزاء الثالثني املعروفة فليقرأ كل يوم  (1) ثالث(.

 عشرة أجزاء.
، وقد اشتهر يف املصاحف تقسيم القرآن إىل ثالثني جزًءا، وتقسيم كل جزء إىل حزبني
وتقسيم كل حزب إىل أربعة أرابع، ويف بعض املصاحف املغربية تقسيم ربع احلزب أيًضا 
إىل مثنني، كل واحٍد منها مثن حزب، ويُطلق الثمن أيًضا على )ربع احلزب( ألنه مثن جزء، 

 فهو ابعتبار اجلزء: مثن، وابعتبار احلزب: ربع.
وَتديد بدايتها وهنايتها أنه   يُراَع ويالحظ على تقسيم هذه األجزاء واألحزاب واألرابع 

يف ذلك غالًبا هناية السور وال متام الوقف، فكثريًا ما جتد هذه األجزاء تنتهي يف وس  
السورة، بل أحيااًن تفصل بني القصة الواحدة، أو بني املعطوف واملعطوف عليه، فعالَم 

 اعتمد من قسَّم هذا التقسيم؟!
قسيم القرآن إىل ثالثني جزًءا يشهد له لفُظ )اقرأه يف اجلواب عن هذا اإلشكال: أن ت

ثالثون يوًما، وقد يكون تسعًة  -كما هو معلومٌ   –شهر( كما سبق يف احلديث، والشهر 
 وعشرين أحيااًن.
بقراءته يف شهر، و  يبني ِّ اجلزء املقروء؛ اجتهد السلف يف تقسيم   فلما أمر النيب 

مراعني يف ذلك تقسيم العدد اإلمجايل حلروف القرآن القرآن إىل هذه األجزاء وغريها 
 الكرمي وحماولة تقسيمها إىل أجزاء تكون سواًء يف عدد احلروف أو قريًبا من السواء.

يدل على ذلك ما رواه احلافظ الداين إبسناده إىل أيب حممد احلماين أن احلجاج بن 
القرآن كله كم من حرٍف فيه؟ يوسف مجع القراء واحلفاظ والُكتَّاب، فقال: أخربوين عن 

قال: وكنُت فيهم، فَحَسْبنا، فأمجعنا على أن القرآن ثالمثائة حرف وأربعون ألف حرف 
وسبعمائة حرف، وني ٌِّف وأربعون حرفًا. قال: فأخربوين إىل أي حرٍف ينتهي نصف 

                                 
 (.2946ي )(، سنن الرتمذ1390سنن أيب داود ) (1)
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ۡف ﴿القرآن؟ فإذا هو يف  الكهف  وفيه  (1) يف الفاء، ... إخل. [19]الكهف: ﴾َوَۡلَتَلَطَّ
 أنه سأهلم عن أثالثه، وأرابعه وأسباعه.

ولذا بوَّب الداين لتلك التقسيمات وغريها أبوااًب، فجعل اباًب للنصف األول والثاين من 
القرآن، وابب األثالث، وابب األرابع، وابب األمخاس، وابب األسداس، وابب 

 األسباع، وابب األمثان، وابب األتساع، وابب األعشار. 
ۡئَت َشۡي  ﴿اية النصف األول من القرآن إىل قوله تعاىل: فحدَّد هن  ا نُّۡكرا ٔلََّقۡد جي

، -وهو هناية اجلزء اخلامس عشر من األجزاء الثالثني املعروفة – [74]الكهف:﴾٧٤
 وجعل هناية النصف الثاين إىل آخر سورة الناس.

َّلَّ ََييُدواْ َما  ﴿وهكذا يف ابب األثالث : ذكر هناية الثلث األول إىل قوله تعاىل: 
َ
أ

وهو هناية اجلزء العاشر من األجزاء الثالثني املعروفة، كما  [92]التوبة:﴾٩٢يُنفيُقوَن 
يُمونَ  ﴿جعل هناية الثلث الثاين من القرآن عند قوله تعاىل:  َٰل يَّلَّ ٱلَۡع  َوَما َيۡعقيلَُهآ إ

 الثالثني املعروفة. وهو قريٌب من هناية اجلزء العشرين من األجزاء [43]العنكبوت:﴾٤٣
كما عقد الداين أبوااًب ألنصاف األسباع وأنصاف األسداس، وأنصاف األمثان، وأنصاف 

 األتساع، وأنصاف األعشار، وعقد أيًضا أبوااًب ألرابع األسداس، وأرابع األسباع.
مث عقد اباًب ذكر فيه أجزاء سبعة وعشرين، قسَّم فيها القرآن إىل سبعة وعشرين جزًءا، 

أي ألجل أن يكون اخلتم يف ليلة سبع  (2)ل: "وهي املرتَّبة لقيام شهر رمضان".قا
 وعشرين.

مث ذكر اباًب يف ذكر أجزاء عشرين ومائة، قسَّم فيه القرآن إىل مائة وعشرين جزًءا، كل 
 جزء يساوي نصف حزب تقريًبا من األحزاب الستني املعروفة اليوم.

 واألجزاء الستني )أي األحزاب الستني(. وذكر أيًضا اباًب لألجزاء الثالثني

                                 
 (. 300انظر: البيان يف عد آي القرآن )ل  (1)
 (. 311انظر: املرجع السابق )ل  (2)



 

 
1726 

ويالحظ أن هذه التقسيمات اجتهادية، قد حيصل فيها اختالف يسري يف َتديد األجزاء 
وأبعاضها، ولكنها يف اجلملة متقاربة، وأصل هذه التقسيمات قدمٌي ورد عن مجاعة من 

تناوله األئمة يف  التابعني يف زمن احلجَّاج كما تقدم، واجتهد العلماء بعدهم يف ذلك، و 
  (1) كتبهم.

 ما أكثر مدة خلتم القرآن؟، وما أقلها؟، وما أفضلها؟:
وكلما كان الوِّْرُد اليومي للقارئ طويالً؛ قلَّت األايم اليت يكون فيها ختمه للقرآن الكرمي.  

 كما أنه كلما نقص الوِّْرُد؛ زادت األايم الالزمة للختم.
على أنه ال   بن عمرو بن العال ما يدلوقد سبق يف بعض رواايت حديث عبد هللا

ويف  ، -كما يف رواية الرتمذي  –ا أربعني يومً  يف أن يرتك ختم القرآن لقارئ القرآنينبغي 
 . فهذا هو احلد األكثر.ألفاظ البخاري ومسلم: ))شهر((

 قال: ))ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث((، ألن النيب واحلد األدىن ثالثة أايم؛ 
، فهذا خرٌي عظيم مع التدبر ملا يقرأ، خيتم يف كل أسبوع ختمةً  ومع هذا فاألفضل أن

وهو الذي كان عليه   –رضي هللا عنهم  -وهذا هو أغلب فعل الصحابة  وفضٌل كبري،
 .(2) ختمًة. ، فإن قوي وازدادت رغبته ختم يف كل ثالثة أايمكثري من السلف الصاحل

 ث:حكم ختم القرآن يف أقل من ثال
، (3)ختُم القرآن يف أقل من ثالث أايم: بعُض العلماء كرهه، وبعضهم حرَّمه كابن حزم

واحلقُّ أنه خالف اأَلوىل، فقد نُقل عن كثرٍي من الصحابة ومن بعدهم أهنم خيتمون يف 
ليلتني أو ليلة، وبعضهم كان له ختمة ابلليل وختمة ابلنهار، ومُيكن محل ذلك على أن 

                                 
(، 277 -253(، وفنون األفنان البن اجلوزي )320 -300انظر: البيان يف عد آي القرآن للداين ) (1)

وأفرده /أ(، 40 –/أ 35)لوحة  -خمطوط –(، واإلعالن للصفراوي 273-213ومجال القراء للسخاوي )
 الشيخ الضباع يف كتاٍب مسَّاه )إعالم اإلخوان يف أجزاء القرآن(، وهو مطبوع.

، وَتزيب القرآن )ل (106عظمة القرآن وتعظيمه وأثره يف النفوس يف ضوء الكتاب والسنة )ل: انظر:  (2)
106.) 

 (.2/96انظر: احمللى ) (3)
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احلديث، وأن ذلك   يكن منهم على سبيل املداومة، ولكن وقع منهم يف منهم   يبلغه 
بعض األوقات مراعاًة لتحصيل األجور واحلسنات الكثرية ولو فاهتم شيٌء من التدبر 
والفقه الذي هو واجٌب من حيث اجلملة، ولكن ترجَّح لديهم اإلكثار من َتصيل أجر 

رمضان، أو األمكنة الفاضلة كاملسجد التالوة، ال سيما يف األزمنة الفاضلة كشهر 
 احلرام. 

هذه بعض االحتماالت اليت يُعتذر هبا هلؤالء السلف يف ختمهم القرآن يف أقل من 
، ، وال قوَل ألحٍد مع قوله ثالث، ومع هذا فاأَلوىل واألفضل ما أرشد إليه النيب 

 . فخري اهلَْدي َهْدُي حممد 
ُل به كثريًا من ففضل اتباع السنة أعظم من فضل ال عمل الذي يظن صاحبه أنه حيص ِّ

 احلسنات، وأضرُب لذلك مثااًل:
َحٌد ﴿ثبت يف احلديث أن 

َ
ُ أ تعدُِّل ثلث القرآن، فلو قال قائٌل "سأوتر  ﴾قُۡل ُهَو ٱَّللَّ

بثالث وأقرأ يف كل ركعة منها بسورة اإلخالل، فيكون يل أجر ختمة كاملة؛ قيل له: أن 
الكافرون واإلخالل أفضل من ذلك؛ ألن اتباع السنة أفضل تقرأ بسورة األعلى و 

 وأعظم أجًرا، وهللا يضاعف ملن يشاء، وهللا واسٌع عليٌم.
ويف اخلتام ال بد من أن يكون لقارئ القرآن نصيٌب من التدبر والتفكر فيما يقرأ من  

َ ﴿القرآن الكرمي، قال عز وجل:  ي يََلَۡك ُمَبََٰرك َل  نَزلَۡنَُٰه إ
َ
يهۦي كيَتٌَٰب أ َٰت ْ َءاَي بَُّرٓوا دَّ

لَۡبَٰبي 
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
َر أ َتََذكَّ  [29]ل:﴾٢٩َوَلي

فإن   يستقم له ذلك، فليجعل له وِّرًدا خاصًّا للتدبر والتفكر، يقرأ فيه بضع آايت كل  
 يوم مع فهمها وتدبر معانيها، والتفكر فيها.

َتزيبه، حان االنتقال إىل  وبعد هذا التمهيد يف بعض ما ورد يف فضل قراءة القرآن وكيفية
مقصد البحث يف ذكر بعض املكثرين من ختم القرآن الكرمي يف مقام التعبُّد ويف مقام 
التعلُّم، عسى هللا أن حيشران يف زمرهتم، وأن يُدخلنا ُمدخلهم، بفضله وكرمه، فاملرء مع 

 من أحب، وهم القوم ال يشقى هبم جليسهم.
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 الفصل األول
 يف ذكر بعض املكثرين من قراءة القرآن الكرمي يف مقام التعبُّد احملض

إن قراءة القرآن من أفضل العبادات اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه، سواء كانت قراءته 
أو يف املسجد، أو يف معرِّض ختمه للقرآن ابتغاء األجر والثواب  للقرآن يف صالة الليل

من هللا، أو يف مقام التعلم والتعليم كمن يقرأ القرآن يف حلقات َتفيظ القرآن الكرمي، أو 
يف مقام التحمل والرواية عن الشيوخ املسندين. فكل تلك التالوات يُرجى أن ينال 

: )من قرأ حرفًا ، لدخوهلم َتت عموم قوله أصحاهبا عليها الثواَب من هللا عز وجل
، ولكن املقصود هبذا الفصل: ذِّْكُر املكثرين من (1) من كتاب هللا فله به عشر حسنات(

قراءة القرآن الكرمي الذين ليس هلم يف قراءهتم للقرآن َغَرٌض آخر غري حمض التعبد هلل 
 ومي من القرآن الكرمي. ونيل األجر والثواب منه سبحانه وتعاىل، فصار هلم ورٌد ي

الذي كان يقوم من  وال شك أن سيد املتعبدين هبذا القرآن هو نبينا الكرمي حممد 
وصٌف لقراءته  الليل حىت تتفطر قدماه من طول قيامه، ويف حديث حذيفة 

ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت:  قال: صليت مع النيب  عن حذيفةومقدارها، ف
 مضى، فقلت: يصلي هبا يف ركعة، فمضى، فقلت: يركع هبا، مث افتتح يركع عند املائة، مث

النساء، فقرأها، مث افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مرتسال، إذا مر آبية فيها تسبيح سبح، 
  (2). وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ

ل، قرأ يف يف اللي يف ركعة واحدة من الركعات اليت يصليها  فهذا وصٌف لقراءته 
تلك الركعة ثالث سور )البقرة وآل عمران والنساء( وهي تساوي أكثر من مخسة 

 أجزاء، فما ابلك بقراءته يف كل الركعات!. 
 واقتفى أثره صحابته الكرام، فكانوا يقطعون الليل تسبيًحا وقرآاًن.

 يع جوانبه.جيمعون بني تالوة القرآن وتدبر معانية والتأثر مبواعظه، فحازوا الشرف من مج

                                 
 (.5سنن الرتمذي، وقد تقدم يف )ل   (1)
 (.772): صحيح مسلم  (2)
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 هب(.20فمنهم: سيد القراء أيب بن كعب رضي هللا عنه )ت 
 (1)ليال.  مثان يف القرآن خيتم كان
 

 هب(:36ومنهم: أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه )ت 
 كله الليل حيىي كان فقد تقتلوه : إن-ليقتلوه عليه دخلوا حني- عثمان امرأة قالت
    (2)ركعة!  يف ابلقرآن

 هب(40ومنهم: متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه )ت
 (3) كان خيتم القرآن يف سبع ليال.

 (4) وذُكِّر أيًضا. أنه ختم القرآن يف ركعة واحدة.
 ۉ ۅ ۅ}يرددها ويبكي:  يقرأ آيةً  ُيصبح، حىت أصبح أو كاد صلى ليلةً و 

 ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

  (5) [. .21]سورة اجلاثية: {ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 هب(:65م : عبد هللا بن عمرو بن العال رضي هللا عنهما )ت ومنه
، مث صار خيتمه كل سبع لياٍل ملا أمره النيب كان خيتم القرآن كل ليلة يف حياة النيب   
  (6)بذلك ، كما يف الصحيح. 

 هب(:62ومنهم علقمة بن قيس النخعي  )ت 
 (1) مخس ليال. يف القرآن خيتم كان

                                 
 (398/ 1(، سري أعالم النبالء )74/ 11انظر:  اتريخ دمشق )  (1)
 (.15/488، واتريخ بغداد )(75/ 11اتريخ دمشق )انظر:   (2)
 (.11/75انظر: اتريخ دمشق )  (3)
 .(488/ 15اتريخ بغداد )انظر:   (4)
 .(445/ 2سري أعالم النبالء )انظر:   (5)
 (، وقد تقدم.1159( ومسلم )5052البخاري ) (6)
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 هب(:75بن قيس النخعي )ت  ومنهم األسود بن يزيد
 (2)ست ليال.  يف القرآن خيتم كان
 
 

 هب(95ومنهم : سعيد بن جبري سيد التابعني )ت 
 (3) ذُكِّر أنه ختم القرآن يف ركعة واحدة.

 هب(96ومنهم: عبد هللا بن حمرييز اجلمحي القرشي )ت قبل 
 (4)كان خيتم القرآن يف كل سبع ليال.

 هب(:96لوليد بن عبد امللك )ت ومنهم : اخلليفة األَُموي ا
 يف فقلت: القرآن؟ ختتم كم امللك: يف عبد بن الوليد يل قال عبلة: أيب بن إبراهيم قال
 (5)ثالث.  كل يف أو سبع كل يف خيتم شغله على املؤمنني فقال: "أمري وكذا، كذا

 (6) أما يف رمضان فذُكَِّر أنه خيتم القرآن سبع عشرة مرة.
 هب( 127اهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشي )ت ومنهم: سعد بن إبر 

 شعبة عنحفيد الصحايب اجلليل املبشر ابجلنة عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه ، 
 وليلة" يوم كل يف القرآن خيتم الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد "كان قال:

 .القرآن!" خيتم حىت حبوته حيل فما حيتيب أيب وقال عنه ابنه إبراهيم: "كان
 وعشرين وثالث وعشرين إحدى ليلة كانت إذا إبراهيم بن سعد أيب وقال أيًضا: "كان 

 (1) القرآن". خيتم حىت يُفطر   وعشرين وتسع وعشرين وسبع وعشرين ومخس

                                                                             
 (.180/ 41انظر: اتريخ دمشق )  (1)
 (.180/ 41انظر: اتريخ دمشق )  (2)
 .(488/ 15اتريخ بغداد )انظر:   (3)
 (.495/ 4(، سري أعالم النبالء )13/ 33اتريخ دمشق )انظر:  (4)
 .(435/ 6)  دمشق انظر: اتريخ  (5)
 .(344/ 29)  دمشق انظر: اتريخ  (6)
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 هب(:150ومنهم اإلمام أبو حنيفة النعمان )ت 
 سجدامل ليلة ذات "دخلت كدام: بن مسعر ذُكِّر أنه قرأ القرآن كله يف ركعة، قال

 مثَّ  الثالث، قرأ مثَّ  يركع،: فَبُقْلتُ  ُسبًعا، فقرأ قراءته، فاستحليت يصلي، رجالَ  فرأيت
 حنيفة". أَبُو ُهوَ  فَإَِّذا فنظرت ركعة، يف كله ختمه َحىتَّ  الُقْرآن يقرأ يزل فلم النصف،

الليل أي خيتم القرآن ختمًة يف   (2) رمبا ختم الُقْرآن ستني ختمة. أما يف رمضان فكان
 وختمًة يف النهار.

 هب(:192ومنهم: عبد هللا بن إدريس األودي )ت 
 أربعة البيت هذا يف القرآن ختمت فقد تبكي "ال: فقال ابنته، بكت حضرته الوفاة ملا 

 (3) .ختمة" آالف
 هب(:193ومنهم : أبو بكر بن عياش  )ت 

 هللا أترى يُبكيك؟ ما :يل فقال الوفاة، حضرته حني أيب عند بكيتُ قال ابنه إبراهيم: 
   (4)ليلة؟! كل القرآن فيها خَيتم سنة أربعني ألبيك يضيع

 ما: هَلَا فقال أخته، بكت الوفاة أاب بكر بن عياش حضرت وقال حيىي احلماين: ملا
 عشرة مَثان الزاوية هذه يفِّ  أخوك َختم قد البيت، يفِّ  اليت الزاوية تِّْلكَ  إىل انظري يُبكيك؟
 (5).ختمة ألف
 هب(:197  بن مليح الكويف )ت كيع بن اجلرا منهم و و 

 كان خيتم القرآن يف كل ثالث لياٍل.

                                                                             
 (.214، 20/213خ دمشق )انظر: اتري  (1)
 (.488/ 15انظر: اتريخ بغداد )  (2)
 (.69/ 11انظر: اتريخ بغداد )  (3)
 (.542/ 16انظر: اتريخ بغداد )  (4)
 (.1/327انظر: غاية النهاية ) (5)
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كان ال ينام حىت يقرأ جزأه من كل ا  وكيعً : إن كانوا يلزمونهقال عنه بعض أصحابه الذين  
ليلة ثلث القرآن، مث يقوم يف آخر الليل فيقرأ املفصل مث جيلس، فيأخذ ابالستغفار حىت 

 (1) يطلع الفجر.
 هب(198ومنهم: عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي  )ت 

 (2) .القرآن نصف ليلة كل يف وِّْرُده وكان ليلتني، كل يف كان خيتم
 هب(:198ومنهم : أبو سعيد حيىي بن سعيد القطان )ت 

 يفته و َ  ليلة، كل يف القرآن خيتم سنة عشرين قال حيىي بن معني: أقام حيىي بن سعيد
 (3)ق .  مجاعة يطلبُ  ُرؤيَ  وما سنة، أربعني املسجد يفِّ  الزَّوال
 

 هب(:204ومنهم : اإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت 
 رمضان شهر كان فإذا ختمة، ليلة كل يف خيتم الشافعي كان: سليمان بن قال الربيع

 (4) .ختمة ستني رمضان شهر يف خيتم فكان ختمة، يوم كل ختمة، ويف ليلة كل يف ختم
 هب(218هم: اخلليفة العباسي املأمون، عبد هللا بن هارون )ت ومن

 (5)ختمة.  وثالثني ثالاثً  رمضان شهر يف ذُكَِّر  أنه ختم
 هب(.231ومنهم: يوسف بن حيىي البويطي )ت 

 صاحب اإلمام الشافعي، كان يكثر من قراءة القرآن، فال يكاد مير يوٌم وليلٌة إال ختمه.

(6) 
 هب(.241ن حممد بن حنبل الشيباين )ت ومنهم: اإلمام أمحد ب

                                 
 (.15/647انظر: اتريخ بغداد ) (1)
 (.512/ 11انظر: اتريخ بغداد ) (2)
 (.203/ 16انظر: اتريخ بغداد ) (3)
 .(392/ 51، واتريخ دمشق )(402/ 2انظر: اتريخ بغداد ) (4)
 .(430/ 11اتريخ بغداد )انظر:  (5)
  (. 359/ 53انظر: اتريخ دمشق ) (6)
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 تلك من مرض فلما ركعة، ثالمثائة وليلة يوم كل يف يصلي أيب كان قال ابنه عبد هللا:
 من قرب كان وقد ركعة، ومخسني مائة وليلة يوم كل يف يصلي فكان أضعفته األسواط
 سبع كل يف ختمة له وكانت أايم، سبعة كل يف خيتم ُسبًعا يوم كل يف يقرأ وكان الثمانني،
 (1) النهار. صالة سوى ليال

 هب(: 256ومنهم: اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري )ت 
 يف السََّحر عند فيختم القرآن من الثلث إىل كان يقرأ يف رمضان يف السََّحر من النصف

 ليلة كل اإلفطار عند ويكون ختُمهُ  ختمة، يوم كل ابلنهار خيتم وكان ليال، ثالث كل
 (2) .مستجابة" دعوة ختم كل "عند :ويقول

 : هب(276)ت  خملد األندلسي بن ومنهم:  بقي
 ركعة، عشرة ثالث يف ليلة كل القرآن خيتم الكبري، كان املسند صاحب املعروف احلافظ
  (3)ركعة.  مائة ابلنهار يصلي وكان
 

 هب (:283ومنهم  أبو الفضل صاحل بن حممد بن عبد هللا الرازي  )ت 
 (4)ختمة، وكان ثقًة مأمواًن قارًًئ للقرآن.  آالف أربعة نه ختَم القرآنَ ذََكَر أ

 هب(285ومنهم: أبو حيىي زكراي بن حيىي بن عبد امللك الناقد   )ت 
، عباد خيار كان من ذكًرا، ذكر أنه ختم القرآَن أربعة آالف ختمة.  هلل أكثرهم َومن اَّللَّ

(5) 
 هب(285ومنهم : زهري بن حممد املروزي )ت 

                                 
  (. 300/ 5انظر: اتريخ دمشق ) (1)
 (.330/ 2انظر: اتريخ بغداد ) (2)
 (.13/292انظر: سري أعالم النبالء ) (3)
 .(435/ 10اتريخ بغداد )انظر:  (4)
 .(477/ 9اتريخ بغداد )انظر:  (5)
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جيمعنا يفِّ َوقت  زاهًدا، قال ابُنُه حممد بن زهري بن حممد: كان أيب َورًِّعا صادقًا ثقةً  كان
شهر  يفتسعني ختمة  ،ثالث مرات وليلةكل يوم   يفشهر رمضان،  وقتيفِّ  القرآنَ  هِّ مِّ تْ خَ 

 (1). رمضان
 هب(:301ومنهم: حممد بن أمحد بن سيد محدويه  )ت 

 (2)ختمًة. وأختم ميالً  أربعني اليوم يف أمشي قال عن نفسه: كنتُ 
 هب(309ومنهم : أبو العباس أمحد بن حممد بن سهل بن عطاء األَدمي )

 يوم كل للقرآن، كانه له يف الدرس وكثرة واالجتهاد أحد الشيوخ املوصوفني ابلعبادة
 ختمات. ثالث وليلة يوم كل يف رمضان شهر ويف ختمة،

القرآن،  معاين إِّىَل  ليسرتو  سنة، عشرة بضع بقي فيها وكان له ختمة لالستنباط والتدبر
 (3) .خيتمها أن قبل فمات

 هب(313ومنهم:  أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي )ت 
 (4) مرة. ألف عشر قرأُت القرآن اثين عن نفسه: قَالَ 

 هب(322ومنهم  الشيخ حممد بن علي بن جعفر الكتاين  )ت 
 (5).ختمة ألف عشر اثين الطواف يف ه ختميقال: إن األئمة العبَّاد، أحد
 

ْبلي  )ت   هب(.334ومنهم: الشيخ أبو بكر الش ِّ
ه لفي ختمة، وإين ألف عشرة ثالث الزاوية يف تلك َخَتْمُت القرآنَ  قال: قد  منذ َدْرسِّ
 (6)القرآن!.  ربع إىل انتهيتُ  ما سنة وأربعني ثالث

                                 
 .(511/ 9اتريخ بغداد )انظر:  (1)
 .(53/ 51اتريخ دمشق )انظر:  (2)
 .(164/ 6اتريخ بغداد )انظر:  (3)
 .(598/ 13اتريخ بغداد )انظر:  (4)
 (.54/253، واتريخ دمشق )(127/ 4اتريخ بغداد )انظر:  (5)
 (.563/ 16انظر: اتريخ بغداد ) (6)
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 هب(362ارسي )ت ومنهم : أمحد بن الفرج بن منصور بن احلجاج الف
 (1)ختمة. يوم وكان له يف كل القرآن، قراءة يُدمي كان أنه ذُكِّر

 هب(390ومنهم: عمر بن داود بن سلمون الطرابلسي )ت 
 وأربعني اثنتني يقول: "ختمتُ  بطرابلس داود بن عمر مسعتُ  قال أبو علي األهوازي:

 (2)ختمة.  ألف
 هب ( 463البغدادي ) ومنهم : أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب

 فكان احلج، طريق يف احلافظ معنا بكر أبو الشيخ اإلسفراييين: "كان الفرج قال أبو  
  (3)برتتيل".  قراءةً  ختمة يوم كل خيتم

 هب(410ومنهم: حممد بن عمر بن عيسى البلدي البغدادي )ت 
 (4) .ختمة يوم كل يف له للقرآن، كان الدرس كثري فاضاًل، صدوقًا، شيًخا كان
 هب(:439ومنهم: أمحد بن أمحد القصري املعروف اببن السييب )ت  

 الدرس كثري وكان ابلسنة، مشهورًا والقرآن العلم أهل من صادقًا فاضاًل  صاحلًا كان
 (5).أن له يف كل يوم ختمة  ذُكِّرَ  للقرآن،

 
 
 

 هب(: 499)ت البغدادي اخلياط منصور أبو علي بن أمحد بن حممدومنهم: 
 .شهري ثقة كبري أستاذ القراءات(، يف املهذب) كتاب صاحب

                                 
 (.562/ 5اتريخ بغداد )انظر:  (1)
 (.45/9انظر: اتريخ دمشق ) (2)
 (.5/36انظر: اتريخ دمشق ) (3)
 .(58/ 4اتريخ بغداد )انظر:  (4)
 .(7/ 5اتريخ بغداد )انظر:  (5)
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 يف طعن حىت اوقاعدً  اقائمً  ينءالعشا بني القرآن، من كامالً  بعاً سُ  فيه يقرأ دٌ وِّرْ  له كان
  (1).السن

 هب(:500)ت يف حدود  املغريب نفيس بن العزيز عبد بن أمحدومنهم: أبو العباس 
 (2)د النبوي ألف ختمة.ذُكَِّر أنه جاور ابملدينة، وقرأ يف املسج

 هب(.537ومنهم: أبو طالب علي بن عبد الرمحن ابن أيب عقيل )ت 
 (3)ختمة.  آالف قال يف مرض موته: إنه قرأ أربعة

 هب(.694علي بن عيسى بن موسى احلمريي اإلسكندري املالكي)ت ومنهم: 
  (4)ه.كان يصلي الرتاويح يف كل ليلة خبتمة كامل الشهر كل

 هب(.715)ت بن حممد بن عبد الرمحن احللفاوي التونسي حممد ومنهم: 
 (5) .ان خيتم يف رمضان مائة ختمة، كنزيل غرانطة يعرف اببن املؤذن 

 هب(815)ت  ومنهم: يوسف بن عبد الغفار بن وجيه السنباطي الشافعي
يتلبو كبل  -سبوى مبا ختللهبا مبن سبفر وحنبوه-مكبث حنبو أربعبني سبنة ، و كان كثري التالوة

 (6). مةيوم خت
 هب(.821)ت  عبد الرمحن بن هبة هللا امللحاين اليماين ومنهم:

ثالث ختمات  قرأ يف الشتاء يف يومٍ  ،القراءة سريعَ  ،ا ابلقراءاتوكان بصريً  ،جاور مبكة
 (7) وثلث ختمة.

 

                                 
 (.2/74انظر: غاية النهاية ) (1)
 (.1/69انظر: غاية النهاية ) (2)
 (.43/66انظر: اتريخ دمشق ) (3)
 (. 1/560)انظر: غاية النهاية  (4)
 .(449/ 5الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )انظر:  (5)
 .(321/ 10انظر: الضوء الالمع ) (6)
 .(4/157الضوء الالمع )(، و 3/182إنباء الغمر ) انظر: (7)
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 هب(.822، ابن عياش الدمشقي )ت ومنهم: أمحد بن حممد بن حممد
  (1)كان يتلو كل يوم نصف ختمة.  
 هب(827املعروف اببن الشريجي )ت حممد بن علي بن خليل  هم:ومن

ابلقبراءات السببع، وكبان لبه هببا خبربة، مبع حسبن صبوت ابلقبراءة، حبيبث  ُعبين نزيل مكة، 
ابملسجد احلرام فيكثُبُر اجلمُع لسماعه، ودام على ذلك سبنني، وكبان  الرتاويحكان يصلي 

 (2).ًة، ويف مرض موته يقرأ ثُلث ختمةمدمياً للتالوة حبيث كان يقرأ يف يوم وليلة ختم

 هب(.841)ت  ايبرَ إبراهيم بن احلسن بن إبراهيم العِّ  ومنهم:
 (3) ا.ان يدمي التالوة حبيث خيتم كل يوم غالبً ك

 هب(.852)ت أمحد بن عثمان بن حممد الريشي القاهري  ومنهم:
ْ تال من  ]ومثامنائة[، وقال: إنه حج يف سنة تسع عشرةقال السخاوي: " ة إىل الينبوع كالربِّ
مىن مث عرفة  ويف الطواف واحدة، ومن مكة إىل ،اومنه ملكة مخسً  ،إحدى عشرة ختمة

ومن املدينة إىل الينبوع  ،ثالثة وعند رأس النيب  ،ومن مىن إىل طيبة سبعة ة،ثالث
 عونفجملتها أرب ،مث منها إىل الربكة مخسة ،مث منه إىل العقبة ،وكذا منه إىل األز  ،مخسة

  (4)ختمة!". 
 

 هب(860ابلركَّاع )ت يف حدود  ومنهم: حيىي املغريب
 (5) خيتم القرآن يف اليوم والليلة. ،كثري الركوعلُق َِّب ابلركَّاع؛ ألنه كان  

 هب(.927)ت إبراهيم بن أيب الوفاء األرمنازي احلليب : ومنهم

                                 
 .(2/203انظر: الضوء الالمع ) (1)
 .(182، 8/181انظر: الضوء الالمع ) (2)
 .(1/40انظر: الضوء الالمع ) (3)
 .(2/3انظر: الضوء الالمع ) (4)
 .(10/268انظر: الضوء الالمع ) (5)
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هرين مث عبباد إىل هببب وأقببام يف مصببر شبب906، حببجَّ سببنة كببان مببن حفبباظ كتبباب هللا تعبباىل
ويف إقامتببه مبصببر  مببا يزيببد علببى  ذهببااًب وإايابً اتفق لببه أنببه قببرأ يف طريببق احلبباج حلببب،  فبب

 ثالمثائة ومخسني ختمة.
 ، وبببدونمببع قيامببه مبصبباحله ذلببك اليببوم اليببوم والليلببة ختمببةيف  اإلقامببة وِّْرُده حببالوكببان  

 .سبواق فبال يفبرت عبن البتالوة، وكبان ميشبي يف األا يف اليبوم والليلبةختمة ونصفً  ذلك يتلو
(1) 

 هب(936)ت  أبو بكر حممد بن حممد بن عبد هللا البالطنسي: ومنهم
اخلتم قببل صبالهتا، وكبان خيبتم يف  من خيتم القرآن يف كل مجعة، ويفرغ، كان عاملًا عاماًل   

يف آخببر عمببره علببى الببتالوة، فكببان ال أيتيببه الطلبببة  وأكبببَّ  ،رمضببان يف كببل ليلببة ختمتببني
 (2). اءة الدرس إال وجدوه يقرأ القرآنلقر 

 هب(.939)ت  ومنهم: حممد بن حممد بن علي الذهيب املصري
 (3) خيتم القرآن كل يوم ختمة.ا زاهًدا، صاحلً  عالبًماكان 

 هب(.979. )ت التينة الدمشقي ، ابنومنهم: أمحد بن عبد القادر
 (4) مجعة ويقوم الليل.خيتم القرآن يف كل  ا زاهًدا، كان عاملاً فاضاًل عابدً   
 
 هب(.1077)ت  زهريحممد بن عالء الدين البابلي القاهري األومنهم:  
وكبان كثبري العببادة يواظبب علبى قبراءة القبرآن ، عالم يف احلديث والفقبهأحد األ ،احلافظ 
 ،تم يببوم اجلمعببة ختمببة كاملببةخيببو  ،يف كببل يببوم وليلببة نصببف القببرآن وِّْرُدها وكببان ا وجهببرً سببرً 

 (1) .حيان وال يفارقه خوف هللا يف مجيع األ ، البكاء عند قراءة القرآنوكان كثري

                                 
 .(1/106) الكواكب السائرةانظر:  (1)
 .(90-2/88) الكواكب السائرةانظر:  (2)
 .(2/8) الكواكب السائرةانظر:  (3)
 .(3/107) الكواكب السائرةانظر:  (4)
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 هب(.1155)ت  علي بن أمحد بن حممد الربادعي الدمشقيومنهم: 

 ويف رمضببان خيببتم أربعببةً  ،يف كببل يببوم وليلببة مببرة يقببرأ القببرآن كببان شببيخ عالمببة واعببظ،  
 (2)ختمة. وستني 

 
 هب(.1178) ت الدمياطي بن أمحد بن حممد اللقيميومنهم: مصطفى 

وكان على قدم صدق عظبيم مبن  ،كان خيتم يف رمضان كل يوم وليلة ختمة،  نزيل دمشق 
 (3) .التهجد

 
 هب(.1187ومنهم: بدر الدين بن حممد بن بدر الدين الكناين القدسي )ت 

وقببد كببان يصببلي  سببننها،كببل يببوم يف الصببلوات اخلمببس ويف   غالبًببا متاًمببايقببرأ القببرآن كببان 
 (4)ا. ني لياًل خيتم هبما القرآن متامً ركعت
 

هذه بعض األمثلة املشرقة لسلفنا الصاحل ومن تبعهم إبحساٍن، من الذين أنعم هللا بكثرة 
ختم القرآن،  تعبًُّد هلل الكرمي الرمحن، فما أحراان ابقتفاء أثرهم، والسري على هنجهم، 

فكما يذهب الظمأ عن الصائم حيدوان لذلك التطلُّع إىل عظيم األجر وكثري احلسنات، 
وتبتل العروق ويثبت األجر إن شاء هللا، فكذلك قارئ القرآن املتعبد به، يتكلَّف مشقة 
تالوته حيًنا إىل أن تنقلب تلك املشقة إىل حالوة وتلذذ ابلقرآن، فتزول املشقة ويثبت 

 األجر إن شاء هللا، وعند الصبا  حيمد القوُم السَُّرى.

                                                                             
 .(41 -4/39) خالصة األثرانظر:  (1)
 .(3/203) سلك الدررانظر:  (2)
 .(4/154) سلك الدررانظر:  (3)
 .(2/3) سلك الدررانظر:  (4)
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 رفعنا ابلقرآن العظيم، واجعله لنا إماًما ونورًا وهًدى ورمحًة اي كرمي.اللهم انفعنا وا
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 الفصل الثاني

 
 يف ذكر املكثرين من قراءة القرآن الكريم يف مقام التعلُّم والَعْرض
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 الفصل الثاين: 
 ضيف ذكر املكثرين من قراءة القرآن الكرمي يف مقام التعلُّم والَعرْ 

 
 أيًضا متعبدون؛ ال شك أن األمة كما هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده

على الصفة املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة ابحلضرة  ،بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه
  (1).النبوية األفصحية العربية اليت ال جتوز خمالفتها وال العدول عنها إىل غريها

 لى الشيوخ املسنِّدِّين ذوي التجويد واإلتقان ُسنًَّة متبعًة.ولذلك كانت القراءة ع
من الصحابة، وعن  -رضي هللا عنهما  -عن عمر بن اخلطاب وزيد بن اثبت  ُرويكما 

ابن املنكدر وعروة بن الزبري وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعيب من التابعني أهنم قالوا: 
 (2). متموهل ِّ وا كما عُ ؤ فاقر  ،عن األول رُ أيخذها اآلخِّ  ةٌ نَّ القراءة سُ 

واملالحظ يف عصران احلاضر أن كثريًا من حفاظ القرآن إذا قرؤوا على شيخ استعجلوا  
اخلتم ألجل اإلجازة، ورمبا   يقرأ عليه إال ختمًة واحدًة، خالفًا ملا كان عليه السلف 

الشيخ  الصاحل وأئمة اإلقراء من مالزمة الشيوخ مدًة طويلة، حيت إن أحدهم على
الواحد عدة ختمات، وتبلغ أحيااًن عشرات اخلتمات بل مئات اخلتمات بال َكَلل وَمَلل، 
ألهنم يستحضرون عظيم األجر يف تلك اخلتمات، ويتطلعون إىل مزيٍد من اإلتقان 

 والتجويد أللفاظ القرآن الكرمي وَتسينها.
ونوا أسوًة حسنًة فكان من املناسب يف هذا الفصل إبراز بعض أولئك القدوات، ليك

 لطلبة هذا العلم الشريف.
 فمن الذين أكثروا من ختم القرآن تالوًة على شيوخهم:

 هب(:103جماهد بن جرب )ت 

                                 
 (.1/210انظر: النشر ) ( 1)
 (.1/217(، والنشر )49انظر: السبعة )ل  ( 2)
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 ثالثني ويقال ختمة عشرينو  بضعاً صاحب عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، قرأ عليه 
 (1) .كانت فيم آية كل عن فيها سأله ختمات ثالث مجلتها ومن ،عرضة

 هب(: 197ومنهم: عثمان بن سعيد املصري امللقب بورش ) 
  (2)هب. 155 سنة يف ختمات عدة القرآن عليه فعرض ابملدينة، انفع إىل رحل

 هب (.220ومنهم: عيسى بن مينا املدين امللقب قالون )ت 
إال أين جالسته  !قال: ما ال أحصيه كثرة ؟على انفع : كم قرأتَ لهقيل صاحب انفع، 

  .غ عشرين سنةبعد الفرا 
حىت أرسل إليك من  أسطوانةاجلس إىل  ؟!قال يل انفع: كم تقرأ علي   وقال قالون أيًضا:

  (3).يقرأ
 هب(: 238)ت برويس املعروف البصري اللؤلؤي املتوكل بن مدومنهم: حم

 صاحب يعقوب وأحد ُحذَّاق أصحابه.
 عليه وختم معنا قرأ،  نعم؟ قال: "يعقوب على قرأ هل رويس عن حامت وملا ُسئل أبو

  (4) .ٍت"ختما
 هب تقريباً(: 240)ت  األزرق يسار بن عمرو بن يوسفومنهم: أبو يعقوب 
 وأتقن طويلة مدة هلزم، بعد أن مبصر واإلقراء القراءة يف هفَ لَ خَ  الذي وهوصاحب ورش، 

 .األداء عنه
 حدر من ختمة عشرين عليه فقرأت الدار يف ورش مع انزالً  كنت" :األزرق قال 

 ،هللا عبد مسجد يف نسكنها كنا اليت الدار يف عليه أقرأ فكنت التحقيق فأما ،وَتقيق
  (1) ".ابإلسكندرية معه رابطت إذا عليه أقرأ فكنت احلدر وأما

                                 
 (.2/41(، وغاية النهاية )37انظر: معرفة القراء الكبار )ل   (1)
 (.1/502انظر: غاية النهاية )  (2)
 (.615/ 1غاية النهاية )(، و 93ار )ل معرفة القراء الكب انظر:  (3)
 (.2/235انظر: غاية النهاية )  (4)
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  هب تقريباً(:250)ت  الكويف الوزان يزيد بن لقاسمومنهم: أبو حممد ا
  (2) .بقراءة محزة عشر ختماتأجلُّ أصحاب خالد، عرض على خالد أكثر من 

 
 

 هب(: 254ومنهم: حممد بن غالب األمناطي )ت
 قرأ ،أصحابه أضب  وهو ،عمرو أيب عن شجاع عن اضً رْ عَ  القراءة، أخذ شجاع صاحب 

  (3) .ابإلظهار وسبعاً  ،ابإلدغام ثالاثً  :ختمات عشر عليه
 هب(:291)ت  القاضي البغدادي احلسن أبو الرباء بن أمحد بن حممدومنهم: أبو احلسن 

   (4). ختمات تسع هشام البزار بن خلف على عرض
 هب(: 296ومنهم: أبو بكر حممد بن عبد الرحيم األسدي األصبهاين )ت 

 صاحب رواية ورش، قرأها على مجاعة من أصحاب ورش وأصحاب أصحابه.
 تهافأنفق ألفاً  مثانون ومعي مصر إىل دخلتُ : "األصبهاين قال احلسن بن الباقي عبد قال 

  (5) ."ختمة مثانني على
  (6) .ختمة وثالثني إحدى املصري رشديينال داود بنوقرأ األصبهاين على سليمان  

 هب( :300ومنهم: جعفر بن أمحد بن إبراهيم اخلصَّاف )كان حًيا يف حدود 
 (7) .الكسائي حبرف كلها ختمة ثالمثائة العابد البغدادي داود بن حبشيقرأ على 

 بن إبراهيم اهلامشي الزينيب البغدادي: ومنهم: موسى  

                                                                             
 (.2/420غاية النهاية )(، و 107معرفة القراء الكبار )ل  انظر:  (1)
 (.2/25انظر: غاية النهاية )  (2)
 (.2/226)غاية النهاية انظر:   (3)
 (.2/56غاية النهاية )(، و 6/1008اتريخ اإلسالم ) انظر:  (4)
 (.2/170) غاية النهاية(، و 6/1034انظر: اتريخ اإلسالم )  (5)
 (.1/313) غاية النهاية(، و 136انظر: معرفة القراء الكبار )ل   (6)
 (.1/202) غاية النهايةانظر:   (7)
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    (1) أربعني ختمًة." سجادةامللقب "راهيم بن محاد قرأ على إب
 هب(:308)ت  اخلزاعي إسحاق بن أمحد بن إسحاقومنهم: أبو حممد 

 وقرأتُ ،  ختمة وعشرين سبعاً  ليحفُ  ابن على قرأتُ : "يقول اخلزاعي مسعنا :املطوعي قال
  (2). "مةخت ثالثني البزي على

ا من عليه حنوً  وختمتُ يح، لَ على عبد الوهاب بن فبُ وروي أن اخلزاعي قال: قرأُت 
 (3).عشرين ومائة ختمة

 
  هب(:310)ت بعد  التمار البغدادي انفع بن هارون بن حممدومنهم: أبو بكر 

 التمار على قرأتُ  :اجللندا ابن ، وأضبُ  أصحاب رويس وأجلُّهم، قالالبصرة مقرئ
 .متقطعات أخرى ختمة وعشرين وثالاثً  ختمة وعشرين أربعاً  رويس على قرأ أنه وأخربين

(4) 
 هب(: 324د البغدادي )ت جماه بن العباس بن موسى بن أمحدومنهم: أبو بكر 

)صاحب الدوري(  بدوسعَ  بن الرمحن عبد أيب الزعراء على قرأ مؤلف كتاب السبعة،
  (5) .ختمة عشرين حنًوا من

  هب(:324)كان حًيا يف حدود  البغدادي أمحد بن هللا عبيداسم ومنهم أبو الق
 (6). مخس عشرة ختمةً  حنو جماهد ابن عن ضاً رْ عَ  القراءة أخذ

إماٌم  هب تقريباً(:340)ت  املصري اخلوالين حكيم بن عون بن محدانومنهم: أبو جعفر 
 عون بن دانمح مسعتُ  قال: عراك بن حممد بن عمر يف رواية ورش، حدَّث عنه تلميذه

                                 
 (.316/ 2غاية النهاية ) انظر:  (1)
 (.1/156انظر: غاية النهاية  )  (2)
 (.132معرفة القراء )ل انظر:   (3)
 (.2/272) غاية النهاية(، و 7/398انظر: اتريخ اإلسالم )  (4)
 (.374، 1/139) غاية النهاية(، و 138انظر: معرفة القراء الكبار )ل   (5)
 (.1/486) انظر: غاية النهاية  (6)
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 هذا :فقال النحاس إمساعيل إىل يب أتى مث ،ختمة ثالمثائة هالل ابن على قرأتُ  :يقول
 دجوَّ  يعين ،ختمتني عليه وقرأتُ  علي   فأخذ ،عليه فخذ دوجوَّ  عليَّ  قرأ وقد تلميذي
 (1). ققَّ وحَ  فيهما

 هب(:350ومنهم: احلسن بن داود النقَّار القرشي موالهم )ت قبل 
 أربعني هب(291)ت  اخلياط التميمي يزيد بن يوسف بن أمحد بن لقاسماقرأ على 

 (2).ختمة
 (:352ومنهم ابن أيب عمر: حممد بن عبد هللا بن مرة النقاش )ت 

 مائة من )صاحب خلف( حنًوا الطوسي انزك بن احلسني بن حممد بن عليقرأ على  
 وصالحه زهده من وذكر ه،286 سنة الوراق سحاقإ تمو  بعد، وكان ذلك  ختمة
 (3)ا!.عظيمً  اشيئً 

 ومنهم: أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين املقرئ :
 حممد أيب العزيز عبد بن هللا بدشيخ أيب بكر ابن مهران صاحب الغاية، قرأ على ع

، حامت أيب ابختيار كثرية ختمات حامت أيب صاحب متيم بن احلسني عن املؤدب األصبهاين
 (4). أخذت وعنه تلقنت عليه اً صاحل رجالً  وكانوقال: "

 :الفراء املروزي عمران بن أمحد بن براهيمومنهم: أبو إسحاق إ 
 مبرو معبد بن هللا عبد بن حممد على قرأشيخ أيب الفضل اخلزاعي صاحب املنتهى،  

 (5) .مصعب طريقمن  قالون برواية كثرية ختماتٍ 
 هب(: 390ومنهم أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاين )ت

                                 
 (.1/260) غاية النهاية(، و 170انظر: معرفة القراء الكبار )ل   (1)
 (.2/17) غاية النهايةو  (،172انظر: معرفة القراء الكبار )ل   (2)
 (.1/568) غاية النهايةانظر:   (3)
 (.1/429) غاية النهايةانظر:   (4)
 (.1/8انظر: غاية النهاية )  (5)
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عدة  البغدادي -اجليم بضم- ريباجلُ  هللا عبد بن حممد بن جعفر بن حممدقرأ على 
     (1)هب. 320قبل سنة  ختمات

كان أبو حفص كما قرأ أيًضا على ابن جماهد بقراءة عاصم ختمات، قال ابن اجلزري: "
ز ا وعرف به، وقرأ عليه سنني ال يتجاو الكتاين من أصحاب ابن جماهد وممن الزمه كثريً 

 (2)". وسألته أن ينقلين عن قراءة عاصم إىل غريها فأىب علي"قال:  ."قراءة عاصم
 هب(:400ومنهم:  أبو نصر أمحد بن حممد السمرقندي احلدادي )ت بعد 

 بسمرقند الزمه، و ختمات كثرية اخلياط السمرقندي سليمان بن مدقرأ على أيب حيىي حم
    (3) .سنة عشرين حنو

ختماٍت هب ( : قرأ 408سن بن حممد بن حيىي الفحام الساَمر ِّي )ت ومنهم: أبو حممد احل
 املعروف الوكيل السامري حممد بن عبدهللابُسرَّ من رأى بقراءة أيب عمرو على  كثرية
 (4). ابخلباز
 

 هب(: 461 )ت الفارسي العزيز عبد بن نصرومنهم: أبو احلسني 
 :الفحام ابن القاسم أبو تلميذه لقا ،وعللها العشر القراءات يف اجلامع كتاب مؤلف
 يف املذكورة واملذاهب والرواايت ابلطرق قرأ : إنهالفارسي نصر احلسني أبو لنا قال

 الروضة يف املذكورين علي أيب شيوخ على البغدادي املالكي علي أليب الروضة كتاب
 ختم كلماو  ،مثله قرأتُ  القرآن من جزًءا قرأ كلما كان علي أاب وأن ،كله القرآن كلهم
   (5) .ذلك من إليه انتهى ما إىل انتهيت حىت مثلها ختمت ختمة

                                 
 (.2/111)غاية النهاية انظر:   (1)
 ( .587/ 1(، وغاية النهاية )194/ 2انظر: النشر )  (2)
 (.2/149) غاية النهايةانظر:   (3)
 (.1/457) نهايةانظر: غاية ال  (4)
 (.10/160(، واتريخ اإلسالم )2/336)غاية النهاية انظر:   (5)
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 هب(:468ومنهم علي بن عبد الغين احلُْصري )ت 
على شيخه أيب بكر انظم القصيدة احُلْصرية يف قراءة انفع، تال ابلقراءات السبع 

ني حىت أكمل ذلك يف مدة عشر سن ،كلما ختم ختمة قرأ غريها  تسعني ختمةً القصري 
 حسبما أشار إليه بقوله يف قصيدته:

           ا أشببببببببببببببببببياخي الببببببببببببببببببذين قرأهُتبببببببببببببببببب وأذكببببببببببببببببببرُ 

 
 ابإلمبببببببببببببببببام أيب بكبببببببببببببببببرِّ  اعلبببببببببببببببببيهم فأببببببببببببببببببد 
    عليببببببببببببه السبببببببببببببع تسببببببببببببعني ختمببببببببببببةً  قببببببببببببرأتُ  

 
  (1)ابن عشر مث أكملت يف عشر بدأتُ  
 
 

 
 هب(: 661)ت الشاطيب صهر الضرير العباسي سا  بن شجاع بن ليومنهم: ع

 قرأ مث ،الشاطيب على ختمةً  عشرة تسع يف احلارث أيب رواية سوى السبع اتالقراء قرأ 
 تويف ة األحقافسور  إىل انتهى إذا حىت ،عشر األربعة ورواهتم للسبعة ابجلمع عليه

    (2). -هللا رمحه- الشاطيب
 هب(: 693)ت  الدمياطي اببن املعروف الدمشقي العزيز عبد بن حممدومنهم: 

 السخاوي احلسن أيب على ختمة يف عاً امِّ وجَ  ،ختمات عشر يف داً رِّ فْ مُ  القراءات قرأ 
 كان إنه يقالوجلس لإلقراء، وكان عارفًا ذاكرًا للعلم جيد االستحضار،  ،به واختص
       (3). لراوٍ  ختمة كل ماضياً  القرآن يتلو
 

  هب(:700)ت  الضرير األربلي احلسن بن مدومنهم: أبو عبد هللا حم
إفراًدا ومجًعا،  ختمةً  وعشرين إحدى يف املنبجي سليمان بن نصر الشيخ لىع السبع قرأ

  (4) .وغريها ابلفاضلية اإلقراء ويل واألداء للتجويد حمققاً  ابلفن عارفاً وكان 

                                 
 (.1/551، وغاية النهاية )( 194/ 2لنشر )(، وا93انظر: القصيدة احلصرية )ل  (1)
 (.1/545) غاية النهاية(، و 15/42انظر: اتريخ اإلسالم )  (2)
 (.2/173)غاية النهاية انظر:   (3)
 (.2/127) غاية النهاية (، و 389لقراء )ل انظر: معرفة ا  (4)
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 (: 708ومنهم: أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرانطي )ت 
الغرانطي   اهلامشي إبراهيم نب أمحد بن أمحدأحد شيوخ أيب حيان ، قرأ على أيب جعفر 

  (1). ورش روايةب عِّدََّة ختماتٍ 
 هب(: 725ومنهم: حممد بن أمحد بن عبد اخلالق التقي الصائغ )ت 

 :ختمات تسع العباسي الضرير شجاع بن على احلسن أيب الدين كمال الشيخقرأ على 
 العنوان ضمنمب القراءات فيها مجع واتسعة ،ويعقوب السبعة الثمانية فرادإب مثانية

 للمالكي والتمهيد والروضة غلبون ابن وتذكرة واملستنري والتجريد والشاطبية والتيسري
 (2).معشر أليب والتلخيص

 هب( : 745ومنهم: أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي )ت 
 قرأت: "وقال ،به وانتفع، اخلطيب الغرانطي هللا عبد بن علي بن احلق عبدالزَم شيَخه 

 (3)ا". ومجعً ا إفرادً  ختمة عشرين من حنو يف عالسب عليه
 هب(:776)ت الدمشقي اللبان ابن املعايل أبو علي بن أمحد بن حممدومنهم: 

 السلعوس سب  حنلة بن أمحد العباس أيب أحد شيوخ ابن اجلزري، قرأ على اإلمام
 (4) ختماٍت متفرقة يف القراءات.

 هب(: 788ي )ت اإلسكندر  القروي حممد بن الوهاب عبدومنهم: 
 أمحد بن حممد بن حممد على قرأ أحد شيوخ ابن اجلزري الذين أسند عنهم يف النشر، 

 (5)هب.716يف مدٍة آخرها سنة  للصفراوي اإلعالن نمبضمَّ  ختمة أربعني القوصي

                                 
 (.1/37) غاية النهايةانظر:   (1)
 (.2/65) غاية النهاية انظر:   (2)
 (.1/359) غاية النهايةانظر:   (3)
 (.2/72) غاية النهايةانظر:   (4)
 من أعيان من اخري ًِّ  اصاحلً  وكانابن اجلزري: ))(، وقال 1/482) غاية النهاية(، و 1/79انظر: النشر )  (5)

 ((.حيىي بن حيىي رواية املوطأ ذلكوك االسكندرية بثغر اإلعالن مبضمن عليه قرأتُ  سكندريةابإل أدركناه
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وإىل هنا نصل إىل هناية هذا الفصل، وبه يتم البحث، نسأل هللا العلي العظيم أن جيعل 
ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا وذهاب مهومنا وغمومنا، ونسأله القرآن العظيم 

ينا ويُعل ِّمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تالوته آانء الليل وأطراف النهار  أن يذكران منه ما ُنس ِّ
على الوجه الذي يُرضيه عنا، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم 

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. على سيدان ونبينا
 

****** 
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 اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات

 النتائج: -أواًل 
األجور العظيمة املرتتبة على ختم القرآن الكرمي، حيث حيصل القارئ على  -

أكثر من ثالثة ماليني حسنة مقابل كل ختمة خيتم فيها القرآن العظيم، حيث 
 فًا من كتاب هللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا.إن من قرأ حر 

اتفق العلماء على أن العدد اإلمجايل حلروف القرآن الكرمي ثالمثائة ألف حرف،  -
واختلفوا فيما زاد على ذلك بناًء على اختالف املصاحف يف رسم بعض 

 احلروف وعدم رمسها.
بل بناًء على تصويرها  أن العربة يف عدد احلروف ليس بناًء جمرَّد اللفظ هبا، -

ثالثة أحرف كما يف الرسم، وليست تسعة أحرف   ﴾الٓٓم ﴿ابخل ، بدليل أن 
 كما يف اللفظ.

من السُّنَّة أن يكون حلافظ القرآن وِّرٌد اثبٌت كل يوم، حبيث خيتم القرآن يف مدة  -
 معلومة، مث يعود مرة أخرى إىل بدء ختمٍة أخرى بال ملل وال كلل.

كانوا ُيكثرون من تالوة القرآن ختمات عديدة على شيوخهم،   أن سلفنا الصاحل -
طلًبا لألجر، وزايدًة يف اإلتقان، و  يكونوا يستعجلون يف  التصدُّر لإلقراء حىت 

 يشهَد هلم شيوخهم ابألهلية لذلك وأيمروهم ابجللوس لإلقراء.
من  أن َتزيب الصحابة للقرآن كان على سبعة أايم، فيقرؤون يف كل يوم سبًعا -

 القرآن. 
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 التوصيات:
أوصي مجيع املسلمني كبارًا وصغارًا ابلعناية ابلقرآن الكرمي وتالوته تالوًة  -

 صحيحًة، واإلكثار من ذلك.
كما أوصي من أنعم هللا عليه حبفظ كتابه الكرمي أن يكون له وِّْرٌد يوميٌّ اثبٌت،  -

 .حيافظ عليه، ويقضيه إذا فات كما فعل النيب 
القرآن أن يكون له ورٌد آخر من قراءة القرآن ابلتدبر والتفكر، ينبغي حلامل  -

يتلو فيه بضع آايت، ويقرأ تفسريها، ويتدبر معانيها، ويستمر على ذلك حىت 
 خيتم القرآن ختمة تالوة وتدبُّر، وقد يستغرق هذا األمر شهورًا أو سنوات. 

، مثل َتديد وقت العمل ابألسباب املعينة على تالوة الوِّرد اليومي من القرآن -
التالوة، واجللوس لذلك يف املسجد أو البيت، واإلملام ابلتفسري اإلمجايل 

 لآلايت، وحضور الذهن عند التالوة، وتزيني الصوت ابلقرآن والتغين به.
حبذا لو ختلل اخلتمة على الشيخ املقرئ فوائد ومواعظ من اآلايت يُلقيها  -

راء، بل كان جماهٌد يقف عند كل آية املقرئ إىل القارئ، فإن ذلك من سنن الق
 ويسأل ابن عباس عن معناها!

وهبذا تنتهي خامتة البحث، سائاًل هللا عز وجل أن يوفقنا لتالوة كتابه على الوجه الذي 
 يرضيه عنا، وأن جيعله حجًة لنا ال حجًة علينا، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 فهرس املصادر واملراجع
هب(، 1380، أتليف: الشيخ علي بن حممد الضباع )ت اإلخوان أبجزاء القرآنإعالم 

َتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشاغول، الناشر: املكتبة األزهرية للرتاث، سنة النشر: 
 م.2005

، يف القراءات السبع، لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن اإلعالن ابملختار من رواايت القرآن
 هب(، خمطوط يف مكتبة جامعة برنستون األمريكية.636وي )ت بن عبد اجمليد الصفرا

 )ت  أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، للحافظإنباء الُغمر أببناء العمر
 –لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية  - ، َتقيق : د.حممد عبد املعيد خان (هب852

  .هب1406 الطبعة الثانية
َتقيق: د. غامن بن  -هب(444إلمام أيب عمرو الداين )ت البيان يف عد آي القرآن ل

الطبعة  -الكويت -من منشورات مركز املخطوطات والرتاث والواثئق -قد وري احلمد
 هب. 1414 -األوىل

ووفيات املشاهري واألعالم،  للحافظ أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن اتريخ اإلسالم 
بشار عو اد معروف، الناشر: دار الغرب  هب(، َتقيق: الدكتور748عثمان الذهيب )ت 

 م. 2003اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 
دار  -هب( 463 )تأمحد بن علي اخلطيب البغدادي  اإلمام أبو بكر:  اتريخ بغداد

 .بريوت –الكتب العلمية 
بن  علي بن احلسن أليب القاسم اتريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل

  َتقيق : حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري ،هب(571 عساكر )تابن هبة هللا 
  م.1995 –بريوت  -دار الفكر 

، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة األوىل: للدكتور عبدالعزيز بن علي احلريب ،َتزيب القرآن
 هب.1431

 هب( َتقيق: د. علي بن643مجال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي )ت 
 هب.1408الطبعة األوىل:  -مطبعة املدين-حسني البواب 
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: حممد أمني بن فضل هللا احمليب ، أتليفخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر
 .بريوت –الناشر: دار صادر ، هب(1111ت)

 )تالعسقالين  حجرأمحد بن علي بن  للحافظ ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة
 /دأابيدر ح -جملس دائرة املعارف العثمانية  -انخحممد عبد املعيد َتقيق:  ،(هب852
 . هب1392الطبعة الثانية:  –اهلند 

هب(، َتقيق: د شوقي ضيف. 324السبعة يف القراءات، لإلمام أيب بكر ابن جماهد )ت 
 الطبعة الثالثة. -القاهرة -دار املعارف

-املكتب اإلسالمي -لباينسلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ حممد انصر الدين األ
 هب.1405بريوت، الطبعة الرابعة: 

حممد خليل بن علي أيب الفضل  : ، أتليفسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر
الطبعة: ، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، هب(1206 ت) احلسييناملرادي 
 .م 1988 -هب  1408الثالثة، 

مد بن يزيد القزويين الشهري اببن ماَجْه، َتقيق وتعليق: حممد سنن ابن ماجه، للحافظ حم
 فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

هب(، 275سنن أيب داود، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )ت 
 .بريوت –َتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 

هب(، 279سنن الرتمذي، لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي )ت 
 –َتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

 هب.1395الطبعة: الثانية،  -مصر
ر: ن، أتليف: د. عبد العزيز بن عبد الفتا  القارئ، الناشسنن القراء ومناهج اجملودي

 هب.1414الطبعة األوىل:  -املدينة املنورة –مكتبة الدار 
هب(، َتقيق:  748سري أعالم النبالء، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )ت 

الطبعة  –بريوت  -مؤسسة الرسالة   -شعيب األرانؤوط، حممد نعيم العرقسوسي
 هب. 1413التاسعة: 
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 الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  صحيح البخاري املسمى: اجلامع املسند
هب(، َتقيق: 256وسننه وأايمه ، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري )ت 

حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة 
 هب.1422ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 

صغري وزايدته، للشيخ حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، صحيح اجلامع ال
 .ه1402بريوت، ط: الثالثة، 

صحيح مسلم املسمى: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا 
 هب(، َتقيق: 261، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت

 بريوت. –، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب حممد فؤاد عبد الباقي
 )تشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي ، لالضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 . بريوت –دار مكتبة احلياة  -هب(902
طيبة النشر يف القراءات العشر، لإلمام ابن اجلزري، ضبطه وصححه وراجعه فضيلة 

كتبة اهلدى، املدينة املنورة، الطبعة الرابعة: م -الشيخ املقرئ حممد متيم الزعيب
 هب. 1427

: د. سعيد بن ، أتليفعظمة القرآن وتعظيمه وأثره يف النفوس يف ضوء الكتاب والسنة 
توزيع: مؤسسة اجلريسي ، الناشر: مطبعة سفري، الرايض، علي بن وهف القحطاين
 .للتوزيع واإلعالن، الرايض

هب(، طُبع بعناية ج. 833لإلمام ابن اجلزري )ت  غاية النهاية يف طبقات القراء،
 هب.1402الطبعة الثالثة:  -بريوت -برجسرتاسر، دار الكتب العلمية

 الفرج عبد الرمحن بن علي  أيب: مجال الدين ، أتليففنون األفنان يف عيون علوم القرآن
 -األوىل  الطبعة:، لبنان –بريوت  -دار النشر: دار البشائر ، هب(597 تاجلوزي ) ابن

 .م 1987 -هب  1408
القصيدة احُلْصرية يف قراءة اإلمام انفع أليب احلسن علي بن عبد الغين احُلْصري، َتقيق: 

 هب. 1425الطبعة األوىل  –مكتبة أوالد الشيخ  -د. توفيق العبقري 
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د. الكواكب السائرة يف أعيان املائة العاشرة، لنجم الدين حممد بن حممد الَغز ِّي، َتقيق: 
 م.1979جربائيل سليمان جبور، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية 

الناشر: مركز ، د مساعد بن سليمان بن انصر الطيار ، أتليف:احملرر يف علوم القرآن
 . هب 1429الطبعة: الثانية، ، الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

داود سليمان بن جنا  بن أيب القاسم األموي  أتليف: أيب ،خمتصر التبيني هلجاء التنزيل
عام النشر: ، املدينة املنورة -الناشر: جممع امللك فهد ، هب(496 تاألندلسي ) موالهم
 .هب  1423

. عادل مرشد، وآخرون -: شعيب األرنؤوط . َتقيقسند اإلمام أمحد بن حنبلم
الطبعة األوىل ، ، شر : مؤسسة الرسالةالنا. إشراف : د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي

 .م 2001 -هب  1421
معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، للحافظ أيب عبد هللا  حممد بن أمحد بن 

 هب.1417هب(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 748عثمان الذهيب )ت 
أشرف  ،، دار الكتاب العريبهب(833)ت  لإلمام ابن اجلزريالنشر يف القراءات العشر، 

 .على تصحيحه الشيخ علي بن حممد الضباع
 -هب(1037النور السافر عن أخبار القرن العاشر، لعبد القادر بن شيخ العيدروس )ت 

 هب.1405 -الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية


