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وخغئ ا�غعم: تثغ� ح�غش: 
ِ َصلَّى  اِب، «َأنَّ َرُســوَل اهللاَّ َعْن ُعَمر ْبِن اْلَخطَّ

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َطلََّق َحْفَصَة، ُثمَّ َراَجَعَها».
ِ َصلَّى  اِب، «َأنَّ َرُســوَل اهللاَّ َعْن ُعَمر ْبِن اْلَخطَّ

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َطلََّق َحْفَصَة، ُثمَّ َراَجَعَها».
ِ َصلَّى  اِب، «َأنَّ َرُســوَل اهللاَّ أال فليلجــأ كل واحد منا إلى محراب اإلنابة، وليطرق باألســحار باب اإلجابة، فما صدق صادق َعْن ُعَمر ْبِن اْلَخطَّ

فُرد، وال أتى الباب مخلص فُصد، وكيف ُيرد من اْسُتدعي؟ وإنما الشأن في صدق التوبة.

ا��اثخ� شغ ا�ط�طئ شغ 
ا�خقة افضبُ� ت�ًز� وص�اءة

ا��اثخ� شغ ا�ط�طئ شغ 
ا�خقة افضبُ� ت�ًز� وص�اءة

ا��اثخ� شغ ا�ط�طئ شغ 

�صطط افجا�ذ ا�ثضاعر/
ظسغط أجسث ا�خ�ثي

الحمد هللا رب العالمين والصالة والســالم على أشــرف األنبياء 
وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى اهللا 
عليه وســلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحســان إلى 

يوم الدين، أما بعد:
فإن النبي صلى اهللا عليه وســلم كان يستمع لمن يقرأ القرآن 
بصوت حســن جميل ويمدحه، فقد روى البخاري ومســلم في 
صحيحيهما من طريق َأبي موسى األشعري رضي اهللا عنه, َقاَل: 
بصوت حســن جميل ويمدحه، فقد روى البخاري ومســلم في 
صحيحيهما من طريق َأبي موسى األشعري رضي اهللا عنه, َقاَل: 
بصوت حســن جميل ويمدحه، فقد روى البخاري ومســلم في 

َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِألَِبي ُموَسى: «َلْو َرَأْيَتِني 
صحيحيهما من طريق َأبي موسى األشعري رضي اهللا عنه, َقاَل: 
َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِألَِبي ُموَسى: «َلْو َرَأْيَتِني 
صحيحيهما من طريق َأبي موسى األشعري رضي اهللا عنه, َقاَل: 

َوَأَنا َأْســَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل 
َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِألَِبي ُموَسى: «َلْو َرَأْيَتِني 
َوَأَنا َأْســَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل 
َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِألَِبي ُموَسى: «َلْو َرَأْيَتِني 

ْوِت  َداُوَد». وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: "َباُب ُحْسِن الصَّ
ِبالِقَراَءِة ِلْلُقْرآِن".

ْوِت  َداُوَد». وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: "َباُب ُحْسِن الصَّ
ِبالِقَراَءِة ِلْلُقْرآِن".

ْوِت  َداُوَد». وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: "َباُب ُحْسِن الصَّ

ولذلــك كلمــا كان صوت القــارئ للقرآن حســًنا جميــًالً متقًنا 
ِبالِقَراَءِة ِلْلُقْرآِن".

ولذلــك كلمــا كان صوت القــارئ للقرآن حســًنا جميــًالً متقًنا 
ِبالِقَراَءِة ِلْلُقْرآِن".

للتــالوة كلما جــذب الناس لالســتماع واإلنصــات إليه وفهم 
معانيــه, وبالتالــي يكون الخشــوع والطمأنينــة وبخاصة في 
الصالة، ولذلك ينبغي على وزارة األوقاف أن تنتقي وتختار من 

يؤم المسلمين في الصالة على هذا األساس.
إن المتخصص في اإلمامة في الصالة هو األكثُر حفًظا وقراءة, 

يؤم المسلمين في الصالة على هذا األساس.
إن المتخصص في اإلمامة في الصالة هو األكثُر حفًظا وقراءة, 

يؤم المسلمين في الصالة على هذا األساس.

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي 
إن المتخصص في اإلمامة في الصالة هو األكثُر حفًظا وقراءة, 
فقد روى مسلم في صحيحه من طريق َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي 
إن المتخصص في اإلمامة في الصالة هو األكثُر حفًظا وقراءة, 

اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم: "ِإَذا َكاُنوا 
فقد روى مسلم في صحيحه من طريق َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي 
اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم: "ِإَذا َكاُنوا 
فقد روى مسلم في صحيحه من طريق َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي 

ُهْم ِباِإلَماَمِة َأْقَرُؤُهْم". ُهْم َأَحُدُهْم، َوَأَحقُّ َثَالَثًة َفْلَيُؤمَّ
اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم: "ِإَذا َكاُنوا 

ُهْم ِباِإلَماَمِة َأْقَرُؤُهْم". ُهْم َأَحُدُهْم، َوَأَحقُّ َثَالَثًة َفْلَيُؤمَّ
اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم: "ِإَذا َكاُنوا 

وفــي رواية من طريق َأِبي َمْســُعوٍد اَألْنَصــاِريِّ رضي اهللا عنه، 
ُهْم ِباِإلَماَمِة َأْقَرُؤُهْم". ُهْم َأَحُدُهْم، َوَأَحقُّ َثَالَثًة َفْلَيُؤمَّ

وفــي رواية من طريق َأِبي َمْســُعوٍد اَألْنَصــاِريِّ رضي اهللا عنه، 
ُهْم ِباِإلَماَمِة َأْقَرُؤُهْم". ُهْم َأَحُدُهْم، َوَأَحقُّ َثَالَثًة َفْلَيُؤمَّ

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: "َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم 
وفــي رواية من طريق َأِبي َمْســُعوٍد اَألْنَصــاِريِّ رضي اهللا عنه، 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: "َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم 
وفــي رواية من طريق َأِبي َمْســُعوٍد اَألْنَصــاِريِّ رضي اهللا عنه، 

نَِّة، َفِإْن  ِلِكَتاِب اِهللا، َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِقَراَءِة َسَواء، َفَأْعَلُمُهْم ِبالسُّ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: "َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم 
نَِّة، َفِإْن  ِلِكَتاِب اِهللا، َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِقَراَءِة َسَواء، َفَأْعَلُمُهْم ِبالسُّ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: "َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم 

نَِّة َسَواًء، َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة ...". َكاُنوا ِفي السُّ
نَِّة، َفِإْن  ِلِكَتاِب اِهللا، َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِقَراَءِة َسَواء، َفَأْعَلُمُهْم ِبالسُّ

نَِّة َسَواًء، َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة ...". َكاُنوا ِفي السُّ
نَِّة، َفِإْن  ِلِكَتاِب اِهللا، َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِقَراَءِة َسَواء، َفَأْعَلُمُهْم ِبالسُّ

ِ ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما  وفي رواية للبخاري من طريق َعْبِد اهللاَّ
نَِّة َسَواًء، َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة ...". َكاُنوا ِفي السُّ

ِ ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما  وفي رواية للبخاري من طريق َعْبِد اهللاَّ
نَِّة َسَواًء، َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة ...". َكاُنوا ِفي السُّ

ُلوَن الُعْصَبــَة – َمْوِضٌع ِبُقَباٍء  ــا َقِدَم الُمَهاِجــُروَن اَألوَّ َقاَل: «َلمَّ
ِ ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما  وفي رواية للبخاري من طريق َعْبِد اهللاَّ
ُلوَن الُعْصَبــَة – َمْوِضٌع ِبُقَباٍء  ــا َقِدَم الُمَهاِجــُروَن اَألوَّ َقاَل: «َلمَّ
ِ ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما  وفي رواية للبخاري من طريق َعْبِد اهللاَّ

ُهْم  ِ صلى اهللا عليه وســلم  َكاَن َيُؤمُّ – َقْبــَل َمْقَدِم َرُســوِل اهللاَّ
ُلوَن الُعْصَبــَة – َمْوِضٌع ِبُقَباٍء  ــا َقِدَم الُمَهاِجــُروَن اَألوَّ َقاَل: «َلمَّ
ُهْم  ِ صلى اهللا عليه وســلم  َكاَن َيُؤمُّ – َقْبــَل َمْقَدِم َرُســوِل اهللاَّ
ُلوَن الُعْصَبــَة – َمْوِضٌع ِبُقَباٍء  ــا َقِدَم الُمَهاِجــُروَن اَألوَّ َقاَل: «َلمَّ

َساِلٌم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة، َوَكان َأْكَثَرُهْم ُقْرآًنا». 
ُهْم  ِ صلى اهللا عليه وســلم  َكاَن َيُؤمُّ – َقْبــَل َمْقَدِم َرُســوِل اهللاَّ

َساِلٌم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة، َوَكان َأْكَثَرُهْم ُقْرآًنا». 
ُهْم  ِ صلى اهللا عليه وســلم  َكاَن َيُؤمُّ – َقْبــَل َمْقَدِم َرُســوِل اهللاَّ

ويوضــح العيني مفهــوم أقرؤهم بقولــه: "أعلمهــم ِباْلِقَراَءِة 
َساِلٌم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة، َوَكان َأْكَثَرُهْم ُقْرآًنا». 

ويوضــح العيني مفهــوم أقرؤهم بقولــه: "أعلمهــم ِباْلِقَراَءِة 
َساِلٌم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة، َوَكان َأْكَثَرُهْم ُقْرآًنا». 

َوَكْيِفيَّة َأَداء حروفها ووقوفها َوَما يَتَعلَّق  ِباْلِقَراَءِة".
ويوضــح العيني مفهــوم أقرؤهم بقولــه: "أعلمهــم ِباْلِقَراَءِة 

َوَكْيِفيَّة َأَداء حروفها ووقوفها َوَما يَتَعلَّق  ِباْلِقَراَءِة".
ويوضــح العيني مفهــوم أقرؤهم بقولــه: "أعلمهــم ِباْلِقَراَءِة 

ولذلــك ينبغــي علينــا أن نختار األئمــة في الصــالة على هذا 
َوَكْيِفيَّة َأَداء حروفها ووقوفها َوَما يَتَعلَّق  ِباْلِقَراَءِة".

ولذلــك ينبغــي علينــا أن نختار األئمــة في الصــالة على هذا 
َوَكْيِفيَّة َأَداء حروفها ووقوفها َوَما يَتَعلَّق  ِباْلِقَراَءِة".

األســاس حتــى يجذبــوا الناس للصــالة, فيســتمتعوا بجمال 
الصوت, فيفهموا ما يتلى ويخشعوا في صالتهم.

وأسأل اهللا تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم.

للموضوع تتمة
والحمد هللا رب العالمين

ا�ص�آن �ثاٌء �ط�وح.. و��ك اقجاح��ء �� �عٌن طظ ا�عة�ان

أ�ع �ععئ: ذ�طٌئ ضئ�ى أن
ظسث ا�ص�آن سظعاًظ� �طتجن وا�حص�ء

أ�ع �ععئ: ذ�طٌئ ضئ�ى أن
ظسث ا�ص�آن سظعاًظ� �طتجن وا�حص�ء

أ�ع �ععئ: ذ�طٌئ ضئ�ى أن

ا�ظ��ن طثطعٌط طظ صئدئ طظ ذغظ وظ�ثئ طظ روح، وعع �ة�طا� 
غت�ض شغ بظ�غ� �ئّطا� ا�دسش، وشص صع�� �س���: "َوُ�ِطَص اْ�ِْظَ�ـــ�ُن 
ـــظ َ�ْسٍش"، شغظا��� - َ�ِسغً�ـــ�"، وصع�� أغًدـــ�: "اُ� ا�َِّثي َ�َطَصُضط طِّ

غت�ض شغ بظ�غ� �ئّطا� ا�دسش، وشص صع�� �س���: "َوُ�ِطَص اْ�ِْظَ�ـــ�ُن 
ـــظ َ�ْسٍش"، شغظا��� - َ�ِسغً�ـــ�"، وصع�� أغًدـــ�: "اُ� ا�َِّثي َ�َطَصُضط طِّ

غت�ض شغ بظ�غ� �ئّطا� ا�دسش، وشص صع�� �س���: "َوُ�ِطَص اْ�ِْظَ�ـــ�ُن 

أي ا�دســـش- شغ أوص�ت وظعاٍح ضبغـــ�ة طظ �ظئ�ت تغ��� ا�سدعغئ 

وا�ظ��غئ وا��وتغئ، وسقج ا�ظ��ن ق غ�ضظ أن غضعن إق طظ �قل 
ا�َسْعد إ�� أخض �ضعغظ� و�طصا�، شضغش غضعن ا�َسْعد؟.

شغ جغ�ق ا�اص�غ� ا�ا��غ غةغإ سظ عثا ا�ا��ؤل سدع را��ئ سط��ء 
شط��غظ طخ��� أ�ع �ععئ.

�ص�غ�/ أج��ء خ�خعر:

ِطِإ َرِ�َغ ا� َسْظُ� ت�ِ�غُّ َتْ�َجُة ْ�ُظ َسْئِث اْ�ُ��َّ ا�خَّ
ئ َأَطَظُئ اُفطَّ

د. أت�ث إدرغج سعدة
أجا�ذ ا�تثغ� ا�ح�غش 

وسطعط� ا����سث

، أبو  ِلِب بن هاشــم بن عبد مناف اْلُقَرِشــيِّ اْلَهاِشــِميِّ َحْمــَزُة ْبُن َعْبــِد اْلُمطَّ
َم وأخوه من الرضاعة،  ُعَماَرة، وقيل: أبو َيْعلى، َعمُّ الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
، أبو  ِلِب بن هاشــم بن عبد مناف اْلُقَرِشــيِّ اْلَهاِشــِميِّ َحْمــَزُة ْبُن َعْبــِد اْلُمطَّ
َم وأخوه من الرضاعة،  ُعَماَرة، وقيل: أبو َيْعلى، َعمُّ الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
، أبو  ِلِب بن هاشــم بن عبد مناف اْلُقَرِشــيِّ اْلَهاِشــِميِّ َحْمــَزُة ْبُن َعْبــِد اْلُمطَّ

أرضعتهما ثويبة موالة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين.
هو أســد اهللا، وسيد الشــهداء، ولد قبل الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسنتين، 

أرضعتهما ثويبة موالة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين.
هو أســد اهللا، وسيد الشــهداء، ولد قبل الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسنتين، 

أرضعتهما ثويبة موالة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين.

وقيل: بأربع، وأســلم في الســنة الثانية من البعثة والزم نصر الّنبي َصلَّى اُهللا 
هو أســد اهللا، وسيد الشــهداء، ولد قبل الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسنتين، 
وقيل: بأربع، وأســلم في الســنة الثانية من البعثة والزم نصر الّنبي َصلَّى اُهللا 
هو أســد اهللا، وسيد الشــهداء، ولد قبل الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسنتين، 

َعَلْيِه َوَسلََّم، وقصة إسالمه مشهورة, حيث انتصر للّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 
وقيل: بأربع، وأســلم في الســنة الثانية من البعثة والزم نصر الّنبي َصلَّى اُهللا 
َعَلْيِه َوَسلََّم، وقصة إسالمه مشهورة, حيث انتصر للّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 
وقيل: بأربع، وأســلم في الســنة الثانية من البعثة والزم نصر الّنبي َصلَّى اُهللا 

لّما اعترضه أبو جهل وآذاه وشتمه.
هاجر َرِضَي اهللا َعْنُه إلى المدينة، وآخى الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين 

زيد بن حارثة، وشهد بدًرا، وأبلى بالًء حسًنا، وقتل شيبة بن ربيعة وشارك في 
قتــل عتبة بن ربيعة أو بالعكس، وقتل طعيمة بن عدي، وعقد له الّنبي َصلَّى 
زيد بن حارثة، وشهد بدًرا، وأبلى بالًء حسًنا، وقتل شيبة بن ربيعة وشارك في 
قتــل عتبة بن ربيعة أو بالعكس، وقتل طعيمة بن عدي، وعقد له الّنبي َصلَّى 
زيد بن حارثة، وشهد بدًرا، وأبلى بالًء حسًنا، وقتل شيبة بن ربيعة وشارك في 

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في اإلسالم.
قتــل عتبة بن ربيعة أو بالعكس، وقتل طعيمة بن عدي، وعقد له الّنبي َصلَّى 

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في اإلسالم.
قتــل عتبة بن ربيعة أو بالعكس، وقتل طعيمة بن عدي، وعقد له الّنبي َصلَّى 

استشــهد َرِضَي اهللا َعْنُه بأحد، قتله وحشــي بن حرب الحبشي َرِضَي اهللا َعْنُه، 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في اإلسالم.

استشــهد َرِضَي اهللا َعْنُه بأحد، قتله وحشــي بن حرب الحبشي َرِضَي اهللا َعْنُه، 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في اإلسالم.

وذلك في النصف من شوال سنة ثالث من الهجرة، وكان وحشي يومئذ كافًرا، 
ثم أســلم، وشارك في قتل مســيلمة الكذاب يوم اليمامة، وكان يقول: "قتلت 
خير الناس في الجاهلية وشــر الناس في اإلسالم"، وقصة قتل وحشي لَحْمَزة 
ثم أســلم، وشارك في قتل مســيلمة الكذاب يوم اليمامة، وكان يقول: "قتلت 
خير الناس في الجاهلية وشــر الناس في اإلسالم"، وقصة قتل وحشي لَحْمَزة 
ثم أســلم، وشارك في قتل مســيلمة الكذاب يوم اليمامة، وكان يقول: "قتلت 

رواها اإلمام البخاري.

بعد استشــهاده رأى الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم نســاء عبد األشهل يبكيَن 
هلكاهــّن يوم أحد، فقال: (لكــن َحْمَزة ال بواكي له), "حديث حســن صحيح، 
بعد استشــهاده رأى الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم نســاء عبد األشهل يبكيَن 
هلكاهــّن يوم أحد، فقال: (لكــن َحْمَزة ال بواكي له), "حديث حســن صحيح، 
بعد استشــهاده رأى الّنبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم نســاء عبد األشهل يبكيَن 

رواه ابن ماجه".
ورثاه آنذاك عبد اهللا بن رواحة َرِضَي اهللا َعْنُه فقال:

َبَكْت َعْيِني َوَحقَّ َلَها ُبَكاَها *** َوَما ُيْغِني اْلُبَكاُء َأِو اْلَعِويُل 
ورثاه آنذاك عبد اهللا بن رواحة َرِضَي اهللا َعْنُه فقال:

َبَكْت َعْيِني َوَحقَّ َلَها ُبَكاَها *** َوَما ُيْغِني اْلُبَكاُء َأِو اْلَعِويُل 
ورثاه آنذاك عبد اهللا بن رواحة َرِضَي اهللا َعْنُه فقال:

َعَلى َأَسِد اِإلَلِه َغَداَة َقاُلوا *** َأَحْمَزُة َذاُكُم الرَُّجُل اْلَقِتيُل
َبَكْت َعْيِني َوَحقَّ َلَها ُبَكاَها *** َوَما ُيْغِني اْلُبَكاُء َأِو اْلَعِويُل 

َعَلى َأَسِد اِإلَلِه َغَداَة َقاُلوا *** َأَحْمَزُة َذاُكُم الرَُّجُل اْلَقِتيُل
َبَكْت َعْيِني َوَحقَّ َلَها ُبَكاَها *** َوَما ُيْغِني اْلُبَكاُء َأِو اْلَعِويُل 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َحْمَزة وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 
َعَلى َأَسِد اِإلَلِه َغَداَة َقاُلوا *** َأَحْمَزُة َذاُكُم الرَُّجُل اْلَقِتيُل

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َحْمَزة وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 
َعَلى َأَسِد اِإلَلِه َغَداَة َقاُلوا *** َأَحْمَزُة َذاُكُم الرَُّجُل اْلَقِتيُل

َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َحْمَزة وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 

َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َحْمَزة وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 

لون من الهجران
يقول أبــو توهة: "األمراض العضويــة التي تنتاب 
هــذا البنــاء الترابــي الطينــي، عالجهــا من نفس 
التربــة، ونستشــفه من دعــاء الرســول صلى اهللا 
عليه وســلم: "بسم اهللا، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، 

ليشفى سقيمنا، بإذن ربنا".
ويلفــت النظر إلــى أن أي خلل أو ارتبــاك في حياة 
اإلنســان النفســية أو الروحية, ال يمكــن أن يتأتى 
العالج واالســتطباب منها إال من خــالل الَعْود إلى 
غــذاء الروح, وال شــك أن غــذاء الروح هــو القرآن 
الكريم، لقوله تعالــى: "َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنــا ِإَلْيَك ُروًحا 
غــذاء الروح, وال شــك أن غــذاء الروح هــو القرآن 
الكريم، لقوله تعالــى: "َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنــا ِإَلْيَك ُروًحا 
غــذاء الروح, وال شــك أن غــذاء الروح هــو القرآن 

ْن َأْمِرَنا"، مبيًنا أن الروح المقصودة في اآلية هي  مِّ
الكريم، لقوله تعالــى: "َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنــا ِإَلْيَك ُروًحا 
ْن َأْمِرَنا"، مبيًنا أن الروح المقصودة في اآلية هي  مِّ
الكريم، لقوله تعالــى: "َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنــا ِإَلْيَك ُروًحا 

كتاب اهللا تبارك وتعالى، الذي وصفه منزله بقوله: 
ُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن". "َوُنَنزِّ

كتاب اهللا تبارك وتعالى، الذي وصفه منزله بقوله: 
ُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن". "َوُنَنزِّ

كتاب اهللا تبارك وتعالى، الذي وصفه منزله بقوله: 

ويســتغرب عضــو رابطة علماء فلســطين, من أمر 
النــاس الذين يســتعيضون بالغناء عن هذا األصل 
األصيل والركن الركين الذي عّد ابن القيم -رحمه 
اهللا- ترك االستشفاء به لوًنا من الهجران، وما ذكره 
األصيل والركن الركين الذي عّد ابن القيم -رحمه 
اهللا- ترك االستشفاء به لوًنا من الهجران، وما ذكره 
األصيل والركن الركين الذي عّد ابن القيم -رحمه 

القرآن على لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم: "يا 
رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوًرا".

وبالتالــي ممــا يعيــب -تبًعــا لقوله- النــاس في 
حياتهم, ترك هذا الركن باالستشفاء واالستطباب 
به إلى الغناء بما فيه من وسائل الترفيه والتخفيف 
عما تعانيه النفس اإلنســانية من قلق وتوتر وكلل 

وملل.
التغني بالقرآن مطلوب

ويوضــح أن الملل فــي حياة الناس شــيء طبيعي 
التغني بالقرآن مطلوب

ويوضــح أن الملل فــي حياة الناس شــيء طبيعي 
التغني بالقرآن مطلوب

حتى ال يركن اإلنسان إلى الحياة الدنيا على حساب 
اآلخرة التي وصف اهللا عز وجل أصحاب النعيم فيها 

بقوله: "َال َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًال".
اآلخرة التي وصف اهللا عز وجل أصحاب النعيم فيها 

بقوله: "َال َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًال".
اآلخرة التي وصف اهللا عز وجل أصحاب النعيم فيها 

ويستدرك: "ال نريد أن يفهم القارئ أن الغناء محّرم 
في ديننا، فجميٌل أن نســمع الغناء النظيف العفيف 

بآالٍت محترمة لكن ليس على حساب القرآن الكريم 
النازل من رّب رحيم".

ويشــير إلــى أن ذلــك النوع مــن الغناء لــوٌن من 
التجميــل والتحســين والتجويد للصــوت، مضيًفا: 
"نحن مطالبون بالتغني بالقرآن الكريم كالم ربنا، 
وفق قوله صلى اهللا عليه وســلم: "ليس مّنا َمْن لم 
"نحن مطالبون بالتغني بالقرآن الكريم كالم ربنا، 
وفق قوله صلى اهللا عليه وســلم: "ليس مّنا َمْن لم 
"نحن مطالبون بالتغني بالقرآن الكريم كالم ربنا، 

يتغنَّ بالقرآن".
ويذكر ثناء النبي صلى اهللا عليه وســلم على صوت 
أبو موسى األشعري في قراءة قيام الليل، إذ قال له: 

"لقد أوتيت مزماًرا من مزامير آل داود".
بين الحالل والحرام

ويتابــع أبو توهة: "لــو كان المزمار محرًما لما صّح 
تشــبيه الحالل بالحرام، لكننا نحــذر هنا ونقول إن 
شــفاء القرآن لألرواح واألنفس هو على مدار الوقت 
وحتى انقطــاع النفس، فالترويح بالغنــاء المباح ال 

يكون إال بعد تعب ونصب وكد سحابة النهار، لكن 
ليس على حساب القرآن".

ويشير إلى أن ما تعارف عليه الناس في هذا الزمن 
الكئيب، أن القــرآن عنوان الحزن والشــقاء، وهذه 
طامة وجناية كبرى على الغاية والرســالة من كالم 
اهللا، الذي قال فيه: "لتْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل 

َعَلى اْلَكاِفِريَن".
ويشــدد علــى أن القــرآن الكريــم هو الــذي صنع 
المســلم األول والجيــل األول، والقــرآن تخرج من 
بطون صفحاته ومن رحم دفتيه حضارة إســالمية 
عريقة، انتشــلت اإلنســانية كلها من دمار وهالك 
محقق، وما تشــهده المكتبة العربيــة بل مكتبات 
األمم كلها هــو نتاج للفنون والمعــارف والثقافات 
التي فجرها القرآن الكريــم للقارئ األول في هتافه 

منذ ما يزيد على ألف عام في قوله تعالى :"اقرأ".


