
 علوم القرآن
 في تحز�ب القرآن -رضي هللا عنهم-طر�قة الصحا�ة 

 
كان لهم طر�قة في تحز�ب القرآن الكر�م، فما هي طر�قتهم   -رضي هللا عنهم -سمعت أن الصحا�ة  السؤال:

 في ذلك؟

عل�ه الصالة  -تنطلق من قوله  الصح�حین وغیرهماطر�قتهم في تحز�ب القرآن كما جاء في  :الجواب
/ ومسلم:   5054[البخاري:  »وال تزد  «اقرأ القرآن في س�عٍ  :-رضي هللا عنهما – لعبد هللا بن عمرو  -والسالم
وفي  ،وفي الیوم الثاني خمس في الیوم األول، -�عني من السور-فهم �حز�ون القرآن على ثالث  ،]1159

ل ،وفي السادس ثالث عشرة ،وفي الخامس إحدى عشرة ،وفي الرا�ع تسع ،الثالث س�ع ، وفي السا�ع المفصَّ
ثم   ،والمائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتو�ة في الیوم الثاني ،فال�قرة وآل عمران والنساء في الیوم األول

اإلسراء إلى آخر الفرقان في   ثم من ،یونس وهود و�وسف والرعد وٕابراه�م والحجر والنحل في الیوم الثالث 
ثم من ق إلى   ،ثم من �س إلى ق في الیوم السادس ،ثم من الشعراء إلى �س في الیوم الخامس ،الیوم الرا�ع

الیوم األول والثاني على خمسة أجزاء وفي  ،هذه طر�قتهم في التحز�ب وهي متقار�ة ،الناس في الیوم السا�ع
وعلى هذا التقس�م �قرأ اإلنسان   ،المقصود أنها متقار�ة ، أو تنقص قلیًال ا تز�د قلیًال ال�ق�ة على أر�عة تقر��ً 

 لكفاه  ولو جلس من صالة الص�ح إلى ارتفاع الشمس وزاد على ذلك قلیًال  ،القرآن في س�ع من غیر مشقة
وٕان اقتصر على ارتفاع الشمس وخرج إلى عمله ومهنته ثم جلس مدة �سیرة ر�ع ساعة أو نصف ساعة   ،ذلك

ولكن الحرمان موجود لدى كثیر من   ،دن�اهفي في وقت آخر أكمل حز�ه من غیر أن یتأثر عمله في دینه وال 
 .الناس

«اقرأ القرآن في س�ع بن عمرو لعبد هللا  -عل�ه الصالة والسالم-ق وص�ة النبي طبِّ هذا لمن أراد أن �ُ 
[أبو داود:  «ال �فقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث»ن یز�د ف�قرأ القرآن في ثالث ن السلف مَ ومِ ، »وال تزد
وأما  ،أن �كون دیدنه ذلك الحدیث علىل مَ في أقل وحَ  هلكن �عضهم قرأ و  ،كما جاء في الحدیث  ]1390

ا لألجر والثواب  من قراءة القرآن طل�ً  اكثرون فیهاستغالل المواسم والفرص والمضاعفات واألماكن الفاضلة ف�ُ 
  ، وٕاذا صحب ذلك التدبر والترتیل كان األجر أعظم ،فإن في كل حرف عشر حسنات  ،المرتب على القراءة

 وهللا المستعان.  ،حد وفضل هللا ال �ُ 

 . فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحاد�ة �عد المائتینبرنامج المصدر: 


