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مقدمة المصنف (( عفا هللا عنه )):

حممدا
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
بعد:
عبده ورسولهّ ،أما ُ
القرءان كالم هللا العظيم ،وصراطه املستقيم ،وكتابه القومي ،وبرهانه املبني ،وحبله املتني،
من متسك به هداه هللا وجناه ،ومن أعرض عنه أضله وأ َْرَداه.
هبا على األمة ،فقال

فهو نعمة عظيمة ،ومنة جليلة ،امنت هللا

:

ِ
ِ
ِ
ث ِِف األ ُِميِني رس ًوال ِمنْ هم ي تْ لُوا علَي ِهم ِِ ِ
اب
ُه َو الَّذي بَ َع َ
آايته َويَُزّكي ِه ْم َويُ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
ّّ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني
َوا ْحل ْك َمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَ ْب ُل لَفي َ
فاحلمد هلل على نعمة القرءان ،كما َِ
ح َد نفسه
ِِ ِ
ِِ ِ
اب
ا ْحلَ ْم ُد َّّلِل الَّذي أ َ
َنزَل َعلَى َعْبده الْكتَ َ

{اجلمعة}2:

على إنزال هذا الكتاب كما قال:
{الكهف}1:

بل وأثىن على نفسه حيث أنزل هذا القرآن كما ِف قوله

:

ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا
تَبَ َارَك الَّذي نََّزَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن ل ْل َعالَم َ
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وهذه ورقات يسرية ِف فضل تالوة القرآن والعمل به ،أسأل هللا -تعاىل -أن تكون خري
معني لنا وإلخواننا على تالوة القرآن وتدبره والعمل به على الوجه الذي حيبه ربنا
ويرضاه.
عرجت عليها ِف اهلامش.
وإمتاما للفائدة إذا ُ
ً
مررت مبسألة فقهية ّ
وصل اللهم وسلِّم وابرك على حممد وعلى آله
جعلَنا هللا وإايكم من أهل القرآنِّ ،
وصحبه...
ْ
وكتبه :أبو عبد هللا السكندري المصري
محمد أ ْن َور محمد مرسال
(  1432هـ) (  2011م )
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(( فضل تالوة القرآن والعمل به وتعلمه ))

( )1ــ حصيح :رواه الرتمذي ( ) 2910
7
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سؤال :ماذا لو ضاع منك يف يوم واحد آالف اجلنيهات؟
يت ِشعري على َمن حيزن
ال شك أنك ستكون حزينًا
حمسورا على هذا املال؛ فلَ َ
ً
ويتحسر على َخسارة اجلنيهات ،مث ال يعبأ وال حيزن على َخسارة احلسنات!
 2ـ هل حتب أن يكون لك نور يف األرض وذُ ْخ ٌر يف السماء؟
إذا أردت ذلك فعليك بتالوة القرآن...
قال أبو ذر

رسول ِ
هللا أوصين
قلت اي َ
ُ :

قال (( :عليك بتقوى ِ
َّ
أس األم ِر كلِّه ))
ر
ه
ن
فإ
؛
هللا
ُ
َ
رسول! ِ
هللا ِزدين.
قلت :اي َ
ُ
الس ِ
قال (( :عليك ِ
بتالوة ِ
ِ
َّ
ماء )) ). (1
ذ
و
األرض
ِف
لك
نور
ه
ن
فإ
القرآن
ُ
خر لك ِف َّ
ٌ
ٌ
العامل به من البهاء ما هو كاحملسوس ) ،(2فهو
(( فإنه نور لك )) :فإنه يعلو قا ِرئَه
َ
نور للوجه والقلب والبصرية.
( )1ــ حسن لغريه :رواه ابن حبان ( ) 361
( )2ــ فيض القدير (  ) 430 / 4طـ ( مكتبة مرص ) القاهرة.
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ذخر لك يف السماء :الذخر هو ما جتمعه وحتفظه لوقت احلاجة ) ،(1فكأ ّن هذه
وقت احلاجة ِف يوم القيامة!
التالوة ذخرية لك َ
 3ـ هل حتب أن يشفع لك القرآن يوم القيامة؟
إذا أردت ذلك فعليك بتالوة القرآن...
قال رسول هللا

ِ
فيعا ألصحابِِه )) ).(2
يوم القيامة َش ً
 (( :ا َقرؤوا القرآ َن؛ فإنَّهُ أييت َ

وقال رسول هللا

ان ِ
للعبدِ ُ ،
ِ
الصيام والقرآ ُن ي ْش َفع ِ
رب ِّ
إين َمنَ ْعتُهُ
يقول ّ
يامِّ :
َ َ
الص ُ
ُ ّ (( :

الطَّعام والشَّراب ِابلنَّها ِر؛ فَ َش ِّفع ِين ِ
ويقول ال ُقرآنِّ :
رب َمنَ ْعتُهُ الن َّْوَم ِاب ِ
لليل؛ فَ َش ِّف ْع ِين
،
فيه
ُ
ْ
ََ َ َ
ْ
ِ
فيش َّفع ِ
ان )) ). (3
فيهَ َ ،
 4ـ هل حتب أن تعلو منزلتك يف اجلنة؟
إذا أردت ذلك فعليك بتالوة القرآن...

( )1ــ املصباح املنري ( صـ  ،) 126طـ ( دار احلديث ) القاهرة ،واملعجم الوجزي ( ) 243
( )2ــ رواه مسمل ( ) 804
( )3ــ حصيح :رواه أمحد (  ،) 6626واحلامك ( ) 2036
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قال رسول هللا

القرآن :اقرأْ و َ ِ
يقال ِ
ب ِ
لصاح ِ
كنت تَُرتِّل ِف
ُ (( :
ارق ورتّ ْل ،كما َ

ك َ ِ ٍ
تقرؤها )) ). (1
كنت ُ
دا ِر الدنيا ،فِإ َّن من ِزلَتَ َ
عند آخ ِر آية َ
(( صاحب القرآن )) :هو من يالزمه ابلتالوة والعمل ،ال من يقرؤه وال يعمل به ).(2
اصعد ) ،(3واملقصود :اصعد إىل درجات اجلنة العليا.
(( ارق ))َ :
 5ـ هل حتب أن أتخذ كل يوم انقتني مسينتني جَمّ ااان بغري مال وال تعب؟
إذا قرأت آيتني من كتاب هللا
عن عقبة بن عامر

أو تعلمت آيتني منه فلك أعظم من ذلك بكثري!

سول ِ
هللا
قالَ :خَر َج َر ُ

قال:
الص َّف ِة ) ، (4فَ َ
َوََْن ُن ِف ُّ

ب أَ ْن ي ْغدو ُكل ي ٍ
« أَيُّ ُكم ُِ
الع ِق ِيق ،فَيَأِْيت منه بنَاقَتَ ْ ِ
ني َك ْوَم َاويْ ِن
إىل
َو
أ
،
ن
ا
ح
ط
ب
إىل
وم
حي
ْ
ُّ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
سول ِ
قال:
ذلكَ ،
ِف غ ِري ٍْإمثَ ،وَال قَطْ ِع َرِح ٍم ؟ » فَ ُق ْلنَا :اي َر َ
هللاَُِ ،ن ُّ
ب َ
اب ِ
ني ِمن كِتَ ِ
َح ُد ُكم إىل املس ِج ِد فَيَ ْعلَم ،أ َْو يَ ْقرأُ آيَتَ ْ ِ
هللا َعَّز َو َج َّلَ ،خ ٌْري
« أَفال يَ ْغ ُدو أ َ ْ
َْ
َ
ُ
( )1ــ حصيح :رواه أبو داود (  ،) 1464والرتمذي (  ،) 2914وابن ماجه (  ،) 3780وابن حبان ( .) 766
( )2ــ عون املعبود ( ،)212/2طـ (دار احلديث) القاهرة ،حتفة الحوذي (  ) 333 / 7طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )3ــ حتفة الحوذي (  ) 333 / 7طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )4ــ ماكن يف مؤ َّخ ِر النسجد ُأ ِع َّد لزنول الغرابء اذلين ال مأوى هلم وال مال ،ومه من الفقراء ،هاجروا يف سبيل هللا.
10
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ث خري له ِمن ثََال ٍ
له ِمن ََنقَتَ ْ ِ
ثَ ،وأ َْربَ ٌع َخ ْريٌ له ِمن أ َْربَ ٍعَ ،وِم ْن أ َْع َد ِاد ِه َّن ِم َن
نيَ ،وثََال ٌ َ ٌْ
اإلبِ ِل » ).(1
(( بطحان )) :و ٍاد ابملدينة ،مسي بذلك لسعته وانبساطه ،من البطح ،وهو البسط .
(( العقيق )) :مكان قريب من املدينة .
وخصهما النيب
ّ

ابل ِّذكر؛ ألهنما أقرب املواضع اليت تُقام فيها أسواق اإلبِ ِل إىل

املدينة ). (2
الس ِ
نام ،وهي ِمن ِخيار مال العرب ). (3
(( جك ْوجم جاويْن )) :ال َك ْوماءُ هي النّاقةُ العظيمةُ َّ
(( من غري إمث )) :من غري الوقوع ِف ذنب كس ِرقة وغصب ). (4

( )1ــ رواه مسمل (  ،) 803وأبو داود ( ) 1456
( )2ــ الاكشف عن حقائق السنن ،الطييب ( رشح املشاكة ) (  261 / 4ــ  ) 262ط ( دار الكتب العلمية )
بريوت ـ لبنان ،عون املعبود (  ) 206 / 3طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )3ــ الرتغيب والرتهيب (  ) 556 / 1حتت احلديث رمق (  ،) 2098حصيح مسمل برشح النووي ( ) 349 / 3
طـ ( دار احلديث ) القاهرة ،عون املعبود (  ) 206 / 3طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )4ــ الاكشف عن حقائق السنن ،الطييب ( رشح املشاكة ) (  261 / 4ــ  ) 262ط ( دار الكتب العلمية )
بريوت ـ لبنان ،عون املعبود (  ) 206 / 3طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
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 6ـ هل حتب أن يذكرك هللا يف املأل األعلى ،وتنزل عليك السكينة ،وحتُُّفك
املالئكة ،وتجـغْشاك الرمحة؟
)(1
يوت ِ
يت ِمن ب ِ
 (( :ما اجتَمع قَوم ِف ب ٍ
كتاب
هللا تَعاىل يَتلو َن
قال رسول هللا
َ
ُ
ََ ٌ َ
ِ
السكينةُ ،و َغ ِ
َّ
َّ
تهم املالئكةُ،
ف
وح
،
ة
ح
الر
تهم
ي
ش
عليهم
لت
ز
ن
إال
هم،
ين
ب
ه
ن
دارسو
ت
ي
و
هللا
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ََ
َ ُ
ُ
َ ُ َ

( )1ــ مسألة :استجدل هبذا اجلزء من احلديث من قال جبواز قراءة القرآن مجاع اة بصوت
واحد؛ وهذا خالف فقهي فيه أقوال:

(( القول األول )) :قراءة اجلماعة للقرآن بصوت واحد مستحبة.
وهو الظاهر من قول بعض الشافعيةِ ،
ومن قول بعض احلنابلة.
التبيان ( ص  ،) 64والفروع (.)544 /1

واستدلوا على ذلك ابدلة:

أ ـ حديث «ما اجتمع قوم ِف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا»...
وغ ْشيان الرحة ِ
زول السكينة ِ
وذ ْكر هللا هلم هذه أشياء حتدث عند ِ
فعل طاعة مستحبة.
ونُ ُ

ورد عن أيب الدرداء
ب ـ واستدلوا مبا َ

مجيعا ))
(( أنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرأُون ً

ذكره النووي ِف التبيان ،ص ( ،)64وعزاه إىل ابن أيب داود.

(( القول الثان )) :قراءة القرآن مجاع ًة مباحة.
وهو الظاهر من قول بعض احلنفية.

( الفتاوى اهلندية ) 317 / 5

واستدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول= .
12
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= (( القول الثالث )) :قراءة القرآن للجماعة بصوت واحد إذا مل تؤد إىل تقطيع الكلمات

حمرمة.
مكروهةٌ ،وإذا أدت إىل تقطيع الكلمات فهي ّ
وهذا قول املالكية ( الشرح الصغري  ( ،) 151 / 1جواهر اإلكليل ) 71 / 1
واستدلوا على ذلك أبدلة:
ئ الْ ُقرآَ ُن فَاستَ ِمعوا لَه وأَنْ ِ
ِ
ن)){األعراف}204:
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُْر َحُو َ
أ ـ بقوله -تعاىلَ (( :-وإ َذا قُِر َ ْ
ْ ُ َُ

وهللا قد أمر ابالستماع واإلصغاء إىل القراءة ،والقراءة اجلماعية بصوت واحد تؤدي إىل
عدم اإلصغاء واالستماع؛ فتُكره.

ب ـ أنه أمر مبتدع ،ليس من فعل السلف الصاحل؛ فيُكره.
بعضا أو لضيق
لسبق بعضهم ً
ج ـ واستدلوا أبهنا تؤدي إىل ترك بعض القار َ
ئني شيئًا من القرآن ْ
الن َفس؛ فتُكره.
(( الرتجيح )):
الراجح _ ِف نظري ،وهللا أعلم _ هو التفصيل ،فللقراءة بصوت واحد حالتان:

احلال األوىل :إن قرأوا ِف صوت واحد للتعبد فهذا ال جيوز ،وهو من البدع احملدثة؛ ألنه تعبُّد
وال صحابته ،والعبادات توقيفية ال جيوز فعلها إال بدليل ،وقد
بطريقة مل ترد عن النيب
أنكر ابن مسعود -رضي هللا عنهما -على من يذكرون هللا بصوت واحد ،واألثر صحيح
رواه الدارمي وغريه.
شيخ يُقرئهم ويصحح هلم -كما حيدث
تعليم القرآن ،وهناك ٌ
احلال الثانية :إن كان املقصود َ

خيلو
ِف تعليم الصبيان -فال أبس بذلك ،لكن ينبغي أن يكون أبدب وتعظيم وإجالل ،وأن َ
من العبث والضحك؛ لِما ِف هذا التعليم من الفائدة والتالوة الصحيحة ،وهللا أعلم= .
13
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= الرد على املخالف:

فعل النيب
من قال ابجلواز استدل حبديث فيه إمجال االجتماع ،وهذا اإلمجال بيّنه ُ

وصحابته ،فلما تركوا هذا الفعل مع وجود املقتضي وانتقاء املانع عُلم أن السنة هنا الرتك ال
على من يذكرون هللا
الفعل ،وهذا من السنّة الرتكية ،وقد أنكر عبد هللا بن مسعود
ُ
مجاعة بصوت واحد ،فقال" :إنكم على ملة أهدى من ملة حممد ،أو ُمفتتحو ابب
ضاللة ."...صحيح :رواه الدارمي وغريه.
وأما استدالهلم بفعل أيب الدرداء

خالفه ابن مسعود -

فال نسلّم بصحة اإلسناد ،ولو صح اإلسناد فقد

مجيعا ،-مث إن أثر أيب الدرداء
ً

مجيعا على الصورة املعلوم جوازها
يقرأون ً

فيه احتمال أنه كان يعلّمهم وهم

وأما من قال ابلكراهة فنقول هلم :كيف تكون مكروهة وقد يكون فيها ما ذُكر من إمكان
وترك شيء من القرآن للسبق أو ضيق النفس؟ َّ
إن الوسائل هلا أحكام
تقطيع الكلمات ْ

املقاصد ،مث إهنا -كما سبق بيانه -عبادة ،والعبادات توقيفية ،وابن مسعود
هذا "فْتح ابب ضاللة".

مسى مثل

تفرع عن هذه املسألة (( :حكم قراءة اجلماعة للقرءان بطريقة اإلدارة )):
فرع يج ّ

صورة املسألة :كأن جيتمع مجاعة على قراءة القرءان ،فيقرأ بعضهم شيئاً من القرءان مث يتوقف

ويقرأ واحد آخر من حيث انتهى األول وهكذا
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:

(( القول األول )) :القراءة بطريقة اإلدارة مباحة.
وهذا ظاهر مذهب احلنيفة ،وهو قول مالك وبعض أصحابه ،والشافعية ،وبعض احلنابلة.
14
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عنده ))
فيمن َ
هم هللاُ َ
وذ َكَر ُ

)(1

فهذه أربع خصال هلم:

= انظر:

حاشية الدسوقي( ،)208/1شرح منح اجلليل ( ،)201/1والتبيان (ص  ،)82كشاف القناع ()432/1

واستدلوا ابحلديث «ما اجتمع قوم ِف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم،
ّإال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرحة ،وحفتهم املالئكة .»...رواه مسلم ( )2699وغريه.
ونزول السكينة عليهم وذكر هللا هلم هذا ال يكون إال لطاعة مباحة.

(( القول الثان )) :القراءة للجماعة بطريقة اإلدارة مكروهة.
وهذا قول بعض املالكية ،وأكثر احلنابلة .انظر:

الفروع ( ،)554 /1وحاشية الدسوقي (.)308 /1

حممدا
النيب ً
يل َّ
واستدلوا من النظر أبن قراءة القرآن ابإلدارة خمالفة َ
ملدارسة جرب َ

.

واستدلوا كذلك أبن هذه الطريقة تؤدي إىل املباهاة واملنافسة ،فتُكره .الرتجيح:

الراجح -وهللا أعلم -جواز القراءة ابإلدارة للجماعة؛ ألهنا تساعد على إتقان القراءة ،وليس
فيها إخالل ابلسماع.

الرد على من قال ابلكراهة:

الكراهة حكم شرعيَ ،نتاج إىل دليل لنحكم على عمل أبنه مكروه ،وكو ُن هذه الطريقة خمالف ًة
ال يدل على كراهتها.
النيب
يل َّ
ملدارسة جرب َ
ِ
ك فَ ْليَ تَ نَافَ ِ
س
وأما كوهنا فيها منافَسة فاملنافسةُ ِف اخلريات مطلوبة ممدوحة ،قال َ :وِِف َذل َ
الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن {املطففني.}26 :
( )1ــ رواه أمحد (  ،) 7427ومسمل (  ،) 2699وأبو داود (  ،) 1455وابن ماجه ( ) 225
15
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أ ـ نزول السكينة عليهم.
ب ـ تغشاهم الرحة.
ج ـ حتفهم املالئكة.
ه ـ يذكرهم هللا فيمن عنده.
 7ـ هل حتب أن يقودك القرآن إىل اجلنة؟
قال رسول هللا

شافع َّ
قاده إىل
مشف ٌع
وماحل ُمصد ٌ
أمامه َ
 (( :القرآ ُن ٌ
َّق من جعله َ
ٌ

ِ
خلف ظه ِره ساقَه إىل النَّا ِر )) ). (1
اجلنَّة ومن جعله َ
شافع َّ
مشف ٌع )) :شافع مأذون ِف شفاعته.
(( القرآ ُن ٌ
وماحل ُم َّ
صد ٌق )) :قيل :هو اجملادل املصدق ،وقيل :الساعي املصدق ) ،(2وإمنا
((
ٌ
صدق به واتبعه ِ
وقائدا للجنة ملن َّ
وعمل به وتاله.
شافعا
ً
وماحال مصدقًا ً
يكون القرآن ً
( )1ــ حسن لغريه :رواه ابن حبان (  ،) 124والبهيقي يف الشعب ( .) 1855
( )2ــ الهناية يف غريب احلديث والثر ،ابن الثري ( ،صــ  ) 844طـ ( بيت الفاكر ادلولية ) الردن ،فيض القدير
(  ) 686 / 4طـ ( مكتبة مرص ) القاهرة.
16
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 8ـ هل حتب أن تزداد حمبتك هلل
ُروي عن النيب

ولرسوله

؟

أنه قال:

اّلِل ورسولَه فليقرأْ ِف املصح ِ
ف ))
سرهُ أن ُحي َّ
(( َمن َّ
َ
ب ََّ
َ

)(1

( )1ــ اس ناده ضعيف :رواه أبو نعمي يف احللية (  ) 209 / 7والبهيقي يف الشعب ( ) 2219
قلت :هذا احلديث فيه إشكال ،ومسألة فقهية...
أما اإلشكال :فهو أن املصاحف ِ
اختذت بعد موت النيب ،
واجلواب :قال احلافظ ابن حجر:

هنى عن أن يسافَر ابلقرءان إىل أرض
" وهذا التعليل ضعيف؛ ففي الصحيحني :أن النيب
على أن أصحابه
العدو؛ خمافة أن يناله العدو ،وما املانع من أن يكون هللا أطلع نبيه
سيتخذون املصاحف؟ "
انظر :لسان امليزان (  ) 11 / 3ط ( مكتبة املطبوعات اإلسالمية ) ت :أبو غدة

أما املسألة :فقد احتج هبذا احلديث مجهور العلماء على أن القراءة من املصحف أفضل
من القراءة عن ظهر قلب ،واملسألة فيها خالف:

القول األول :ذهب مجهور العلماء إىل أن القراءة من املصحف أفضل.

انظر :الفتاوى اهلندية ( ،)317/5والتبيان (ص  ،)78منتهى اإلرادات ()104/1

واستدلوا على ذلك أبدلة:

أ ـ حديث « من سره أن حيب هللا ورسوله فلينظر ِف املصحف »

ب ـ واستدلوا جبملة من األحاديث الضعيفة ،منها= :
17



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة ».
نظرا على من يقرؤه ً
= « فضل قراءة القرآن ً

ضعيف

جدًّا :رواه أبو عبيد ِف [فضائل القرآن] ،وفيه ضعيفان ،وعنعنةُ بقيّةَ.

ومنها((:قراءة الرجل ِف غري املصحف ألف درجة ،وقراءته ِف املصحف تضاعف ألفي درجة))
ضعيف :رواه الطرباين ِف " الكبري " (.)601

د ـ واستدلوا مبا صح عن عبد هللا بن مسعود

أنه قال:

(( أدميوا النظر ِف املصحف )) .رواه أبو عبيد ِف " فضائل القرآن " ،وصححه احلافظ ابن حجر.

ٍ
أفضل.
القول الثان :قراءة القرآن عن ظهر قلب ُ
وهذا قول بعض الشافعية ،منهم :العز بن عبد السالم .انظر :الربهان ( ) 463 /1

واستدلوا على ذلك أبدلة:
ِ
ك مبارٌك لِيدَّبَّروا آَايتِِه ولِي تَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ِ
ِ
اب )){ص}29 :
أ ـ بقوله -تعاىل ((:-كتَ ٌ
َ
اب أَنْ َزلْنَاهُ إلَْي َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ
والعادة تشهد أ ّن النظر ِف املصحف ُِخي ُّل ابلتدبر والتفكر.
 (( :اقرءُوا القرآن ،وال يغرنكم هذه املصاحف املعلقة؛
ب ـ واستدلوا مبا قال أبو أمامة
فإن هللا ال يعذب قلبًا وعى القرآن )) .أورده احلافظ ِف " الفتح "  ،وصححه.
أبعد عن الرايء.
ج ـ واستدلوا من النظر أبن القراءة عن ظهر قلب ُ

الرتجيح:

الراجح -وهللا أعلم -أن هذا خيتلف ابختالف األشخاص واألحوال ،فمن كان خيشع أكثر
ويتدبر إذا قرأ من املصحف فهذا ِف حقه أوىل ،ومن كان خيشع ويتدبر أكثر إذا قرأ عن ظهر
فاألفضل :من املصحف ،وهللا أعلم.
ومن استوى عنده هذا وذاك
قلب فهو األفضل لهَ ،
ُ
وهذا القول استحسنه النووي ،ومال إليه كما ِف " التبيان ".
18
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 9ـ هل حتب أن َّ
تبشر بُشرى ابخلري يوم القيامة؟
قال رسول هللا

الرج ِل الش ِ
ِ ِ
ِ
َّاح ِ
ول :أ َََن الَّ ِذي
ب فَيَ ُق ُ
َ (( :جييءُ الْ ُق ْرآ ُن يَ ْوَم الْقيَ َامة َك َّ ُ

ت َهنَ َارَك )) ). (1
ت لَيْ لَ َ
كَ ،وأَظْ َمأْ ُ
َس َه ْر ُ
أْ
ِ
اليوم ِمن ور ِاء ِّ
وزاد الطرباين.... (( :و َّ
كل اتج ٍر.
إن َّ
كل اتج ٍر ِمن وراء ِجت َارتِِه ،وأَن َ
لك َ
ِ
أس ِ
بشمالِِه ،ويوضع على ر ِ
ك بيمينِ ِه ،واخلُْل َد ِ
ه
فيُعطَى امل ْل َ
َ
اتج الوقا ِر ،ويُ ْك َسى والداهُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ُحلَّتَ ْ ِ
وم هلُما ُّ
قال :بتعلي ِم
ربَّ ،
أَّن لنا هذا؟ فيُ ُ
الدنْيا وما فيها ،فيَقوالن :اي ِّ
ني ال تَ ُق ُ
َولَ ِد ُكما ال ُقرآ َن )) ). (2
 10ـ هل تريد النجاة من اهلالك والضالل؟
قال رسول هللا

:

رسول ِ
(( ِ
هللا ،و َّ
أن
ا
و
ر
أبش
أين ُ
شهدون أن ال إلهَ َّإال هللاُ َ
وحده ال شريك لهُ ،و ِّ
أليس تَ َ
ُ
َ
القرآ َن جاء ِمن ِ
عند ِ
هللا ؟! ))  .قُلنا :بلَى .
( )1ــ حسن لغريه :رواه ابن ماجه ( ) 3781
( )2ــ حسن لغريه :رواه الطرباين يف " الوسط " بعد احلديث رمق ( ) 5764
19
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فإن هذا القرآ َن طرفُه ِ
بيد ِ
قال (( :فأبْ ِشُروا َّ ،
فتمس ُكوا ِبه؛
هللا  ،و طََرفُهُ أبيدي ُكم َّ ،
َ
أبدا )) ). (1
بعده ً
فإنَّ ُكم لن ََتلِكوا ولن تَضلُّوا َ
 11ـ هل حتب أن تعطي أفضل هدي ٍ
ك؟
ة
ألبويْ ج
ّ ج
ج
قال رسول هللا

ِ
 (( :من قرأ القرآ َن وتعلَّمه ِ
وعمل به؛ أُلبِ
القيامة
يوم
س والداه َ
َ

اتجا من نوٍر  ،ضوؤه مثل ِ
الشمس ،ويكسى والداه حلَّ ِ
ِ
تان ال تقوم هلما الدُّنيا
ضوء
ُ
ً
ُ
َ
ُ
،فيقوالن  :مب كسبنا هذا ؟ فيقال  :أبخ ِذ و ِ
لد كما القرآ َن )) ). (2
ْ
َ ْ
 12ـ هل حتب أن يرضى عنك هللا
قال رسول هللا

يوم القيامة؟

رب حلِّ ِ
ِ
ِ
لبس
في
،
ه
يوم
القيامة ُ
فيقول  :اي ِّ
{صاحب } القرآن َ
ُ
 (( :جييءُ
ُ ُ

ِ
اتج الكر ِ
يقول :اي ِ
رب ِ
رب
فيقال :
في
،
زده
مث
،
امة
ارض عنهُُ ،
ُ
لبس ُحلَّ َة الكرامة ،مث يقول  :اي ِّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
بكل ٍ
آية حسن ًة )) ). (3
اقرأْ وارقأْ ويز ُاد ِّ

( )1ــ حصيح لغريه :رواه الزبار (  ،) 3421والطرباين يف الكبري ( ) 1539
( )2ــ حسن لغريه :رواه احلامك ( ) 2086
( )3ــ حسن :رواه أمحد (  ،) 10087والرتمذي (  ،) 2915واحلامك (  ،) 2029وهذا لفظ الرتمذي
20
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 13ـ هل حتب أن تكون يف رفعة يف الدنيا واآلخرة؟
قال رسول هللا

اّلِل ي رفَع هبذا ِ
الكتَ ِ
ِ
َّ (( :
ين )) ). (1
ر
آخ
به
ع
ض
ي
و
،
ا
ام
و
َق
أ
اب
ْ
َ
َ
ً
ُ
َ
إن ََّ َ ْ ُ
َ َ
َ

يرفع هللا هبذا الكتاب ِف الدنيا واآلخرة من عمل مبا فيه ،واستمسك به وحفظه ،وعلّمه
ِ ُّ
يعمل مبا فيه.
وحي ِقر َ
الناس ،ويضع ُْ
وخيفض ويُذل من جعلَه خل َفه ظهراي  ،ومل ْ
َ
وخاصته
 14ـ هل حتب أن تكون من أولياء هللا
ّ
قال رسول هللا

؟

َّاس )) ،فقيل :من أهل ِ
إن ِ
من الن ِ
َّ (( :
هللا منهم؟
لني
َه
أ
هلل
ْ
َ
َ
َ
ُ

رآن هم أهل ِ
قال (( :أهل ال ُق ِ
وخاصتُه )) ). (2
هللا
َّ
ُ
ُ
تنجو من النار يوم القيامة؟
 15ـ هل حتب أن ج
قال رسول هللا

ِ
مجع القرآ ُن ِف إِ ٍ
هاب ،ما أحرقه هللاُ ابلنَّا ِر )) ). (3
 (( :لو ُ َ

واملعىن :أنه لو قُدر أن يكون القرآن ِف إهاب ِ
مست النار هذا اإلهاب؛
ما
لد)
(ج
ّ

( )1ــ رواه مسمل (  ،) 815وابن ماجه ( . ) 218
( )2ــ حصيح :رواه أمحد (  ،) 12279والنسايئ يف الكربى (  ،) 8031وابن ماجه (  ) 215وهذا لفظ أمحد.
( )3ــ رواه البهيقي يف الشعب (  ،) 2700وحس نه اللباين يف املشاكة (  ) 2140وحصيح اجلامع ( ) 5266
21
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إخالصا لربه؟
بربكة جماورته للقرآن ،فكيف مبؤم ٍن توىل حفظه ِف قلبه ،واحملافظة عليه
ً
فهذا أوىل ّأال َّ
يعذب ابلنار!
 16ـ هل حتب أن تكون من خري الناس؟
قال رسول هللا

 (( :خريُكم من تعلَّ َم القرآ َن وعلَّ َمه )) ). (1

التعليم دون العمل؛ ألن العلم بال ٍ
عمل جهالةٌ.
وليس املقصود ها هنا
َ
(( تنبيه )):
تعليم حروف القرآن ،وجتويده ،وَنو ذلك
ظن بعض الناس أن املقصود هبذا احلديث ُ
وتعليم املعاين ،وما فيه من
فقط؛ وهذا خطأ ،بل األمر أعم من ذلك ،فيشمل ذلكَ ،
مسائل ع َقدية ،وفقهية ،وَنو ذلك ...فكل ذلك يدخل حتت احلديث ،وهللا أعلم.
َ
 17ـ هل حتب ّأال تُـ جر َّد إىل أرذل العُ ُمر؟
عن ابن عباس

قال:

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 5027وأبو داود (  ،) 1452والرتمذي (  ،) 2908والنسايئ يف الكربى ( ،) 8036
وابن ماجه ( . ) 211
22
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َم ْن قَ َرأَ الْ ُق ْرآ َن َملْ يَُرَّد َإىل أ َْرَذ ِل الْعُ ُم ِرُ ،مثَّ قَ َرأَ :
َال يَ ْعلَ َم بَ ْع َد ِع ْل ٍم َشيْ ئًا

َوِمْن ُك ْم َم ْن يَُرُّد إِ َىل أ َْرَذ ِل الْعُ ُم ِر لِ َك ْي

ِ
ك قَ ْولُهُ  -عز وجل -:
َو َذل َ

الَّ ِذين آَمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات
َ َُ َ َ
الص َ

ِِ
ني إَِّال
َس َف َل َسافل َ
ُمثَّ َرَد ْد ََنهُ أ ْ

قال " :إَِّال الَّ ِ
ين قَ َرُؤوا الْ ُق ْرآ َن "
ذ
َ

)(1

أرذل العمر :أردؤه ،وأوضعُه ،وهو السن اليت تنقص فيه قوة العقل ،ويصري إىل اخلََرف
قال ابن عباس
وقد كان رسول هللا

" :يعين أسفل العمر ،يصري كالصيب الذي ال عقل له"

)(2

بك أ ْن أ َُرَّد إىل ْأرَذ ِل العُ ُم ِر )) ...
يدعو ... (( :أَعُوذُ َ

)(3

 18ـ ّإما مع السفرة الكرام ،وإما لك أجران!
قال رسول هللا

ِ
الس َفرِة ِ
املاهر ابل ُق ِ
الكرِام َ ِ
قرُؤه وهو
رآن مع َّ
َ
الربرة ،والذي يَ َ
ُ (( :

مرتَ ِ
ني ))
أج ُره َّ
يَ ُش ُّق عليه له ْ

)(4

( )1ــ حصيح :رواه احلامك (  ،) 3925وحصحه ،ووافقه اذلهيب
( )2ــ تفسري القرطيب (  ) 115 / 10طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
( )3ــ رواه البخاري (  ،) 2822والرتمذي (  ،) 3567وغريهام.
( )4ــ رواه أمحد ( ،) 26028البخاري (  ،) 4937ومسمل (  ،) 798وأبو داود (  ،) 1454والرتمذي ( ،) 2904
والنسايئ يف الكربى (  ،) 8045وابن ماجه ( ) 3779
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يقرؤه ويتَ عتَع ِ
فيه وهو عليه ٌّ
شاق لَهُ أجر ِان ))) (1
وِف رواية (( والذي ُ ُ ْ ُ
(( املاهر )) :احلاذق الكامل احلفظ الذي ال يتوقف وال يشق عليه القراءة جبودة حفظه
وإتقانه ،واملراد جودة التالوة وحسن احلفظ

)(2

1
أجره أعظم من أجر املاهر؟ اختلفوا ِف ذلك...
( ) ــ هل معىن ذلك أن املتتعتع ُ

(( القول األول )) :فمن العلماء من قال :إن أجر املتتعتع أعظم.

واستدلوا هبذا احلديث « والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ».
ويستدلون أبن األجر على قدر املشقة.

(( القول الثان )) :املاهر ابلقرءان أجره أعظم وأكرب ( .وهذا قول اجلمهور )

واستدلوا ابحلديث «املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام ،»...ومل يذكر النيب
لغري املاه ِر.

هذه املنزلة

(( الرتجيح )) :الصواب -وهللا أعلم -هو قول اجلمهور ،أن املاهر أجره أعظم.
َّ
َّ
ين جال يجـ ْعلج ُمو جن {الزمر}9:
ين يجـ ْعلج ُمو جن جوالذ ج
برهان ذلك :قول هللا  :جه ْل يج ْستجوي الذ ج
فهذا نص ِف عدم استوائهم ،وإال فكيف يلحق ابحلافظ املاهر املتقن َمن مل يعنت بكتاب هللا،
ِ
وحفظه ،وإتقانِه ،وكثرِة تالوته ،ودرايتِه؟ !
ولئن كان للمتتعتع أجران فإ ّن املاهر الذي مع السفرة الكرام الربرة له أُج ور ،وهللا أعلم.
( )2ــ حصيح مسمل برشح النووي (  ) 344 / 3حديث رمق (  ) 798طـ ( دار احلديث ) القاهرة،
فتح الباري ،ابن جحر (  ) 440 / 14طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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(( السفرة )) :قيل :معناها الكتَبة ،وقيل :الرسل؛ ألهنم يسفرون إىل الناس برساالت
هللا

)(1

(( الكرام )) :املكرمني على هللا

عنده؛ لعصمتهم ونَزاهتهم من َدنَ ِ
س
َّ ،
املقربني َ

املعصية ). (2
الَبرة )) :املطيعون من الرب وهو الطاعة ،واملطهرون من الذنوب ). (3
(( جج
ظاهرا وابطناا؟
 19ـ هل حتب أن تكون طيباا ا
قال رسول هللا

ِ
ِ
ب
َ ((:مثَ ُل املُْؤم ِن الذي يَ ْقَرأُ ال ُق ْرآ َنَ ،مثَ ُل األُتْ ُر َّجةِ ،رحيُها طَيِّ ٌ

وطَ ْعمها طَيِ
ومثَل امل ْؤِم ِن الذي ال يَ ْقرأُ ال ُقرآ َن َمثَل الت َّْمرِ
ِ
يح هلا وطَ ْع ُمها ُح ْل ٌو،
ر
ال
،
ة
ب،
ّ
َ
ٌ
َ
َ ْ
ُ
ُ َ
ُ
ُ
ومثل املنافِ
الرْحيانَِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ومثَ ُل املنافِ ِق
،
ر
م
ها
م
ع
ط
و
ب
ي
ط
ها
حي
ر
،
ة
ل
ث
م
،
ن
آ
ر
ق
ال
أ
ر
ق
ي
الذي
ق
َ
َ
ْ
َ
ٌّ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ََ ْ َ ُ
ُ ٌّ ُ ُ َ ُ
َ ُ ُ

( )1ــ حصيح مسمل رشح النووي (  343 / 3ــ  ) 344حديث رمق (  ) 798طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )2ــ مرقاة املفاتيح ،عىل القاري (  ) 9 / 5طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )3ــ حصيح مسمل برشح النووي (  ) 344 / 3حديث رمق (  ) 798طـ ( دار احلديث ) القاهرة،
فتح الباري ،ابن جحر (  ) 440 / 14طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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ِ
ِ
يح وطَ ْع ُمها ُمٌّر )) ).(1
ليس هلا ِر ٌ
الذي ال يَ ْقَرأُ ال ُق ْرآ َنَ ،ك َمثَل احلَْنظَلَةَ ،
(( األُتْـ ُر ّجة )) :مثرة طيبة الطعم والرائحة ،وهي من أحسن الثمار الشجرية وأنفسها
عند العرب ).(2
وِف احلديث َشبَّه املنافق الذي يقرأ القرآن ابلرحيانة؛ ألن رحيها طيب ِف حني أن طعمها
ُمر ،وكذلك املنافق الذي يقرأ القرآن ،يقرؤه فينتفع الناس منه ابلقرآن ،أما هو فال ينتفع
به! _ والعياذ ابهلل _
وِف احلديث داللة على أن املنافق قد يقرأ القرآن ،وقد حيفظه!
 20ـ هل حتب ّأال تكتب من الغافلني؟
قال رسول هللا

ِِ
 (( :من قَرأَ ع ْشر ٍ
آايت ِِف لَي لَ ٍة َمل ي ْكتَ ِ
ني ))
ب م َن الْغافل َ
ْ ُْ ْ
َْ َ َ َ

 21ـ هل حتب أن تكتب من القانتني؟

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 5020ومسمل (  ،) 797والنسايئ (  ،) 5038وابن ماجه ( ) 214
( )2ــ مرقاة املفاتيح ،عىل القاري (  ) 10 / 5طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )3ــ حصيح لغريه :رواه احلامك ( ) 2041
26
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قال رسول هللا

ِ
الصلو ِ
كتب ِمن
ي
مل
املكتوابت
ات
َ (( :من َحافظ َعلى َهؤالء َّ
ُ ْ

ليلة مائةَ ٍ
الغَافِلني ومن قرأَ ِف ٍ
آية ُكتِب من القانتني )) ).(1
إخوان!
هل فيكم من قام مبا جع جرف؟
قت ِهجمكم إىل نجيل َّ
الش جرف؟
هل َّ
تشو ْ
أيُّها املُحسن فيما مضىُ ،د ْم!
أيها املسيء ،وبّ ْخ نفسك للتفريط ،وُُلْ!
هلل جد ُّر ٍ
قصروا!
فأبصروا ،والحت هلم الغاية فما ّ
أقوام تفكروا ج

)(2

( )1ــ حصيح :رواه ابن خزمية (  ،) 1142واحلامك (  ،) 1160والبهيقي يف الشعب ( ) 2191
( )2ــ التبرصة ،ابن اجلوزي ( صـ  474ــ  ) 476طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
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