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 بسم الله الرحمن الرحيم
الله فال الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده 

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، 
 صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما مزيًدا إلى يوم الدين، أما بعد:

وحكم ما خالق الخلق أجمعين، فيه نبأُ ما قبلنا، وخبُر ما بعدنا، المين، و رب   الع الله   كتاب  فإن  
قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله،  ، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار  نابين

وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال 
، وال تنقضي عجائبه، هو الذي لم ق على كثرة الرد   خل  تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال ي  

ًبا ي  ْهد ي إ ل ى الرُّْشد { من قال به صدق، ومن  ْعن ا قُ ْرآنًا ع ج  تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: }إ نَّا س م 
 .مستقيم   ى إلى صراط  د  جر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه ه  عمل به أُ 
وفضائله القرآن العظيم أوصاف عن  م ٌل وافرةحاديث النبوية جُ ي اآليات القرآنية واألفوإن هذا 

يجعله خالًصا، أن  الله  الكريم  أسأل ، مع ترتيبها وتبويبهاجمع لجملة  منها،  قومر هذا الم وفيوآدابه، 
 . (1)، إن ربي لسميع الدعاءنافًعا، مبارًكا

 فيه الهدى والنور القرآن بيان أن باب

 اْلك ت اُب ال  ر ْيب  ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق ين {.قال ربنا العلي األعلى: }الم ذ ل ك  

يم اُن و ل ك ْن ج ع   ن ا إ ل ْيك  ُروًحا م ْن أ ْمر ن ا م ا ُكْنت  ت ْدر ي م ا اْلك ت اُب و ال  اإْل  ي ْ ل ك  أ ْوح  ْلن اُه نُورًا وقال: }و ك ذ 
 ن  ْهد ي ب ه  م ْن ن ش اُء م ْن ع ب اد ن ا{.

ُلون  خ ب يرٌ ف آم ُنوا وقال: } ا ت  ْعم   {.ب اللَّه  و ر ُسول ه  و النُّور  الَّذ ي أ نْ ز ْلن ا و اللَُّه ب م 
 {.ف الَّذ ين  آم ُنوا ب ه  و ع زَُّروُه و ن ص ُروُه و ات َّب  ُعوا النُّور  الَّذ ي أُْنز ل  م ع ُه أُول ئ ك  ُهُم اْلُمْفل ُحون  وقال: }

وشك أن يأتي رسول ربي ي   إنما أنا بشر  ، أيها الناس...قال: ) عن زيد بن أرقم، أن رسول الله و 
فخذوا بكتاب الله،  ،كتاب الله فيه الهدى والنور  :أولهما ،لينق  فيكم ث    وأنا تارك   ،فأجيب

أذكركم الله في أهل  ،وأهل بيتي) ب فيه، ثم قال:على كتاب الله ورغَّ  فحثَّ  (واستمسكوا به
كتاب ، وفي رواية : )(1)( أخرجه مسلمبيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي

 (.  الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضاللة  

                                 
 kmy424@gmail.comالحظة  على البريد اإللكتروني وآمل اإلفادة عن أي م 1441/صفر/1جمعه في بداية الت كان( 1)

 (.1442(صحيح مسلم )1)
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 القرآن ِذكٌر مبارك بيان أن باب
ا ك ت ابٌ سبحانه قال ذو الملكوت  .أ نْ ز ْلن اُه ُمب ار ٌك ف اتَّب ُعوُه و ات َُّقوا ل ع لَُّكْم تُ ْرح ُمون { : }و ه ذ 

} ب َُّروا آي ات ه  و ل ي  ت ذ كَّر  أُولُو اأْل ْلب اب   .وقال جل اسمه: }ك ت اٌب أ نْ ز ْلن اُه إ ل ْيك  ُمب ار ٌك ل ي دَّ
ا ذ ْكٌر ُمب ار ٌك أ نْ ز ْلن اُه أ ف أ نْ ُتْم ل  وقال:   ُه ُمْنك ُرون {.}و ه ذ 
ْيه  و ل تُ ْنذ ر  أُمَّ اْلُقر ى و م ْن ح ْول ه ا و الَّ وقال:  ا ك ت اٌب أ نْ ز ْلن اُه ُمب ار ٌك ُمص د  ُق الَّذ ي ب  ْين  ي د  ْْم ُنون  }و ه ذ  ذ ين  يُ 

ت ه ْم ُيح اف ظُون {. ْْم ُنون  ب ه  و ُهْم ع ل ى ص ال  ر ة  يُ   ب اآْلخ 
 للمسلمين بشرىووهدى وذكرى  وتثبيت رحمةالقرآن  كر أنِذ باب

: }ُقْل ن  زَّل ُه ُروُح اْلُقُدس  م ْن ر ب  ك  ب اْلح ق   ل يُ ث  ب  ت  الَّذ ين  آم ُنوا و ُهًدى و ُبْشر ى سبحانه قال األعزُّ األكرم
 .ل ْلُمْسل م ين {

ْْم ُنون  أ و ل ْم ي ْكف ه ْم أ نَّا أ نْ ز ْلن ا ع ل ْيك  اْلك ت اب  يُ ت ْ وقال: }  {.ل ى ع ل ْيه ْم إ نَّ ف ي ذ ل ك  ل ر ْحم ًة و ذ ْكر ى ل ق ْوم  يُ 
ًة و ُبْشر ى ل ْلُمْسل م ين { ي انًا ل ُكل   ش ْيء  و ُهًدى و ر ْحم   .وقال: }و ن  زَّْلن ا ع ل ْيك  اْلك ت اب  ت ب ْ

ي  أ قْ و ُم 
ا اْلُقْرآن  ي  ْهد ي ل لَّت ي ه  ُلون  الصَّال ح ات  أ نَّ ل ُهْم أ ْجرًا  وقال: }إ نَّ ه ذ  ْْم ن ين  الَّذ ين  ي  ْعم  ُر اْلُم و يُ ب ش  

 .ك ب يرًا{
تُون  ال}ط  وقال:  ْْ ة  و يُ  ْْم ن ين * الَّذ ين  يُق يُمون  الصَّال  زَّك اة  س ت ْلك  آي اُت اْلُقْرآن  و ك ت اب  ُمب ين * ُهًدى و بُْشر ى ل ْلُم

ر ة    .(1)ُهْم يُوق ُنون { و ُهْم ب اآْلخ 
 هو القرآن فضل الكالمأأحسن الحديث واإلخبار بأن باب 

ْنُه ُجُلوُد الَّذ ين  ي ْخش ْون  ر ب َُّهمْ قال تعالى ذ كره: } ثُمَّ  اللَُّه ن  زَّل  أ ْحس ن  اْلح د يث  ك ت ابًا ُمت ش اب ًها م ث ان ي  ت  ْقش ع رُّ م 
 {.د  و قُ ُلوبُ ُهْم إ ل ى ذ ْكر  اللَّه  ذ ل ك  ُهد ى اللَّه  ي  ْهد ي ب ه  م ْن ي ش اءُ و م ْن ُيْضل ل  اللَُّه ف م ا ل ُه م ْن ه ات ل يُن ُجُلوُدُهْم 

( أخرجه الله كتاب    أما بعد، فإن خير الحديث  ): يقول في خطبته  رسول الله: كان ، قالعن جابر  و 
 .(1)مسلم

، قال: قاو  أحب الكالم إلى الله أربع: سبحان الله، : )ل رسول الله عن سمرة بن جندب 
( أخرجه مسلم وأحمد، ولفظه: والحمد لله، وال إله إال الله، والله أكبر، ال يضرك بأيهن بدأت

                                 
في  فقد أشركه مع نبيه  ،ى، فمن أنعم به عليه ويسره له ليتعلمه ويقرأها وهدً ا وسماه مباركً سمى القرآن نورً قال البيهقي: (1)

كن عنده أكبر وأسنى تم عليه هذه النعمة ولم نع  م المُ فإن لم يعظ    ،جهة اإلنباء والتعليمعمله، وإن كان لم يشركه معه في 
 .(171/ 4شعب اإليمان ). فهو من أجهل الجاهلين ،ا من األموال واألوالدقدرً 

 .(217(صحيح مسلم )1)
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 .(1))أفضل الكالم بعد القرآن...(
 واستمسك به من اعتصم بكتاب اللهيضل  لن البيان أنه باب

* و إ نَُّه ل ذ ْكٌر ل ك  و ل ق ْوم ك  قال  ر اط  ُمْست ق يم  ي  إ ل ْيك  إ نَّك  ع ل ى ص  ْك ب الَّذ ي أُوح  عز وجل: }ف اْست ْمس 
 و س ْوف  ُتْسأ ُلون {. 

* ف أ مَّا الَّذ ين  آم ُنوا ب اللَّه  نُورًا ُمب يًنان ا إ ل ْيُكْم : }ي ا أ ي ُّه ا النَّاُس ق ْد ج اء ُكْم بُ ْره اٌن م ْن ر ب  ُكْم و أ نْ ز لْ تبارك اسمه قالو 
ر اطًا ُمْست ق يًما{. ْنُه و ف ْضل  و ي  ْهد يه ْم إ ل ْيه  ص  ُلُهْم ف ي ر ْحم ة  م   و اْعت ص ُموا ب ه  ف س ُيْدخ 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن قال في خطبة عرفة: )... عن جابر ، أن النبي و 
 .(1)أخرجه مسلم (الله كتاب  اعتصمتم به،  

 األمر بتعلم القرآنباب 
)تعلموا القرآن، وتغنَّوا به، واقتنوه، والذي نفسي : عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله 

 .(3)( أخرجه النسائي في الكبرى، وصححه ابن حبانبيده لهو أشد تفلًتا من المخاض في الع ق ل

  باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه
خيركم من )قال:   لمي، عن عثمان، عن النبيعن أبي عبد الرحمن السُّ بيدة، سعد بن عُ عن 

قال: وذاك  ،عثمان، حتى كان الحجاج مرة  أبو عبد الرحمن في إ   قرأ  ، قال: وأ  (تعلم القرآن وعلمه
إن أفضلكم من تعلم القرآن ) آخر: ، وفي لفظ  أخرجه البخاري .الذي أقعدني مقعدي هذا

 .(4)(وعلمه
 باب ِفي فضل من تعلم ما تيسر من القرآن 

أيكم يحب أن يغدو كل )، ونحن في الصُّفَّة، فقال: عن عقبة بن عامر ، قال: خرج رسول الله 
، وال قطع رحم  ك وم او ييوم  إلى ب ْطحان  أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين   فقلنا:  (؟ن ، في غير إثم 

                                 
 (.14113( مسند أحمد )1137صحيح مسلم )(1)

 (.1112(صحيح مسلم )1)
 (.118( صحيح ابن حبان )7824ائي )(السنن الكبرى للنس3)
تعليم حروفه ومعانيه  (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)خل في معنى قوله: د»( قال شيخ اإلسالم: 7417(صحيح البخاري )4)

 .(13/443) مجموع الفتاوى« وذلك هو الذي يزيد اإليمان ،المقصود األول بتعليم حروفه هو بل تعلم معانيه ،اجميعً 
وتعلُُّم القرآن وتعليُمه يتناوُل تعلُّم حروفه وتعليم ها، وتعلُّم  معانيه وتعليم ها، وهو أشرُف ق ْسم ي تعلُّمه »القيم: وقال ابن 

د وتعليمه؛ فإنَّ المعنى هو المقصود، واللفُظ وسيلٌة إليه، فتعلُّم المعنى وتعليُمه تعلُُّم الغاية وتعليُمها، وتعلُُّم اللفظ المجرَّ 
 (.141/ 1مفتاح دار السعادة ) «تعلُُّم الوسائل وتعليُمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائلوتعليُمه 
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أ آيتين من كتاب أ و يقر  ل مأفال يغدو أحدكم إلى المسجد في ع)قال:  ،يا رسول الله، ُنحبُّ ذلك
، وأربع  خير له من أربع   ، ومن الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثالث  خير له من ثالث 

 . (1)أخرجه مسلم (أعدادهن من اإلبل
ًرا أ و ي عل  م ه ، كان  له    م ن غ د ا»قال:  وعن أبي أمامة، عن النبي  ي ْ د  ال  ي ر يد إ الَّ أ ن ي تع لَّم  خ  إ ل ى الم سج 

أخرجه الطبراني والحاكم، وصححه، وقال الذهبي: على شرط البخاري، وقال « كأ جر  ح اج   ت امًّا حجَّت ه  
 .(1)العراقي إسناده جيد

 مه الكتابمن دعا لغيره بقوله: اللهم علِّباب 

 .(3)( أخرجه البخاريمه الكتاباللهم عل   )وقال:  ، قال: ضمني رسول الله ،باس  عن ابن ع
 من قرأ القرآن روأجبيان باب 

رًّا و ع ال   ة  و أ نْ ف ُقوا م مَّا ر ز قْ ن اُهْم س  ل ْن ن ي ًة ي  ْرُجون  ت ج ار ًة قال تعالى: }إ نَّ الَّذ ين  ي  ت ُْلون  ك ت اب  اللَّه  و أ ق اُموا الصَّال 
  {.ل يُ و ف  ي  ُهْم أُُجور ُهْم و ي ز يُدُهْم م ن ف ْضل ه  إ نَُّه غ ُفوٌر ش ُكورٌ  .ت  ُبور  

فله به حسنة،  ،ا من كتاب اللهمن قرأ حرفً ):  ل: قال رسول الله ا، قعبد الله بن مسعود  عن و 
أخرجه  (وميم حرف ،والم حرف ،الم حرف، ولكن ألف حرف :والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول

 .(4)«ووقفه بعضهم عن ابن مسعود   ،رفعه بعضهم»الترمذي، وقال: 
 نزول السكينة لقراءة القرآنذكر باب 

م، فإذا ضبابة، أو قرأ رجل الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فسلَّ  ، قال:لبراء بن عازب  اعن 
 .(7)أخرجاه (فإنها السكينة نزلت للقرآن ؛قرأ فالنا  )فقال: ، سحابة غشيته، فذكره للنبي 

 ة لقراءة القرآنمالئكنزول ال ذكر باب
ْرب ده، إذ جالْت فرسه، فقرأ، ثم عن أبي سعيد  الخدري، أن ُأسيد بن ُحض   ير  بينما هو ليلًة يقرأ في م 

                                 
 م.بطحان والعقيق: موضعان بالمدينة، والكوماء من اإلبل: العظيمة السناو  .(243(صحيح مسلم )1)

(: 78/ 1ذري في الترغيب والترهيب )( وقال المن1387/ 1( تخريج أحاديث اإلحياء )311( المستدرك )7473(المعجم الكبير )1)
/ 1(: رجاله موثقون كلهم، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )113/ 1إسناده ال بأس به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )

 (: حسن صحيح.14
والمراد بالتعليم ما هو أعم من  ،ألن العرف الشرعي عليه ؛القرآن :المراد بالكتاب»: ابن حجر  قال  (77صحيح البخاري )(3)

 .(174/ 1فتح الباري )« حفظه والتفهم فيه

 (.1814(جامع الترمذي )4)

 .(787صحيح مسلم ) (3114(صحيح البخاري )7)
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جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أيًضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل 
لظُّلة فوق رأسي فيها أمثال السُّرج، ع رجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله ا

 فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في م ْرب دي، إذ جالت فرسي، فقال ،
ابن اقرأ : )( قال: فقرأت، ثم جالت أيًضا، فقال رسول الله اقرأ ابن حضير  : )رسول 
( قال: فانصرفت، اقرأ ابن حضير  : )( قال: فقرأت، ثم جالت أيًضا، فقال رسول الله حضير  

وكان يحيى قريًبا منها، خشيت أن ت ط أ ه، فرأيت مثل الظُّلة فيها أمثال السُّرج، عرجت في الجو حتى 
يراها  تلك المالئكة كانت تستمع لك، ولو قرأت  ألصبحتْ : ) ما أراها، فقال رسول الله

 .(1)( أخرجه البخاري ُمع لًقا، ومسلم موصواًل الناس ما تستتر منهم
 ثل المؤمن الذي يقرأ القرآنباب َم

ة، طعمها طيب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، كاألترج  قال: ) عن أبي موسى، عن النبي 
وال ريح لها، وم ث ل  وريحها طيب، والمؤمن الذي ال يقرأ القرآن، ويعمل به، كالتمرة طعمها طيب

المنافق الذي يقرأ القرآن، كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، وم ث ل المنافق الذي ال يقرأ 
 .(1)( أخرجاه، واللفظ للبخارير وريحها مرالقرآن، كالحنظلة، طعمها م  

 وخاصته الله أهُلهم أهل القرآن  البيان أن باب
قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال:  ،(أهلين من الناسإن لله : )قال: قال رسول الله  ،عن أنس  

 هإسناد ، وقال العراقي:( أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجههم أهل القرآن، أهل الله وخاصته)
 .(3)حسن

 هم العاملون بهأهل القرآن البيان أن باب 

ه الذين كانوا القيامة وأهل  يؤتى بالقرآن يوم )، يقول: ل: سمعت النبي اواس بن سمعان قالنَّ عن 
ما نسيتهن  ثالثة أمثال    ، وضرب لهما رسول الله(عمران البقرة، وآل   مه سورة  قد  ت   (4)يعملون به

                                 
 ( وترجم عليه البخاري: باب نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن.781( صحيح مسلم )7412(صحيح البخاري )1)
 (.787( صحيح مسلم )7478)(صحيح البخاري 1)
الترغيب في لمنذري اوقال  (313المغني عن حمل األسفار )ص (117سنن ابن ماجه ) (7877(السنن الكبرى للنسائي )3)

 .صحيح رجاله موثقون هإسناد: (18/ 1مصباح الزجاجة )، وقال البوصيري في صحيح هإسناد: (131/ 1والترهيب )

أنهم كانوا  ،حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي »قال:  السُّلمي، عن أبي عبد الرحمن (13421) أحمدأخرج (4)
، فال يأخذون في العشر األخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا: عشر آيات   يقترئون من رسول الله 

ه وسيلة إلى ه وحفظُ ره والفقه فيه والعمل به، وتالوتُ فهمه وتدب :المقصود من القرآنوقال ابن القيم: «. فعلمنا العلم والعمل
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 من طير   زقان  ق، أو كأنهما ح  رْ تان سوداوان بينهما ش  لَّ كأنهما غمامتان، أو ظ  )، قال: بعدُ 
 .(1)ملأخرجه مس (ان عن صاحبهما، تحاجَّ صوافَّ 

 القرآن حجٌة للعاملين بهباب 
)الطُّهور شطر اإليمان، والحمد لله تمأل : قال: قال رسول الله ، األشعري عن أبي مالك  

الميزان، وسبحان الله والحمد لله تمآلن أو تمأل ما بين السماوات واألرض، والصالة نور، 
فبايع نفسه والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو 

 .(1)أخرجه مسلم فمعتقها أو موبقها(

   لصاحبه القرآن شفاعةباب 
فإنه يأتي يوم القيامة  ؛وا القرآنؤ اقر )، يقول: مامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله أُ عن أبي 

فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما  ؛البقرة، وسورة آل عمران :وا الزهراوينؤ ا ألصحابه، اقر شفيعً 
وا ؤ اقر  ،، تحاجان عن أصحابهماصوافَّ  من طير   قان  رْ غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما ف  

 .(3)أخرجه مسلم (لةط  فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال تستطيعها الب   ؛سورة البقرة
م القيامة، يقول: يا رب قد كنت أمنعه نعم الشفيع القرآن لصاحبه يو »قال: أنه عن أبي هريرة، و 

حلى حلة رب زده، قال: في   لبس حلة الكرامة، فيقول: أيْ شهوته في الدنيا فأكرمه، قال: في  
رب زده، قال: فيكسى تاج الكرامة، فيقول: يا رب زده، قال: فيرضى  الكرامة، فيقول: أيْ 

أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي هكذا موقوفًا، وأخرجه  «فليس بعد رضى الله عنه شيء ،نهع

                                                                                                     
وأما من حفظه ولم ، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب   ،معانيه

 .(1/317زاد المعاد ) يفهمه ولم يعمل بما فيه، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.

إذ  ؛ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته: (7/14)في جامعه الترمذي قال  (247)(صحيح مسلم 1)
 .داللة أنه يجيء ثواب العمل يهف (وأهله الذين يعملون به في الدنياوله: )ق

سأل فيها عنه،  لتي تُ لك في المواقف ا نواهيه كان حجَّةً  أوامره واجتنبت   إذا امتثلت  »قال القرطبي: ( 113(صحيح مسلم )1)
/ 1المفهم )« حتج  به عليككمسألة الملكين في القبر، والمسألة عند الميزان، وفي عقبات الصراط، وإن لم تمتثل ذلك اُ 

477). 
لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما )غمامتان أو   ؛سميتا الزهراوين: (1/84)ه شرحفي  النوويقال ( 244(صحيح مسلم )3)

 وغيرهما )فرقان( قطيعان وجماعتان ة  ب ر وغ   سحابة   ، منكل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه  :الغمامة والغياية نهما غيايتان(كأ
  .وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء ،جمع صافة   (صواف)
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 .(1)وله حكم الرفع: وقال ابن حجر  ، هفالترمذي مرفوًعا وموقوفًا، وصوَّب وق
 أن يكونوا عليه من الُخلقالقرآن ما ينبغي ألهل ذكر باب 

ْمنين أنبئيني عن خُ »ل: افقأنه سأل عائشة، ، سعد بن هشام  عن  ، لق رسول الله يا أم الم
: سعدٌ  قال. كان القرآن   لق نبي اللهقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خُ 

 .(1)أخرجه مسلم «حتى أموت ا عن شيء  فهممت أن أقوم وال أسأل أحدً 
 باب اغتباط صاحب القرآن

ال حسد إال في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو قال: ) عن أبي هريرة، أن رسول الله 
وه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن، فعملت يتل

مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مااًل فهو ي هلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
 .(3)( أخرجه البخاريفالن، فعملت مثل ما يعمل

 رةَفبكونه مع السَّذكر تفضل الله على الماهر بالقرآن باب 
مع السفرة  ،ثل الذي يقرأ القرآن، وهو حافظ لهم  ): عن عائشة، قالت: قال رسول الله 

، واللفظ أخرجاه (فله أجران ،الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد
: )للبخاري  .(4)(الماهر بالقرآن، ولفظ مسلم 

                                 
. وقال ابن إسناده حسن( وقال محققه: 3374سنن الدارمي ) (1817الترمذي ) جامع (34447(مصنف ابن أبي شيبة )1)

وصححه الشيخ مقبل الوادعي. « وإن كان وقفه أصح ،هذا له حكم المرفوع: »(412/ 1لسان الميزان )حجر  في 
 .(171الشفاعة )ص

 .(741صحيح مسلم )(1)
(: الحسد هنا 1/117( وترجم عليه: باب اغتباط صاحب القرآن. قال ابن حجر  في فتح الباري )7411(صحيح البخاري )3)

ة، وأطلق الحسد عليها مجازًا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا هو الغبط
، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه: }ف  ْلي  ت  ن اف س  اْلُمت  ن اف ُسون {... فكأنه قال في الحديث: ال غبطة يسمى منافسةً 

ليتني أوتيت قوله: ) ،ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطةوم ...أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين األمرين
 مثل ما أوتي فالن...(.

يحتمل أن يكون  :قال القاضي»: (24/ 1شرح النووي على مسلم )في  (782صحيح مسلم )( 4837(صحيح البخاري )4)
من حمل كتاب الله  ،التصافه بصفتهم ؛مالئكة السفرةا للمعنى كونه مع المالئكة أن له في اآلخرة منازل يكون فيها رفيقً 

أي: خلقهم كريم { ك ر ام  ب  ر ر ة  }وقوله: »وقال ابن كثير: « وسالك مسلكهم ،راد أنه عامل بعملهمويحتمل أن يُ  ،تعالى
وأقواله على حسن شريف، وأخالقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله 

 .(311/ 2السداد والرشاد. تفسير ابن كثير )
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 اننالقرآن من الِج صاحبمنازل ذكر ي فباب 
كما    ،ورتل قال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق  ي):  ، قال: قال رسول اللهعن عبد الله بن عمرو  

 والترمذي أبو داودو  أحمد أخرجه (تقرؤها زلك عند آخر آية   كنت ترتل في الدنيا، فإن من
 .(1)والحاكم ابن حبانو  الترمذي وصححه، والنسائي

 وعال بأنه ال يعذب من وعى القرآنباب ذكر تفضل الله جل 
ا قة، فإن الله ال يعذب قلبً وا القرآن، ال تغرنكم هذه المصاحف المعلَّ ؤ اقر : »قالأمامة،  يأبعن 

 .(1)ال يثبتمرفوًعا، و روي و  .صحيح هإسناد: ابن حجر  ، وقال أخرجه ابن أبي شيبة «وعى القرآن
 أهل القرآنكرام إالندِب إلى باب 

إكرام ذي الشيبة  :إن من إجالل الله):  قال: قال رسول الله ،األشعريعن أبي موسى 
أخرجه  (ذي السلطان المقسط غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام   ،القرآن المسلم، وحامل  

 .(3)أبو داود، وحسَّنه النووي والذهبي وابن حجر  
 باب تقديم األكثر قرآًنا لإلمامة

، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما بماء  م م رَّ النَّاس  كنا »مة، قال: عن عمرو بن سل  
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ  للناس؟

ه، ، فيقولون: اتركوه وقوم  بإسالمهم الفتح   مُ وَّ في صدري، وكانت العرب تل   رُّ ق  ذلك الكالم، وكأنما ي   
أبي  ر  د  بإسالمهم، وب   فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم  

صلوا صالة كذا )ا، فقال: حقًّ   من عند النبي -والله   -قال: جئتكم ،قومي بإسالمهم، فلما قدم
كم وليؤم  كم، في حين كذا، وصلوا صالة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحد  

                                 
المستدرك  (1814جامع الترمذي ) (2441السنن الكبرى للنسائي )( 1414سنن أبي داود ) (1788(مسند أحمد )1)

كان يقرؤها في   ذكر البيان بأن آخر منزلة القارئ في الجنة تكون عند آخر آية   ( وقال:711صحيح ابن حبان ) (1434)
 .الدنيا

قال األلباني في  (1184) الرزي في فوائده امٌ تمَّ والمرفوع أخرجه  (78/ 8فتح الباري ) (34731مصنف ابن أبي شيبة )(1)
أي حفظه وتدبره وعمل  «وعى القرآن»قوله: »: (11/ 1فيض القدير )قال في  «اجدًّ  ضعيفٌ »: (387/ 1الضعيفة )

 «.له فمن حفظ ألفاظه وضيع حدوده فهو غير واع   ،بما فيه

وقال ابن  (1/144التلخيص الحبير ) (4/717ميزان االعتدال ) (134)ص رياض الصالحين (4243(سنن أبي داود )3)
 هإسناد: »(3/1177حياء )اإلتخريج أحاديث  في قال العراقيو  «جيد هإسناد: »(1/334اآلداب الشرعية )مفلح  في 

 .«حسن
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ما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين ا مني، ل  فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنً  (اأكثركم قرآنً 
صت عني، فقالت لَّ ردة، كنت إذا سجدت تق  بُ  سنين، وكانت عليَّ  أو سبع   أيديهم، وأنا ابن ست   

فرحي  ا، فما فرحت بشيء  قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصً  ت  سْ : أال تغطوا عنا ا  امرأة من الحي   
إال كنت  م  رْ ا من ج  فما شهدت مجمعً » ، زاد أحمد وأبو داود:البخاري أخرجه .«بذلك القميص

 .(1)«هم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذاإمام  
 في القبرباب تقديم األكثر قرآًنا 

أيهم )، ثم يقول: واحد   في ثوب   يجمع بين الرجلين من قتلى أحد    كان النبي»، قال: جابر  عن 
أنا شهيد على هؤالء يوم )مه في اللحد، وقال: شير له إلى أحدهما قدَّ ، فإذا أُ (ا للقرآنأكثر أخذً 

 .(1)أخرجه البخاري «عليهم صلَّ لوا، ولم يُ ، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسَّ (القيامة
 فضل قراءة القرآن في الصالة ذكر باب

أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثالث ):  رسول اللهعن أبي هريرة، قال: قال 
يقرأ بهن أحدكم في صالته، خير له من  فثالث آيات  )قلنا: نعم، قال:  (ن؟ما  س   ظام  ع   فات  ل  خ  

 .(3)أخرجه مسلم (مان  س   ظام  ع   فات  ل  ثالث خ  
من  من قام بمائة آيٍة ِبْتَكو ،نفي الغفلة عمن قام الليل بعشر آياٍتباب 

 من المقنطرين القانتين، ومن قامها بألٍف
لم يكتب من الغافلين،  ،من قام بعشر آيات  ): قال: قال رسول الله  ،عن عبد الله بن عمرو  

أخرجه أبو داود،  (ريننط  تب من المق  ك    ،تب من القانتين، ومن قام بألف آية  ك    ،ومن قام بمئة آية  
 .(1)وصححه ابن حبان

                                 
 (.727سنن أبي داود ) (14331مسند أحمد )( 4341(صحيح البخاري )1)

م على ق لقارئ القرآن الذي خالط لحمه ودمه وأخذ بمجامعه، أن يقدَّ وحُ : »القسطالنيقال  (1343صحيح البخاري )(1)
 .(441/ 1إرشاد الساري )« غيره في حياته في اإلمامة، وفي مماته في القبر

وترجم على الحديث عياٌض والنووي: باب فضل قراءة القرآن في . الحوامل من اإلبل (فاتل  ( )الخ  241) (صحيح مسلم3)
مجموع وقال شيخ اإلسالم ) «اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصالة(: »177قال النووي في التبيان )صو  الصالة.
من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي  قراءة القرآن في الصالة أفضل منها خارج الصالة، وما ورد(: »13/121الفتاوى 

ما يحصل للقلب صالة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ل  ألن ال(: »3/138الفتوحات الربانية )وفي  «أعظم مما يتناول غير ه
فيها من الخشوع والخضوع، وال شك أن في القراءة مع ذلك استغراق القلب في تدبر القرآن الموجب لمزيد اإلقبال على 

 «.تعالى، والتخلق باألخالق العليَّة ما ليس في القراءة خارجهاالله 
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من حافظ على هؤالء الصلوات المكتوبات لم يكتب ):  قال: قال رسول اللهعن أبي هريرة، و 
واللفظ  ،أخرجه ابن خزيمة والحاكم (تب من القانتينك    مائة آية   من الغافلين، ومن قرأ في ليلة  

 .(1)له
 على ذلك حرص النبي  وبيان لقرآنالستماع لا فضيلة باب

ْْم ُنون   ا اْلُم انًا و ع ل ى قال سبحانه: }إ نَّم  ل ْت قُ ُلوبُ ُهْم و إ ذ ا تُل ي ْت ع ل ْيه ْم آي اتُُه ز اد تْ ُهْم إ يم  الَّذ ين  إ ذ ا ذُك ر  اللَُّه و ج 
ْم ي  ت  و كَُّلون   ْْم ُنون  ح ق اً ل ُهْم  *ر ب  ه  د ر ج اٌت ع ْند  ر ب  ه ْم الَّذ ين  يُق يُمون  الصَّالة  و م مَّا ر ز قْ ن اُهْم يُ ْنف ُقون  أُول ئ ك  ُهُم اْلُم

 .{و م ْغف ر ٌة و ر ْزٌق ك ر يمٌ 
ْْم ُنون * و إ ذ ا قُر ئ  اْلُقْرآُن ف اْست م ُعوا ل ُه و   ٌة ل ق ْوم  يُ  ا ب ص ائ ُر م ْن ر ب  ُكْم و ُهًدى و ر ْحم  ُتوا ل ع لَُّكْم وقال: }ه ذ  أ ْنص 

 .(3)تُ ْرح ُمون {

 الو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارً ): قال له أن النبي  عن أبي موسى،و 
  .(4)أخرجاه (من مزامير آل داود

أين  )بعد العشاء، ثم جئت، فقال:  ليلةً  على عهد رسول الله  عن عائشة، قالت: أبطأتُ و 
، قالت: من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد   قلت: كنت أسمع قراءة رجل   (؟كنت  

هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله )، فقال: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إليَّ 
أخرجه ابن ماجه، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقال ابن كثير :  (الذي جعل في أمتي مثل هذا

                                                                                                     
. وقال ابن ذكر نفي الغفلة عمن قام الليل بعشر آيات   ( وترجم عليه:1771صحيح ابن حبان ) (1382) (سنن أبي داود1)

 .«لشواهده ؛والحديث حسن في الجملة(: »3/174حجر  في نتائج األفكار )

أحمد وله شاهد عند  (178/ 1في الصحيحة ) األلباني وصححه( 1114المستدرك )( 1141صحيح ابن خزيمة )(1)
 .(13وانظر: تخريج الذكر والدعاء ) ( من حديث تميم الداري،11872)

 ئ  بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول الله جل ذكره: }و إ ذ ا قُر   ما الرحمة إلى أحد  (: »37في لمحات األنوار للغافقي )ص(3)
ُتوْا ل ع لَُّكْم تُ ْرح ُمون { ُعوْا ل ُه و أ نص  رئ عليه القرآن ن قُ م  وقال ابن القيم:  «من الله سبحانه وتعالى واجبةٌ  ولعلَّ  اْلُقْرآُن ف اْست م 

ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه ، فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به، فإذا حصل له ذلك السماع
ا  تلى كتاب الله، فإنه ينال خيرً ن الزم على هذين األمرين حين يُ م  »وقال السعدي:  (488/ 1مدارج السالكين ) .على قلبه

في دينه، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل  ا، وبصيرةً ى متزايدً ا، وهدً ا متجددً ا مستمرًّ ا، وإيمانً ا غزيرً ا وعلمً كثيرً 
ي  عليه الكتاب،

تيسير  «فلم يستمع له وينصت، أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير ذلك على أن من تُل 
 .(314)ص الكريم الرحمن

 ابن حجر  . قال باب حسن الصوت بالقراءة للقرآنترجم عليه البخاري:  (783( صحيح مسلم )7442صحيح البخاري )(4)
 .«أطلق اسمه على الصوت للمشابهة ،وأصله اآللة ،الصوت الحسن :والمراد بالمزمار: »(8/83فتح الباري )في 
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 .(1)إسناده جيد، وحسَّنه ابن حجر  
في األمر من أمر المسلمين، وإنه  ال يزال يسمر عند أبي بكر   كان رسول الله »قال: ، عن عمرو 

، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام  ، وأنا معه، فخرج رسول اللهسمر عنده ذات ليلة  
ه أن يقرأ القرآن من سرَّ ): يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه، قال رسول الله  رسول الله 

 قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله  (ى قراءة ابن أم عبد  نزل، فليقرأه علا كما أ  رطبً 
فغدوت إليه ألبشره الله ألغدون إليه فألبشرنه، قال عمر: و  (تعطه لْ تعطه، س   لْ س  )يقول له: 

أخرجه « قط إال سبقني إليه إلى خير  ليه فبشره، وال والله ما سابقته قد سبقني إ فوجدت أبا بكر  
 .(1)، وأقرَّه الذهبيالحاكمو زيمة وصححه ابن خ ،أحمد

إذا قعدوا يتحدثون كان حديثهم  كان أصحاب رسول الله »عن أبي سعيد الخدري، قال: و 
أخرجه ابن سعد   «من القرآن ، أو يقرأ رجل سورةً  فيقرأ عليهم سورةً الفقه، إال أن يأمروا رجاًل 

 .(3)الذهبي، وأقره صحيح على شرط مسلم  والحاكم، وقال: 
 الباب أيًضا: حديث ابن مسعود  اآلتي. وفي

 القرآنب تأثًُُّراباب البكاء 
رُّ قال تبارك وتعالى: } ْن ق  ْبل ه  إ ذ ا يُ ت ْل ى ع ل ْيه ْم ي خ  ُنوا إ نَّ الَّذ ين  أُوُتوا اْلع ْلم  م  ْْم  ُنوا ب ه  أ ْو ال  تُ  ون  ُقْل آم 

رُّون  ل أْل ْذق ان  ي  ْبُكون  و ي ز يُدُهْم  *ْعُد ر ب  ن ا ل م ْفُعواًل و ي  ُقوُلون  ُسْبح ان  ر ب  ن ا إ ْن ك ان  و   *ل أْل ْذق ان  ُسجًَّدا و ي خ 
  {.ُخُشوًعا

 {.إ ذ ا تُ ت ْل ى ع ل ْيه ْم آي اُت الرَّْحم ن  خ رُّوا ُسجًَّدا و بُك يًّاوقال: }

، قلت: يا رسول الله، آقرأ عليك، وعليك (اقرأ عليَّ ): قال لي النبي »، قال: بن مسعود  اعن و 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه اآلية:  (حب أن أسمعه من غيريإني أ  )قال:  ؟نزلأُ 

يًدا{، قال:  ُْال ء  ش ه  ن ا ب ك  ع ل ى ه  ئ ْ ن ا م ْن ُكل   أُمَّة  ب ش ه يد  و ج  ئ ْ فالتفت  (حسبك اآلن)}ف ك ْيف  إ ذ ا ج 

                                 
 وقال البوصيري في (117/ 3نتائج األفكار )( 13/ 1تفسير ابن كثير )  (7441( المستدرك )1332سنن ابن ماجه )(1)

 «.هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» : (1/172مصباح الزجاجة )

أهل المعرفة  السماع القرآني سماعُ »قال ابن القيم:  (1283المستدرك ) (1171صحيح ابن خزيمة ) (177(مسند أحمد )1)
ى بها القلوب ومعارف وعلوم تتغذ وإشارات   ويحصل لألذهان الصافية من معان   ،مستقيمبالله، واالستقامة على صراطه ال

 .(321/ 1مدارج السالكين ) «يصل نعيمها إلى القلوب واألرواح روحانيةً  جد بها لذةً تف ،المشرقة بنور األنس

 (.311المستدرك ) (374/ 1(الطبقات الكبرى )3)
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  .(1)أخرجاه «فإذا عيناه تذرفان إليه،
 هاربيُعتكون طمأنينة القلوب والقرآن ب أن ما جاء باب

}و ي  ُقوُل الَّذ ين  ك ف ُروا ل ْوال أُْنز ل  ع ل ْيه  آي ٌة م ْن ر ب  ه  ُقْل إ نَّ اللَّه  ُيض لُّ م ْن ي ش اُء و ي  ْهد ي قال جل اسمه: 
 .للَّه  ت ْطم ئ نُّ اْلُقُلوُب{آم ُنوا و ت ْطم ئ نُّ قُ ُلوبُ ُهْم ب ذ ْكر  اللَّه  أ ال ب ذ ْكر  اإ ل ْيه  م ْن أ ن اب  * الَّذ ين  

ما أصاب أحًدا قطُّ هم  وال حزن، فقال: اللهم إني : )عن ابن مسعود ، قال: قال رسول الله و 
ألك عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض  فيَّ حكمك، عدل في قضاؤك، أس

بكل اسم  هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحًدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو 
الء حزني، استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وج  

( قال: فقيل: يا رسول الله، أال وذهاب همي، إال أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرًحا
( أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمهاقال: )نتعلمها؟ ف

 .(1)وابن القيم، وحسَّنه ابن حجر  

 القرآن  باب تعاهد
لة، إن عاهد ل صاحب القرآن كمثل اإلبل المعقَّ ث  إنما م  )، قال:  بن عمر، أن رسول اللهاعن 

وإذا قام صاحب ) زاد مسلم في طريق  أخرى:، (3)أخرجاه (عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

                                 
 .حسبك :باب قول المقرئ للقارئ ومن تراجم البخاري على الحديث: (244صحيح مسلم ) (7474(صحيح البخاري )1)

يكون أحضر من السامع قد قال القرطبي:  .باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره .باب البكاء عند قراءة القرآن
 (417/ 1المفهم ). وفيه: بيان سنة قراءة الطالب على الشيخ. القارئ؛ الشتغال القارئ بالقراءة وكيفيتها

( نتائج األفكار 421( الجواب الكافي )ص1277( المستدرك )871( صحيح ابن حبان )3711(مسند أحمد )1)
ن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، سأله أ(: »...4/128زاد المعاد )اين القيم في  ( قال4/144)

وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء  همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء، ويعيد البدن إلى 
إذا صدق العليل في  صحته، واعتداله وأن يجعله لحزنه كالجالء الذي يجلو الطُّبوع واألصدئة، وغيرها، فأ ْحر  بهذا العالج

وقوله: )أن تجعل (: »177وقال في شفاء العليل )ص« استعماله أن يزيل عنه داءه، ويُعقبه شفاًء تامًّا وصحًة وعافيةً 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري( يجمع أصلين: الحياة والنور؛ فإن الربيع هو المطر الذي يحيي األرض فينبت الربيع، فيسأل 

يده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روًحا للعالمين ونورًا وحياًة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي الله بعبوديته وتوح
وانظر شرح الحديث في  «به األرض ونورًا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها األرض، والحياة والنور جماع الخير كله...

 .(8/117جامع المسائل )

الظاهر أن المراد بصاحب : (3/141طرح التثريب )قال العراقي في  (728حيح مسلم )ص (7431(صحيح البخاري )3)
 الذي يداوم على: (8/78فتح الباري )في  ابن حجر  وقال  .(وإذا لم يقم به نسيه) قوله: ويدل لذلك ،حافظه :القرآن
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 .(ره، وإذا لم يقم به نسيهك  والنهار ذ   فقرأه بالليل ،القرآن
ًيا من صدور : )قال النبي أن ابن مسعود ، وسيأتي حديث  استذكروا القرآن؛ فإنه أشد تف ص  
 .(الرجال من الن َّع م
 قضائه إذا فاتعلى حزبه من القرآن بالليل و ةحافظالمفي جاء باب ما 

منه، فقرأه فيما بين صالة  به، أو عن شيء  زْ من نام عن ح  ):  ل: قال رسول اللهاق ،عمرعن 
 .(1)أخرجه مسلم (تب له كأنما قرأه من الليلالفجر، وصالة الظهر، ك  

 .لألشعريين، وسيأتي  النبي    مدح  حديُث أيًضا:  قراءة القرآن بالليلوفي 

 لقارئ القرآن جل جالله باب استماع الله
حسن الصوت  ما أذن لنبي    ن الله لشيء  ذ  ما أ  )يقول:   عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله

 .(1)أخرجاه (يتغنى بالقرآن، يجهر به
ا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن نً أشد أذ   لله  ): ، قال: قال رسول الله بيد  الة بن عُ ض  عن ف  و 

( أخرجه ابن ماجه، وقال ابن كثير : إسناده جيد، وقال نتهيْ ينة إلى ق   يجهر به من صاحب الق  
 .(3)الذهبي: منقطع

 القرآنالتغني ب باب

                                                                                                     
 :أي (لةالمعقَّ ) :قوله. و قت عليهوش ،فإذا هجره ثقلت عليه القراءة ،ويسهل عليه قراءته ،يذل له لسانهتالوة القرآن 

شبه درس القرآن واستمرار تالوته بربط البعير الذي يخشى منه  ،وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير ،المشدودة بالعقال
كر وخص اإلبل بالذ    ،ا بالعقال فهو محفوظكما أن البعير ما دام مشدودً   ،فالحفظ موجود ،افما زال التعاهد موجودً  ،الشراد

 .وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة ،األنها أشد الحيوان اإلنسي نفورً 

/ 4شرح المشكاة ) .كالورد  ،أو صالة   نفسه من قراءة   ىما يجعله الرجل عل : الحزب:يبيلط   اقال  (747(صحيح مسلم )1)
1117). 

حث  . وفيهما استمع أي: (ما أذن): (7/74المفهم )قال القرطبي في  (781صحيح مسلم )( 7414(صحيح البخاري )1)
 هتفسير في  ابن كثير  وقال  .القارئ على إعطاء القراءة حقها من ترتيلها، وتحسينها، وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن

ْمنين أعظم،   ،برهم وفاجرهم ،وهو سبحانه وتعالى، يسمع أصوات العباد كلهم: (1/78) ولكن استماعه لقراءة عباده الم
ْنُه م ْن قُ ْرآن  و ال ت  ْعم ُلون  م ْن ع م ل  إ ال ُكنَّا ع ل ْيُكمْ  ُلو م   ُشُهوًدا إ ْذ تُف يُضون  ف يه {، كما قال تعالى: }و م ا ت ُكوُن ف ي ش ْأن  و م ا ت  ت ْ

 .العظيم كما دل عليه هذا الحديث  ،ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ

النهاية في غريب قال في  (481/ 1مختصر تلخيص الذهبي )( 1/78تفسير القرآن العظيم ) (1344(سنن ابن ماجه )3)
تكلم بالقرآن يأذن والله سبحانه وهو الذي » قال ابن القيم: «ت أو لم تغناألمة غنَّ  نة:يْ الق  »: (137/ 4الحديث واألثر )

 .(112روضة المحبين )ص «ته لسماع كالمه منهالحسن الصوت من محب ئويستمع للقار 
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، وزاد (بالقرآن ليس منا من لم يتغنَّ ): عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 
 .(1)أخرجه البخاري (يجهر به)غيره: 

أخرجه الخمسة إال  (زينوا القرآن بأصواتكم): ل الله قال: قال رسو  ،عن البراء بن عازب  
 .(1)والحاكم الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان
  به وإحياء البيتبالقرآن باب الجهر 

إني ألعرف أصوات رفقة األشعريين بالقرآن حين ):  عن أبي موسى، قال: قال رسول الله
منازلهم حين نزلوا  بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر  يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم 

 .(3)أخرجاه (ربالنها
 وقد سلف أحاديث كثيرة في الجهر بالقرآن.

 باب
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر ):  ، قال: قال رسول اللهعن عقبة بن عامر  

 «حسن غريب»أخرجه الخمسة إال ابن ماجه، وقال الترمذي :  (بالقرآن كالمسر بالصدقة
 .(4)وصححه ابن حبان

                                 
 (.7717(صحيح البخاري )1)

صحيح ابن خزيمة  (1341سنن ابن ماجه ) (1417سنن النسائي ) (1412سنن أبي داود ) (12484(مسند أحمد )1)
ابن  وقال ( 7743) وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عقب حديث (1482) المستدرك (748صحيح ابن حبان ) (1773)

 «.جيد هسنادإ»: (184فضائل القرآن )صفي  كثير  

فيه دليل لفضيلة : »(11/11) مسلم   صحيحشرح في النووي قال  (1488صحيح مسلم ) (4131(صحيح البخاري )3)
بضم والرفقة . وال رياء ،أو غيرهما أو لمصل    ،وفيه أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم   ،األشعريين

 ،الندب إلى إحياء البيت بالقرآن -المت قد  م ين -. وفي هذا الحديث وحديث البراء وحديث ُأسيد بن حضير«الراء وكسرها
إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره المالئكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره، أن يقرأ فيه »قال: أنه عن أبي هريرة، و 

 هأخرج« وتهجره المالئكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن ال يقرأ فيه القرآنالقرآن، وإن البيت ليضيق على أهله، 
 .«إسناده صحيح: »هقال محققو  (3371الدارمي )

 صحيح ابن حبان (1711سنن النسائي ) (1818جامع الترمذي ) (1333سنن أبي داود ) (17312(مسند أحمد  )4)
جاءت آثار بفضيلة رفع »: (147األذكار )ص في لنوويقال ا( 1/18وحس نه ابن حجر  في نتائج األفكار ) (734)

أن اإل سرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق  م ن  :قال العلماء: والجمع بينهما الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة اإل سرار.
، أو نائم   يخاف ذلك، ْذي غيره من مصل   ودليل فضيلة  أو غيرهما. فإن لم ي خ ف  الرياء ، فالجهر أفضل، بشرط أن ال ي

ألنه يتعدى نفعه إلى غيره، وألنه يُوقظ قلب القارئ، ويجمع همَّه إلى الفكر، ويصرف سمعه  ؛الج ْهر، أن العمل فيه أكبر
طه، فمتى حضره شوغافل   إليه، وألنه يطرُد النوم  ويزيد في النشاط، ويُوقظ غيره من نائم   من هذه الني ات فالجهُر  يء، ويُنش  
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 النهي عن اإليذاء بالقرآنباب 
في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف  ، قال: اعتكف رسول الله عن أبي سعيد  
في  على بعض  ا، وال يرفع بعضكم ربه، فال يؤذين بعضكم بعضً  أال إن كلكم مناج  )الستر، وقال: 

 والحاكم وابن عبد البر ابن خزيمةأخرجه أبو داود، وصححه  .(في الصالة)أو قال:  (القراءة
 .(1)وابن حجر   والنووي

 ذكر رجاء دخول الجنان لمن سجد لله في تالوتهباب 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، : )عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 

( أخرجه يا ويله، أ مر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأ مرت بالسجود فأبيت، فلي النار يقول:
 .(1)مسلم

 ا ويضع آخرينذكر أن الله عز وجل يرفع بالقرآن أقواًمباب 
و إ نَُّه ف ي  .ت  ْعق ُلون   إ نَّا ج ع ْلن اُه قُ ْرآنًا ع ر ب يًّا ل ع لَُّكمْ . و اْلك ت اب  اْلُمب ين  . حمسبحانه: } قال العلي الحكيم

يْ ن ا ل ع ل يٌّ ح ك يمٌ   {.أُم   اْلك ت اب  ل د 
 {.ل ق ْد أ نْ ز ْلن ا إ ل ْيُكْم ك ت ابًا ف يه  ذ ْكرُُكْم أ ف ال  ت  ْعق ُلون  وقال: }

سفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من لقي عمر بعُ أنه ن نافع بن عبد الحارث، عو 
ى من موالينا، قال: فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولً  ؟الوادياستعملت على أهل 
ى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما فاستخلفت عليهم مولً 

 . (3)أخرجه مسلم .(ا، ويضع به آخرينإن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامً )قد قال:  إن نبيكم 
 القرآن شفاء بيان أن باب

ٌة ل ْلُمْْ تعالى قال ف اٌء ل م ا ف ي الصُُّدور  و ُهًدى و ر ْحم   م ن ين  : }ي ا أ ي ُّه ا النَّاُس ق ْد ج اء ْتُكْم م ْوع ظ ٌة م ْن ر ب  ُكْم و ش 
ٌر م مَّا ي ْجم ُعون { ي ْ ت ه  ف ب ذ ل ك  ف  ْلي  ْفر ُحوا ُهو  خ   .(4)ُقْل ب ف ْضل  اللَّه  و ب ر ْحم 

                                                                                                     
 .«فضلأ

 (3/381( المجموع )13/312) التمهيد (1118المستدرك )( 1111صحيح ابن خزيمة ) (1331(سنن أبي داود )1)
 .(1/11نتائج األفكار )

 في تالوته. ( ترجم عليه ابن حبان في صحيحه: ذكر رجاء دخول الجنان لمن سجد لله21(صحيح مسلم )1)
 .(217(صحيح مسلم )3)

ر  فضُل الله باإليمان،»قال ابن القيم: (4) ورحمُته بالقرآن، واإليماُن والقرآُن هما العلُم النافُع والعمُل الصالح، وهما الهدى  ُفس  
، وهما أفضُل علم  وأفضُل عمل    .(138/ 1مفتاح دار السعادة ) «وديُن الحق  
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ن ين  و ال  ي ز يُد الظَّال م ين  إ الَّ خ س ارًال: }اقو  ْْم  ف اءٌ و ر ْحم ٌة ل ْلُم  {.و نُ ن  ز  ُل م ن  اْلُقْرآن  م ا ُهو  ش 
ف اءٌ } وقال سبحانه:  {.ُقْل ُهو  ل لَّذ ين  آم ُنوا ُهًدى و ش 

فعرض لهم رجل من  ، فيهم لديغ أو سليم،مروا بماء   ا من أصحاب النبي أن نفرً  ،عن ابن عباس  و 
ا، فانطلق رجل منهم، فقرأ ا أو سليمً  لديغً إن في الماء رجاًل  ؟أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق  

إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب  اء  ، فبرأ، فجاء بالشَّ بفاتحة الكتاب على شاء  
 ا، فقال رسول اللهعلى كتاب الله أجرً ا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ الله أجرً 
 :( ًا كتاب اللهإن أحق ما أخذتم عليه أجر) (1)أخرجه البخاري. 

( أخرجه ابن ماجه، عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن: )وعن ابن مسعود ، قال: قال رسول الله 
، والصحيح موقوف، وقال ابن كثير : إسناده جيد، وروي موقوفًا، وهو  وقال البيهقي: رفعه غير معروف 

 . (1)أشبه
 أخذ القرآن من األقرأب األمر باب

، ا عبد الله بن مسعود  فذكرنا يومً ، ، فنتحدث إليه، قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو  عن مسروق  
 ، سمعت رسول الله ء سمعته من رسول الله  ال أزال أحبه بعد شي  فقال: لقد ذكرتم رجاًل 

                                 
مجربة،  ومنافعُ  من المعلوم أن بعض الكالم له خواصُّ : (4/111زاد المعاد )قال ابن القيم في  (7737(صحيح البخاري )1)

التام، والعصمة النافعة، والنور  الذي هو الشفاء ،كفضل الله على خلقه  فما الظن بكالم رب العالمين، الذي فضله على كل كالم  
ف اٌء و ر ْحم ةٌ  لتصدع نزل على جبل  الذي لو أُ  ،الهادي، والرحمة العامة من عظمته وجاللته. قال تعالى: }و نُ ن  ز  ُل م ن  اْلُقْرآن  م ا ُهو  ش 

ن ين { ْْم  ها، المتضمنة وال في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور مثلُ  نزل في القرآنفما الظن بفاتحة الكتاب التي لم يُ  ...ل ْلُم
حقيق بسورة ف ...ول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمنالمشتملة على ذكر أص ،لجميع معاني كتب الله

، وقد قيل: إن موضع الرقية منها: }إ يَّاك  ن  ْعُبُد و إ يَّاك  ن ْست ع يُن{. رقى بها اللديغستشفى بها من األدواء، ويُ هذا بعض شأنها أن يُ 
فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل وااللتجاء واالستعانة واالفتقار  ؛وال ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء

والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي االستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها،  بوالطل
ا، ثم من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارً  بةً مت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها آخذ شر بي وقت بمكة سق   ولقد مرَّ 

كتاُب الله وقال أيًضا:   فأنتفع بها غاية االنتفاع. ،من األوجاع أشربه فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير  
فاء، وما أقلَّ الُمست ْشف ين به!  والفزُع إلى الصَّالة،، واإلنابُة إليه، هواإلقباُل علي، وكذلك ذكُر الله هو الشفاُء النافع، وهو أعظُم الش  

وأنت ترى كثيرًا من النَّاس ال نصيب لهم ، وكم قام مقام كثير  من األدوية، وكم قد ُعوفي به م ْن مريض  ، كم قد ُشف ي به م ْن عليل  
 .(711/ 1مفتاح دار السعادة ) من الشفاء بذلك إليه أصاًل.

( وقال ابن حجر  في فتح الباري 4/724( تفسير ابن كثير )8/778للبيهقي ) ( السنن الكبرى3471(سنن ابن ماجه )1)
فجمع بين الطب البشري واإللهي، وبين (: »4/31زاد المعاد )قال ابن القيم في  (: رجاله رجال الصحيح.14/174)

 «.طب األبدان وطب األرواح، وبين الدواء األرضي والدواء السمائي
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 ، وسالم  ، وأبي بن كعب  بن جبل   ومعاذ  )فبدأ به  (: من ابن أم عبد  أربعة  خذوا القرآن من )يقول: 
 . (1)( أخرجاهمولى أبي حذيفة

 للقوم المجتمعين لتالوة كتاب الله ومدارسته من الفضلباب ذكر ما 
ب الدنيا، نفس الله عنه ر  ربة من ك  ك    س عن مؤمن  من نفَّ ): عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 

، يسر الله عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر ب يوم القيامة، ومن يسر على معسر  ر  من ك   ربةً ك  
ا، ستره الله في الدنيا واآلخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن مسلمً 

من  ا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت  ا، سهل الله له به طريقً ا يلتمس فيه علمً سلك طريقً 
بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة 

. أخرجه (ع به نسبهسر  أ به عمله، لم ي  وحفتهم المالئكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّ 
 .(1)مسلم

 باب مدارسة القرآن في الليل وفي رمضان
الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه  أجود  كان رسول الله»، قال: عن ابن عباس  

حين يلقاه  من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله  جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة  
 .(3)أخرجاه «جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة

 {ًلا َثِقيًلاِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْو َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتيال}باب قوله تعالى: 
ا، حتى كان قبل وفاته بحته قاعدً صلى في سُ   ما رأيت رسول الله»عن حفصة، أنها قالت: 

 «لها حتى تكون أطول من أطول منهافيرت    ،وكان يقرأ بالسورة ا،بحته قاعدً ، فكان يصلي في سُ بعام  
 .(4)أخرجه مسلم

ذات ليلة  فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى،  صليت مع النبي »عن حذيفة، قال: و 
فقلت: يصلي بها في ركعة ، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران 

                                 
 .(1414صحيح مسلم )( 3242صحيح البخاري )(1)

 .(1188) صحيح مسلم(1)

 .(1342صحيح مسلم )( 3114(صحيح البخاري )3)

أي : يمد ويرتل في قراءة السور القصيرة حتى يكون زمان قراءتها : »(7/7المفهم )قال القرطبي في  (733(صحيح مسلم )4)
اعلم أن الترتيل »: (1/177إحياء علوم الدين ) وقال الغزالي في .«أخرى فوق األولى في العدد أطول من زمان قراءة سورة  
ْدةفإن العجمي الذي ال يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضً  ؛مستحب ال لمجرد التدبر ألن ذلك  ؛ا الترتيل والت
 «.ا في القلب من الهذرمة واالستعجالوأشد تأثيرً  ،أقرب إلى التوقير واالحترام
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ْال  سأل، وإذا مرَّ بتعوذ  تعوَّذ، ثم رك اًل إذا م رَّ بآية  فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بس ع فقرأها، يقرأ ُمت رس  
سمع الله لمن )، فكان ركوعه نحًوا من قيامه، ثم قال: (سبحان ربي العظيم)فجعل يقول: 

، فكان سجوده قريًبا (سبحان ربي األعلى)فقال:  ،، ثم قام طوياًل قريًبا مما ركع، ثم سجد(حمده
 .(1)أخرجه مسلم «من قيامه

، ثم قرأ: }ب ْسم  اللَّه  (اكانت مدًّ )؟ فقال: كيف كانت قراءة النبي   ئل أنسٌ عن قتادة، قال: سُ و 
{ يمدُّ  يم   .(1)أخرجه البخاري (ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم الرَّْحم ن  الرَّح 

 «فإنه زين القرآن ؛ل، فداك أبي وأميرت   »، فقال: بن مسعود   عن علقمة، قال: قرأت على عبد اللهو 
 .(3)أخرجه ابن أبي شيبة

، فقال: إني ألقرأ عبد الله بن مسعود  نان إلى هيك بن س  ن   :: جاء رجل يقال له، قالعن أبي وائل  و 
هم، ون القرآن ال يجاوز تراقي  ؤ ا يقر عر، إن أقوامً الش    ا كهذ   هذًّ »، فقال عبد الله: ل في ركعة  المفصَّ 

 .(4)أخرجاه« ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع
أو  مرةً  إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة  : قال البن عباس   ، أنهجمرة يأبوعن 

من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت  أعجب إليَّ  واحدةً  ألن أقرأ سورةً » :مرتين، فقال ابن عباس  
 .(7)رماني والبيهقيأخرجه حرب الك  « أذنيك ويعيه قلبك سمعُ تُ  أه قراءةً  ال بد، فاقر فاعاًل 

 اتعلى رؤوس اآليالوقف ما جاء في باب 
ع قراءته يقرأ: }الحمد لله رب العالمين{، ثم يقف، يقط     عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله

أخرجه أبو داود والترمذي، وقال:  (.يوم الدين ملك  }الرحمن الرحيم{، ثم يقف، وكان يقرؤها: )
 .(1)وليس إسناده بمتصل   ،هذا حديث غريب

                                 
 (.771( صحيح مسلم )1)
 (.7441البخاري ) (صحيح1)

 .(2714مصنف ابن أبي شيبة )(3)

شدة اإلسراع واإلفراط في : اله ذُّ: (147/ 1) هشرحفي النووي قال  (211صحيح مسلم ) (7443(صحيح البخاري )4)
إنشاده  ال في ،معناه في تحفظه وروايته «الشعر كهذ   » :قولهو  .على الترتيل والتدبر والحثُّ  ،ففيه النهي عن الهذ    ،العجلة

ا ليس حظهم من القرآن إال معناه أن قومً  «...ال يجاوز تراقيهم» :قوله .م في العادةألنه يرتل في اإلنشاد والترنُّ  ؛مهوترنُّ 
 .مروره على اللسان فال يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم

 (. 4717السنن الكبرى للبيهقي )( 173(مسائل حرب )7)

 (.1817الترمذي )جامع ( 4441(سنن أبي داود )1)
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 باب تعليم الصبيان القرآن
توفي رسول : »ل هو المحكم، قال: وقال ابن عباس  ، قال: إن الذي تدعونه المفصَّ سعيد بن جبير  عن 
 .(1)أخرجه البخاري «وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم الله 

 «.موني بين أيديهم، وأنا ابن ست   أو سبع  سنينفقدَّ » مة:ومضى قول عمرو بن سل  
 بقراءة القرآن تعالى باب األمر بابتغاء وجه الله

وفينا األعرابي واألعجمي، ونحن نقرأ القرآن  خرج علينا رسول الله عن جابر بن عبد الله، قال: 
 (لونه وال يتأجلونهيتعجَّ  ،دحوسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام الق   ،وا فكل حسنؤ اقر )فقال: 

ون القرآن، قال: ؤ المسجد، فإذا فيه قوم يقر  دخل النبي أخرجه أحمد وأبو داود، وفي رواية  ألحمد: 
 .(1)(...وا القرآن، وابتغوا به اللهؤ اقر )

 القرآنبمن راءى وعيد باب 
رجل  ،قضى يوم القيامة عليهإن أول الناس ي  ) يقول: عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله 

فيك حتى  فيها؟ قال: قاتلت   فه نعمه فعرفها، قال: فما عملت  تي به فعرَّ ستشهد، فأ  ا  
حب على مر به فس  ألن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أ   ستشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت  ا  

فه نعمه فعرفها، تي به فعرَّ وقرأ القرآن، فأ   ،مهلقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّ وجهه حتى أ  
، ولكنك فيك القرآن، قال: كذبت   وقرأت   ،متهالعلم وعلَّ  فيها؟ قال: تعلمت   قال: فما عملت  

حب على س  مر به ف  العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أ   تعلمت  
فه تي به فعرَّ ع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأ  لقي في النار، ورجل وسَّ وجهه حتى أ  

 ق فيها إال أنفقت  تحب أن ينف   فيها؟ قال: ما تركت من سبيل   نعمه فعرفها، قال: فما عملت  
حب على مر به فس  ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أ   فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت  

 .(3)أخرجه مسلم (وجهه، ثم ألقي في النار
                                 

عن األشعث بن  ،صحيح   بن أبي داود بإسناد  اأخرج »: (8/23فتح الباري )في  ابن حجر  قال  (7437(صحيح البخاري )1)
 .«مه القرآنولكن قدَّ  ،ما قدمته :فقال ،فعابوا عليه ،اا صغيرً م غالمً أنه قدَّ  ،قيس  

اسم  ،دح بالكسرالق  »: (481/ 1المصباح المنير )قال في  (234سنن أبي داود )( 17173)( 14277(مسند أحمد )1)
ح( أي يبالغون في عمل القراءة  دْ )كما يقام الق  : قوله: (41/ 3عون المعبود )قال في و  «ب نصلهراش ويركَّ السهم قبل أن يُ 
ي الظاهر )يتعجلونه( أي وبناء األمر على المساهلة ف ،وفي الحديث رفع الحرج :يبيقال الط   وسمعًة.  رياءً ؛ كمال المبالغة

ْثرون العاجلة على اآلجلة  .ثوابه في الدنيا )وال يتأجلونه( بطلب األجر في العقبى بل ي

الناس من تشب ه بهم يقول: كما أن  خير الناس األنبياء، فشر  سمعُت شيخ اإل سالم »قال ابن القيم:  (1847(صحيح مسلم )3)
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 من علمه الله القرآن ولم يعمل بما فيه وعيدباب 
إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قاال ...)قال:  النبي  أن ،ة بن جندب  ر  مُ س  عن 

، ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة  مضطجع   انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل   :لي
الحجر فيأخذه، فال  ه الحجر ها هنا، فيتبع  هد  د  ت  رأسه، في    غ  ل  ث ْ ي   وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه ف   

قلت ، به مثل ما فعل المرة األولى ه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل  رأس   صحَّ ي   يرجع إليه حتى
ثلغ أما الرجل األول الذي أتيت عليه ي  )قال:  فساق الحديث، (ما هذان؟ !لهما: سبحان الله

، (1)أخرجه البخاري (وينام عن الصالة المكتوبة ،هض  ف  رْ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن في   
فعل به إلى يوم ولم يعمل فيه بالنهار، ي   ،فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليلرواية : )وفي 

  .(القيامة
 نسيتهابل يقول: ُأ ذا،آية ك نسيُت :عن أن يقول المرءباب النهي 

، بل يت  وك   يت  نسيت آية ك   :بئس ما ألحدهم أن يقول): ، قال: قال النبي ابن مسعود   عن
 .(1)أخرجاه (مع  ا من صدور الرجال من الن َّ يً ص   فإنه أشد تف   ؛واستذكروا القرآن ،يس   ن  

يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية، سمع رجاًل يقرأ من الليل، فقال: ) عن عائشة، أن النبي 
 (.كنت أ نسيتها، وفي رواية  لهما: )(3)( أخرجاهكنت  أسقطتها من سورة كذا وكذا

 تتبع المتشابه من القرآنلزجر عن اباب 
ْنُه آياٌت محكماٌت هن أم  عن عائشة، قالت: تال رسول الله : }ُهو  الَّذ ي أنزل ع ل ْيك اْلكتاب م 

ن ة وابتغاء ت ْأو يله  ْنُه اْبت غ اء اْلف ت ْ اْلكتاب و أخر متشابهات ف أ ما الَّذين ف ي قُ ُلوبهم زيٌغ فيتبعون م ا تشابه م 
م ا يذكر إ الَّ أوُلوا و  يله إ الَّ الله والراسخون ف ي اْلعلم ي  ُقوُلون  آمنا ب ه  كلٌّ من ع ْند ر بن ا و م ا يعلم ت ْأو  

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى ): اأْل ْلب اب{ قالت: قال رسول الله 
 .(4)أخرجاه (الله فاحذروهم

                                                                                                     
فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر  الناس . منهممن الكذ ابين، واد عى أنه منهم، وليس 

 .(73صالداء والدواء ) «وهم أنه منهم، وليس منهممن تشب ه بهم، يُ 

 (.7447(صحيح البخاري )1)

بل  ،نسيت آية كذا :يكره أن يقول»: (118)ص التبيانقال النووي في  (784صحيح مسلم ) (7431(صحيح البخاري )1)
 .«سقطتهاأو أ   ،نسيتهاأُ  :يقول

 (.722( صحيح مسلم )7441(صحيح البخاري )3)
 .(1117صحيح مسلم ) (4747(صحيح البخاري )4)
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 وضوٍءباب ما جاء في قراءة القرآن على غير 

يخرج من الخالء   كان رسول الله»ا أنا ورجالن فقال: عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليًّ 
الخمسة، أخرجه « فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة

ل الترمذي: قا «اما لم يكن جنبً  رآن على كل حال  قرئنا القيُ  كان رسول الله »ولفظ الترمذي: 
 .(1)حديث حسن صحيح

 باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما ال يقرآن القرآن 
( رواه الترمذي ال تقرأ الحائض، وال الجنب شيًئا من القرآنقال: ) عن ابن عمر، عن النبي 

 .(1)وابن ماجه، وضعفه أحمد والبخاري
 باب ال يمس القرآن إال طاهر

، وله شاهد من (3)( أخرجه الدارقطنيال يمس القرآن إال طاهر) :عن ابن عمر، قال: قال النبي 
، مرساًل، أخرجه مالك في الموطأ  .(4)حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم 

 باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
، زاد مسلم: (7)أخرجاه «نهى أن ُيسافر بالقرآن إلى أرض العدو أن رسول الله »عن ابن عمر، 

 (.فإني ال آمن أن يناله العدو)
 جواز قراءة القرآن متكًئاباب 

 «يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن كان رسول الله »عن عائشة، أنها قالت: 
 .(1)اهأخرج

 على الدابة القرآن قراءةباب 

                                 
 .(784( سنن ابن ماجه )117( سنن النسائي )141( جامع الترمذي )118( سنن أبي داود )138(مسند أحمد )1)

 (.132)ص ( المحرر781( سنن ابن ماجه )131(جامع الترمذي )1)

 «.وإسناده ال بأس به، ذكر األثرم أن أحمد احتج به(: »1/112( قال في التلخيص الحبير )437(سنن الدارقطني )3)

 (.1/188(موطأ مالك )4)

 (.1218( صحيح مسلم )1884(صحيح البخاري )7)

جواز قراءة القرآن  فيه: (1/741) رياض األفهامقال الفاكهاني في  (341صحيح مسلم ) (7748(صحيح البخاري )1)
وفيه طهارة الحائض وما يالبسها، وفيه أن ، ا، وفيه جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسةمتكًئا، ومضطجعً 

ما يوهم  مَّ  أن الحائض ال تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ث وفيه، وفيه جواز االستخدام اللطيف، بعض القرآن يطلق عليه قرآن
 .منعه، لم يحسن التنصيص عليه
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 الفتح على ناقة  يوم   رأيت رسول الله»المزني، قال:  ل  غفَّ عن عبد الله بن مُ  ،ةرَّ عن معاوية بن ق ُ 
لوال أن يجتمع الناس ، وقال: ل  فيها، ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفَّ  (1)عجَّ فر   ،له يقرأ سورة الفتح

آ  : آ، فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال، يحكي النبي ع ابن مغفل  عت كما رجَّ عليكم لرجَّ 
 .(1)«عيقرأ وهو يرجَّ  ،لينةً  ة الفتح قراءةً يقرأ سور »، وفي رواية  للبخاري: أخرجاه «مرات   ثالث آ

 
 ربيع   في شهر  ، وقد وقع الفراغ منه نتهى ما أردتُّ جمع ه، ولله الم نَّةوإلى هنا بفضل الله ا

، والحمد لله رب العالمين.اآلخر  ، سنة إحدى وأربعين وأربع  مئة  وألف 

                                 
بعدها  مفتوحة   بهمزة   (أ ا أ):وقد فسره بقوله ،لقحترديده في ال :ترجيع الصوت»: (8/81فتح الباري )في  ابن حجر  قال (1)

في أنه أشبع المد  :واآلخر ،الناقة ز   أن ذلك حدث من ه   :أحدهما ،يحتمل أمرين :ثم قالوا ،ثم همزة أخرى ،ألف ساكنة
 .«...وهذا الثاني أشبه بالسياق ،فحدث ذلك ،موضعه

 .(784صحيح مسلم ) (7447) (7744(صحيح البخاري )1)
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