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سيدنا على التسليم وأتم الصلةا وأفضل العالمين رب لله الحمد 
أجمعين.  وصحبه آله وعلى محمد

الفصل القول : هو وجل عز الله كتاب الحديث أصدق فإن ، وبعد
القرآن هذا المسلمين عامة اتخذ وقد . أما بالهزل ليس ،

تنفع الذكرى فإن بفضائله التذكير من أقل فل ، مهجورا
المسلمين. 

، وسلم عليه الله صلى الرسول أحاديث من مائة الكتاب هذا في
أبواب.  تسعة في تبويبها تم

القرآن تلوةا فضائل في أحاديث ثمانية الولى المجموعة تحوي
. وتضم والخآرةا الدنيا في الله عند القرآن قارئ ومكانة

تحوي بينما ، القرآن تعلم في أحاديث تسعة الثانية المجموعة
القرآن حفظ في أخآرى أحاديث ثمانية على الثالثة المجموعة

. أما القرآن يحفظ من وفضائل نسيانه من والحذر واستظهاره
. في بالقرآن العمل وهو أل الرابع الباب في فهو الكتاب لب
وإحلل بالقرآن العمل فضائل في حديثا عشر أربعة الباب هذا

به العمل ترك من والتحذير به والتمسك حرامه وتحريم حلله
المسلمين.  في ورسوله تعالى الله وصية فهو عنه والعراض

في حديثا عشر اثني الحاديث من الخامسة المجموعة تحوي
والستماع وتجويده بترتيله والعتناء القرآن تلوةا كيفية

مجموعة السادس الباب . وفي سماعه عند والخشوع والنصات
عند والدعاء وتحزيبه وخآتمه القرآن أوراد في أحاديث ثمانية من

ِثَر ما في خآتمه وأفضل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أ
ما  بعض71 – 60 من الحاديث . ففي الصلةا في القرآن تلوةا
الصلوات في وسلم عليه الله صلى الله رسول تلوةا عن ورد

اخآتصت . وقد التلوةا سجود وعن والنوافل والسنن الخمس
السور هذه . من غيرها على بفضائل الكريم القرآن سور بعض

والواقعة والدخآان ويس والكهف عمران وآل والبقرةا الفاتحة
والمعوذتين والخآلصا والزلزلة والملك والزمر والسراء

البقرةا سورةا وخآواتيم الكرسي اليات . ومن والكافرون
الباب موضوع هي واليات السور . وهذه الحشر سورةا وخآواتيم

الحاديث من الخآيرةا والمجموعة  حديثا21 يضم الذي الثامن
الجر وأخآذ بالقرآن الرقية موضوعها أحاديث ثمانية من تتكون

تلوته.  على



سرد هو بل فيه الواردةا للحاديث شرحا ليس الكتاب هذا
. ومن الشريفة النبوية الحاديث هذه توحيها وتأملت لمأثورات

وكتب وشروحها الحديث كتب أمهات إلى فليرجع المزيد أراد
تلوةا أهمية إلى النظار يلفت أن الكتاب هذا . وحسب التفسير

حق يؤد لم أنه رأى فمن به والعمل وحفظه وتعلمه الله كتاب
يتوب أن على العزم يعقد أن فعليه تعالى الله أمر كما الله كتاب
العبد نحو سعيا أشد فالله رضاه إلى ويسعى إليه وينيب الله إلى
عمله.  وحسن نيته صدقت ما إذا ربه نحو العبد سعي من

وتفسيره الكريم القرآن فضائل في الواردةا الحاديث تبلغ
. ولم أشهرها إل هو ما هنا اخآتير . وما اللفا ربما بل المئات
التفسير كتب به تختص ذلك لن التفسير من شيء إلى نتطرق
أحاديث هنا الواردةا الحاديث معظم . إن المطولة الحديث وكتب
في هو العلماء بعض ضعفه الذي منه والقليل ، الصحة ثابتة

ضعيفا.  كان وإن به يعمل كذلك كان وما العمال فضائل

كتاب كل شأن شأنه ونقائص هفوات من الكتاب هذا يخلوا يكاد ل
الذي الوحيد الكتاب فهو تعالى الله كتاب . أما البشر تأليف من

فليحمد خآيرا الكتاب هذا في وجد . فمن خآطأ أو نقص من يخلو
الله فليدع ذلك غير وجد ومن بالقبول تعالى ويدعوه تعالى الله

ومن قبل من المر ولله العثرات ويسدد الزلت يغفر أن تعالى
بعد. 

 المؤلف



الول الباب
القرآن تلوةا فضائل

ّنَما: {  الكريم كتابه في تعالى الله قال ُنوَن ِإ ؤؤِم ؤلُم ا
ّلِذيَن َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ ؤت ال َل ؤم َوِج ُبُه ُلو َذا ُق ِإ ؤت َو َي ِل ؤم ُت ؤيِه َل َع
ُتُه َيا ؤم َءا ؤتُه َد ًنا َزا َلى ِإيَما ؤم َوَع ّبِه ُلوَن َر ّك َتَو )1( فتلوةا}   َي

إيمانا. المؤمنين تزيد العظيم القرآن آيات
: قال عنهما الله رضي )2( عباس بن الله عبد - عن1

؟ الله إلى أحب العمل : أي الله رسول يا رجل قال
الحال وما " . قال المرتحل الحال: "  قال

القرآن أول من يضرب الذي" :  قال ؟ المرتحل
".ارتحل حل كلما

الترمذي رواه
الحديث هذا في وسلم عليه الله صلى الله رسول يؤكد

وجد كلما أخآرى بعد مرةا القرآن بتلوةا الشغف فضيلة
إلى إليه يشير فيما يشير . وهو سبيل ذلك إلى المرء

أن . قيل الكريم القرآن من مستمر ورد اتخاذ فضيلة
بعد خآتمة الختم تكرار على الحث المرتحل بالحال المراد
أن المعوذتين وقرأ القرآن خآتم إذا ويستحب ، أخآرى
( إلى البقرةا سورةا أول من آيات وخآمس الفاتحة يقرأ
الحرفي المعنى يتم ) لكي المفلحون هم – تعالى قوله

ويبدأ إل خآتمة ينهي ل بأن هذا الشريف للحديث
بالخآرى.

أفضل تحدد التي الشريفة الحاديث من العديد هناك إن
. قل وإن أدومها الله إلى العمال أفضل مثل ، العمال

عام حديث لنه المرتحل الحال حديث يعضد الحديث وهذا
المتقطعة العمال على المستمرةا العمال أفضلية عن

تلوةا استمرار فضل يحدد المرتحل الحال وحديث
القرآن.

الية   (سورةا  )1( ) .2النفال

عبد       هو  )2( بن العباس بن الله الله     المطلبعبد رسول عم إبن ،
الهجرةا    .        قبل بالشعب هاشم وبنو ولد وسلم عبه الله بثلثصلى
الله             يعلمه بأن وسلم عليه الله صلى الله رسول له دعا ، سنين

ويفقهه   أعلم    .   فيالحكمة من كان التأويل ويعلمه الدين
عام    توفي هـ  .68الصحابة



بالجهاد العمال أفضل تحدد أخآرى أحاديث هناك أن كما
الجمع . ويمكن وغيرها المبرور بالحج أو الله سبيل في
هي مؤقتة أعمال هناك بأن جميعا الحاديث هذه بين

الجهاد حضر . فإذا محددةا أوقات في غيرها من أفضل
وإذا ، الصلةا أو القرآن تلوةا من حتى عمل أفضل فهو

تلوةا من أدائه يمنع ول العمال أفضل فهو الحج وجب
فضل إلى يشير حين الحديث هذا فإن لذلك القرآن

كما أخآرى أعمال فضل ينفي ل القرآن بتلوةا الستغراق
يسأل لمن وسلم عليه الله صلى الله رسول إجابات أن
. فرب السائل حال بحسب أحيانا كانت أصحابه من

بتلوةا استغراقه يكون ومرات مرات حج قد سائل
وهو الجهاد ساعة حضور عند سائل ورب ، أفضل القرآن
أفضل له الجهاد فيكون فيه المشاركة في متردد

على فضل للتلوةا أن الحديث من ويفهم.  العمال
الله بكتاب النسان التصاق بسبب العمال من غيرها
العمال كل ذكر . وفيه خآير كل مفتاح هو الذي تعالى

بصيرا المرء يجعل بالتلوةا الستمرار أن . كما الصالحة
الوعد آيات على المرور دائم لنه لها ومراقبا بنفسه

ويحسن ربه يتذكر أن به فأحرى كذلك كان ومن والوعيد
وأخآرى. تلوةا بين عمله

عن عنه الله رضي )3( مسعود بن الله عبد - عن2
:  قال وسلم عليه الله صلى النبي

ـه فـلـه الـلـه كـتـاب ـمـن حرـفـا ـقـرأ ـمـن"  . حـسـنة ـب
ـحـرفا مـيـم لم أـلـف أـقـول ل أمثالها بعشر والحسنة

.حرفا" وميم حرفا ولم حرفا ألف ولكن
)4( الترمذي رواه

كتاب في ثابتة أمثالها بعشر الحسنات مضاعفة
َء َمن{  بقوله تعالى الله َنِة َجا ؤلَحَس َلُه ِبا ؤشُر َف َع

الهذلي      هو  )3( مسعود بن الله الهجرتين   أسلمعبد وهاجر قديما
عليه          الله صلى النبي ولزم بعدها والمشاهد بدرا وسلموشهد
في          أزهدهم ومن الصحابة علماء من كان بالكثير عنه وحدث

آخآر     في وتوفي الخطاب    .خآلفةالدنيا بن عمر

صحيح  وقال  )4( حسن



ِلَها َثا ؤم َء َوَمن َأ َئِة َجا ّي َ ِبالّس ؤجَزى َفل ّ ُي َلَها ِإل ؤث ِم
ؤم َ َوُه َلُموَن ل ؤظ .)5(} ُي
هو تعالى الله كتاب من حرفا كل أن يثبت الحديث وهذا

الكريمة الية وفق كقاعدةا أمثالها بعشر تضاعف حسنة
إلى تشير أخآرى أحاديث يناقض ل . وهذا ذكرها السابق

إلى أمثالها بعشر الحسنات يضاعف تعالى الله أن
أضعافا تضاعف . فالحسنات أكثر ربما أو ضعف سبعمائة
في تسببت وإن تعالى لله النية أخآلصت إن مضاعفة
أخآر. حسنات

إلى خآصوصا إليه يشير ما بعض في يشير الحديث وهذا
الحروفا هذه.  حصرا ل مثال السور أوائل من الحروفا
بتلوتها لهم الناس أغلب معناها يدرك ل التي القليلة
في . وهي معناها فهم عدم رغم مضاعفة حسنات
لها حصر ل وإشارات معاني بالنفوس تثير نفسه الوقت
البينات. الله آيات من بغيرها فكيف

: لو عنه الله رضي )6( التستري الله عبد بن سهل قال
بلغ لما فهم ألف القرآن من حرفا لكل العبد أعطي
من تعالى الله كتاب من آية في تعالى الله جعل ما نهاية

نهاية لله ليس أنه وكما وصفته تعالى الله كل لنه الفهم
ما مقدار على يفهمون وإنما كلمه لفهم نهاية ل فكذلك

كلمه. فهم من أوليائه قلوب على تعالى الله يفتح
تعالى الله كتاب من الصالح المة سلف استنبط ولقد

أسباب من فيها بما القرآن علوم أولها جمة علوما
والمنسوخ والمناسخ والتجويد القراءات وعلوم النزول
وترتيب القرآن وإعراب القرآن وخآطوط آنالقر وغريب
القرآن وإعجاز القرآن وأمثال القرآن وقصص النزول
وحروفه. وآياته سوره وإحصاء القرآن وأحكام

الشرعية العلوم وكل التفسير علوم إلى إضافة هذا كل
إشارات القرآن في . وإن القرآن أساسها فكلها الخآرى

كالفلك والطبيعية المادية حتى العلوم كل إلى
الية   سورةا  )5(  .160النعام

الله      أبو  )6( عبد بن سهل علماء   التستريمحمد أكابر من
الله     :    بكتاب التمسك سبعة أصولنا يقول وكان الخآلصا

الحلل         والقتداء وأكل وسلم عليه الله صلى الله رسول بسنة
واجتناب    الذى توفي    . المعاصيوكف الحقوق وأداء والتوبة

هـ  .283سنة 



النفس وعلوم والهندسة والطب والحصاء والرياضيات
كتابا ليس الكريم الكتاب أن إل ، والتأريخ والجتماع
إلى البشر لهداية كتاب فهو منها أي في متخصصا
ؤهُر{  تعالى الله قال كما المستقيم الصراط َرَمَضاَن َش

ّلِذي َءاُن ِفيِه ُأنِزَل ا ؤر ؤلُق ًدى ا ّناِس ُه َناٍت ّلل ّي َب ّمَن َو
َدى ؤلُه ؤرَقاِن ا ؤلُف خآاصا علما لتعليمهم ليس  . وهو)7( } َوا

قال كما شيء في تفريطه عدم رغم العلوم هذه من
َنا ّما{ :  تعالى ؤط َتاِب ِفي َفّر ِك ؤل ؤيٍء ِمن ا وقوله )8(}  َش
َنا{ :  تعالى ؤل َنّز ؤيَك َو َل َتاَب َع ِك ؤل ًنا ا َيا ؤب ُكّل ِت ؤيٍء ّل ًدى َش َوُه

ؤحَمًة ؤشَرى َوَر ُب ِلِميَن َو ؤس ؤلُم .)9(} ِل
الله كتاب من حرفا كل تحت  : إن)10( العلماء بعض قال

لهم قسم ما مقدار على لهله مذخآورا الفهم من كثيرا
قوله مثل القرآن من بآيات ذلك على واستدلوا ذلك من
َنا ّما{ :  وجل عز ؤط َتاِب ِفي َفّر ِك ؤل ؤيٍء ِمن ا : وقوله}  َش
ُكّل{  ؤيٍء َو ُه َش َنا ؤي ؤحَص ٍم ِفي َأ ِبيٍن ِإَما {:  وقوله )11( } ّم

ِإن ؤيٍء ّمن َو ّ َش َنا ِإل َد ُنُه ِعن ِئ ُلُه َوَما خَآَزا َنّز ّ ُن َدٍر ِإل ِبَق
ٍم ُلو ؤع عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وقال.  )12( } ّم

.القرآن فليتدبر والخآرين الولين علم أراد : من
: قال قال عنه الله رضي )13( أمامة أبي - عن3

وسلم:  عليه الله صلى الله رسول
ركعتين من أفضل شيء من لعبد الله أِذَن ما" 

َذّر البر وإن يصليهما ُي في دام ما العبد رأس على َل

الية   سورةا  )7(  .185البقرةا

الية   سورةا  )8(  .38النعام

الية   سورةا  )9(  .89النحل

صفحة     الطوسي  )10( اللمع كتاب  .106في

الية   سورةا  )11(  .12يس

الية   سورةا  )12(  .21الحجر

عمرو         هو  )13( بن عجلن بن الصدي الباهلي أمامة وهب  .بنأبو



  (" منه خآرج ما بمثل الله إلى العباد تقرب وما صلته
القرآن).  يعني

الترمذي رواه

في ربه رأى أنه )14( عنه الله رضي أحمد المام عن ُحكي
أخآرى مرةا رأيته إن والله فقال مرات عدةا المنام

جل ربه فرأى ربه إلى العبد يقرب شيء أي لسألنه
فقال ؟ إليك العبد يتقرب شيء بأي رب : يا فقال شأنه

يا يفهم لم أو المعنى فهم . قال أحمد يا كلمي بتلوةا: 
.يفهم لم أو المعنى فهم قال ؟ رب
الله من خآرج بأنه الكريم القرآن إلى الحديث إشارةا إن

عظمة يستشعر أن القرآن قارئ على بأن توحي تعالى
بعلوه معترفا وجل عز منه يسمعه وكأنه تعالى الله كلم

خآلقه. على وفضله وعظمته
قبل من أتتنا رسائل القرآن : هذا العلماء بعض وقال

عليها ونقف الصلوات في نتدبرها بعهوده وجل عز ربنا
. المتبعات والسنن الطاعات في وننفذها الخلوات في
عز قال . كما تعالى الله من منزل نور هي اليات هذه

ّيَها{ :  وجل َأ ّناُس َيا ؤد ال ُكم َق َء ؤرَهاٌن َجا ؤم ّمن ُب ُك ّب ّر
َنا ؤل َأنَز ؤم َو ُك ؤي َل ًنا} ُنوًرا ِإ ِبي ّم

)15(.
هذه في نظرنا : )16( عنه الله رضي الورد بن وهيب وقال

أشد ول للقلوب أرق نجد فلم والمواعظ الحاديث
، وتدبره وتفهمه القرآن قراءةا من للحزن استجلبا

في القرآن تلوةا أفضل أن الحديث تسلسل ويبين
اللتان الصلةا من . فالركعتان غيرها في ثم الصلةا
.كتابه فيهما يتلى وأن بد ل الله يحبهما

الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير تلى
َنا{  تعالى قوله المنبر على عنه ؤت َب َأن ّبا ِفيَها َف َح

ًبا َن ًبا َوِع ؤض ًنا َوَق ُتو ؤي ً َوَز ؤخل َن ِئَق َو َدا ًبا َوَح ؤل ِكَهًة ُغ َوَفا

حنبل       رابع  )14( بن أحمد المجتهدين الربعة ّنىالئمة المك
وليلة            يوم كل في وله الليل قيام يدع ل كان الثاني بالصديق

أبتلي .   فصبر       .بفتنةخآتمة المأمون زمن في القرآن خآلق
عام     الله رحمه هـ  .241توفي

الية   سورةا  )15(  .174النساء

الوهاب         وهيب  )16( عبد اسمه يقال عثمان أبو الورد قرشيبن
التابعين         . اتباع كبار طبقة من عابد ثقة وهو مكي



ّبا َأ قد ، الصيل العربي وهو نفسه فسأل )17(}   َو
قائل لنفسه عاد ثم ؟ )18( الب فما الفاكهة علمنا
تالله ؟ الب ما يعلم ل أن الخطاب ابن َيُضّر : وما

. وهكذا عنه نهينا الذي )19( التكلف لمن هذا إن
ما ل أم عرفوا سواء بالقرآن الصالح السلف آمن

لم داموا وما تعالى الله كلم أنه أيقنوا قد داموا
وأوامره.  أحكامه تطبيق يهملوا

النبي عن عنه الله رضي )20( موسى أبي - عن4
قال:  وسلم عليه الله صلى

ُلتُرّجة مثل القرآن يقرأ الذي المؤمن مثل"  ريحها ا
يقرأ ل الذي المؤمن ومثل طيب وطعمها طيب

ومثل حلو وطعمها لها ريح ل التمرةا مثل القرآن
طيب ريحها الريحانة مثل القرآن يقرأ الذي المنافق
مثل القرآن يقرأ ل الذي المنافق ومثل مر وطعمها
.مر" وطعمها لها ريح ل الحنظلة

)21( الخمسة رواه

: أحدهما التشبيه من نوعان الحديث هذا في يلحظ
الطيبة فالريح.  الطيب بالطعم والثاني الطيبة بالريح
مؤمنا كان سواء القرآن قارئ أن أي ، الغير إلى تنتشر

ول تلوته يسمع ممن غيره إلى نفعه يعم منافقا أم
غيره إلى نفعه يعم . وقد وحدها بنفسه نفعه ينحصر
القرآن في ورد ما إبلغه أو بأمره أو غيره بإقرائه
يستشعر فل الطيب الطعم أما.  ونواه أوامر من الكريم

. لذلك الغير قبل من يستشعر ول بنفسه المرء من إل
نفسه المرء به يتحسس الطيب كالطعم اليمان فإن

اليات   سورةا  )17(  .31-27عبس

رأي         الب  )18( وهو عباس ابن عن يروى كما المرعى هو
العلماء   .الجمهور من

تعالى    : { إشارةا  )19( قوله َوَما       إلى ؤجٍر َأ ؤن ِم ؤيِه َل َع ؤم ُك ُل َئ ؤس َأ َما ؤل ُق
ّلِفيَن    َك َت ؤلُم ا ِمَن َنا صا}   –  َأ  .86 اليةسورةا

بن      هو  )20( قيس بن الله توفي    سليمعبد الشعري حصار بن
وستين      .44سنة  نيف ابن وهو هـ

داؤد       .أي  )21( وأبو والنسائي والترمذي ومسلم البخاري



إل غيره يعرفه ول نواهيه واجتناب أوامره باتباع وينفعه
الغير عن غاب وربما التعامل وكثرةا والمراقبة بالتدقيق

.نهائيا
جوارحه على تظهر وأن بد ل الكريم القرآن يقرأ من إن

عن بالنهي أو فيه ورد بما بالمر أو به بالعمل آثاره
آياته ترداد بكثرةا أو كلمه في منه بالقتباس أو زواجره

على واضح أثر من ذلك في ما يخفى ول بها والستشهاد
الناس. من غيره على المرء وفضل الله كلم تأثير
من به يؤمن ل ممن حتى القرآن قراءةا أن يلحظ كما
الناحية من سليما الكلم تجعل مثل المسلمين غير

وسلمة التعبير ودقة العبارةا وحسن والبلغية اللغوية
.العربية باللغة اللفظ

هو بينما قال عنه الله رضي )22( حضير بن أسيد عن- 5
إذ عنده مربوطة وفرسه البقرةا سورةا الليل من يقرأ

الفرس فجالت فقرأ فسكنت فسكت الفرس جالت
فانصرفا الفرس فجالت قرأ ثم الفرس وسكنت فسكت

ُه فلما تصيبه أن فأشفق منها قريبا يحيى ابنه وكان َتّر اج
حدث أصبح فلما يراها ما حتى السماء إلى رأسه رفع

ابن يا اقرأ" :  له فقال وسلم عليه الله صلى النبي
رسول يا : فأشفقت قال " حضير ابن يا اقرأ حضير

رأسي فرفعت قريبا منها وكان يحي تطأ أن الله
مثل فإذا السماء إلى رأسي فرفعت إليه فانصرفت

: قال أراها ل حتى فخرجت المصابيح أمثال فيها الظلة
قال: ل قلت"  ؟ ذاك ما وتدري" 
ُظر لصبحت قرأت ولو لصوتك دنت الملئكة تلك"  َين

.منهم" تتوارى ل إليها الناس

الشهل         هو  )22( عقيل بن سماك بن الحضير بن النصاريأسيد
أبوه.    العقبة        رئيسكان يوم النقباء أحد وهو بعاث يوم الوس

على.    الله         يدأسلم صلى الله رسول عنه قال عمير بن مصعب
حضير       . بن أسيد الرجل نعم وسلم عليه



)23( البخاري رواه

ؤو:  تعالى الله قال َل َنا {  ؤل َذا َأنَز َءاَن َه ؤر ؤلُق َلى ا َبٍل َع َج
َتُه ؤي َأ ّدًعا خَآاِشًعا ّلَر َتَص ؤن ّم َيِة ّم ؤش ّلِه خَآ ؤلَك ال ِت َثاُل َو ؤم َل ا

ُبَها ؤضِر ّناِس َن ؤم ِلل ّلُه ّكُروَن} َلَع َتَف .)24(َي
إن بل البشر من يعقله من على ينحصر ل القرآن أثر إن

ُتِحس الحيوانات وإن تعالى الله كلم من لتخشع الجبال َل
للعادةا خآارقة بكرامة إل للناس يظهر ل ذلك ولكن بأثره

حصل ما مثل عباده من يشاء لمن تعالى الله ُيظهرها
الحديث. هذا في حضير بن لسيد

شأن شأنها وصدق حق الصالحين الله لولياء والكرامات
من واضح هو كما . لكن والمرسلين للنبياء المعجزات

من يشاء لمن يشاء حين يظهرها الله أن الحديث هذا
لتثبيت الله من نعمة فهي الصالح العبد يطلبها أن غير

ُيعجبوا أو ليغتروا ل إيمانا يزدادوا لكي المؤمنين
صنعوها. الذين هم وكأنهم بأنفسهم

خآوارق من كرامة يديه على ظهرت إذا الصالح العبد إن
ّتَم العادات َك أن ولكن وتشتهر تظهر أن وخآشي عليها َت
ل أن الله ودعى عليها تعالى الله حمد واشتهرت ظهرت
أن والستدراج الكرامة بين . والفرق استدراجا يجعلها
القرآن بأحكام الملتزم الصالح للعبد الكرامة تظهر

. أما وسلم عليه الله صلى الرسول وسنة الكريم
ل من يد على للعادات خآوارق ظهور فهو الستدراج

وفي نبيه وسنة الله كتاب أحكام عن بعدا إلى ذلك يزيده
في يطير العبد رأيت : إذا الصالحين بعض يقول ذلك

النبي سنن من سنة ويخالف الماء على ويسير الهواء
له. ُيَسّول أنما فاعلم وسلم عليه الله صلى

النبي عن عنه الله رضي )25( جندب بن سمرةا عن- 6
قال: وسلم عليه الله صلى

والحاكم      وكذلك  )23( والطبراني وأحمد والنسائي بلفظمسلم
مختلف .

الية   سورةا  )24(  .21الحشر

خآلفاء         هو  )25( من الفزازي هلل بن جندب بن النصارسمرةا
وقبل          الغزوات إحدى في إشراكه الله رسول رفض غلما كان

يصرع     أن فعرض بعد     ذلكغيره الله رسول فقبله الغلم
عام .    توفي هـ  .60صرعه



الله . ومأدبة مأدبته تؤتى أن يحب ُمؤِدب كل" 
.تهجروه" فل القرآن

 البيهقي رواه
ِإّن َياَرّب الّرُسوُل َوَقاَل{ :  تعالى الله قال

ؤوِمي ُذوا َق ّتَخ َذا ا َءاَن َه ؤر ؤلُق ؤهُجوًرا ا . )26(}  َم
ُدبة الذي الطعام إلى الدعوةا أو الوليمة هي والمأ

هذا وفق هنا تعالى الله . ومأدبة الجسد غذاء هو
والله والنفس الروح غذاء فهو القرآن هي الحديث

ِلَك*  الم{ :  للبشر هداية القرآن هذا أنزل َذ
َتاُب ِك ؤل َ ا ؤيَب ل ًدى ِفيِه َر ّتِقيَن ُه ؤلُم دام . وما )27( } ّل

الستجابة يحب فهو الغرض لذلك أنزله قد الله
وهجران ، عنها العراض ويكره الدعوةا لتلك

وعل. جل مأدبته إلى الله دعوةا من إعراض القرآن
الفرقان سورةا في المذكور الحقيقي القرآن هجران إن
لما والتصديق اليمان عن لعراضه له الكفار هجران هو

الهجران فهو التلوةا هجران . أما العمل وعن به جاب
حنيفة أبو المام حدد . وقد هذا الحديث في المذكور
القرآن هجران حدود عنه الله رضي ثابت بن النعمان
الله رسول أن حيث العام في مرتين من أقل بتلوته

آخآر في القرآن جبريل راجعه وسلم عليه الله صلى
ذلك ذكر سيأتي كما مرتين وفاته قبل صامه رمضان

.بعد فيما
يتلى أن دون الدار في المصحف ترك العلماء كره وقد
هجران يدخآل أن يخشون لنهم يسيرةا تلوةا ولو فيه

من التحذير ضمن طويلة فترةا فيه التلوةا دون المصحف
القرآن. هجران

قال:  قال عنه الله رضي )28( مالك بن أنس عن- 7
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

الية   سورةا  )26(  .30الفرقان

اليتان   سورةا  )27(  .2-1البقرةا

خآادم        أنس  )28( الخزرجي النصاري النضر بن مالك رسولبن
مشهور          صحابي سنين عشر خآدمه وسلم عليه الله صلى الله

سنة   جاوز    92مات وقد  .المائةهـ



رسول يا هم من . قيل"  الناس من أهلين لله أن" 
.وخآاصته" الله أهل القرآن أهل" :  قال ؟ الله

 مشيخته  في حيدر بن القاسم وأبو ماجه وابن أحمد المام رواه
وصححه علي المام عن

ؤل{ :  تعالى الله قال ّلُه ُهَو ُق ٌد ال ّلُه َأَح ُد * ال الّصَم
ؤم َل ؤد *  ِل ؤم َي َل ؤد َو َل ؤم ُيو َل ُكن * َو ٌد ُكُفًوا ّلُه َي .)29(}َأَح
كذب . وقد ولدا أو صاحبة يتخذ أن منزه تعالى فالله

العبد لكن وأحباؤه الله أبناء نحن قالوا حين اليهود
بحب حبه عن يعبر وأن بد ل موله يحب الذي الصادق

الكريم. كتابه
وكان النهار وأثناء الليل آناء تله الله كتاب أحب فمن
يرفعه بأن عليه تعالى الله ينعم وبذلك وصاحبه خآليله
بين من الله أهل ومن الصالحين عباده خآواصا من ليكون
. عنه ورضوا عنهم الله رضي الذين ومن عباده سائر
ؤل : تعالى الله قال ؤم ِإن { ُق ُت ّبوَن ُكن ّلَه ُتِح ِني ال ِبُعو ّت َفا

ُكُم ؤب ِب ؤح ّلُه ُي ؤر ال ؤغِف َي ؤم َو ُك ؤم} َل ُك َب ُنو .)30(ُذ
َأُل : ل قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وعن َيس
فإنه القرآن يحب كان فإن القرآن إل نفسه عن عبد

الله حشره ورسوله الله أحب ومن ورسوله الله يحب
: والسلم الصلةا عليه قال فقد رسوله مع القيامة يوم

الله ( عبد له وقيل.  )31("  أحب من مع المرء يحشر" 
صمت إذا إني قال ، الصوم تقل ) : أنك مسعود بن

أحب أي – إلي أحب القرآن . وتلوةا القراءةا عن ضعفت
الصيام. من إليه

زرع ما:  يقول عنه الله رضي )32( دينار بن مالك وكان
ربيع القرآن إن ؟ القرآن أهل يا قلوبكم في القرآن
.الرض ربيع الغيث أن كما المؤمن

 .4-1 اليتان الخآلصا سورةا  )29(

الية    سورةا  )30( عمران  .31آل

رواه         حديث  )31( اكتسب ما وله أحب من مع عن الترمذيالمرء
عنه      . الله رضي مالك بن أنس

يحيى        مالك  )32( بأبي يكنى الزاهد البصري دينار صدوق وهوبن
سنة     .    مات التابعين صغار طبقة من هـ  .130عابد



الله صلى النبي عن عنه الله رضي أمامة أبي عن- 8
يوم يجيء فإنه القرآن إقرأوا"  قال وسلم عليه

.لصاحبه" شفيعا القيامة
 مسلم رواه
ّلِذي َذا { َمن:  تعالى الله قال ؤشَفُع ا ُه َي َد ّ ِعن ِنِه ِإل ؤذ ِإ } ِب

والشفاعة تعالى الله بإذن مشفع شافع فالقرآن.  )33(
عن يعفو أن الشفيع قبل من تعالى الله من الطلب هي

القيامة يوم مقامه من يرفع وأن له المشفوع سيئات
أحرى . وما النار عذاب عنه ويصرفا الجنة يدخآله وأن

له قراءته جزاء القيامة يوم لقارئه يشفع أن بالقرآن
الله يرفع قد نفسه القرآن قارئ أن بل الدنيا هذه في
في ذلك سيأتي كما لغيره يشفع لكي ويؤهله درجاته من

لحق. حديث
إل أحد يشفع ول بالشفاعة ربه يستأذن ) الشفيعأ

بإذنه الله عند من ابتداء أو ذلك طلب بعد موله بإذن
. له
أن له المشفوع يؤهل بسبب إل الشفاعة تتم ) لب

. الشفاعة ينال
وليست تعالى الله رحمة إثبات في زيادةا ) الشفاعةج

عدالة تنالهم أن من الناس بعض استثناء في وسيلة
. تعالى الله

ول له شريكا أو الله دون من معبودا ليس ) الشفيعد
قد أو مخلوقا يكون وقد نفعا ول ضرا لنفسه يملك
. كالصيام نفسه المرء عمل أو الله كتاب يكون

خآاصة مكانة له تكون أن يمنع ل المشفع والمخلوق
. للشفاعة تؤهله موله له وهبها قد الله عند

الية   سورةا  )33(  .255البقرةا



الثاني الباب
القرآن تعلم

ـصـلى الـنـبي ـعـن عنه الله رضي عفان بن عثمان - عن9
: قال وسلم عليه الله

 ." وعلمه القرآن تعلم من خآيركم" 
والترمذي داؤد وأبو البخاري رواه

اللـه ـصـلى قـوله مثـل أخآـرى أـحـاديث يعضد الحديث هذا
.)1("  خآلـقـه عـلـى الـلـه أمـنـاء العلـمـاء" :  وسلم عليه  

أـصـبح ـقـد غـيـره يعلـمـه ـثـم الـقـرآن يتعـلـم الذي فالعالم
إبلغا ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه لرـسـول خآليـفـة
الـلـه أوامـر إبلغا ـفـي الـلـه خآليـفـة ـبـل الـلـه كتاب وتعليم
ـالى ـاده تـع ـو لعـب ـذلك . وـه ـر إـلـى يرـشـدهم ـب ـدنيا خآـي اـل

تـعـالى الله عباد خآير من يكون أن به خآليقا فكان والخآرةا
. لعباده أنفعهم إليه الله خآلق أحب فإن

خآير تحدد التي الحاديث من غيره يعارض ل الحديث وهذا
"  . أو)2("  للنـاس أنفعهـم النـاس خآيـر" :  مثل الناس

إن ـبـلـ.ـ  )3("  لهلي خآيركم وأنا لهله خآيركم خآيركم
فخـيـر معانيـهـا في بعضا بعضها يعضد كلها الحاديث هذه

بقــدر غيره على وفضله غيره إلى نفعه تعدى من الناس
. الخآرين على فضله زيادةا
تعــالى الله وجه به يقصد أن يحب وتعليمه القرآن وتعلم

ل لـكـي غـيـره يعلـمـه أن قـبـل ـبـالقرآن المعلم يعمل وأن
. أنفـسـهم وينـسـون بالبر الناس يأمرون الذين من يكون
العلماء به ليجاري أو السفهاء به ليباري العلم تعلم فمن

اكتـسـاب أو والـشـهرةا والثـنـاء المديح ابتغاء به ليفتخر أو
حبـطـت وأولـئـك ـشـيء ـفـي الـلـه من ذلك فليس الموال
تعلـمـه ـمـن . وأـمـا خآاـسـرون الخـآـرةا ـفـي وـهـم أعمالهم

تقربا القرآن وتل الناس وعلمه به فعمل الله وجه ابتغاء

عساكر    رواه  )1( وابن السيوطي    .عنالقضاعي وصححه أنس

جابر    رواه  )2( عن السيوطي  .وصححهالقضاعي

عائشة    رواه  )3( عن وصححه     وابنالترمذي عباس ابن عن ماجة
السيوطي .



ـه الله ثواب يرجون ممن فذلك تعالى الله إلى ـده والـل عـن
. الثواب حسن

يزيد الحديث هذا في وتعليمه القرآن تعلم على الحث إن
علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـوله ـفـي ورد الذي الصريح المر عليه

هــو آية تعلم من  . فكل)4("  آية ولو عني بلغوا"  وسلم
يحتـقـر ل أن المـسـلم وعـلـى إبلغها عليه ويقع بها عالم
احتـقـار يـجـوز فل اليـسـير الـشـيء إبلغا ثواب بقلة عمله
. يسيرا كان مهما المعروفا من شيء

ـبي عن عنه الله رضي )5( عمرو بن الله عبد  - عن10 الـن
: قال وسلم عليه الله صلى

كـنـت كـمـا ورـتـل وارـتـق إقرأ القرآن لصاحب يقال" 
."  تقرؤها آية آخآر عند منزلتك فإن الدنيا في ترتل

 داؤد وأبو الترمذي رواه
ـدخآل ـة المؤمـنـون ـي ـه ل أن بـشـهادةا الجـن ـه إل إـل وأن الـل
تتـفـاوت الجـنـة ـفـي مـنـازلهم ولـكـن الـلـه رـسـول محمدا
وحفظهــم الله لكتاب تلوتهم ذلك ومن أعمالهم بحسب

ـالى الله لكتاب إتقانا أكثر المؤمن كان فكلما له ـا تـع كلـم
هذا . ويؤكد القيامة يوم أرفع ودرجته أعلى منزلته كانت

. وـسـنأتي وتجوـيـده الله كتاب ترتيل أهمية على الحديث
. بعد فيما ذلك تفصيل على

: خـآـرج ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي )6( عامر بن عقبة - عن11
الصفة في ونحن وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا
: فقال

فيأتي العقيق أو بطحان يوم كل يغدو أن يحب أيكم" 
" رـحـم قـطـع ول ـبـالله إثم غير في كوماوين بناقتين

يغــدو فلئن: "  فقال ذلك نحب كلنا الله رسول يا فقلنا
كـتـاب ـمـن آـيـتين فيتعلم المسجد إلى يوم كل أحدكم

أحمد   رواه  )4( عن     والبخاريالمام وصححه والترمذي التأريخ في
عمرو  . ابن

بن      هو  )5( عمرو بن الله .  العاصاعبد أحد     كان الصحابة زهاد من
الله          صلى الله رسول لهم سمح الذي القلئل عليهالصحابة

عام           وتوفي أبيه قبل أسلم وقد حياته في الحديث بكتابة وسلم
بمكة   .68 هـ

 
ولي     عقبة  )6( الجهني عامر وكان    مصربن سنين ثلث لمعاوية

سنة     مات فاضل هـ  .60فقيها



ـمـن ـلـه خآـيـر وثلث ـنـاقتين ـمـن ـلـه خآير وجل عز الله
" الـبـل من أعدادهن ومن أربع من له خآير وأربع ثلث

.
داؤد وأبو مسلم رواه
يـسـكنون وـكـانوا المديـنـة أهل أفقر من الصفة أهل كان
ـه صلى الله رسول ضربه الذي . فالمثال المسجد في الـل

ـمـع الـلـه كـتـاب ـمـن آـيـة تعـلـم بمقارـنـة لـهـم وسلم عليه
ثـمـن تـعـدل ربـمـا ، ـكـثير ـشـيء يومئذ وهي ناقة اكتساب

الـقـرآن تعلم على حث المثال - هذا هذا زمننا في سيارةا
. كثيرةا بدرجات البحت الدنيوي العمل على وفضله

الناس سؤال المرء يتقي لكي الحلل الرزق اكتساب أما
أـفـراد ـمـن يعيلـهـم ـمـن ويكفي يكفيه بما إليهم والحاجة
ـم . إن أيضــا فــرض فهــو أســرته الســلم أســس تعـل

الـسـعي عـلـى مقدم مسلم لكل منها بد ل التي وفرائضه
والبلـغـة ـكـالنحو الـشـريعة تكميلـيـات من هو الذي العلم
. مثل
يتعلم أن يستطيع بحيث وقته في سعة للمرء كان إذا أما

فـي ـجـدال فل لـلـرزق اكتـسـابه عـلـى ذلـك ـيـؤثر أن دون
. درجات العلم أوتو الذين يرفع والله العلم طلب أفضلية

ـصـلى الـنـبي ـعـن عـنـه الله رضي )7( هريرةا أبي - عن12
: قال وسلم عليه الله
ـلـه اللـه سـهل علـمـا فيه يلتمس طريقا سلك ومن" 

يتـلـون بـيـت ـفـي ـقـوم اجتـمـع وـمـا الجـنـة إلى طريقا
السكينة عليهم نزلت إل بينهم ويتدارسونه الله كتاب

الـلـه وذكرـهـم الملئـكـة وحفتـهـم الرحـمـة وغـشـيتهم
 ." عنده فيمن

 داؤد وأبو مسلم رواه
الـلـه ـصـلى الرـسـول ترغـيـب أن الـحـديث هذا في يلحظ

بالثواب مقترن العلم اكتساب في للمؤمنين وسلم عليه
ـيـدر ـقـد العـلـم أن رـغـم دنيوي بثواب وليس القيامة يوم

أقـصـى ولـكـن مادـيـا أـجـرا أو دنيوـيـة مكاـنـة ـصـاحبه على
تـعـالى الله يذكر أن هي والثواب والمنزلة الرفعة درجات

ِني قال كما العبد ُكُرو ؤذ ؤم { ـَفـا ُـكـ ؤر ُك ؤذ تلوةا لنـ.ـ  )8(}  َأ

عبد    أبو  )7( الدوسي الصفة      الرحمنهريرةا أهل من كان صخر بن
سنة      مات الصحابة حافظ ابن    57وهو وهو سنة  .78هـ

الية   سورةا  )8(  .152البقرةا



ر اللـه كتـاب . إن يـذكره مـن يـذكر واللـه تعـالى للـه ذك
. فـمـن العـمـل جـنـس من يكون ما غالبا والعقاب الثواب
ومن الجنة إلى الطريق له الله يسهل العلم طريق يسلك
ـه يذكر ومن الله يذكره كتابه بتلوةا الله يذكر مل ـفـي الـل

الـلـه ـعـن يغـفـل وـمـن مله ـمـن خآـيـر مل ـفـي الله يذكره
. به تعالى الله يأبه ل تعالى

ـوم كل لستلهام منار القرآن تدارس وإن ـرعية العـل الـش
: ـقـال عـنـه الـلـه رضي مسعود بن الله عبد عن روي فقد
الولـيـن عـلـم فـيـه ـفـإن الـقـرآن فليـثـّور العـلـم أراد ـمـن

. والخآرين
العـبـادةا بـيـوت فـهـي الـلـه عـنـد عالـيـة منزلة للمساجد إن

تعـقـد ـكـانت . فيـهـا اـلـذكر بـيـوت وهي العلم بيوت وهي
ـد ومنا المور عظائم تقرر كانت وفيها العلم حلقات تعـق
ـتـوزع ومنـهـا المظلومين إنصافا يتم وفيها الجهاد رايات

ـصـلةا . وتـضـاعف الحجـيـج رـكـائب منـهـا وتـسـير الزـكـاةا
والمتعلمـيـن المعلمـيـن ـثـواب ويتـضـاعف فيـهـا الفريضة

. والذاكرات كثير الله الذاكرين ثواب يتضاعف كما فيها
بالهم والبدء العلم طلب على المسلمين السلم ويحث

وـيـتركوا فرعـيـة دقائق يطلبوا أن لهم . فليس المهم ثم
ـن العلم ذلك كان سواء العلوم من الهامة المور ـور ـم أـم
وغيرـهـا والهندـسـة ـفـالطب.  دنـيـاهم أمور من أم دينهم

الـنـاس وحاـجـة فـضـلها ـفـي تـقـل ل الطبيعية العلوم من
إن كفاـيـات ـفـروض قـهـي دينـهـم أـمـور بـعـض ـعـن إليـهـا
بعـضـهم بهـا ـقـام وإن جميعـهـم أثـمـوا المـسـلمون تركها

ُكن{ :  تعالى الله . قال الجميع عن الثم رفع َت ؤل ؤم َو ُـكـ ّمن
ؤدُعوَن ُأّمٌة َلى َي ؤـيـِر ِإ ؤلَخ ؤأُمُروَن ا ـ َـي ؤعُروفِا َو ؤلَم ؤوَن ِـبـا ؤنـَهـ َي َو
َكِر َعِن ؤلُمن ِئَك ا َل ُأو ِلُحوَن ُهُم َو ؤف ؤلُم . )9(}  ا
النبي عن عنه الله رضي )10( الخدري سعيد أبي - عن13

: قال وسلم عليه الله صلى

الية    سورةا  )9( عمران  .104آل

سنان      هو  )10( بن مالك بن . النصاريسعد استصغر   الخزرجي
   . عن         روى بعدها ما هو وغزا فيها أبوه واستشهد النبيبأحد

ذر            وأبو أنا الله رسول بايعت قال الكثير وسلم عليه الله صلى
بن   لومة         الصامتوعبيدةا الله في تأخآذنا ل أن مسلمة بن ومحمد

سنة .     حوالي توفي هـ  .65لئم



ـعـن وذـكـري الـقـرآن ـشـغله : من تعالى الله يقول" 
وفـضـل.  الـسـائلين أعطي ما أفضل أعطيته مسألتي

عـلـى الـلـه كفـضـل الكلم ـسـائر على تعالى الله كلم
."  خآلقه

)11( الترمذي رواه

ـمـن بلفـظ ـيـأتي الـذي الـحـديث : ـهـو القدـسـي الحـديث
. رـبـه ـعـن يروـيـه فيـمـا وسلم عليه الله صلى الله رسول

. قدسي حديث وهذا
ـوي بأنه وسلم عليه الله صلى الله رسول كلم اتصف يـح
مـعـان تـرى واـحـدةا . فبلفـظـة بشر أنه رغم الكلم جوامع
ـدةا . فالـشـتغال الحكـمـة ـمـن ـشـتى ـجـوانب تجـمـع عدـي

وتعلـمـه تلوـتـه يـضـم الـحـديث ـهـذا في المذكور بالقرآن
بالمعروفا والمر فيه جاء لما والدعوةا وتطبيقه وتعليمه
بلـفـظ وهكذا القرآن في عنه المنهي المنكر عن والنهي

. العمال تلك كل شملت موجز
لـكـي الـنـاس َـيـدُعَوه أن يحب فالله ؛ خآاصة مكانة وللدعاء

ُكُم َوَقاَل{  لهم يستجيب ّب ِني َر ؤدُعو ؤب ا َتِج ؤـسـ ؤم َأ ُـكـ 1(}  َل

ـمـن ـبـالقرآن متعـلـق ـشـيء ـشـغله ـمـن ـفـإن ذـلـك ومع)2
فإن وتطبيق وتعليم وتعلم تلوةا من ذكرناها التي المور
ـمـا أفـضـل عـلـى يحصل فهو محفوظ السائلين بين ثوابه

كثيرا الله للذاكرين بالنسبة الحال . وهكذا عليه يحصلون
. والذاكرات

أو العبد يسأله الذي الدعاء بإجابة إما يكون الدعاء وثواب
ـزاء من يقابه ما له يسوق أو ضررا عنه الله يصرفا بأن ـج

ـك ثواب الله يؤخآر أن وإما الدنيا الحياةا هذه في حسن ذـل
ـمـن عـنـه يـحـط أو الحسنات من فيعطيه القيامة يوم إلى

. السيئات
أمــر في للناس عامة لمنفعة دعاء كان ما الدعاء وأفضل

وسلم عليه الله صلى للرسول الدعاء مثل آخآرتهم يخص
ـيـوم والـشـفاعة العالـيـة الرفيـعـة الدرـجـة الـلـه ـيـؤتيه أن

ـة ـإن القياـم ـك ـفـي ـف ـا للبـشـر نـفـع ذـل أـشـد ـفـي جميـع
. وشدةا صعوبة الساعات

.   غريب حسن حديث وقال   )11(
)

الية   سورةا   )12(  .60غافر



لـمـر خآاـصـا دـعـاء ـكـان ـمـا اـلـدعاء ـمـن المرتبة تلك ويلي
. ولواـلـدي ـلـي اغـفـر اللهم العبد قول مثل الخآرةا يخص

ـدنيا يـخـص عامة لمنفعة دعاء كان ما ذلك يلي ثم مـثـل اـل
ـهـذه وراـبـع الـقـانطين من تجعلنا ول الغيث اسقنا اللهم

مثــل دنيوي بأمر ومتعلق بالسائل خآاصا كان ما الدرجات
ـسـواء الـثـواب ـمـن مرتبته دعاء . فلكل ارزقني رب قوله
المـشـغول يعـطـي . ـفـالله ل أم الـسـائل طلب كما أجيب

. هؤلء يعطي ما أفضل تعالى الله وبذكر بالقرآن
يـكـون أن يـصـلح هاـمـا أـمـرا القدـسـي الحديث هذا ويحدد
المـسـلمون وـضـع ـمـا فإذا المسلمين لحياةا قويما أساسا

ســواه ما على وفضلوه الناس كلم فوق تعالى الله كلم
ذـلـك ـمـن أفـضـل آخآرتـهـم وأمور بخير دنياهم أمور كانت

الـلـه كفـضـل الكلم ـسـائر عـلـى تـعـالى الله كلم ففضل
عـلـى يـجـب اـلـتي المنزـلـة ـهـي . وهذه خآلقه على لىتعا

وأحكــامه الكريــم القــرآن بهــا يضــعوا أن المســلمين
ـره ـال وأواـم ـه . ـق ـالى الـل ـا{ :  تـع ّيـَه َأ ـِذيَن َيا ّـل ـوا ا ُـن َءاَم
ُبوا َتِجي ؤس ّلِه ا ِللّرُسوِل ِل َذا َو ؤم ِإ ُك ؤم ِلَما َدَعا ُك ِيي ؤح . )13(}  ُي

ّنَما{ :  أيضا وقال ؤوَل َكاَن ِإ ِنيَن َق ؤؤِم ؤلـُمـ َذا ا َـلـى ُدـُعـوا ِإ ِإ
ّلِه ِلِه ال ُكَم َوَرُسو ؤح َي ؤم ِل َنُه ؤي ُـلـوا َأن َب َنا َيُقو ؤع َـنـا ـَسـِم ؤع َط َأ َو

ِئَك َل ُأو ِلُحوَن ُهُم َو ؤف ؤلُم .  )14(}  ا
: قال عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد - عن14

 وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل أتى
 قوله إلى فانتهى الله رسول يا أقرئني فقال
ؤل َفَمن{ :  تعالى ؤعَم ؤثَقاَل َي ؤيًرا َذّرةٍا ِم ُه خَآ *  َيَر

ؤل َوَمن ؤعَم ؤثَقاَل َي ُه َشّرا َذّرةٍا ِم  يكفيني فقال}  َيَر
وسلم عليه الله صلى النبي فقال الرجل وانصرفا

:
 ." فقيه وهو الرجل إنصرفا" 

وصححه والحاكم حبان وابن والنسائي داؤد أبو رواه
السليمة بفطرته النية مخلص السريرةا صادق الرجل هذا

ـصـلى الـلـه رـسـول ـبـدء ـمـن معدودةا دقائق بعد . إستنتج
آـيـة علـيـه تلـيـت ـقـد أـنـه الـقـرآن بتعليمه وسلم عليه الله

نهجـهـا يتـبـع أـصـولية قاـعـدةا تـكـون أن تـسـتحق عظيـمـة

الية   سورةا  )13(  .24النفال

الية   سورةا  )14(  .51النور



علـيـه وـمـا ماللنسان تحدد الية . هذه هديها على ويسير
ـكـان لذا ، خآيرا به يجزى ذرةا وزن كان ولو خآيرا عمل فإن
ذرةا وزن ـكـان وـلـو ـشـرا عـمـل وإن ذلك من يكثر أن عليه

ـاقب ـب يـع ـك فليجتـن ـك . ألـيـس ذـل ـو ذـل ـب ـه ـه ـل ؟ الفـق
بأنه وسلم عليه الله صلى الله رسول يصفه أن فاستحق

. فقيها أصبح
تـسـتحق منـهـا ـكـل كثيرةا بينات آيات الكريم القرآن وفي

ـف أن ـدها يوـق ـويل عـن ـد وأن ـط ـدةا تعتـم ـذكرها كقاـع يـت
ـسـاعات ـمـن ـسـاعة ـكـل ـفـي تطبيـقـا لـهـا ويجد المؤمن

القرآن يحب الذي المسلم يجدها اليات هذه ومثل عمره
َوَما{ :  تـعــالى قوله . إسمع طويل عندها فيقف بنفسه

ُكم َب َبٍة ّمن َأَصا ِبـَمـا ّمِصي ؤت َف َب ؤم َكـَسـ ُك ؤـيـِدي ؤعـُفـو َأ َي ـَعـن َو
ِثيٍر ّنَما: "  تعالى وقوله )15("  َك ُنوَن ِإ ؤؤِم ؤلُم ٌةا ا ؤخآَو )16(}  ِإ

.
ّنَما{ :  تعالى وقوله ؤخَشى ِإ ّلَه َي ؤن ال َباِدِه ِم َلَماُؤا ِع ؤلُع } ا

ؤم الّسَماِء َوِفي{ :  وقوله )17( ُك ؤزُق ُدوَن َوَما ِر )18(}  ُتوَع

.
ـصـاحب اـلـذي )19( الـصـم حاتم مثل . مثله العرابي هذا

ـصـاحبي إـنـك يوما فسأله سنة ثلثين )20( البلخي شقيق
ثمانـيـة حـصـلت ـقـال فيـهـا حاـصـلك فـمـا ـسـنة ثلثين منذ

نـجـاتي أرـجـو لـنـي مـنـه تكفيـنـي وـهـي العـلـم من فوائد
: ـحـاتم ـقـال ؟ ـهـي ـمـا ـشـقيق . فـقـال فيـهـا وخآلـصـي

الية   سورةا  )15(  .30الشورى

الية   سورةا  )16(  .10الحجرات

الية   سورةا  )17(  .28فاطر

الية   سورةا  )18(  .22الذاريات

 مشايخ قدماء من الصم علوان بن حاتم الرحمن عبد أبو  )19(
.  هـ237 سنة توفي بلخ أهل من خآراسان

إبراهيم     أبو  )20( بن شقيق خآراسان    البلخيعلي مشايخ من كان
عشرين          القرآن في عملت يقول كان أدهم بن إبراهيم صحب

قوله          سنة وهما حرفين في فأصبته الخآرةا من الدنيا ميزت حتى
َد         تعالى {  ِعن َوَما ُتَها َن َوِزي َيا ؤن ّد ال َياةِا ؤلَح ا َتاُع َفَم ٍء ؤي َش ّمن ُتم ِتي ُأو َوَما

ؤبَقى   َأ َو ؤيٌر خَآ ّلِه  } .ال



واـحـد لكل فرأيت الخلق إلى نظرت : أني الولى الفائدةا
ـم ـا منـه ـوقا محبوـب ـه ومعـش ـقه يحـب ـض ويعـش ـك وبـع ذـل

ـشـفير إـلـى وبعـضـه الـمـوت مرض إلى يصاحبه المحبوب
ـدخآل ول فريدا وحيدا ويتركونه كله يرجع ثم القبر ـي ـي ـف
ما المرء محبوب أفضل وقلت . فتفكرت أحد منهم قبره
العـمـال إـلـى وـجـدت فـمـا فـيـه ويؤنـسـه قبره في يدخآل

ي سـراجا لتكـون لـي محبوبـا وأخآذتها الصالحة قـبري ف
ـت : أني الثانية . الفائدةا فريدا تتركني ول وتؤنسني رأـي

أنفـسـهم ـمـداراةا إـلـى ويبادرون أهواءهم يعبدون الخلق
َأّما{ :  تعالى قوله في فتأملت ؤن َو ّـبـِه َمـَقـاَم خـَآـافَا ـَمـ َر
َنَهى ؤفَس َو ّن ؤلَهَوى َعِن ال ِإّن*  ا ّنَة َف ؤلَج ؤأَوى ِهَي ا ؤلَم 2(}  ا

خآلفا إـلـى فـبـادرت ـصـادق ـحـق الـقـرآن أن وتيقـنـت )1
ـحـتى بهواـهـا متعتـهـا وـمـا لمجاـهـدتها وتـشـمرت نفسي

أني الثالثة . الفائدةا له وانقيادها الله طاعة في ارتاضت
اـلـدنيا حـطـام جـمـع في يسعى الناس من واحد كل رأيت

{:  تـعـالى ـقـوله ـفـي فتأملت عليه يده قابضا يمسكه ثم
ـا ؤم ـَم ُك َد ـ ُد ِعـن ـ ـا َينـَف َد َوـَم ـ ـِه ِعـن ّـل ـاٍق ال ـذلت )22(}  َـب فـب

ـدنيا ـمـن محـصـولي ـوجه اـل ـه ـل ـالى الـل ـه تـع ـن ففرقـت بـي
: الرابـعـة . الفاـئـدةا اللـه عـنـد لـي ذخآرا ليكون المساكين

ـكـثرةا ـفـي وـعـزه ـشـرفه أن يـظـن الخلق بعض رأيت أني
ـثـروةا ـفـي أنه آخآرون وزعم بهم فيغتر والعشائر القوام

العز أن بعضهم وحسب بهم فيفتخر الولد وكثرةا المال
وـسـفك وظلمـهـم الـنـاس أـمـوال غـصـب ـفـي والـشـرفا

وإـسـرافه المـال إتلفا مـن أـنـه طائفـة واعتقدت الدماء
ؤم ِإّن{ :  تـعـالى قوله فتأملت وتبذيره ُـكـ ؤكَرَم َد َأ ّـلـِه ِعـنـ ال
ؤم ُك ؤتـَقـا الـقـرآن أن واعتـقـدت التـقـوى ـفـاخآترت )23(}  َأ

: الخامسة . الفائدةا باطلة كلها وحسابهم وظنهم صادق
بعضــا بعضهم ويغتاب بعضا بعضهم يذم الناس رأيت أني

فتأملت والعلم والجاه المال في الحسد من ذلك فوجدت
ؤحُن:  تعالى قوله في َن َنا {  ؤم َنُهم َقَس ؤي ؤم َب َتُه ـِفـي ّمِعيـَشـ

اليتان   سورةا  )21(  .40-39النازعات

الية   سورةا  )22(  .96النحل

الية   سورةا  )23(  .13الحجرات



َياةِا ؤلَح َيا ا ؤن ّد عـنـد ـمـن ـكـانت القـسـمة أن فعلمت )24(}  ال
بقـسـمة ورـضـيت أـحـدا حسدت فما الزل في تعالى الله
يـعـادي الـنـاس رأـيـت أـنـي السادـسـة . الفائدةا تعالى الله

ِإّن{ :  تعالى قوله فتأملت سبب أو لغرض بعضا بعضهم
َطاَن ؤي ؤم الّش ُك ُدّو َل ُه َع ُذو ّتِخ ُدّوا َفا ل أـنـه وعلمت )25(}  َع

: أـنـي الـسـابعة . الفاـئـدةا الشيطان غير أحد عداوةا يجوز
الـقـوت لطـلـب بمبالـغـة ويجتهد بجد يسعى أحد كل رأيت

نفـسـه ـيـذل أو ـحـرام أو ـشـبهة ـفـي يقع بحيث والمعاش
ّبـٍة ِمـن { َوَما:  تعالى قوله في فتأملت قدره وينقص َدا

ؤرِض ِفي ل
َ ّ ا َلى ِإل ّلِه َع ؤزُقَها ال رزقي أن فعلمت )26(}  ِر

طمـعـي وقطـعـت بعـبـادته فاـشـتغلت ـضـمنه قد الله على
معتـمـدا أـحـد كل رأيت : أني الثامنة . الفائدةا سواه عمن
وبعضهم والدرهم الدينار إلى بعضهم مخلوق شيء على
ـى ـال إـل ـك الـم ـى وبعـضـهم والمـل ـة إـل والـصـناعة الحرـف

{:  تـعـالى ـقـوله ـفـي فتأملت مثله مخلوق إلى وبعضهم
ؤل َوَمن ّك َتَو َلى َي ّلِه َع ُبُه َفُهَو ال ؤس ـى فتوكلت )27(}  َح عـل
الـلـه وفـقـك ـشـقيق . فقال هو الوكيل ونعم حسبي الله

والفرـقـان والزـبـور والنجـيـل الـتـوراةا ـفـي نـظـرت إـنـي
عمل فمن الثمانية الفوائد هذه على تدور الكتب فوجدت

. الربعة بالكتب عامل كان بها
الـنـبي ـعـن عنهـمـا الله رضي عباس بن الله عبد - عن15

: قال وسلم عليه الله صلى
."  النار من مقعده فليتبؤ برأيه القرآن فسر من" 

العبد رواية من داؤد أبي عند وهو وحسنه )28( الترمذي أخآرجه
 الكبرى في النسائي وعند

آـيـة ـفـي أجـمـل فـمـا بعـضـا بعـضـه يفـسـر الكريم القرآن
رـسـول بـحـديث الـقـرآن يفـسـر . ـثـم أخآر آيات في فصل

الية   سورةا  )24(  .32الزخآرفا

الية   سورةا  )25(  .6فاطر

الية   سورةا  )26(  .6هود

الية   سورةا  )27(  .3الطلق

 وقال..  برأيه القرآن في قال : من الترمذي رواية في  )28(
. صحيح حديث



الـصـحابة فـهـم ذـلـك ويـلـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله
ـرام ـاني عليـهـم الـك ـات لمـع ـرآن آـي ـم الـق ويـسـتند الكرـي

اـلـتي العربـيـة اللـغـة وإـلـى الـسـس هذه إلى المفسرون
إـلـى مـسـتند فـهـم ـمـن الـلـه يؤتيهم وما القرآن بها أنزل

ـوه أفضل على القرآن آيات وحمل الله تقوى ـا الوـج . أـم
الـسـس إـلـى المـسـتند غير والرأي الهوى وفق التفسير
أـمـر ـمـن التحـلـل أو مـحـرم أو منـكـر أـمـر إثـبـات السالفة

مكاـنـة تـعـرفا أن لـغـرض أو علـيـه منصوصا نهي أو صريح
والـسـمعة والـجـاه الـشـهرةا ابتـغـاء العلـمـاء بـيـن المفسر

ـصـاحبه ... فليبـحـث مـنـه الـشـريف الحديث يحذر ما فهذا
. جهنم نار في مقعده عن
وأي تقلني أرض : أي عنه الله رضي الصديق بكر أبو قال

أـبـو . وـقـال برأـيـي الـقـرآن ـفـي قـلـت إذا تظلـنـي سماء
يجعـل حـتى الرـجـل : ليفـقـه عنه الله رضي )29( الدرداء
تفســير من أكثر علماء هناك أن يرى أي ، وجوها للقرآن

أن العلماء بعض دفع ما . وهذا الكريم القرآن ليات واحد
الـقـرآن تفـسـير ـمـن وـجـوانب ـتـأملت تحوي كتبا يؤلفوا
. أـمـا الـقـرآن ظلل وـفـي التـسـتري تفـسـير مثل الكريم

اـبـن تفـسـير أـقـدمها فـكـثيرةا الخآرى المعتمدةا التفاسير
ـه كامل يصلنا لم لكن عنهما الله رضي عباس ـر وبعـض غـي
الطـبري تفسـير هـو القديمـة التفاسـير وأشـمل موثـق
. المفسرين من بعده جاء من معظم عنه أخآذ الذي
ل ومـن . كـثير وابـن القرطـبي تفسـيرا التفاسـير أفض
ـن ـتزادةا أراد وـم ـع الـس ـى فليرـج ـير إـل ـي تفاـس اللوـس

ــار والـخــازن والبـغــوي والقاـســمي أراد . وـمــن والمـن
ـع الخآتصــار ـى فليرـج ـن تفســير إـل والبيضــاوي الجللـي
. والتسهيل والنسفي

الـنـبي عن عنه الله رضي )30( الله عبد بن جندب - عن16
: قال وسلم عليه الله صلى

عامر    هو  )29( وقيل .   النصاريعويمر بدر   يوم أسلم الخزرجي
    . رسول       عنه قال حسنا بلءا فيها وأبلى أحدا صلى اللهوشهد

دمشق        .    قضاء تولى عويمر الفارس نعم أحد يوم وسلم عليه الله
عمر    خآلفة خآلفة       بنفي في وتوفي عنه الله رضي الخطاب

عنه    . الله رضي عثمان

بن     جندب  )30( الله عبد سنة      سفيانبن بعد مات العلقي ثم البجلي
هـ  .60



اخآتلفتم فإذا قلوبكم عليه أتلفت ما القرآن اقرأوا" 
 . " عنه فقوموا

)31( الشيخان رواه

. والخآتلفا - تدارسـوا أعلـم واللـه-  بـاقرأوا المقصـود
ـحـول كان سواء ، اخآتلفا أي هو الحديث في إليه المشار

وعـلـم التجوـيـد أـصـول ـحـول ـكـان أو والمـعـاني التفسير
الحكام تطبيق وكيفية الستنباط حول كان أو القراءات

.
للضــعف مدعاةا هو الذي الخآتلفا أن الحديث من ويتبين

ـابه يـجـب والتـفـرق ـل اجتـن تلوةا ـعـن التوـقـف وـحـتى ـب
لن الخآتلفا ـبـوادر ظهور عند وتعلمه تدارسه أو القرآن
وتبتعــد الخآتلفا نتيجــة تمحــق والتعلــم التلوةا بركــة

ـنـوازع ـيـثير لـكـي الـشـيطان وـيـدخآل بعـضـها عن القلوب
ـانية النـفـس ـور ـحـب ـمـن النـس ـالرأي والعـجـب للظـه ـب
. والنانية

ما آيتان القرآن : في عنه الله رضي التستري سهل قال
ـوله وهما القرآن في يجادل من على أشدهما ـالى ـق : تـع

َياِت ِفي ُيَجاِدُل َما{  ّلِه َءا ّ ال ّـلـِذيَن ِإل أي )32( } َكـَفـُروا ا
جبـلـة وطـبـع نفـسـه بـهـوى ويخاصم الله آيات في يماري
ِإّن : { تعالى قوله والثانية عقله ّـلـِذيَن َو َلـُفـوا ا َت ؤخآ ـِفـي ا

َتاِب ِك ؤل . )33(}  َبِعيٍد ِشَقاٍق َلِفي ا
نـهـى وـقـد الـجـدل هي للخآتلفا الرئيسية السباب وأحد
القرآن في الجدل أي السابقة الكريمة الية في عنه الله

أم الـقـرآن في جدل كان سواء عنه منهي والجدل الكريم
ذـلـك ـعـن واـلـدفاع لـلـرأي التعـصـب إـلـى استند إن بغيره

الرـسـول بـيـن وـقـد السواء على والباطل الحق بأساليب
) الجدل ( أي المراء يترك من جزاء وسلم عليه الله صلى

وـفـي مبطل ـكـان إن الجـنـة رـبـض ـفـي بيـتـا ـلـه يبني بأن
ضد الحق عن دفاعا الجدال أما . )34( محقا كان إن أعلها

ومسلم   .أي  )31( البخاري

الية   سورةا  )32(  .4غافر
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ماجة    أخآرجه  )34( وابن الترمذي    منالترمذي وقال أنس حديث
حسن  . حديث



. ـقـال الحـسـنة بالموعـظـة يـكـون أن فيجب الباطل أهل
ؤدُع:  تـعـالى َـلـى { ا ِبيِل ِإ ّـبـَك ـَسـ ؤكـَمـِة َر ؤلِح َـظـِة ِبا ؤوِع ؤلَم َوا

َنِة ؤلَحَس ؤلُهم ا ِتي َوَجاِد ّل ؤحـَسـُن ـِهـَي ِبا غـيـر وـهـو )35(}  َأ
ـمـن ينـبـع واـلـذي أعله الـحـديث ـفـي عـنـه المنهي الجدل
. والهوى النفس نوازع

ـصـحيحة أـسـس إـلـى المـسـتند النظر وجهات اخآتلفا أما
وجهة واحترام الرفيع بالدب التخلق مع الجتهاد ومبعثة

الـلـه لن النـهـي ـهـذا ضمن داخآل غير فهو المخالف نظر
العقلـيـة قابلـيـاتهم ـفـي نختلفـيـن الـنـاس خآلق قد تعالى

على ذلك ينعكس وأن بد ل ثم ومن وخآبراتهم وإطلعهم
. وتصوراتهم فهمهم

الله رسول : توفي عنهما الله رضي عباس ابن - قال17
ـقـرأت وـقـد ـسـنين عـشـر اـبـن وأنا وسلم عليه الله صلى

ـمـن وـهـو الًمَفّصـل قـال ؟ المحكم وما له فقلت المحكم
. الًحُجَرات

 البخاري رواه
ـقـرأت قد يقول حين عنهما الله رضي عباس بن الله عبد

حـفـظ قـد أـنـه يعـنـي فـإنه ـسـنين عشـر ابن وأنا المحكم
إـلـى الحـجـرات ـسـورةا ـمـن الـقـرآن ـمـن الخآـيـرةا الجزاء
الـلـه رـضـي الخطاب بن عمر استحب . وقد الناس سورةا

ذـلـك وـفـي آـيـات خآمس آيات خآمس الطفل يلقن أن عنه
خآـمـس الـقـرآن : تعلـمـوا ـقـال )36( العالية أبي عن رواية
ـكـان وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي فإن آيات خآمس آيات

 . وـفـي)37( خآمـسـا خآمـسـا الـسـلم عليه جبريل من يأخآذه
والمقـصـود"  ينـسـه ـلـم خآمـسـا خآمـسـا تعلمه من"  رواية

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول يقرئ كان جبريل بأن
ـمـن ـبـأكثر أحياـنـا نـزل أنه ثبت قد حيث غالبا آيات خآمس

. آية بعض أو بآية وأحيانا ذلك
ـا القرآن يعلماه أن والديه على الولد حقوق أحد إن ولهـم

ثوابهـمـا بـيـان ـعـن ـحـديث وـسـيأتي الجزيل الثواب بذلك
. القيامة يوم

الية   سورةا  )35(  .125النحل

بن     أبو  )36( رفيع هو مات     مهرانالعالية ثقة التابعين من الرياحي
هـ  .90سنة 

بن     رواه  )37( عمر عن  .الخطابالبيهقي



أن يجــب ما وأول الطفال تعليم على السلم حث ولقد
رـسـول قـبـل . وـقـد الـقـرآن إشارةا هو العلم من يعلموه

بأن بدر أسرى بعض من الفداء وسلم عليه الله صلى الله
والكتاـبـة الـقـراءةا المـسـلمين أطـفـال ـمـن أعدادا يعلموا
الطفال بتعليم العناية أهمية على عظيم مثل ذلك وفي

عـلـى الطـفـل ينـشـئ الـصـغر ـفـي الـقـرآن تعلم أن كما. 
في دليل القرآن واتخاذ والتزان الخلق من قويم أساس
ـفـي الحـفـظ عـلـى الطـفـل قابلية قوةا إلى إضافة الحياةا

ـغره ـأثير ـص ـك وـت ـى ذـل ـاذ عـل ـه نـف ـة ذهـن ـه وتقوـي ذاكرـت
ـمـن يتعـلـم ما كل على تأثير ولذلك ونطقه لغته وتحسين

. حياته في يحتاجها أخآرى علوم



الثالث الباب
القرآن حفظ

الله صلى النبي عن عنهما الله رضي عباس ابن - عن18
: قال وسلم عليه

ٌء َجوِفه في ليس الذي إن"  ـكـالبيت الـقـرآن من شي
."  الَخِرب

وصححه والترمذي والحاكم أحمد رواه
عـيـن ـفـرض الـصـلةا لداء القـرآن ـمـن يكفي ما حفظ إن

. واجـب فهـو بـه إل الواجب يتم ل ما لن مسلم كل على
يـحـث فـهـو ذـلـك ـعـن يزـيـد عـمـا فيتحدث الحديث هذا أما

ـسـنة إذن فـهـي الله كتاب آيات حفظ من الستزادةا على
. مؤكدةا
أم المـصـحف ـمـن : الـقـراءةا أفـضـل أيهما العلماء اخآتلف

ـفـي : المدار العلماء بعض . قال الغيب ظهر عن القراءةا
ـثر الخـشـوع كان فإن الخشوع على المسألة هذه ـد أـك عـن

النـظـر عـنـد ـكـان وإن أفـضـل فهو قلب ظهر عن القراءةا
ـفـالقراءةا اـسـتويا ـفـإن أفـضـل فـهـو أـكـثر المصحف في

. قال المصحف إلى بالنظر وتمتاز أثبت لنها أولى نظرا
ـيخ ـو الـش ـا أـب ـواوي زكرـي ـه الـن ـه رحـم ـي الـل ـان ـف : التبـي

ـهـذا عـلـى محـمـول وفعلـهـم الـسـلف كلم أن والـظـاهر
حـفـظ عـلـى أطـفـالهم يتعاهدون السلف وكان التفصيل

بطوـطـة اـبـن الـشـهير الرحاـلـة . دخـآـل تـعـالى الـلـه كتاب
ـعـام العـيـد ـيـوم ـمـالي ـقـاض على مالي في رحلته خآلل

ـد م1352 ـي أولده فوـج ـود ـف ـال القـي تســرحهم أل فـق
بطوطة ابن مر كما القرآن يحفظوا حتى أفعل ل فأجابه

ـاخآرةا ثياب وعليه الصوت حسن بشاب مالي في ـي ـف وـف
الشـاب هـذا ارتكبـه عمـا مرافقه فسأل ثقيل قيد رجليه

حـفـظ ـمـن ينتـهـي ـحـتى قـيـد أـنـه أخآـيـرا وعلم ، جرم من
. القرآن
ول اليوم أنفسنا َتعاًفه مما القيود ربط أسلوب أن ورغم
ـاتين أن إل ، ـصـحيحا الحديثة التربوية الساليب تعتبره ـه

أقاـصـي ـفـي المـسـلمين حرصا مقدار توضحان القصتين
أولدهم تحفيظ على المسلمين بلد من وغيرها إفريقيا

. الله كتاب



الـقـرآن الطـفـال بـهـا يحـفـظ اـلـتي المدارس هذه ومثل
ـلمين بلد شتى في المساجد من كثير في منتشرةا المـس

. اليوم
رـسـول : بـعـث ـقـال عـنـه الـلـه رضي هريرةا أبي - عن19
فاســتقرأهم عدد ذو وهم بعثا وسلم عليه الله صلى الله

رـجـل عـلـى فأتى القرآن من معه ما منهم رجل كل فقرأ
فـقـال ؟"  فلن ـيـا مـعـك ـمـا" :  فـقـال سنا أحدثهم من

البـقـرةا سورةا أمعك" :  قال ، البقرةا وسورةا وكذا معي
فـقـال " أميرـهـم ـفـأنت إذهب" :  . ـقـال نـعـم قال ؟" 

أتعلم أن منعني ما الله رسول يا والله أشرفهم من رجل
الله رسول فقال ، بها أقوم ل أن خآشية إل البقرةا سورةا
:  وسلم عليه الله صلى

ُئوا القرآن تعلموا"  ُئوا فاقَر َـثـَل ـفـإن وأقِر الـقـرآِن َم
َلَمه لمن ًا َمحشٍو ِجَراٍب كمثِل به وقام َفَقرأه َتع َك ِمســ

ًد تعلـمـه ـمـن ومـثـل مكان كل بريحِه َيُفوُح ؤرـُقـ َي وـهـو َف
ِكَئ ِجَراب كمثل َجوِفه في  ." مسك على ُو
 وصححه والترمذي حبان وابن ماجه وابن النسائي رواه

ـذا ـه يرفــع هـك ـالى الـل ـذين تـع ـوا اـل ـم أوـت درجــات العـل
الخـآـرةا ولـجـر اـلـدنيا الحـيـاةا في غيرهم على فيفضلهم

عـلـم عـلـى الرئيـسـة اـلـدلئل أـحـد القـرآن وحـفـظ.  أكبر
. المناصب وتقليده تفضيله ثم ومن الشخص
يـقـوم ل أن بخـشـية الـكـتراث ـعـدم الحديث من ويستدل

يحفظ أن عليه بل يحفظها ل أن السورةا أو بالية الرجل
ـا يـقـوم ل أن خآشية . وقوله استطاع ما الله كتاب من بـه

ـمـن الـسـورةا ـتـوجبه ما بأداء يقوم ل أن يقصد أن يحتمل
يحتمــل كما ، نواٍه من فيها عما والنتهاء وأوامر واجبات

المعـنـى عـلـى . ـيـدل اللـيـل قـيـام بـهـا بالقـيـام يقصد أن
عـلـى وـيـدل الـصـحابي ـقـول ـمـن الـعـام المفـهـوم الول

إذ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول إجابة الثاني المعنى
الـجـراب مـثـل مثـلـه وأن اللـيـل ـفـي يرـقـد ـمـن بين قارن

ـا مـسـك عـلـى الـمـوكئ ـه يفـهـم مـم ـام ـعـدم أن عـن القـي
الول والمعـنـى اللـيـل قـيـام ـعـدم أي الـنـوم هو بالسورةا

. للحتمال أقرب
ـكـان . فـمـن الـمـؤمن ـجـوفا ـفـي وـهـو برـكـة للـقـرآن إن

ـفـي ـمـر كـمـا الـخـرب كالبيت كان القرآن من خآاليا جوفه
أو مـسـكا محـشـو فـهـو ل أم به قام . وسواء سابق حديث



الـثـر ـكـان ـسـواء وأـثـرا برـكـة ـلـه أن أي مسك على موكأ
. للخآرين واضح غير كان أم الغير إلى ينتقل ظاهرا

الـقـرآن ـقـراءةا بـيـن واـضـح اـقـتران الـحـديث ـهـذا في إن
أـصـبح واـحـدةا آـيـة تعـلـم فـمـن للغـيـر تعليـمـه أي وإقراءه

ولكن وعمل تعليم من حقها عليه وجب ثم ومن به عالما
ـهـو وتعلمـهـا فقط قرأها ولو حتى أنه إلى يشير الحديث
ـكـل ـفـي مـنـه تـفـوح طيـبـة برـيـح ـكـالجراب يكون فعندئذ

. مكان
: أـتـت ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي )1( ـسـعد بن سهل - عن20

وهـبـت إنـهـا فـقـالت اـمـرأةا وـسـلم علـيـه الله صلى النبي
ـمـن النـسـاء ـفـي ـمـالي" :  فـقـال ولرسوله لله نفسها
، " ثوـبـا أعطـهـا" :  قال ، : زوجنيها رجل فقال"  حاجة
" حدـيـد ـمـن خآاتـمـا وـلـو أعطـهـا" :  ـقـال ، أجد : ل قال

ـذا قال ؟"  القرآن من معك ما" :  فقال ذلك فاعتل : ـك
 ." القرآن من معك لما زوجتك قد" :  قال ، وكذا
 عليه متفق
فـكـان الـسـلم ـصـدر ـفـي المهور قلة سنة الحديث يبين
ـن خآاتم ولو ملموس بشيء ثم بثوب ابتداء المر ـد ـم حدـي

ـفـذلك إـيـاه يعلمهـا أي القـرآن من معه بما ثالثها كان ثم
. المهر
. بــالمهر معادلته الدنيوي القرآن حفظ ثواب كان وهكذا
. يعلمون كانوا لو أكبر الخآرةا ولجر

ـصـلى الـنـبي أن عنه الله رضي الخطاب بن عمر - عن21
:  قال وسلم عليه الله

" . آخآرين به ويضع أقواما الكتاب بهذا يرفع الله إن" 
 مسلم رواه

إنـمـا الكرـيـم الـقـرآن ـبـالقرآن لقوام تعالى الله رفع إن
أـمـا.  غـيـره وتعليمـهـم إـيـاه تعلمـهـم بـعـد ـبـه بعملهم هو

ـدوا به كفروا الذين فهم بالقرآن الله يضعهم الذين وجـح
ـلـم مـمـن أو وفهـمـه وتلوـتـه أحـكـامه جهل ممن كانوا أو

في الحديث هذا معنى تأييد بنا مر . وقد شيئا منه يحفظ
مـعـه ـكـان ـمـن وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول تأمير

. الـسـاعدي الخزرـجـي خآالد بن مالك بن سعد بن سهل هو  )1(
إـلـى وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول فغيره حزن اسمه كان

ـمـن آخآر وكان  هـ91 سنة مات ، يزيد أو عام مائة . عاش سهل
. بالمدينة الصحابة من مات



مـنـه أـسـن هو من وتأخآيره سنه حداثة رغم البقرةا سورةا
. حفظه لقلة شرفا وأكثر
بـيـن يجـمـع وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول وـكـان

أيهـمـا يـقـول ـثـم واـحـد لـحـد في أحد شهداء من الرجلين
إـلـى ـقـدمه أـحـدهما إـلـى أـشـير ـفـإذا ؟ للقرآن أخآذا أكثر
كل في القرآن أصحاب تقديم في سنة وهذه ، )2( لحده
القرآن لفضل تعظيم وذلك الكفاية استوت إن حسن أمر

. الكريم
. القلوب تقوى من فإنها الله شعائر يعظم ومن

الـنـبي ـعـن عـنـه الـلـه رـضـي مسعود بن الله عبد - عن22
: قال وسلم عليه الله صلى

َكيَت َكيَت آية َنسيت يقول أن لحدكم ما بئس"  ـبـل و
َلـُهـَو الـقـرآن . استذكروا ُنّسي هو ـمـن َتَقـُصـيا أـشـد َف

َنعم من الرجال صدور " . ال
 والترمذي الشيخان رواه

الكرـيـم الـقـرآن آيات بعض ألفاظ في تشابه لوجود نظرا
قاـبـل الـقـرآن حـفـظ ـفـإن أخـآـرى أحيانا واخآتلفها أحيانا

الـلـه ـصـلى الرـسـول ـيـأمر ،لذلك يستذكر لم إن للنسيان
. النسيان من عليه حفاظا القرآن باستذكار وسلم عليه
النفـس إلـى النسـيان نسبة كراهة إلى إشارةا وهنا
إغفال تعمد وهو للنسيان آخآر معنا هناك لن نظرا

ـالله والعياذ وهذا اليات بأحكام العمل ـسـيء ـمـن ـب
ؤن{ :  تـعـالى الـلـه ـقـال.  العـمـال ؤـعـَرَض َوَم ـَعـن َأ

ؤكِري ِإّن ِذ ًكا َمِعيَشًة َلُه َف ُه َضن ؤحُشُر َن ؤوَم َو َياَمِة َي ؤلِق ا
ؤعَمى ِني ِلَم َرّب * َقاَل َأ َت ؤر ؤعـَمـى َحَش ؤد َأ ُكـنـُت َوـَقـ
ِلَك * َقاَل َبِصيًرا َذ ؤتَك َك َت َنا َأ ُت َيا َتَها َءا ـي َنـِس ِلَك َف َذ ـ َـك َو
ؤوَم َي ؤل  .)3(}  ُتنَسى ا
ـي ـذا وـف ـديث ـه ـل الـح ـى دلـي ـيان أن عـل ـر النـس أـم

النـسـان عـلـى ولـكـن بنقص وليس للنسان محتمل
. ـقـال بالـسـتذكار النسيان عدم على والحرصا الجد
ُئَك : { تعالى الله ؤقِر ُن َ َس َء ـَمـا ِإلّ*  َتنـَسـى َفل ـَشـا
ّلُه ّنُه ال َلُم ِإ ؤع ؤهَر َي ؤلَج ؤخَفى َوَما ا  . )4(}  َي

. البخاري رواه  )2(

 .126-124 اليات طه سورةا  )3(

اليتان   سورةا )4(  . 7و  6العلى



ـحـتى التكلم من اللسان مراقبة إلى إشارةا الحديث وفي
إلى يشير يستخدم الذي اللفظ كان إن غيره يقصد بكلم

متوقع أمر النسيان أن رغم . فهنا معصية أو إثم فيه أمر
للنـفـس النـسـيان ـهـذا نـسـبة ـعـن النهي أن إل ، للنسان

ـارا النسان به قام قد أمر أنه على خآـشـية ، وتعـمـدا اخآتـي
إـيـه الـلـه يشير الذي النسيان تعمد بمن مشمول يكون أن

ّيـَهـا : { تـعـالى ـقـوله ذـلـك . ويشبه السابقة الية في َأ َيا
ّلِذيَن ُنوا ا َ َءاَم ُـلـوا ل َـنـا َتُقو ُـلـوا َراِع َـنـا َوُقو ؤر ُظ .)5(}  ان  
ـعـن الـلـه فنـهـى راعنا لفظة استخدموا اليهود لن وذلك

. المسلمين قبل من اللفظ ذلك استخدام
: ـقـال قال عنه الله رضي )6( الصامت بن عبادةا - عن23

: وسلم عليه الله صلى الله رسول
َتى إل عشرةا أمير من ما"  ُلول القيامة يوم به ُيؤ ل َمغ

ُكُه ُله إل منها َيُف ؤن وـمـا ـَعـد ـثـم الـقـرآن تعـلـم رـجـل ـمـ
َيُه َذم القيامة يوم الله َلِقَي إل َنِس ؤج ."  أ

 أحمد المام رواه
تعـلـم أـحـد ـمـن : ـمـا يـقـول )7( مزاـحـم ـبـن الـضـحاك كان

ُثُه بذنب إل فنسيه القرآن {:  يـقـول تـعـالى الـلـه لن ُيحِد
ُكم َوَما َب َبٍة ّمن َأَصا ِبَما ّمِصي ؤت َف َب ؤم َكَس ُك ؤيِدي ؤعُفو َأ َي َعن َو

ِثيٍر . المصائب أعظم من القرآن نسيان  . وإن)8(}  َك
عـلـى ـكـانت وـلـو ـحـتى ـصـغيرةا ـكـانت مهما المارةا
ـاع بينهم فيما العدل تستوجب أفراد عشرةا ـا واتـب ـم

ذـلـك يفـعـل ل . وـمـن فيـهـم أوامر من به الله أمر
ـالى الله . قال القيامة يوم مغلول به ُيؤتى ـن تـع ـع
ُه : {  فيها الكافرين وحال جهنم عذاب ُذو ُه خُآ ّلو َفُغ

الية   سورةا  )5(  .104البقرةا

بدرا         هو )6( شهد الخزرجي النصاري قيس بن الصامت بن عبادةا
أحد   سنة     النقباءوكان توفي بالعقبة هـ  .45العشرةا

الهللي    الضحاك  )7( مزاحم من    يكنىبن صدوق القاسم بأبي
سنة      بعد مات التابعين هـ  .100صغار

الية   سورةا  )8(  .30الشورى



ُـثـّم ؤلَجِحـيـَم *  ُه ا ّلو ُـثـّم ـَصـ َلٍة ـِفـي *  ؤلـِسـ ؤرُعـَهـا ِس َذ
ؤبُعوَن ُه ِذَراًعا َس ُكو ُل ؤس  . )9(}  َفا

الحـفـظ نـسـيان لـكـن العـمـل نـسـيان أيـضـا هنا والنسيان
ـذلك مـشـمول يـكـون أن يخـشـى ـه ـب ـا أعـلـم والـل أن . كـم
نقص هي الحديث بينها التي القيامة يوم النسيان عقوبة
نتيـجـة العـلـم نـقـص يـشـابه اـلـذي الـجـذام بـمـرض الـبـدن

الواردةا الحاديث من كثير ذلك ويشبه الدنيا في النسيان
ـمـن العقوـبـات ـفـإن القياـمـة يوم المعاصي عقوبات في

ـفـي الـحـديث ـمـن الول الشطر ذلك ويشبه العمل جنس
يســتخدمها ربما التي الغلل عقوبته الذي المير عقوبة

. عدله عدم نتيجة الدنيا الحياةا في
ـصـلى الـنـبي ـعـن عـنـه الـلـه رضي مالك بن أنس - عن24
: قال وسلم عليه الله
سـورةا ـمـن أعظـم أَر فلم أمتي ذنوب علي عرضت" 
."  نسيها ثم رجل ُأوتيها آية أو القرآن من

 داؤد وأبو الترمذي رواه
لـشـغل التـكـرار ـعـدم : منـهـا أـسـباب ـلـه الحـفـظ نـسـيان
يفرغا أن بعد يراجع أن وعليه فرد لكل يحدث وهذا طارئ

. شغله من
ـشـغله ـكـان . ـفـإن مـسـتديم لـشـغل التـكـرار ـعـدم ومنها
بمـكـان الهمـيـة ـمـن شغله وكان القرآن تكرار من يمنعه
ـدعو للتكرار الوقت إيجاد ويحاول يكابد أن فعليه ـه وـي الـل

، وتكاـسـل إهـمـال التكـرار ـعـدم كـان إن . أمـا بـالمغفرةا
يـكـون أن ويخشى الذنوب من هو الذي التقصير من فهذا
. كبيرا إثمه
أو التـكـرار ـمـن يمنـعـه مـرض نتيـجـة النـسـيان كان إذا أما

ُنسيه ـبـل ـبـه الله يؤاخآذه ل أن يرجى مما فذلك حفظ ما ي
إذا ـهـذا ويحفـظـه الـقـرآن يـكـرر كان يوم ثواب له ويكتب

. لله ذلك محتسبا مرضه في صابرا كان
ـد نحن : بينا قال عنهما الله رضي عباس ابن - عن25 عـن

أـبـي ـبـن عـلـي ـجـاءه إذ وسلم عليه الله صلى الله رسول
ّلت ، وأمي أنت : بأبي فقال عنه الله رضي طالب هذا َتَف

رسول له فقال عليه أقدر أجدني فما صدري من القرآن
أعلـمـك الحـسـن أـبـا ـيـا" :  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله

ُبُت علمته من بهن وتنفع ، بهن الله ينفعك كلمات ؤث َي و
اليات   سورةا  )9(  .32-30المعارج



الـلـه رـسـول ـيـا أـجـل ـقـال " ؟ ـصـدرك ـفـي تعلـمـت ـمـا
استطعت فإن الجمعة ليلة كانت إذا" :  . قال فعلمني

مـشـهودةا ـسـاعة فأنـهـا الخآر الليل ثلث في تقوم أن
ـدعاء لبنـيـه يعـقـوب أخـآـي وـقـال مـسـتجاب فيـهـا واـل
ليـلـة ـتـأتي ـحـتى } يـقـول رـبـي لـكـم أستغفر {سوفا
ـلـم ـفـإن وـسـطها ـفـي فـقـم تـسـتطع لم فإن الجمعة
ـفـي تـقـرأ ركـعـات أرـبـع فصل أولها في فقم تستطع
الركـعـة وـفـي ـيـس وـسـورةا الكـتـاب بفاتـحـة الوـلـى
الركـعـة وـفـي اـلـدخآان وـحـم الكـتـاب بفاتـحـة الثانـيـة
ـة وـفـي الـسـجدةا تنزـيـل وآـلـم الكـتـاب بفاتـحـة الثالـث
ـإذا ، المفصل وتبارك الكتاب بفاتحة الرابعة الركعة ـف
عـلـى الثـنـاء وأحـسـن الـلـه فاحـمـد التشهد من فرغت

ـبيين سائر وعلى وأحسن علي وصل الله واـسـتغر الـن
ـســبقوك اـلــذين وإخآواـنــك والمؤمـنــات للـمــؤمنين

ـبـترك ارحمـنـي : اللـهـم ذـلـك آخآر في قل ثم باليمان
ل ـمـا أتكـلـف أن وارحمـنـي أبقيتـنـي ما أبدا المعاصي

. عنـي يرضـيك فيمـا النظـر حسـن وارزقنـي يعنيني
ـم ـديع اللـه ـماوات ـب ـرام الجلل ذا والرض الـس والـك
بجلـلـك رحـمـن ـيـا الـلـه ـبـا أسألك ترام ل التي والعزةا
ـبـه تطـلـق وأن بـصـري بكتاـبـك تـنـور أن وجـهـك وـنـور

ـصـدري ـبـه تـشـرح وأن قلبي عن به تفرج وأن لساني
غـيـرك الـحـق عـلـى يعينـنـي ل فإنه بدني به ُتعِمَل وأن
العـلـي ـبـالله إل ـقـوةا ول ـحـول ول أـنـت إل ـيـؤتيه ول

خآمـسـا أو جمع ثلث ذلك تفعل الحسن أبا . يا العظيم
أخآـطـأ ـمـا بالحق بعثني والذي الله بإذن تجاب سبعا أو

إل عـلـي لـبـث ـمـا : فوالله عباس ابن  . قال" قط مؤمنا
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـجـاء ـحـتى ـسـبعا أو خآمسا
إـنـي والـلـه الـلـه رسول يا فقال المجلس ذلك في وسلم
ـفـإذا نـحـوهن أو آـيـات أرـبـع إل آخـآـذ ل خآل ـمـا ـفـي كـنـت

آـيـة أربعـيـن الـيـوم أتعلم وأنا تفلتن نفسي على قرأتهن
ـه كتاب فكأنما نفسي على قرأتها فإذا نحوها أو ـن الـل بـي

وأـنـا نقـلـت رددـتـه ـفـإذا الـحـديث أـسـمع كنت ولقد عيني
ؤخـآـِرم ـلـم بـهـا تـحـدثت ـفـإذا الـحـاديث أسمع اليوم منـهـا أ
" وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـلـه . فقال حرفا

 ." الحسن أبا يا الكعبة ورب مؤمن



في الحاكم ورواه غريب حسن حديث وقال الترمذي رواه
 الكبير معجمه في والطبراني مستدركه

ـزم يتطلب ما أول يتطلب الشريف الحديث هذا ـى الـع عـل
ـبـه والـسـتعانة الـلـه عـلـى والتوكل النسيان على التغلب
عـلـى يعـيـن ل ـفـإنه ـلـك عـلـى المرء يعين أن منه والدعاء

. غيره الخير
: عنه الله رضي الشافعي المام يقول

إلى فأرشدني حفظي سوء وكيع إلى شكوت
المعاصي ترك

ُيهدى ل الله ونور              نـور العلم بأن وأخآـبرنـي
لعاصي

ينـصـحه وكيعا أستاذه أن على الشافعي المام يؤكد وهنا
. فـمـن حفـظـه ـسـوء له شكى أن بعد المعاصي يترك بأن

يعينه أن الله على حقا كان تعالى الله وبين بينه ما أصلح
ّلِذيَن:  تعالى قال ورضاه طاعته على ُدوا { َوا ـا َجاَه َـن ِفي

ؤم ّنُه َي ؤهِد َن َنا َل َل ُب ِإّن ُس ّلَه َو ِنيَن َلَمَع ال ؤحِس ؤلُم  .)10( } ا
ـفـي تـسـاعد أن يمـكـن اـلـتي القواـعـد بـعـض ـيـأتي وفيما

: النسيان وعدم وسرعته الحفظ تحسين
ㄱمن ذلك يختلف وقد للحفظ الوقات أفضل اخآتيار

الوـقـات أفـضـل ـفـإن الـغـالب عـلـى ولـكـن لخـآـر ـفـرد
قـبـل حـفـظ ـمـا تـكـرار يفضل ولكن النوم قبل للحفظ

. واـلـوقت يترـسـخ لـكـي مباشرةا الستيقاظ بعد النوم
الوقــات في أو النهار أول هو للحفظ المناسب الخآر
. ومسترخآيا مرتاحا المرء فيها يكون التي
ㄴعـلـى تـسـاعده اـلـتي الوسيلة يختار أن المرء على

يرـيـد ـمـا بكتاـبـة أفـضـل يحـفـظ ـمـن . فهـنـاك الحـفـظ
إلى نظره عند ويراعي منخفظ بصوت يتلوه ثم حفظه
ـفـإن وبذلك كتابتها كيفية وربما الكلمات أماكن الورق

يحـفـظ ـمـن . وهـنـاك عيـنـاه هـمـا الحفظ في مساعده
يـسـمع بحـيـث مرتـفـع بـصـوت  يحـفـظ ما بترديد أفضل
. وـهـذا الرادـيـو أو التسجيل جهاز من يسمعه أو نفسه

. أذناه حفظه في تعينه الشخص
ㄷـحـتى يكررـهـا مـعـدودات آيات يختار أن المرء على

ـثـم تترـسـخ لـكـي الحـفـظ ـفـوق يكررـهـا ـثـم يحفظـهـا
فـشـيئا ـشـيئا الـفـترةا يباعد ثم وجيزةا فترةا بعد يكررها

الية   سورةا  )10(  .69العنكبوت



تـكـرارا فـيـه يكررـهـا مناـسـبة ـفـترةا إـلـى يـصـل أن إلى
. النسيان من يمنعه
ㄹاللـفـاظ ذات الـيـات ـبـذهنه يرـبـط أن الـمـرء على

أو أخـآـر آيات مع أو السورةا في مواقعها مع المتشابهة
ـا أـسـلوب ـمـع أو الورق على كتابتها مواقع مع تلفظـه

يـعـرفا لـكـي بذهنه ذلك . كل يشابهها عما يميزها لكي
الـيـات علـيـه اـشـتبهت ـمـا إذا يليـهـا وما الصحيحة الية
. بعد فيما قراءتها عند
ㅁـم ـى فـه ـير المعـن ـباب والتفـس ـزول وأـس ـن الـن ـم

. الحفظ على المساعدةا المور
ㅂـوقت وجد تعالى الله كتاب حفظ على صمم من اـل

أو راحتــه أثناء ذلك كان سواء والتكرار للحفظ الملئم
. الطريق في أو ذلك عمله يناسب لمن العمل أثناء
ㅅالحفظ في شبابه يغتنم أن الصبي أو الشاب على

. الشــيخ أو الكهل من للحفظ استعدادا أكثر فكره لن
قـبـل خآمـسـا إغتـنـم" :  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى قال

ـسـقمك قـبـل وـصـحتك هرـمـك قبل : شبابك خآمس
قبل وغتاك موتك قبل وحياتك شغلك قبل وفراغك

 .)11("  فقرك
ㅇوـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي تعليم حديث في إن

الـقـرآن لحـفـظ واـلـدعاء الـصـلةا عـنـه الـلـه رـضـي عليا
ـقـال كـمـا اـلـدعاء باستجابة اليقان ضرورةا إلى إشارةا
موقـنـون وأنـتـم الـلـه أدعو"  والـسـلم الـصـلةا علـيـه

قـلـب ـمـن دعاء يستجيب ل الله أن واعلموا بالجابة
 .)12("  له غافل

ابن     رواه  )11( عن والبيهقي في    عباسالحاكم نعيم وأبو وأحمد
ميمون     . بن عمرو عن الحلية

عنه         .رواه )12( الله رضي هريرةا أبي عن والحاكم الترمذي



الرابع الباب
بالقرآن العمل

الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن- 26
:  قال وسلم عليه

تاـجـا واـلـداه ُألبس فيه بما وعمل القرآن قرأ من" 
ـفـي الـشـمس ـضـوء ـمـن أحـسـن ضوءه القيامة يوم

عـمـل باـلـذي ظنكم . فما فيكم كانت لو الدنيا بيوت
."  بهذا

 داؤد أبو رواه
القـرآن قـارئ وثـواب لمكانـة تبيـان الحـديث هـذا في

ـبـل وـحـده علـيـه يقتـصـر ل ثوابه أن حتى به يعمل الذي
يكوـنـا ـلـم إن . أـمـا ـمـؤمنين كاـنـا ( إن واـلـديه إلى يعم

) . شيئا عنهما يغني فل مؤمنين
يـقـرآ ـلـم وهـمـا القياـمـة ـيـوم الـتـاج والداه يلبس لماذا

ـى الجواب ؟ ولدهما فعل ما يفعل ولم القرآن ـك عـل ذـل
تعليمهـمـا طرـيـق عن أما ولدهما صلح في تسببا أنهما

لنهـمـا أو ـلـه دعائهما طريق عن وإما له وترتيبهما إياه
. الحلل الطعام إطعامه طريق عن صالحة نشأةا أنشآه

: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
: صدقة ثلث من إل عمله انقطع النسان مات إذا" 

َتَفُع علم أو جارية .)1("  ـلـه ـيـدعو صالح ولد أو به ُين  
فثوابـهـا الثلـثـة الـمـور ـهـذه في تسبب هنا فالمتوفى

اـلـذي الـصـالح الولد . وهنا وفاته وبعد حياته في يلحقه
ـقـد فهـمـا واـلـديه ـثـواب ـهـو ـهـذا به وعمل القرآن قرأ

ـر على والدال الخير على أرشداه أن ( إل كـفـاعله الخـي
أن ذـلـك معـنـى ولـيـس يـشـاء لـمـن الثواب يضاعف الله
علـيـه لـلـدال مـضـاعفته مـثـل الخير لفاعل يضاعف الله
ربمــا لله النية ُأخآلصت إن الخير لفاعل المضاعفة فإن

) . عليه الدال من أعظم كانت

البخاري     عن  )1( رواه هريرةا والترمذي     فيأبي داؤد وأبو ومسلم الدب
والنسائي .



ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي )2( سمعان بن النواس عن- 27
: يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

َـلـه ـبـالقرآن القياـمـة ـيـوم يؤتى"  ـكـانوا اـلـذين وأه
ُدُمُه اـلـدنيا ـفـي ـبـه يعمـلـون وآل البـقـرةا ـسـورةا َتـقـ

 ." صاحبهما عن تحاجان عمران
مسلم رواه

 و7 رقم تحت سبقا الذين الحديثين يفسر الحديث هذا
القــرآن هذا ويأتي وخآاصته الله أهل القرآن  . فأهل8

ومقدـمـة اـلـدنيا ـفـي به يعمل كان الذي لصاحبه شفيعا
ـفــي يتـقــدمان فهـمــا عـمــران وآل البـقــرةا الـقــرآن
عمــل ومن بهما والعامل قارئهما عن والذود الشفاعة

بـمـا عـمـل فـقـد أحـكـام ـمـن عمران وآل البقرةا في بما
. أحكام من تحويان ما لكثرةا تقريبا كله القرآن في
الفـهـم : أول عـنـه الـلـه رضي )3( الخراز سعيد أبو قال

والفـهـم العـلـم فـيـه لن ـبـه العمل وجل عز الله لكتاب
ـتنباط ـم وأول والـس ـاء الفـه ـاهدةا الـسـمع إلـق والمـش

: وجل عز الله لقول
ِلَك ِفي ِإّن{  ؤكَرى َذ ؤـلـٌب َـلـُه َـكـاَن ِلـَمـن َلِذ ؤو َق ؤلـَقـى َأ َأ

ؤمَع ٌد َوُهــَو الّســ ّلــِذيَن:  ـقــال كـمــا )4(}  َشــِهي { ا
َتِمُعوَن ؤس ؤوَل َي ؤلَق ِبُعوَن ا ّت َي َنُه َف ؤحَس كله والقرآن )5(}  َأ

ـمـن للقـلـوب مايكـشـف الحـسـن اتـبـاع ومعـنـى حـسـن
الفهم طريق من السمع وإلقاء الستماع عند العجائب

ـو القرآن لستماع السمع إلقاء وأول والستنباط أن ـه
علـيـك يـقـرأه وـسـلم عليه الله صلى النبي كأن تسمعه

علـيـه جبرـيـل ـمـن تـسـمعه فكأـنـك ذـلـك ـعـن ترـقـى ثم
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي عـلـى وقراءـتـه السلم
ّنُه{  تعالى الله لقول ِإ َتنِزيُل َو َلِميَن َرّب َل ـا ؤلـَع ـَزَل ا َـن  *

بن     هو  )2( سمعان بن وأبوه      خآالدالنواس هو الكلبي العامري عمرو بن
صحابيان .

عيسى     أبو  )3( بن أحمد المصري       الخرازسعيد النون ذا صحب بغداد أهل من
من       وغيرهم الحافي وبشر السقطي في   المشايخوالسري المتكلمين ومن

سنة  .    توفي الخآلصا الموصل     .279علم في ودفن هـ

الية   سورةا  )4(  .37ق

الية   سورةا  )5(  .18الزمر



َلِميُن الّروُح ِبِه َلى*  ا ِبَك َع ؤل ُكوَن َق َت ؤلُمنِذِريَن ِمَن ِل } ا
. وجل عز الحق من تسمعه فكأنك ذلك عن ترقى ثم )6(

: ـيـا ـقـال أـنـه عـنـه الله رضي علي عن الدرامي وأخآرج
عـلـم بـمـا عـمـل ـمـن العالم فإنما به اعملوا العلم حملة

ل العـلـم يحمـلـون أـقـوام وـسـيكون عمـلـه علمه ووافق
وتـخــالف علمـهــم عملـهــم يـخــالف تراقيـهــم يـجــاوز

بعـضـهم يـبـاهي الخلق مع يجلسون علنيتهم سريرتهم
يجـلـس أن جلـسـيه عـلـى ليغـضـب الرجل أن حتى بعضا
ـى ـره إـل ـدعه غـي ـك وـي فــي أعمــالهم تصــعد ل . أولـئ

. تعالى الله إلى تلك مجالسهم
ـبي عن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد - عن28 الـن

: قال وسلم عليه الله صلى
فهو القرآن الله آتاه : رجل اثنتين في إل سدح ل" 

ـه آتاه ورجل النهار وآناء الليل آناء به يقوم ـال الـل ـم
."  النهار وآناء الليل آناء ينفقه فهو
عليه متفق

والحـسـد الغـيـر نعـمـة زوال تمـنـي هو الممقوت الحسد
المحـسـود مماثـلـة على الحصول تمني هو هنا الممدوح

. المال في أو العلم في
ـبـه والتجـهـد وتعلـمـه بتلوـتـه الليل آناء بالقرآن القيام
. أـمـا الـنـاس ـعـن ذلك لخفاء سرا ذلك يكون أن ويشبه

الـلـه لـمـر الـنـاس أـمـام علـنـا ـبـه العـمـل فهو انهار آناء
ـثـواب فيـصـيبه لغـيـره ـقـدرةا يكون ولكي بالعمل تعالى

. به اقتدى من
ـرآن يؤتى من فضل بإيضاح يبتدئ الحديث تسلسل الـق
إـلـى ذـلـك ويـشـير الـمـال ـيـؤتى من فضل ثم به ويعمل
ـطـالب أـبـي ـبـن عـلـي . ـقـال الصدقة على العلم فضل
ـمـن خآـيـر : العـلـم كمـيـل  : ـيـا)7( لكمـيـل عنه الله رضي
حاكم . العلم المال تحرس وأنت يحرسك . العلم المال

والعـلـم الـصـدقة تنقـصـه . والمال عليه محكوم والمال
بالـصـدقة الـمـال نقـصـان إـلـى ( الشارةا بالنفاق يزكو

عـنـد . أـمـا الـنـاس يـشـهده الذي الظاهري النقصان هو
) . ويزداد يربو فهو الله

 .94-92 الياتالشعراء   سورةا  )6(

من      كميل  )7( نهيل بن زياد من      أصحاببن عنه الله رضي علي المام
سنة    مات هـ  .82التابعين



ـهـذا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول فـسـر وـقـد
الله رضي )8( النماري كبشة أبي يرويه يحديث الحديث

:  أربعة مثل المة هذه : مثل يقول حيث عنه
ـاله ـفـي بعلـمـه يعمل فهو وعلما مال الله آتاه رجل ، ـم

أن ـلـو رب فيـقـول ـمـال ـيـؤته ولم علما الله آتاه ورجل
في فهما بمثله فيه أعمل لكنت فلن مال مثل مال لي

ـلـه ـمـا مـثـل ـلـه يـكـون لن ـحـب منه وهذا(  سواء الجر
) ، عـنـه النعـمـة زوال ـحـب غـيـر ـمـن يعـمـل ـمـا فيعـمـل

ـفـي ينفـقـه فـهـو علـمـا ـيـؤته وـلـم ـمـال الله آتاه ورجل
ـيـؤته وـلـم علـمـا ـيـؤته لم ورجل ، وجل عز الله معاصي

مـثـل أنفقته لكنت فلن مال مثل لي أن لو فيقول مال
.)9( ـسـواء الوزر في فهما المعاصي من فيه أنفقه ما  

ـة ـمـن وسلم عليه الله صلى الله رسول ذمه وهكذا جـه
ـمـن ـلـه يـكـون أن يتمـنـى أن جهة من ل للمعصية تمنيه

غـيـره يغـبـط ـمـن عـلـى حرج ل . فإذن له ما مثل النعمة
ـا يحب لم طالما مثلها لنفسه ويشتهي نعمة في زوالـه
النعـمـة تـلـك ـكـانت إن . نـعـم ـلـه دوامـهـا يكره ولم عنه

المنافـسـة فهذه والزكاةا والصلةا كاليمان واجبة دينية
ـب يكن لم إذا لنه مثله يكون أن يحب أن وهو واجبة يـح

ـكـانت . وإذا ـحـرام وذـلـك بالمعـصـية راضيا فيكون ذلك
المـكـارم ـفـي الـمـوال كإنـفـاق الفـضـائل ـمـن النعـمـة

ـكـانت وإذا إليـهـا مـنـدوب فيـهـا فالمنافـسـة والصدقات
1( مباحة فيها فالمنافسة مباح وجه على بها يتنعم نعمة

0(. 
رسول عن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن- 29
: قال وسلم عليه الله صلى الله
بـيـن النـبـوةا اـسـتدرجت فكأنـمـا الـقـرآن ـقـرأ من" 

فرأى القرآن قرأ . ومن إليه يوحى ل أنه غير جنبيه
ّظم فقد أعطي مما أفضل أعطي أحدا أن َصّغر ما َع

لحاـمـل ينبـغـي . ولـيـس الـلـه عـظـم ـمـا وـصـغر الـلـه
ؤـسـِفَه أن الـقـرآن ؤـسـِفَه فيـمـن َي فيـمـن يغـضـب أو َي

عمرو         قال   )8( بن سعيد هو كبشة أبو حبان سعيد   وقيلابن بن عمرو
المذحجي  . النماري

والترمذي    رواه  )9( ماجة صحيح   .وقالابن حسن

للمام    إحياء  )10( الدين صفحة –    الغزاليعلوم الثالث  .180الجزء



ّد أو يغـضـب َـتـ ؤح ّد فيـمـن َي َـتـ ؤح ويـصـفح يعـفـو ولـكـن َي
."  القرآن لفضل

الطبري رواه
بـنـص وحـيـا وسلم عليه الله صلى الله رسول أوتي لقد

اللـه رسـول بلفـظ والسـنة الكريـم القـرآن هـو معين
فـقـد الكريم القرآن أوتي . فمن وسلم عليه الله صلى
لكـنـه بنـصـه رسوله إلى تعالى الله أوحى ما على حصل
ـفـإن وهـكـذا إلـيـه ـيـوحى ل ـبـأنه الـلـه رسول عن يفرق

ولـكـن واـلـدينار اـلـدرهم يرـثـون ل النبياء ورثة العلماء
. الناس بين ونشره به والعمل العلم يرثون

. الـلـه لكـتـاب تعظيـمـه تـعـالى لـلـه المرء تعظيم من إن
عـلـى تـعـالى الله يشكر أن فعليه كثيرا خآيرا أوتي ومن
ـك ـبر يشــعر وأن العظيمــة النعمــة تـل ـك بـك ـة تـل المـن

. إياه تعالى الله آتاه الذي والفضل
لحاـمـل : ينبغي عنه الله رضي مسعود بن الله عبد قال

ِـلـه يعرفا أن القرآن َلي إذا وبنـهـاره يـنـامون الـنـاس إذا ِب
إذا وببـكـائه يفرحون الناس إذا وبحزنه يفطرون الناس

يخوضـــون النـــاس إذا وبصـــمته يضـــحكون النـــاس
ــاس إذا وبخـشــوعه ــالون الـن ــي يخـت ــون أن وينبـغ يـك

ـا يـكـون أن ينبغي ول لينا مستكينا ـا ول جافـي ول حمارـي
. عنيدا ول صاخآابا ول صياحا

يـسـألون الـقـرآن أهـل أن : علمت الصالحين بعض قال
الحـديث وـفـي)  القياـمـة ـيـوم ( أي النبيـاء يـسـأل كما

والغـضـب الـسـفه ـعـن الـقـرآن لـصـحاب نهي الشريف
بحـسـن أـمـر الـمـر وجملة والصفح بالحلم وأمر والحدةا
ـصـلى الـلـه رـسـول ـكـان وهـكـذا الخآلق ومكارم الخلق

رـضـي عائشة المؤمنين أم وصفته كما وسلم عليه الله
ـان  . فإن)11("  القرآن خآلقه كان"  عنها الله ـول ـك رـس
بيننــا فالقرآن القرآن خآلقه وسلم عليه الله صلى الله

ـصـلى الـلـه رـسـول ـبـأخآلق التخلق القرآن حملة وعلى
. القرآن أخآلق وهي أل وسلم عليه الله
الـنـبي ـعـن عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن- 30

:  قال وسلم عليه الله صلى

داؤد     .رواه  )11( وأبو وأحمد مسلم



وـحـرم حلـلـه فأـحـل واـسـتظهره القرآن قرأ من" 
ـمـن عـشـرةا ـفـي وشفعه الجنة به الله أدخآله حرامه

."  النار له وجبت كلهم بيته أهل
 الترمذي رواه

للحلل تبياـنـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول قال
أـمـور وبينهـمـا بـيـن والحرام بين الحلل" :  والحرام

ِبهات اتـقـى . فـمـن الـنـاس من كثير يعلمهن ل ُمشت
ـفـي وـقـع وـمـن ودينه لعرضه استبرأ فقد الشبهات
الحمــى حول يرعى كراع الحرام في وقع الشبهات

وإن أل ِحـمـى مـلـك لـكـل إن . أل ـيـواقعه أن يوـشـك
ـرآن في فالحلل  . وهكذا)12( " محارمه الله ِحمى الـق

المـشـتبهات الـمـور . أـمـا فـيـه بـيـن كذلك والحرام بين
خآوـفـا  بالجتـنـاب الخآـيـر الـحـديث في ورد كما فتعامل

أدخآـلـه ذـلـك فـعـل ـمـن وهـكـذا.  الحرام في الوقوع من
. بيته أهل في وشفعه الجنة به الله

ـقـرأ ـقـد اـلـذي وهذا والسنة القرآن في ثابتة الشفاعة
فـضـله بـسـبب لغيره يشفع فإنه فيه بما وعمل القرآن
هـم فيهـم يشـفع ـمـن وأوـلـى تـعـالى الله عند ومكانته

الفـعـل ذـلـك تـسـببهما نتيـجـة ذلك لستحقاقهم والداه
ـم ل الشفاعة وهذه القرآن أهل من يكونا لم وإن إل تـت
لـمـن شفاعة ول يشاء فيمن يشاء لمن تعالى الله بإذن

لواـلـديه الوـلـد شفاعة أن . وكما ورسوله بالله يؤمن ل
كـتـاب ـفـي ثابتة أيضا هي لولده الوالد شفاعة فإن حق
{:  للواـلـدين اـلـدعاء تـعـالى الله ذكر . فكما تعالى الله

ـا َـن ّب ؤر َر ـ ؤغـِف ـي ا َدّي ِـل ـ ِـل ِلَوا ِنيَن َو ؤؤِم ـ ؤلـُم ِل ؤوَم َو ـ ـوُم َـي َيـُق
ؤلِحـَسـاُب ـر ، )13(}  ا ـاء ذـك ـد دـع ـذريته الواـل َرّب{ :  ـل

ِني ؤل ؤجَع ِتي َوِمن الّصلةَِا ُمِقيَم ا ّي َنا ُذّر ّب ؤل َر ـ ّـب َتَق ـاِء َو ُدـَع
َنا{ :  السلم عليه إبراهيم سيدنا دعاء وكذلك )14(}  ّب َر

ؤث ـ ؤبـَع ؤم َوا ـ ً ِفيـِه ؤم َرـُسـول ـ ؤنـُه ـوا ّم ُـل ؤت ؤم َي ـ ؤيـِه َل ـَك َع ِـت َيا َءا
ّلُمُهُم ُيَع َتاَب َو ِك ؤل ؤكَمَة ا ؤلِح ؤم َوا ّكيِه ُيَز ّنَك َو ـُز َأنَت ِإ ؤلَعِزـي ا

عنه      عن  )12( الله رضي هريرةا داؤد      رواهأبي وأبو ومسلم الدب في البخاري
والنسائي  . والترمذي
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ِكيُم ؤلَح الشفاعة وكذلك الدنيا في الدعاء هذا ، )15(}  ا
. فالشفاعة حينئذ إليها أحوج يكونون حيث الخآرى في
والعـمـال والـصـيام وللـقـرآن والمرـسـلين للنبياء حق

. المتقين وأوليائه الصالحين الله ولعباد الصالحة
لواـلـديه الرـجـل ـشـفاعة عـلـى زـيـادةا الحديث هذا وفي
الـلـه فـضـل . وذـلـك الـنـار ـلـه وجبت ممن بيته أهل إلى

ـه واـسـتظهاره للـقـرآن قراءته وجزاء يشاء من يؤتيه ـل
. الـثـواب حـسـن عـنـده والله الدنيا الحياةا في به وعمله
ـا ـفع وكـم ـالحون يـش ـدين الـص ـن للواـل ـذلك والقربـي ـك

ـلـه ولـمـن علـمـوه أو علمـهـم لـمـن الـلـه بإذن يشقعون
. تعالى الله في وأحبوه أحبهم ولمن عليهم فضل

الله رسول قال ، قال )16( الخزاعي شريح أبي عن- 31
:  وسلم عليه الله صلى

وطرـفـه الـلـه بـيـد طرـفـه ـسـبب الـقـرآن ـهـذا إن" 
تهلـكـوا وـلـن تـضـلوا ـلـن فإنكم به فتمسكوا بأيديكم

."  أبدا بعده
شيبة أبي ابن أخآرجه

ِلَك{ :  تـعـالى الـلـه ـقـال َذ َـكـ ُه َو َـنـا ؤل ًـنـا َأنَز َءا ؤر ّـيـا ُق ِب َعَر
َنا ؤف ؤلَوِعيِد ِمَن ِفيِه َوَصّر ؤم ا ّلُه ّتُقوَن َلَع ؤو َي ؤحِدُث َأ ؤم ُي ـ َلـُه

ؤكًرا وهو للبشر هداية إل القرآن الله أنزل فما )17(}  ِذ
يـقـوله ـيـزل وـلـم ـقـاله اـلـذي المـنـزل القديم الله كلم

بين الذي المصحف فهو الخآر طرفه . أما بيده فطرفه
بينـنـا اـلـذي الـمـتين الحبل فهو به التمسك فعلينا أيدينا
خآلـفـه ـمـن ول ـيـديه بـيـن ـمـن الباطل يأتيه ل ربنا وبين
ـالى الله . قال والتبديل التحريف من الله صانه وقد تـع

ّنا{ :  ؤحُن ِإ َنا َن ؤل ؤكَر َنّز ّذ ّنا ال ِإ ُظوَن َلُه َو فإذا )18(}  َلَحاِف
وـلـم المسـالك واخآتلطت الناس واخآتلف المر اشتد ما

اـلـتي تـلـك الناجـيـة الفرـقـة ـكـانت يفعلون ماذا يعرفوا
الـلـه رـسـول ـسـنة بـعـده ومن تعالى الله بكتاب تتمسك

 .35 الحديث في سيأتي كما وسلم عليه الله صلى

الية   سورةا  )15(  .129البقرةا

الخزاعي     هو  )16( عمر بن لواء       ثمخآويلد معه وكان الفتح قبل أسلم الكعبي
عام       بالمدينة توفي الفتح يوم هـ  .68خآزاعة

الية   سورةا  )17(  .113طه

الية   سورةا  )18(  .9الحجر



صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرةا أبي عن- 32
:  قال وسلم عليه الله
وـحـرام حلل أوـجـه خآمـسـة عـلـى نزل القرآن إن" 

واجتنبــوا بالحلل فاعملوا وأمثال ومتشابه ومحكم
واعـتـبروا بالمتـشـابه وآمنوا المحكم واتبعوا الحرام

" . بالمثال
البيهقي رواه

ـّل{ :  تعالى قال تعالى الله كتاب في بين الحلل ُيـِح َو
َباِت َلُهُم ّي ّط ُيَحّرُم ال ؤيِهُم َو َل ِئَث َع َبا ؤلَخ بين وهو )19( } ا

ِكُحوا{ :  تعالى قوله مثل كثيرةا آيات في واضح َما َفان
ُكم َطاَب ّنَساِء ّمَن َل َنى ال ؤث ُثلََث َم َباَع َو ؤن َوُر ِإ ؤم َف ـ ُـت ؤف خِآ

ُلوا َألّ ؤعِد ًةا َت َد ُأِحـّل{  تـعـالى ـقـوله ومـثـل )20(}  َفَواِح

ؤم ُك َلَة َل ؤي ِم َل َيا َلى الّرَفُث الّص ؤم ِإ ُك ِئ . )21(}  ِنَسا
تعالى . قال الخبائث حرم قد تعالى فالله بين والحرام

ُبوا{ :  ِن َت ؤج ؤـجـَس ـَفـا َـثـاِن ـِمـَن الّر ؤو َل ُـبـوا ا ِن َت ؤج ؤوَل َوا ـَقـ
ؤت{ :  أخآرى آية وفي )22( } الّزوِر ُكُم ُحّرَم ؤي َل َتُة َع ؤي ؤلَم ا

ّدُم ـ ؤحــُم َواـل َل ـِر َو ؤلِخنِزـي ؤيــِر ُأِهــّل َوَمــا ا ّلــِه ِلَغ ـِه ال ِـب
ِنَقُة ؤنَخ ؤلُم ُةا َوا َذ ؤوُقو ؤلَم َيُة َوا ّد َتَر ؤلُم ِطيَحُة َوا ّن َكَل َوَما َوال َأ

ُبُع ـ ّ الـّس ـا ِإل ؤم ـَم ـ ُـت ؤي ّك ـا َذ ـَح َوـَم ِـب ـى ُذ َـل ـِب َع ّنـُص َأن ال َو
ؤقـِسـُموا َت ؤس ِم َت ؤزلَ َل ـابت ـهـو . والمحـكـم )23(}  ِـبـا الـث

ـقـوله مـثـل محكـمـة قانونية قاعدةا يعطي والذي الحكم
ُكُم{ :  تعالى ّلُه ُيوِصي ؤم ِفي ال ُك ؤولَِد َكِر َأ ّذ ؤثُل ِلل ـّظ ِم ـَح

ـِن ؤـي َي َث ُلن ـل )24(}  ا ـوله ومـث ـالى ـق ُق{ :  تـع َوالّســاِر
َطُعوا َوالّساِرَقُة ؤق َيُهَما َفا ؤيِد يـجـب مـمـا ـفـذلك )25(}  َأ

.  الحديث في ورد كما به والعمل اتباعه
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الـنـاس لبـعـض المعنى واضح غير كان ما هو والمتشابه
الســور بعض أوائل في الموجودةا الحروفا أمثاله ومن
ـل ـم مـث ـه الـمـص ، صا ، اـل ـات أيـضـا ومثـل الدقيـقـة الـي

ـالى ـقـوله مثل المعنى ؤحَمُن{:  تـع َـلـى  الّر ؤرِش َع ـ ؤلـَع ا
َتَوى ؤس الـلـه ـحـق ـفـي لـكـن معـلـوم فالـسـتواء )26(}  ا

أـحـد اـسـتواء يـشـبهه فل ذـلـك يكون كيف نعلم ل تعالى
ـا . وقد شيء كمثله فليس خآلقه من الـلـه رـسـول أمرـن

نتفكر ول الله خآلق في نتفكر أن وسلم عليه الله صلى
ـي ـه ذات ـف ـالى الـل ـم تـع ـثير أن . ورـغ ـات ـمـن الـك الـي

واضـــحات محكمـــات النـــاس لبعـــض المتشـــابهات
غـيـر المتـشـابهات الـيـات وبـعـض العلم في للراسخين
في محكمة وتكون معناها يتضح ما زمن في الواضحات

ـات هذه بمثل  يؤمن أن المؤمن على فإن آخآر زمن الـي
. علم بغير دقائقها عن ينقب ول

منهـا والعظـة للعتـبـار الكرـيـم القـرآن فـي والمثـال
ـال ـن أمـث ـم ـع ـالفة الـم ـا الـس ـبيهات ومنـه ـأمور تـش ـب

َـثـُل{ :  تعالى الله . قال محسوسة ّـلـِذيَن ّم ُينِفـُقـوَن ا
ؤم َلُه ؤـمـَوا ِبيِل ـِفـي َأ ّـلـِه ـَسـ َـثـِل ال ّـبـٍة َكَم ؤت َح َـتـ َب ؤبَع َأن ـَسـ

ِبَل َنا َلٍة ُكّل ِفي َس ُب َئُة ُسن ّبٍة ّما ّلُه َح ـاِعُف َوال ـن ُيـَض ِلـَم
ُء بعشـر . الحسـنة الحسـنات يضاعف فالله )27(}  َيَشا

مثل يشاء ولمن يشاء كيف ضعف سبعمائة إلى أمثالها
كل على والله حبة سبعمائة الواحدةا الحبة من يخرج ما

ـال بتلك العتبار المؤمن وعلى قدير شيء ـذ المـث وأخـآ
. العظة

ـ:ـ )28( أوفى أبي بن الله عبد سئل- 33 الـنـبي أوـصـى 
. ل قال ؟ وسلم عليه الله صلى
وـلـم بـهـا أـمـروا الوـصـية الـنـاس عـلـى كـتـب كيف قلت

. وجل عز الله بكتاب أوصى قال ؟ يوصي
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داؤد أبا إل الجماعة رواه

ـه ليوصي وسلم عليه الله صلى الله رسول يكن لم أمـت
اـلـذي الكـتـاب فهو الله كتاب اتباع من بأفضل بعده من

:  تعالى الله قال بعده لمته ورسوله الله وصية يحوي
ؤم َأَو{  ؤم َل ؤكِفِه ّنا َي َنا َأ ؤل ؤيَك َأنَز َل َتاَب َع ِك ؤل َلى ا ؤت ؤم ُي ـ ؤيـِه َل َع
ِلَك ِفي ِإّن ؤحَمًة َذ ؤكَرى َلَر ٍم َوِذ ؤو ُنوَن ِلَق ؤؤِم . )29(}  ُي
الخـآـرى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول وصايا أما

الـكـرام الـصـحابة عـنـه نقلـهـا التي وسنته أحاديثه فهي
ـمـن والمقـصـود أجمعـيـن عليـهـم تـعـالى الـلـه رـضـوان

: قــال تعالى الله أن الوصية كتابة عن الصحابي سؤال
ِتَب{  ؤم ُك ُك ؤي َل َذا َع ُكُم َحَضَر ِإ َد ؤوُت َأَح ؤلَم ـًرا َـتـَرَك ِإن ا ؤـي خَآ

ّيُة ؤلَوِص ؤيِن ا َد ِل ؤلَوا ِبيَن ِل ؤقَر َل أـمـر تـعـالى ـقـالله )30(}  َوا
كــان من وسلم عليه الله صلى أمر كما بالوصية الناس

ول وـصـية يكـتـب أن الوـصـية يـسـتحق أـمـر أو دين عليه
. نعله شراك من آدم لبن أقرب فالموت يؤجلها

ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي )31( الـلـه عـبـد بن جابر عن- 34
الـلـه فحـمـد وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول خآطبنا
:  قال ثم أهله هو بما عليه وأثنى

أفـضـل وإن الله كتاب الحديث أصدق فإن بعد أما" 
بدعــة وكل محدثاتها المور وشر محمد هدي الهدي
إذا غضبه ويشتد وجنتاه وتمحر صوته يرفع ثم"  ضللة

ـم" :  يقول ثم . قال جيش منذر كأنه الساعة ذكر أتتـك
بإـصـبعيه وأـشـار – هـكـذا والساعة أنا . بعثت الساعة
. ـمـن ومـسـتكم الساعة صبحتكم  –والسطى السبابة

ـفـإلي ـضـياعا أو ديـنـا ـتـرك وـمـن فلهـلـه ـمـال ـتـرك
."  وعلي

 أحمد المام رواه
ـه بكتاب : اليمان الرئيسة اليمان أسس من ـأنه الـل وـب

اتـخـذ أو مـنـه ـشـيء صدق في شك فمن الحديث أصدق
بأنه اعتقد أو وجل عز الله كتاب على وفضله آخآر كتابا

ـدق ـن أـص ـاب ـم ـه كـت ـو الـل ـافر فـه ـارج ـك ـن خـآ ـة ـع مـل
الية   سورةا  )29(  .51العنكبوت

الية   سورةا  )30(  .180البقرةا

بن      هو  )31( الله عبد بن شهد      عمروجابر السلمي النصاري حرام غزوةا 19بن
وسلم         عليه الله صلى الله رسول غزوات قتل     إلمن وقد وأحد بدر غزوةا

عاش  .   فيها سنة    94أبوه وتوفي هـ  .74سنة



الله رسول : سنة التباع وجوب في . ويليه المسلمين
. وسلم عليه الله صلى

الـسـنة أو الكريم القرآن يخالف محدث أمر كل والبدعة
ـهـذا ويوـضـح.  فيهـمـا اـلـواردةا الـسـس أـحـد أو النبوية

ـلم عليه الله صلى الله لرسول آخآر حديث التعريف وـس
ـو منه ليس مال هذا أمرنا في أحدث من" :  " رد فـه

. أـمـا البدـعـة ـهـو منه ليس ما الدين في فالحداث )32(
دـحـض إن فمثل بدـعـة لـيـس فـهـو الدين من أمر إحداث

ـر الدين من هو جديدةا بحجج السلم أعداء شبهات وغـي
يمـكـن وهـكـذا ، حـسـن أمر فهو البدعة بحديث مشمول

بدـعـة أم حـسـنة ـسـنة هو هل مستحدث أمر كل معرفة
لنـهـا بدـعـة : الـتـدخآين ذلك على مثالين . ولنأخآذ سيئة

يؤـيـد ـمـا اـلـدين ـفـي هـنـاك ولـيـس اـلـدين ـمـن ليـسـت
ـشـراب أو بطـعـام ـهـو فلـيـس لـلـدخآان المرء استنشاق

. الله أحل مما
فـي الـصـوت مـكـبرات اـسـتخدام الحـسـنة السنة ومثال
ـمـا ـمـن لن حـسـن لكـنـه مستحدث أمر فهو مثل الذان
مـسـافة لبـعـد الـمـؤذن ـصـوت إبلغا اـلـدين إلـيـه ـيـدعو
. حســن أمر بذلك تساعد جديدةا آلة . واستخدام ممكنة
ـة بين للتفريق مستحدث أمر كل ذلك على وقس البدـع

. الحسنة والسنة
: ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي ـطـالب أـبـي ـبـن علي - -عن35

:  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
ـيـا منـهـا المـخـرج ـمـا فقـلـت"  فتنة ستكون إنها أل" 

قبلـكـم ـمـا نـبـأ فـيـه الـلـه كـتـاب: "  قال ؟ الله رسول
ؤـصـُل ـهـو بينـكـم ـمـا وُحـكـم بعدكم ما وخآير لـيـس الَف

ابتـغـى وـمـن الـلـه قـصـمه جبار من تركه من بالهزل
الـمـتين الـلـه حـبـل وـهـو الـلـه أضله غيره في الهدى

الذي هو المستقيم الصراط وهو الحكيم الذكر وهو
يـشـبع ول اللـسـنة ـبـه تلتـبـس ول الهواء به تزيغ ل

تنقـضـي ول اـلـرد ـكـثرةا عـلـى يخـلـق ول العلماء منه
ـحـتى ـسـمعته إذ الـجـن تنتـهـي لم الذي . هو عجائبه

. ـمـن الرـشـد إـلـى يهدي عجبا قرآنا سمعنا إنا قالوا

وأبو    رواه  )32( ومسلم عنها        .داؤدالبخاري الله رضي عائشة عن ماجة وابن



َدل بـه حكـم ومـن ُأجر به عمل ومن صدق به قال َعـ
."  مستقيم صراط إلى ُهدي إليه دعا ومن

 الترمذي رواه
ـالى الله كتاب لصفات الشامل الحديث هذا ـديث ، تـع ـح

ـشـافا ـجـواب فـهـو فـيـه التمـعـن . ينبغي الشأن عظيم
ـهـو وجوابـهـا ـحـدثت وـقـت أي ـفـي الفـتـن من للمخرج
: فيه فإن تعالى الله كتاب إلى العودةا

イـكـذبت ـسـلفت لـمـم وقصص أخآبار من قبلنا ما نبأ .
. فأثيبت صدقت أو فمحقت

ロوقـيـام القياـمـة ـيـوم إلى أخآبار من بعدنا ما وخآبر
الـسـلم علـيـه مرـيـم اـبـن عيسى نزول منها الساعة
. يجهله من ويجهله يفقهه من يفقهه مما وغيره

ハوالـحـوال القـصـاصا أحـكـام ـمـن بينـنـا ـمـا وحـكـم
ـفـي والجماـعـات الفراد بين والمعاملت الشخصية

. والحرب والسلم والشدةا الرخآاء أحوال
ニالـصـولية وقواـعـده ـقـاطعه . أحـكـامه الفصل هو

. السيف كحد وواضحة ثابتة
ホوـهـو ـهـزل آـيـة فـيـه لـيـس ـجـد فكله بالهزل ليس

ـم أو حــرام وإمــا حلل . إمــا فصــل قــول أو محـك
. وأمثال قصص أو متشابه

ヘـفـالقرآن تـعـالى الـلـه قـصـمه جـبـار ـمـن تركه من
المـلـك أـسـاس ـهـو والـعـدل والحـسـان بالعدل يأمر
وأخـآـذه الـلـه ـعـاقبه المر أولي من العدل ترك فمن
. مقتدر عزيز أخآذ
トفلـيـس الـلـه أـضـله غـيـره فـي الـهـدى ابتغى من .

أراد وـمـن الـلـه غـيـر يـضـعها ـشـريعة في هذى هناك
ـا إلى هداه عن ضل ومن العزةا ففيه العزةا ـواه ـم ـس
. أشد الخآرةا ولعذاب الدنيا في الله أخآزاه

チالثاني وطرفه الله بيد طرفه المتين الله حبل هو
ـبـالعروةا استمـسـك فـقـد ـبـه استمـسـك فمن بأيدينا

. لها انفصام ل الوثقى
リأفـضـل فل الله ذكر أراد . فمن الحكيم الذكر وهو

. حكمة فكله كتابه تلوةا من
ヌـن نهجه على سار . من المستقيم الصراط هو فـل

. الضالين من ول عليهم المغضوب من يكون
ルتفسيره في الهوى ابتغى فمن الهواء به تزيغ ل

وـعـد الـلـه لن حبائله تنكشف أن يلبث فلن وأحكامه



ّنا{ :  فـقـال بحفـظـه ؤـحـُن ِإ َـنـا َن ؤل ؤكَر َنّز ّذ ّـنـا اـلـ ِإ َـلـُه َو
ُظوَن  . )33( } َلَحاِف

ヲـه تلتـبـس ل ـمـبين عرـبـي ـقـرآن فـهـو اللـسـنة ـب
منه ينقص أو حرفا فيه يزاد لن النص متواتر اللفظ

.
ワـمـن الـشـريعة عـلـوم فـكـل العلـمـاء مـنـه يـشـبع ل

رآن أراد ومـن بحـره مـن فإنمـا نهلـوا مـا وكـل الق
. غليله يروي فلن المزيد

カـمـرةا الـقـرآن تـلـي فكلـمـا الرد كثرةا على يخلق ل
ـمـن يتـلـوه وـكـأنه حلوةا ـلـه الـقـارئ وـجـد أخآرى بعد

الـمـؤمن وفهـمـه جدـيـدةا مـعـاني ـلـه وظـهـرت جدـيـد
ـا أصبح قد أنه أحد به يشعر ولن جديدا فهما إل عتيـق

، الـسـبيل سواء عن فضل بصيرته الله أعمى قد من
مثـلـه ـمـن بآـيـة وـلـو ـيـؤتى أن تعالى الله تحدى فقد
أن يستطيع ولن القيامة يوم إلى قائم التحدي وهذا
. مثله من بآية بشر يأتي

ヨزمن بعد عجائبه من ظهر فما ، عجائبه تنقضي ل
ظهــر مما بكثير أكثر وسلم عليه الله صلى الرسول

. وكثير كثير المستقبل في سيظهر وما حياته في
タّنا{ :  قالوا حتى سمعته إذ الجن تنته لم َنا ِإ ؤع ـَسـِم

ًنا َءا ؤر ًبا ُق ؤهِدي َعَج َي َلى *  ؤشِد ِإ ـاب فهو )34(}  الّر كـت
فـهـو للـجـن عجـبـا كان وما والنس الجن لهداية الله

الرـشـد إـلـى الـجـن ـهـدى ـقـد وـمـا للنس منه أعجب
. أرشد هو ما إلى النس يهدي

レالصدق غير فيه وليس حق فكله صدق به قال من
.
ソالـلـه يـضـاغفه وفـقـه فالعـمـل أجر به عمل ومن :

. الله شاء ما إلى أمثالها بعشر الحسنة
ツـمـع للـمـرء الحـكـم ـكـان ـسـواء ـعـدل ـبـه حـكـم من

بـيـن حـكـم أو مجتمـعـه ـمـع أو أـسـرته ـمـع أو نفـسـه
. العدل غير فيه فليس الناس

ネدليل . فهو مستقيم صراط إلى هذي إليه دعا من
. المستقيم الصراط وهو الحق إلى الدعاةا

الية   سورةا  )33(  .9الحجر

اليتان   سورةا  )34(  .2و  1الجن



وـصـف وأروع وأدق أـشـمل الـحـديث ـهـذا ـفـي أَولـيـس
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله . فرسول الكريم للقرآن

ِطُق َوَما{ :  تعالى قال ، الكلم جوامع أوتي قد ـَعـِن َين
ؤلَهَوى ؤن ا ّ ُهَو ِإ ؤحٌي ِإل . )35(}  ُيوَحى َو

إن ، ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي الـخـدري ـسـعيد أبي عن- 36
الناس خآطب تبوك عام وسلم عليه الله صلى الله رسول

:  فقال نخلة إلى ظهره مسند وهو
الناس خآير إن ؟ الناس وشر الناس بخير أخآبركم أل" 

عـلـى أو فرـسـه ظـهـر عـلـى الله سبيل في عمل رجل
ـمـن وإن الـمـوت يأتيه حتى قدميه على أو بعيره ظهر
إـلـى يرـعـوي ل الـلـه كتاب يقرأ فاجرا رجل الناس شر

" . منه شيء
 وصححه والحاكم والنسائي أحمد رواه

يـسـتمرون اـلـذين الـلـه سبيل في المجاهدون الناس خآير
اـلـذي الـفـاجر الـنـاس وـشـر الـمـوت يأتيهم حتى ذلك في

المرتـكـب هو . والفاجر منه بشيء يعمل ول القرآن يقرأ
ـك . ويشمل مسلم غير أم مسلما كان سواء للمعاصي ذـل

عـلـى الـسـائرين وتلـمـذتهم المستشرقين هذا زمننا في
فـي ـسـيأتي كـمـا السـوء وعلمـاء المـسـلمين من نهجهم

. التالية الثلثة الحاديث
نفـسـه فيلـعـن الـقـرآن ليتلو العبد : إن العلماء بعض قال
. يعلم ل وهو

َنُة َألَ{ :  يقول ؤع ّلِه َل َلى ال ِلِميَن َع ّظا ظالم وهو )36( } ال
ؤل ُثّم{  لنفسه َتِه ؤب ؤجَعل َن َن َنَت َف ؤع ّلِه ّل َلى ال ِبيَن َع ـاِذ َـك ؤل } ا

. منهم وهو )37(
حمـلـة إـلـى أـسـرع : الزبانـيـة اـلـدارني ـسـليمان أـبـو قال

عـبـدةا إـلـى منـهـم وـجـل ـعـز الـلـه يعـصـون اـلـذين القرآن
. الوثان

عليه فتصلي سورةا ليفتتح العبد : إن السلف بعض وقال
ـة ـا يـفـرغا ـحـتى الملئـك ـد وإن منـه ـح العـب الـسـورةا ليفتـت

أحل : إذا فقال ؟ ذلك وكيف قيل منها يفرغا حتى فتلعنه
. لعنته وإل عليه صلت حرامها وحرم حللها

اليتان   سورةا  )35(  .4و  3النجم

الية   سورةا  )36(  .18هود

الية    سورةا  )37( عمران  .61آل



أـصـحاب : كـنـا ـقـال جـنـدب ـحـديث ـمـن ـمـاجه اـبـن وروى
قـبـل العـلـم أوتيـنـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول
يقيمون اليمان قبل القرآن يؤتون قوم وسيأتي القرآن
ـا يقولون وحقوقه حدوده ويضيعون حروفه فـمـن : قرأـن

لـفـظ وـفـي حظـهـم فذلك منا أعلم فمن وعلمنا منا أقرأ
. المة هذه شرار أولئلك
أو بزيادةا قام إل القرآن هذا أحد يجالس : لم قتادةا وقال

َـنـّزُل{ :  تعالى الله . وقال نقصان ُن َءاِن ـِمـَن َو ؤر ؤلـُقـ ـَمـا ا
ٌء ُهـَو ؤحَمـٌة ـِشـَفا ِنيَن َوَر ؤؤِم ؤلُمـ َ ّل ُد َول ِلِميَن َيِزيـ ّـظـا ّ ال ِإل

. )38(}  خَآَساًرا
الـنـبي ـعـن عـنـه الـلـه رـضـي الخدري سعيد أبي عن- 37

: قال وسلم عليه الله صلى
ـصـلتهم ـمـع ـصـلتكم تحـقـرون ـقـوم فيـكـم يـخـرج" 

ويـقـرأون عملـهـم ـمـع وعملكم صيامهم مع وصيامكم
كـمـا اـلـدين ـمـن . يمرـقـون حناجرهم يجاوز ل القرآن
ـيـرى فل النـصـل ـفـي ينـظـر الرمـيـة من السهم يمرق
ـفـي وينـظـر ـشـيئا ـيـرى فل الـقـدح ـفـي وينـظـر شيئا

" . الُفَوِق من ويتمارى شيئا يرى فل الريش
الربعة رواه

. سواه ما وترك هواه يوافق ما : أخآذ الدين من المروق
يخرجــون أي الخروج سرعة هو للمروق اللغوي والمعنى

. الرمية من السهم ةكسرع بسرعة الدين من
" بلفـظ الحـديث هـذا والنسـائي داؤد وأبـو مسلم وروى
ـسـفهاء الـسـنان ـحـدثاء ـقـوم الزـمـان آخـآـر ـفـي يأتي

ـمـن يمرـقـون البرـيـة ـقـول خآـيـر ـمـن يقولون الحلم
إيمانهم يجاوز الرميةل من السهم يمرق كما السلم

ـر قتلهم فأن فاقتلوهم لقيتموهم فأين حناجرهم أـج
."  القيامة يوم قتلهم لمن

اطلع وـسـعة علـمـا أوـتـي ـمـن على الحديث هذا وينطبق
كالمستـشـرقين ـلـه إيـمـان ل لكـنـه الـشـريعة عـلـوم ـفـي

الدـقـة ـصـبغة علـيـه معـسـول كلـمـا يتكلـمـون وتلـمـذتهم
يخفــي لكنه الحقيقة إلى الوصول في والرغبة والعلمية

فـيـه الطـعـن ومحاوـلـة الـسـلم عـلـى الحـقـد جنـبـاته في
. خآبيثة بأساليب وهدمه

الية   سورةا  )38(  .82السراء



اـلـذين الـهـواء أـهـل ـمـن المبـتـدعين عـلـى أيضا وينطبق
من بالخآذ يثبتوها أن يريدون وهم فاسدةا بأفكار اقتنعوا
ـفـي ويـسـلكون ـسـائره وـتـرك آراءـهـم يواـفـق ـمـا اـلـدين
لهـوائهم المؤيـدةا المعلومـات جمـع أسـلوب ذلك سبيل

كعلـمـاء والـسـذج البـسـطاء أـمـام يظـهـرون وبذا وبدعهم
استنتاجاتهم في ومصيبين كلمهم في مقتعين مدققين

.
فتـنـا ورائـكـم : إن عـنـه الله رضي )39( جبل بن معاذ قال
الـمـؤمن يأخـآـذه حتى القرآن فيها ويفتح المال فيها يكثر

والعبد والحر والكبير والصغير والمرأةا والرجل والمنافق
قــرأت وقد يتبعونني ل للناس ما يقول أن قائل فيوشك
! فإيـاكم غيـره لهـم أبتـدع حتى بمتبعّي هم ! ما القرآن

الحكـيـم زيـغـة واـحـذركم ـضـللة ابـتـدع من فإن يبتدع وما
الحكيم لسان على الضللة كلمة يقول قد الشيطان فإن
ـيـدريني ـمـا ـلـه . فقـيـل الـحـق كلـمـة المـنـافق يقول وقد

المـنـافق وأن الـضـللة كلـمـة يقول الحكيم أن الله رحمك
الحكـيـم كلم ـمـن . اجتـنـب بـلـى ـقـال الـحـق كلـمـة يقول

عـنـه ذـلـك يثنيـنـك ول ؟ ـهـذه ـمـا يـقـال التي المستهترات
نورا الحق على فإن سمعه إذا الحق ويتبع برجع لعله وإنه

.
ـقـال ـقـال عنهـمـا الـلـه رضي عمرو بن الله عبد عن- 38

: وسلم عليه الله صلى الله رسول
."  قراؤها المة هذه منافقي أكثر" 

 والطبراني عدي وابن والبيهقي أحمد رواه
َناِفِقيَن ِإّن{ :  تعالى الله قال ؤلُم ؤرِك ِفي ا ّد ؤـسـَفِل اـلـ َل ا
ّناِر ِمَن  .)40(}  ال

. وـقـد اليـمـان وإظـهـار والجحود الكفر إخآفاء هو النفاق
علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول زمن المدينة في النفاق ظهر

ـا البيـنـات اليات تعالى الله فأنزل وسلم لـصـفاتهم تبياـن
وعـيـدهم ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول وشدد

َذا{ :  تعالى . قال خآصالهم مظهرا ِإ َلى َقاُموا َو الّصلةَِا ِإ
َلى ـَقـاُموا ُءوَن ُكـَسـا ّـنـاَس ُـيـَرا َ ال ُكُروَن َول ؤذ ّـلـَه َـيـ ّ ال ِإل

 شهد والحرام الحلل علم في المقدم المام الخزرجي النصاري جبل بن معاذ  )39(
 رسول وأّمره عنه كثيرةا أحاديث وروى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كلها المشاهد

 والحرام ) بالحلل ( الصحابة أعلمهم بأنه ووصفه الله رسول له دعا وقد اليمن على الله
 سنة34 وعمره  هـ17 عام الشام في بالطاعون توفي
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ً ِليل ِإن{  الكلم حســن يظهرون فهم )41(}  َق ُلوا َو َيُقو
ؤع ؤسَم ؤم َت ِلِه ؤو َذا{  الكـفـار مـمـالةا ويبطـنـون )42(}  ِلَق ِإ َو
ؤوا ـ َـل ـى خَآ َـل ؤم ِإ ِنِه ِطي َيا ـ ُلوا ـَش ـا ـا ـَق ّـن ؤم ِإ ـ ُـك ـا َمَع ّنـَم ـُن ِإ ؤـح َن

ُءوَن ؤهِز َت ؤس ":  الـشـريف الـحـديث ـفـي وصفتهم )43(}  ُم
وإذا أخآـلـف وـعـد وإذا ـكـذب حدث إذا ثلث المنافق آية

بل أميين جهلة ليسوا فالمنافقون.  )44("  خآان اؤتمن
ـفـي المـنـافقون . ـفـأكثر لهم إيمان ل لكن متعلمون هم

لفظا بأحكامه ويستهزئ القرآن يقرأ ممن هم المة هذه
. فعل أو
ذلك كل الهوى واتباع المسلم يرتكبها التي المعاصي إن

الـحـق رؤـيـة ـعـن تحجـبـه فـهـي النـفـاق إـلـى يـقـوده ـقـد
البيـنـات بالـيـات معرفته رعم . فهو الباطل عن وتمييزه

: العلمـاء أحـد . قـال اتباعـهـا فـي الرغـبـة يـجـد ل أنـه إل
. الفاجر جوفا في القرآن هو الغريب

ـزل عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وقال ـرآن : أـن الـق
ليقرأ أحدكم . إن عمل دراسته فاتخذوا به ليعملوا عليهم
وـقـد حرـفـا مـنـه يسقط ل خآاتمته إلى فاتحته من القرآن
. به العمل أسقط
ـالم رأيـتـم : إذا عنه الله رضي الخطاب بن عمر وقال الـع
يـخـوض مـحـب ـكـل ـفـإن دينـكـم على فاتهموه للدنيا محبا
عـنـه الـلـه رـضـي )45( البـصـري الحسن . وقال أحب فيما

بعـمـل اـلـدنيا طـلـب وـمـوت القـلـوب موت العلماء عقوبة
. الخآرةا
الجنة أهل من قوم القيامة يوم يطلع )46( الشعبي وقال
الـنـار أدخآلـكـم ـمـا لـهـم فيقولون النار أهل من قوم على
إـنـا فيقوـلـون وتعليمكم تأديبكم بفضل الجنة دخآلنا وإنما

. ونفعله الشر عن وننهى نفعله ول بالخير نأمر كنا
الية   سورةا  )41(  .142النساء

الية   سورةا  )42(  .4المنافقون

الية   سورةا  )43(  .14البقرةا

ومسلم   رواه  )44( مالك      .والترمذيالبخاري بن أنس عن والنسائي

البصري     الحسن  )45( الحسن أبي فاضل      ،بن فقيه وهو يسار أبيه اسم
سنة        توفي التابعين أواسط من وهو وقد   110مشهور التسعين  .قاربهـ

أبو     هو  )46( شراحيل بن من      عمروعامر فاضل وفقيه مشهورةا ثقة الشعبي
عام  .     بعد توفي التابعين من    100صغار وله سنة  .80 العمرهـ



: وسلم عليه الله صلى قال- 39
حرفا بكل لعن منه ليرفع ظالم عند القرآن قرأ من" 

."  لعنات عشر
 صالح بسند الكبير التأريخ في البخاري رواه

إل يـسـكنه ل واد جهـنـم  : ـفـي)47( الـثـوري ـسـفيان ـقـال
)48( اليـمـان ـبـن حذيـفـة وـقـال ، للمـلـوك الزائرون القراء

ـال هي وما قيل الفتن ومواقف : إياكم عنه الله رضي ـق
بالـكـذب فيـصـدقه المير على أحدكم يدخآل المراء أبواب

. فيه ليس ما فيه ويقول
في وتفقه القرآن تعلم من )49( الدمشقي مكحول وقال 

ـلـديه فيـمـا وطمـعـا إلـيـه تملقا السلطان صحب ثم الدين
: وعلـمـاء وـقـال خآـطـاه بعدد جهنم نار من بحر في خآاض
الـسـلطان يـخـبرون إـسـرائيل بـنـي علـمـاء من شر زماننا

ـه بالذي أخآبروه ولو هواه يوافق وبما بالرخآص ـه علـي وفـي
نـجـاةا ذـلـك وـكـان عليه دخآولهم وكره لستثقلهم نجاتهم

. ربهم عند لهم
حـسـنات عـشـر ـحـرفا بكل تضاعف القرآن تلوةا أن وكما
ـ)ـ 20 ( الـحـديث ـسـابق حديث في ورد كما ـمـن فـكـذلك 

فعليـه شـأنهم مـن ليرفـع الظلمـة عـن القرآن يستخدم
اـسـتهزأ ـمـن ـكـل وهـكـذا لعـنـات عـشـر مـنـه ـحـرفا بـكـل

أـعـراض ـمـن ـعـرض ابتـغـاء الدين واستخدم الله بحرمات
ّد . ومن الدنيا ـقـال الـظـالمون ـهـم فأولئك الله حدود يتع
ّلِذيَن ِإّن{ :  تعالى ُتُموَن ا ؤك ـُه َأنَزَل َما َي ّـل ـَن ال ـاِب ـِم َـت ِك ؤل ا

َتُروَن ؤش َي ًنا ِبِه َو ً َثَم ِليل ِئَك َق َل ُلوَن َما ُأو ُك ؤأ ؤم ِفي َي ِنِه ُـطـو ُب
ّ ّناَر ِإل ثمن ابتغاء الحق قول يكتم الذي فالقارئ )50(}  ال

ـا يأكل إنما إنه ، الدنيا متاع من زهيد ومتاع قليل يأـكـل ـم
. سعيرا وسيصلى نارا

مسروق     سفيان  )47( بن سعيد وهو      الثوريبن الله عبد بأبي يكنى الكوفي
كبار         من حجة إمام عابد فقيه حافظ سنة   التابعينثقة 64وعمره  161توفي

ينة .

واسم     هو  )48( اليمان بن .     أبيهحذيفة شهود   وأرادا وأبوه هو أسلم حسل
أحدا      .  وشهدا المشركون فصدهما بدر عام   توفيمعركة وقد  36بالمدائن هـ

الله           صلى الله رسول سر مؤتمن وكان كثيرةا أحاديث وسلم  .عليهروى

الدمشقي     مكحول  )49( الله عبد صغار      الشاميأبو من وهو مشهور فقيه ثقة
ومائة      . عشر يضعة سنة مات التابعين
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زـلـة عليكم : أخآشى قال عنه الله رضي الدرداء أبي وعن
القرآن وعلى حق والقرآن.  بالقرآن منافق وجدال عالم
دنـيـا فل اـلـدنيا ـعـن غنيا يكن لم ومن الطريق كمنار منار

. له



الخامس الباب
القرآن تلوةا كيفية

َذا { : تعالى الله قال ِإ ؤأَت َف َءاَن َقَر ؤر ؤلُق ؤذ ا َتِع ؤس ّلِه َفا ـال ِـب
َطاِن ِمَن ؤي ِم الّش { أخـآـرى آـيـة ـفـي وـقـال )1(}  الّرِجـيـ

ـِل ّـت َءاَن َوَر ؤر ـ ؤلـُق ً ا ِتيل ؤر ـ ـذلك)2(}  َـت ـب  . ـل ـاء يـج العتـن
{:  تعالى الله لكتاب تعظيما وأسلوبها التلوةا بكيفية

ؤم َوَمن ّظ ِئَر ُيَع ّلِه َشَعا ّنَها ال ِإ ؤقَوى ِمن َف ُلوِب} َت ؤلُق .)3(ا
قال ، قال عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن- 40

وسلم:  عليه الله صلى الله رسول
. بالسواك" فطيبوها القرآن طرق أفواهكم إن" 

 جيد بسند البزار رواه
أـكـرم . فـمـن لـلـرب مرـضـاةا للـفـم مطـهـر الـسـتياك

. تـعـال الـلـه ـشـعائر عـظـم فـقـد فمه بتطييب القرآن
ـبـاب ـمـن مـسـتحب الـقـرآن لتلوةا الوـضـوء فإن لذلك

أولى.
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول أن ورد وقد هذا
مـحـدثا يـكـون أن إل ـحـال ـكـل عـلـى الـقـرآن يتلو كان

ولـكـن وـضـوء غـيـر على التلوةا جواز على دليل وذلك
أفضل. الوضوء مع التلوةا
أيضـا الله لشعائر تعظيم طهارةا عن المصحف ولمس

ــبيق ــي وتـط ــوله حرـف ــالى لـق ّ{ :  تـع ــُه ل ّ َيَمـّس ِإل
َطّهُروَن ؤلُم العلـمـاء جمـهـور عن المشهور وهو )4( }  ا

وضوء. بغير المصحف مس يجوز ل أنه

الية   سورةا  )1 (( .98النحل
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ـحـديث عن عنه الله رضي )5( المسيب بن سعيد سئل
وـكـان وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول أحاديث من

رسول عن أحدث أن أكره وقال جالسا فاستوى متكئا
الـلـه . وكلم متـكـئ وأـنـا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله

ويـسـتحب رـسـوله ـحـديث ـمـن ـبـالتعظيم أولى تعالى
ـة اـسـتقبال ـرأس وإـطـراق القبـل ـتربع وـعـدم اـل أو اـل

. وكان التكبر هيئات من هيئة على الجلوس أو التكاء
ويلبس يتطيب عنه الله رضي )6( أنس بن مالك المام
الـلـه ـصـلى الـلـه رسول بحديث تحديثه عند ثيابه فاخآر
تعالى. الله كلم بتلوةا فكيف وسلم عليه

الترتيـل ـمـع قائـمـا الصـلةا فـي هـي القراءةا وأفضل
أو جالـسـا ـقـرأ ـفـإن خآالـيـا اللـيـل ـجـوفا ـفـي والبـكـاء

أـقـل ولكن أيضا ذلك في فضل وله ذلك جاز مضطجعا
ّـلـِذيَن{ :  تـعـالى الـلـه . قال الول من ُكُروَن ا ؤذ ّـلـَه َـيـ ال

َياًما ًدا ِق َـلـى َوُقـُعـو ؤم َوَع ِبِه ُـنـو ّـكـُروَن ُج َتَف َي ؤـلـِق ـِفـي َو خَآ
ؤرِض الّسَماَواِت ل

َ صلى الله رسول عن أثر وقد )7(}  َوا
قبل مضطجع وهو وآيات سورةا تلوةا وسلم عليه الله

نومه.
ـهـذا وـفـق مـسـتحب بالـسـواك الـفـم تطهير أن كما

خآبيثـة رائحـة يعطـي مـا تنـاول تـرك فـإن الحـديث
الـفـوم تـنـاول ـعـدم فينبغي أيضا مستحب أمر للفم

ـائث ـمـن . والتدخآين القرآن تلوةا قبل والبصل الخـب
عنه فالقلع المدخآن لفم كريهة رائحة تعطي التي

النـفـس ـهـوى ـمـن وـهـو للفم مطهرةا للرب مرضاةا
َأّما{ :  عنه تعالى الله قال الذي ؤن َو َمَقاَم خَآافَا َم

أحد        سعيد  )5( المخزومي القريشي حزن بن المسيب كباربن
بعد          توفي علما التابعين أوسع كان الكبار الفقهاء ومن التابعين

وقد   90عام  .ناهزهـ الثمانين 

مالك     مالك  )6( بن أنس تابع      الصبحيبن من وهو الهجرةا دار إمام
الم     الربعة الئمة وأحد أصح  البخاريقال  جتهدينالتابعين عنه

سنة            مات ، عمر ابن عن نافع عن مالك كلها بلغ  179السانيد وقد
90.
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ّبِه َنَهى َر ؤفَس َو ّن ؤلَهَوى َعِن ال ِإّن ا ـ ـَة * ـَف ّـن ؤلَج ـَي ا ـِه
ؤأَوى} ؤلَم )8(ا

.

العتـنـاء ـضـرورةا عـلـى ـيـدل ـهـذا الـشـريف والـحـديث
ـاطن الهتمام نفسه الوقت وفي بالظاهر ـا بالـب . فـم

مقدـمـة لـكـن ـبـه ليعـمـل إل الـقـرآن تـعـالى الـلـه أنزل
وعـظـم وـتـدبر تـلـى وـمـن والـتـدبر التلوةا ـهـي العمل
وقبل بل تلى ما أول نفسه بالقرآن عمل فقد التلوةا
بتحـسـين تـطـالب عموـمـا الشريعة فإن وهكذا التلوةا
ـدعي لـمـن صحة ول سواء حد على والباطن الظاهر ـي

مـتـذرعا الـبـاطن ـسـلمة ـهـو واـحـد بـجـانب اهتمامـهـا
ذـلـك صـدق فرغم )9("  بالنيات العمال إنما"  بحديث

إل الشريعة أصول من عظيما أصل يعتبر الحديث وان
العتناء ترك إلى إشارةا ولو حتى بعطي ل الحديث أن

ـان . ولو الباطن على كله الهتمام وتركيز بالظاهر ـك
اـشـترط لـمـا فـقـط الـبـاطن بتطهـيـر يعتـنـي الـسـلم

اكتفى بل سجودا أو ركوعا ول قعودا أو قياما للصلةا
فيـه اقـترن مـا العمال خآير . وإن فقط القلب بدعاء
.الظاهر بسلمة الباطن صدق
تطييـبـه الـسـنة وـمـن القرآن طريق هو الفم كان وإذا

إـكـرام الوـلـى ـمـن ألـيـس ، للـقـرآن إكراـمـا بالسواك
وـقـول الكلم فـحـش بتجنيـبـه الـفـم بتطيـيـب الـقـرآن
والهـمـز والبهـتـان والنميـمـة والغيـبـة والـكـذب اـلـزور
ل فيمــا والتدخآل الضحك وقهقهة والستهزاء واللمز
يوم مناخآرهم على النار في الناس يكب وهل"  يعني

.)10(ألسنتهم" حصائد إل القيامة

اليتان   سورةا  )8( .41و  40النازعات

.متفق  )9( عليه 

ابن    أخآرجه  )10( وصححه على    ماجهالترمذي صحيح وقال والحاكم
سأل           عنه الله رضي جبل بن معاذ حديث من الشيخين شرط

ثكلتك          رسول فقال نقول بما أنؤاخآذ وسلم عليه الله صلى الله
يكب     ..  وهل معاذ يا .الحديثأمك



ـب يقرأ أن بأس : ل السمرقندي الليث أبو وقال الجـن
تـقـرأ أن ـبـأس ل أـنـه كما واحدةا آية من أقل والحائض

الدعاء. بنية دعاء فيها التي الية
أنه القديم قوله في )11( الشافعي المام عن ويروى

. النسيان خآشية القرآن تقرأ أن للحائض يجيز كان
النبي قراءةا عنها الله رضي )12( سلمة أم نعتت- 41

مفـسـرةا ـقـراءةا تنـعـت هي فإذا وسلم عليه الله صلى
حرفا.  حرفا

 صحيح حسن وقال والترمذي والنسائي داؤد أبو أخآرجه
ـحـرفا ـكـل إخـآـراج ـهـي حرفا حرفا المفسرةا القراءةا

. التجوـيـد قواـعـد أـسـاس وـهـي الـصـحيح مخرـجـه من
: عنهـمـا الـلـه رضي عمر ابن حديث من البيهقي روى

بكـل لـه كـان قراءتـه فـي فـأعرب القـرآن قرأ من" 
ـلـه ـكـان إـعـراب بغير قرأه ومن حسنة عشرون حرفا
حسنات". عشر حرفا بكل

أقــرأ : لئن عنهما الله رضي عباس بن الله عبد وقال
ـن إلي أحب وأتدبرهما وأرتلهما عمران وآل البقرةا ـم

عـن )13( مجاهـد . وُسـئل هذرمـة كله القرآن أقرأ أن
أن إل واـحـدا قيامهـمـا فـكـان الـصـلةا في دخآل رجلين

كـلـه الـقـرآن ـقـرأ والخـآـر فـقـط البـقـرةا ـقـرأ أحدهما
.سواء الجر في هما فقال

ِئل أنه عنه الله رضي مالك بن أنس عن- 42 كـيـف ُس
انت : فقـال وسـلم عليـه اللـه صـلى النـبي قـراءةا ك

الشافعي     هو  )11( إدريس بن الربعة   المطلبيمحمد الئمة أحد
رأس        على المجدد العلماء أغلب اعتبره بعد المائتينالمجتهدين

سنة    توفي وله   204الهجرةا .54هـ سنة 

أبي     أم  )12( بنت هند ابن     أميةالمؤمنين زوج كانت المغيرةا بن
الله           صلى الله رسول فتزوجها عنها فمات سلمة أبو عليهعمها

سنة    وهاجر     4وسلم أسلم ممن وكانت سنة   إلىهـ ماتت الحبشة
هـ  .59

الحجاج     مجاهد  )13( أبو جبر في    المخزوميبن إماما كان المكي
سنة         توفي التابعين أواسط من العلم وفي ولههـ  101التفسير

83. سنة 



بـسـم يـمـد الرحيم الرحمن الله بسم قرأ ثم مدا كانت
.بالرحيم ويمد بالرحمن ويمد الله

 داؤد وأبو البخاري رواه
ـفـي ويطبقها التجويد قواعد يتعلم أن للمسلم ينبغي
قواعد وما العربية للغة لفظه وفي بل للقرآن قراءته
بـصـيغته العرـبـي الكلم للـفـظ أـسـلوب سوى التجويد

ـة ـإخآراج الـصـحيحة المتقـن ـه ـمـن ـحـرفا ـكـل ـب مخرـج
بـمـا الممـكـن الـصـوت جـمـال الكلم وإعـطـاء الـصـحيح

السامع لدى وتأثيرا وبهاء خآشوعا التلوةا على يضفي
تعالى. الله لكلم وتعظيما

التلوةا بظاهر الهتمام تؤكد والترتيل التلوةا وحسن
ـا إـلـى إـضـافة وإيـمـان للحـكـام تـطـبيق ـمـن بواطنـه
يتخلق أن ويريد الباطن وهو الظاهر هو فالله بالقلب

ويعتـنـي وـبـاطنه ـظـاهره فينـظـف الـلـه ـبـأخآلق العبد
يحـسـن نفـسـه اـلـوقت وـفـي للـقـرآن تلوـتـه بجـمـال
الحكام. تطبيق

عـلـى أبـطـأت ـقـالت عنـهـا الله رضي عائشة عن- 43
ـثـم العـشـاء بعد ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

ـراءةا أـسـمع كنت قلت"  ؟ كنت أين"  :  فقال جئت ـق
ـمـن وـصـوته قراءـتـه مـثـل أسمع لم أصحابك من رجل
التـفـت ثم له أستمع حتى معه فقمت فقام قالت أحد
فقال: إلي

جـعـل الذي لله الحمد حذيفة أبي مولى سالم هذا"  
.هذا" مثل أمتي في

 جيد باسناد ماجد ابن رواه
ـفـأعتقه حذيـفـة لـبـي عـبـدا كان عنه الله رضي سالم

حسـن . كـان حذيفـة أبـي مـولى بسالم إل عرفا فما
ـضـوان وأتقـيـائهم الـصـحابة علـمـاء كبار ومن الصوت

رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر عنه . قال عليهم تعالى الله
لـسـتة بـعـده ـمـن بالخلفة يعهد أن أراد حينما عنه الله

ـلـوليته حـيـا حذيفة أبي مولى سالم كان : لو الشورى
مـن المـوالي اللـه يرفـع . وهكـذا بعـدي مـن الخلفة
. للخلـفـة الترـشـيح درـجـة إـلـى كـتـابه بفـضـل العبـيـد
. قبله توفي قد أنه لول الخطاب بن عمر من ؟ وممن
ؤرَفِع{  وهكذا ّلُه َي ّلِذيَن ال ُـنـوا ا ؤم َءاَم ُـكـ ّـلـِذيَن ِمن ُـتـوا َوا ُأو



ؤلَم ؤلِع ـصـلى الـلـه رـسـول بتزكية وكفى )14(}  َدَرَجاٍت ا
فــي جعل الذي لله : الحمد قال إذ له وسلم عليه الله

وحـبـه الـقـرآن بفهـمـه إل ذلك كان وما هذا مثل أمتي
بالقرآن. وعلمه للقرآن وتلوته للقرآن
يســتمع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان وكذلك

مزمــارا أوتي بأنه ويصفه الشعري موسى أبي تلوةا
عـمـر وـكـان وحلوته صوته لحسن داؤد آل مزامير من
رـضـي موـسـى لبي يقول عنه الله رضي الخطاب بن

الصلةا وقت يكاد حتى عنده فيقرأ ربنا ذكرنا عنه الله
الـصـلةا الـصـلةا الـمـؤمنين أمـيـر ـيـا فيقال يتوسط أن

{ تعــالى قوله إلى إشارةا ؟ صلةا في لسنا أو فيقول
ؤكُر َلِذ ّلِه َو َبُر ال ؤك .)15(} َأ

ـصـلى الـنـبي ـعـن عنه الله رضي هريرةا أبي عن- 44
قال:  وسلم عليه الله

َتَغّن لم من منا ليس"  .بالقرآن" َي
البخاري أخآرجه

ـام يـقـول ـه رـضـي الـشـافعي الـم ـه الـل ـي عـن : التغـن
أـبـي اـبـن . وـسـئل ـبـه وـيـترنم يتـحـزن أن هو بالقرآن

حـسـن الرـجـل يـكـن ـلـم إن أرأـيـت ـلـه قيل )16( ُمليكة
ُيحـسـنه فـقـال الـصـوت ـفـي ورد وـقـد اـسـتطاع ـمـا : 

قال عنه الله رضي )17( مطعم بن جبير عن الصحيحين
ـفـي يـقـرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول : سمعت
أو ـصـوتا أحـسـن أـحـدا ـسـمعت فـمـا ـبـالطور المـغـرب

ؤم{ قرأ سمعته فلما منه قراءةا َأ ِلُقوا   ؤن خُآ ؤيِر ِم ؤيٍء َغ َش
ؤم ِلُقوَن ُهُم َأ ؤلَخا لما جبير وكان يطير قلبي كاد )18(}  ا

الية   سورةا  )14( .11المجادلة

الية   سورةا  )15( .45العنكبوت

الله      هو  )16( عبيد بن الله أبي      بنعبد اسم أن ويقال مليكة أبي
. المدني    التميمي زهير مليكة

عدي      هو  )17( بن معطم بن الفتح   القريشيجبير قبل أسلم
وأعلمها         قريش أكابر من وكان معاوية خآلفة في وتوفي

.بالنساب

الية   سورةا  )18( .35الطور



ُد هذا سمع ؤع ـان وإنما قومه دين على مشركا َب ـدم ـك ـق
أـحـد المؤـلـف ـسـمع . وـقـد بدر بعد السارى فداء في

ّياَك{  أسمع حين ليقشعر جلدي : إن يقول النصارى ِإ
ُد ُب ؤع ّياَك َن ِإ َتِعيُن َو ؤس مناـجـاةا أبلغ هو ذلك بأن وأشعر}  َن
لله.
ـدء الـقـرآن تلوةا آداب ـمـن إن لـقـوله بالـسـتعاذةا الـب

َذا{ :  تـعـالى ِإ ـ ؤأَت ـَف َءاَن ـَقـَر ؤر ؤلـُقـ ؤذ ا َتِع ؤـسـ ّلِه َفا ـِمـَن ِـبـال
َطاِن ؤي ِم الّش ـهـل العلـمـاء اخآتـلـف . وـقـد )19(}  الّرِجـيـ

ـد فالسرار الجهر أم أفضل بالقرآن السرار ـن أبـع ـع
حـيـث الخآرـيـن عـلـى التشويش وعدم والتصنع الرياء

يوـمـا خـآـرج وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول أن ورد
ـيـا" :  فـقـال المـسـجد ـفـي يصلون وهم أصحابه على
عـلـى بعـضـكم يجـهـر فل رـبـه يـنـاجي كلكم الناس أيها

ـيـوقظ ـفـإنه ـبـالقراءةا الجـهـر أما " القراءةا في بعض
إلـيـه ويـصـرفا الفـكـر إـلـى هـمـه ويجـمـع القارئ قلب

ـيـوقظهم أو غـيـره ـفـي وـيـؤثر الـنـوم ويـطـرد ـسـمعه
الجـهـر ـكـان ذـلـك ـفـي خآالـصـة النية كانت فإن للتهجد
أفضل.

النبي عن عنه الله رضي )20( عبيد بن فضالة عن- 45
قال:  وسلم عليه الله صلى

َنا أشد الله"  ُذ ـِة ـصـاحب من القرآن قارئ إلى ُأ َـن الَقي
ِتِه" إلى َن .َقي

وصححه والحاكم حبان وابن ماجه ابن رواه
إـلـى تـقـرب وـمـن علـيـه الـلـه أقبل الله على أقبل من
الـلـه إـلـى أـتـى وـمـن ذراـعـا مـنـه الله تقرب شبرا الله

ورتـلـه الـلـه كـتـاب ـقـرأ وـمـن هروـلـة الـلـه أـتـاه مـشـيا
إليه وتقربا عليه وإقبال لله خآشوعا فيه صوته وحسن

العـبـد . إن ملئكـتـه به ويباهي ويسمع له ينصت فالله

الية   سورةا  )19( .98النحل

أسلم    صحابي  )20( النصار أحد     قديمامن وشهد بدرا يشهد ولم
قضاء          معاوية وله والشام مصر فتح وشهد بعدها بعد دمشقفما

خآلفة          في توفي الشجرةا تحت بايع ممن وكان الدرداء أبي
معاوية.



وإنـمـا تـعـالى لـلـه نفعا ُيَقدم ل تعالى الله إلى بتقربه
منه الله تقرب ثوابه يكون وأن بد ل صالحا عمل يقدم

. والخـآـرةا اـلـدنيا ـفـي درـجـاته ورـفـع ـلـدعائه وإنصاته
بتوية فرحه ول عبيده عن لعبد إصغائه يشغله ل والله
ـقـرأ إذا . فالعـبـد الخـآـر عـصـيان عـلـى غـضـبه عن عبد

فالله العلى المثل ولله لتلوته الله أصغى الله كتاب
إـلـى الموـسـيقية الـلـة ـصـاحب ـمـن لعبده إصغاء أشد
ـه ـه إـصـغاء وـهـل آلـت رـفـع ـسـوى الـقـرآن لـقـارئ الـل

وإجاـبـة للـسـيئات وتكفـيـر للحـسـنات وتكثير الدرجات
ـدعوات ـه مــن وبركــة لـل ـة الـل ـى وهداـي الصــراط إـل
.المستقيم

الـنـبي ـعـن عنه الله رضي اليمان بن حذيفة عن- 46
قال:  وسلم عليه الله صلى

وإـيـاكم وأـصـواتها الـعـرب بلـحـون الـقـرآن إـقـرأوا" 
َبيِن أـهـل ولـحـون ِكـتـا ـسـيجيء ـفـإنه الفـسـق وأـهـل ال

ل والرهبانـيـة الغـنـاء ترجـيـع ـبـالقرآن ُيرِجـعـوَن أقوام
يعجبـهـم ـمـن وقلوب قلوبهم مفتونة حناجرهم يجاوز

.شأنهم"
 والبيهقي الطبراني أخآرجه

وحـكـى باللـحـان القراءةا تحريم مالك المام عن ُنقل
باللـحـان الـقـراءةا أن الـشـافعي المام عن الماوردي

مخارجـهـا ـعـن اللـفـاظ بـعـض إخـآـراج إـلـى انتـهـت إذا
حرمت.

قواـعـد ـضـمن ذلك فإن باللحان بالتلوةا هنا المر أما
ـان عن والنهي.  العرب توارثه وما العربية اللغة اللـح

مــا أو والنصارى اليهود من اقتبس ما سواء المبتدعة
ـان من والمجون الفسق أهل عليه تعارفا ـان أـغ وألـح
كلهـمـا للـقـرآن والرهبانـيـة الغنائية فاللحان متميعة
ـرام ـم . وـمـن ـح ـل اهـت ـارج الـصـوت بتجمـي ـد خـآ قواـع

ـلـه ـبـد ل المـسـلمون الـعـرب عليه تعارفا وما التجويد
وحلوةا. وخآشوع تدبر من التلوةا روح يفقد وأن
قاـعـدةا والنـصـارى اليـهـود من الكتاب أهل مخالفة إن

خـآـالفوا" :  وـسـلم عليه الله صلى بقوله ثابته أصولية
والمـجـوس اليـهـود خـآـالفوا"  أو " والنـصـارى اليـهـود



ؤوِفُروا الشوارب ُأحُفوا ّلحـى َوأ بنهـى وكـذلك )21("  ال
ّيـَهـا{ :  ـتـوليهم ـعـن المـسـلمين تعالى الله َأ ّـلـِذيَن َيا ا

ـوا ُـن َ َءاَم ُذوا ل ـ ّتـِخ َد َت ـو َيـُه ؤل ّنـَصـاَرى ا َء َوال ـا َـي ِل ؤو ؤم َأ ؤعـُضـُه َب
ُء َيا ِل ؤو ؤعٍض َأ ّلُهم َوَمن َب َتَو ؤم َي ُك ّنُه ّمن ِإ ؤم َف ؤنُه .)22(} ِم
أن عـن حـتى النهـي إلـى إـشـارةا الـحـديث ـهـذا يحوي
أو الـلـه لواـمـر والمـخـالفين المبـتـدعين ـشـأن يعجبنا
الـشـرعية التلوةا ـحـدود خـآـارج ـبـالقرآن يتغنون الذين

ـصـلى فالرـسـول والترتـيـل التجوـيـد بقواعد المحددةا
تبـعـا الـهـوى يـكـون ـبـأن اليـمـان حدد وسلم عليه الله

ـهـواه يـكـون ـحـتى أحدكم يؤمن ل: "  بقوله للشريعة
لتحويل المسلمين يدعوا بذلك وهو " به جئت لما تبعا

وـسـنة كتاب من الله أنزل لما تبعا تكون لكي أهوائهم
فلـذلك نـاقص فإيمـانه لـذلك تبعـا هواه يكون ل ومن
قلـبـه ـفـإن رهبانـيـة أو غناء يتلوا من تلوةا أعجبته من

ُيخـشـى مفتون ـفـإن وهـكـذا الـضـالين ـمـن يـكـون أن و
صــقل على بعمل بل بالعمل بالمر يكتفي ل السلم
الـلـه يحـبـه لمـا موافـقـة تـكـون لكي والرغبات الهواء

ويرضاه.
ول أن عنه الله رضي عباس بن الله عبد عن- 47 رس
قال:  وسلم عليه الله صلى الله
أزل ـلـم ـثـم فراجعـتـه ـحـرفا عـلـى جبرـيـل أقرأـنـي" 

.أحرفا" سبعة إلى انتهى حتى فيزيدني أستزيده
 الشيخان رواه

الـعـرب قباـئـل وبـيـن العرب بلغة الكريم القرآن ُأنزل
ـفـي أو اللـفـاظ بـعـض ـفـي اخآتلفا الـقـرآن نزل يوم

الـقـرآن ُأـنـزل الـمـة عـلـى وتوـسـعة . ـلـذلك معانيـهـا
ـات ـل بلـغ ـرب قباـئ ـى الـع ـرفا ســبعة عـل ويقصــد أـح

ـالحرفا ـراءةا ـب ـى - أي - ـق ـبعة عـل ـراءات ـس ـا ـق ومنـه
. التيسير ذلك في والحكمة السبعة القراءات اشتقت

ؤد{ :  تعالى قال َلَق َنا َو ؤر َءاَن َيّس ؤر ؤلُق ؤكِر ا ّذ ؤل ِلـلـ ـِمـن َفـَهـ

عن    رواه  )21( ومسلم ولفظ     ابنالبخاري عنهما الله رضي عمر
. المشركين   خآالفوا مسلم

51 الية المائدةا سورةا  )22(



ِكٍر ّد والسنة بالقرآن ثابتة السبعة فالقراءات )23(}  ّم
ـمـن الـمـة ـسـلف ـقـام وـقـد منـهـا بأي القراءةا وتجوز
اـلـتي المـتـواترةا الـقـراءات بتحدـيـد الـقـراءات علـمـاء

ـذتها ـة أخـآ ـد جيل الـم ـل بـع ـن جـي الســتزادةا أراد وـم
وـهـذا الـقـراءات ـفـي المعتـمـدةا الكـتـب إـلـى فليرـجـع

.الجليلة القرآن علوم من العلم
ـه صلى النبي عن عنها الله رضي عائشة عن- 48 الـل

قال:  وسلم عليه
واـلـذي اـلـبررةا الـكـرام السفرةا مع بالقرآن الماهر" 

."أجران له عليه يشتد وهو القرآن يقرأ
 الربعة رواه

ـالم في القرآن يتلون الذين الملئكة هم السفرةا ـع
ويفعـلـون أمرـهـم ـمـا الـلـه يعصون ل وهم الملكوت

َكّرَمــٍة ُصُحٍف ِفي{ :  تعالى الله قال يؤمرون ما ّم
ؤرُفوَعٍة َطّهَرةٍا * ّم ؤيِدي ّم َأ ِب ٍم َسَفَرةٍا *  ِكَرا } َبَرَرةٍا * 

وـتـرتيل وحفـظـا تلوةا الـقـرآن علـيـه ـسـهل فمن)24(
القـرآن اللـه آتـاهم الـذين الملئـكـة ـهـؤلء مع فهو
يـقـرأ ـمـن . أـمـا عليهم سهل وهو به ماهرون فهم

ـسـيء يـكـون ـكـأن ذـلـك ـفـي ـصـعوبة ويـجـد الـقـرآن
عرـبـي غـيـر أو الـقـراءةا عليه تصعب أميا أو الحفظ

ـه تـصـعب أو الـصـحيح النـطـق يحـسـن ل ـقـراءةا علـي
التلوةا أجر أجران لهم هؤلء كل ، العربية الحروفا

اـلـتي الـصـعوبة وأـجـر الميـسـرةا الـسـليمة الـصـحيحة
المشقة. قدر على هنا والجر يتكبدونها

ـعـن ـحـديثا عنه الله رضي )25( الوزاعي المام ورفع
ـرأ إذا العبد إن" :  وسلم عليه الله صلى الله رسول ـق
َلُك كتبه أخآطأ أو َفَحّرفَا .َنَزَل" كما الَم

)

اليات   سورةا   )23( .40و  32و  22و  17القمر

اليات   سورةا  )24( .16- 13عبس

بن     عبد  )25( عمرو بن بأبي    أبيالرحمن يكنى الوزاعي عمرو
سنة          مات التابعين أتباع من جليل فقيه وقبره  157عمرو هـ

. بيروت   في معروفا



ودليل التلوةا بعض فحرفا نسي أي َحّرفَا معنى وهنا
ّلُف لَ: {  تعالى قوله ذلك َك ّلُه ُي ؤفًسا ال ّ َن ؤسَعَها ِإل 2(}  ُو

6(. دون التلوةا تـكـرار ـعـدم ـفـي مقصرا كان إذا أما  
ول علـيـه يشـتد وهـو الـقـرآن يـقـرأ ممـن فلـيـس عذر

23  و22(  السالفة بالحاديث بل الحديث بهذا يشمل
).24و

ـعـدل أن وـهـي عـنـدها الوـقـوفا ينبغي التفاتة وهنا
وغـيـر ـعـرب ـمـن الـنـاس بين المساواةا اقتضى الله

ـفـإن الـعـرب بلـسـان ـنـزل الـقـرآن أن . وحيث عرب
أـقـرب للـقـرآن وفهمـهـم أيـسـر للقرآن العرب تلوةا

اقتضت الله عدالة فإن لذلك أسهل منه والستفادةا
اللفظ في خآطأه بأن امتيازا العربي غير يعطى أن

والحفــظ والتعلــم التلوةا مشــاق وتكبــده مغفــور
{ إـضـافي ـبـأجر علـيـه مـجـازى ذـلـك كل ، الضافية

ؤل َفَمن ؤعَم ؤثَقاَل َي ؤـيـًرا َذّرةٍا ِم ُه خَآ ؤل * َوـَمـن َـيـَر ؤعـَمـ َي
ؤثَقاَل ُه} َشّرا َذّرةٍا ِم .)27(َيَر

قتـلـك التلوةا علـيـه ـسـهلت ـمـن فإن أخآرى جهة ومن
وـمـن شكرها عليه ينبغي عليه تعالى الله أنعمها نعمة
ذـلـك على ترتبت ميسورا سهل عليه القرآن فهم كان

هذه شكر من لغأب وليس أيضا شكرها عليه يجب نعمة
خآشــية وازدياد تعالى الله فّهمه بما العمل من النعمة

ّنَما{ :  تعالى الله ؤخَشى ِإ ّلَه َي ؤن ال َباِدِه ِم َلَمــاُؤا} ِع ؤلُع 2(ا

8(. 
، قال قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن- 49

وسلم: عليه الله صلى الله رسول
 ": ـقـال ؟ ـنـزل وعليك عليك أقرأ قلت"  علي إقرأ" 

.غيري" من أسمعه أن أشتهي إني

286 الية البقرةا سورةا  )26(

اليتان   سورةا  )27( .8و 7الزلزلة

الية   سورةا  )28( .28فاطر



ؤـيـَف{  بلـغـت إذا ـحـتى النساء فقرأت قال َك َذا َف َـنـا ِإ ؤئ ِج
َنا ِبَشِهيٍد ُأّمٍة ُكّل ِمن ؤئ َلى ِبَك َوِج ًدا َهُؤلَِء َع ـِهي  ـَش

)29(}  ؤؤؤؤ

تذرفان. عيناه فإذا"  أمسك"  أو " كف"  لي قال
عليه متفق

ـمـن الـقـرآن ـسـماع استحباب الحديث هذا من يستدل
َذا : تـعـالى الـلـه ـقـال والتدبر النصات بشرط الغير ِإ َو
َءاُن ُقِرَئ ؤر ؤلُق َتِمُعوا ا ؤس ُتوا َلُه َفا َأنِص ؤم َو ُك ّل ؤرَحُموَن َلَع } ُت

ّبُروَن َأَفلَ{ :  وقال )30( َد َت َءاَن َي ؤر ؤلُق ؤو ا َل ؤن َكاَن َو ِعنِد ِم
ؤيِر ّلِه َغ ُدوا ال ِتلًَفا ِفيِه َلَوَج ؤخآ ِثيًرا ا .)31(} َك

ـدبر نتيجة وهو سنة القرآن لقراءةا والبكاء ـرآن لـت الـق
ًـبـا{ :  تـعـالى . ـقـال الله وخآشية َتا ِبًها ِك َتـَشـا ِنَي ّم َـثـا ّم

ـِعّر ؤقـَش ـُه َت ؤـن ُد ِم ـو ُـل ـِذيَن ُج ّـل ؤوَن ا ـ ؤخـَش ؤم َي ـ ّبـُه ـّم َر ـُن ُـث ِلـي َت
ؤم ُدُه ُلو ؤم ُج ُبُه ُلو َلى َوُق ؤكِر ِإ ّـلـِه ِذ الـحـديث وـفـي )32(}  ال
ـمـن بـكـت : عـيـن الـنـار تمسهما ل عينان" :  الشريف

.)33(الله" سبيل في تحرس باتت وعين الله خآشية
على مجموعا العبد كان  : إذا)34( الخراز سعيد أبو قال
ـعـز الـلـه غـيـر إـلـى جارـحـة مـنـه ينصرفا ل تعالى الله

كـتـاب تلوةا عـنـد الفـهـم حـقـائق ـلـه تقع فعندها وجل
العبـد أن ) . أي الخلـق مـع لـيـس ( الذي وجل عز الله
تعالى الله كلم فهم في حواسه وجميع فكره ركز إذا

ـمـن غيره دون به خآاصا لكلمه أصيل فهما الله أعطاه
الناس.

، قال عنه الله رضي )35( وقاصا أبي بن سعد عن- 50
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال

الية   سورةا  )29( .41النساء

الية   سورةا  )30( .204العرافا

الية   سورةا  )31( .82النساء

الية   سورةا  )32( .23الزمر

له     رواه  )33( وأشر يعلي الصغير    السيوطيأبو الجامع في بالصحة
. مختلف    بلفظ الترمذي ورواه

الهامش    مرت  )34( في .الباب 3ترجمه الرابع 



ُلوا"  .فتباكوا" تبكوا لم فإن وابكوا القرآن أت
 جيد بإسناد ماجه ابن أخآرجه

الـلـه رـسـول عـلـى الـقـرآن قرأت المرسي صالح قال
ـصـالح يـا ـلـي فـقـال المنام في وسلم عليه الله صلى
الله رضي عباس ابن وقال ؟ البكاء فأين القراءةا هذه

تـسـتعجلوا فل )26( ـسـبحان ـسـجدةا قرأتم : إذا عنهما
قلبه. فليبك أحدكم عين تبك لم فإن بالسجود

اللـه رضـي الخطاب بن عمر أن البصري الحسن وعن
ـفـي فيبـقـى فتخنـقـه ورده ـمـن بالـيـة يـمـر ـكـان عنه

مريضا. يحسبونه يعاد أياما البيت
يـقـول ـبـالقرآن المتهجدين سمع إذا الدرداء أبو وكان
وتـنـدى القيامة يوم قبل أنفسهم على النواحين بأبي

أفديهم يعني ، وجل عز الله لذكر أو الله بذكر قلوبهم
ـأبي ـق ـب ـى وأطـل ـن عـل ـد ـم ـالقرآن يتهـج ـم ليل ـب اـس

قراءةا عند عليهم البكاء لغلبة أنفسهم على النواحين
صلتهم. في القرآن

وتركـيـز والخـشـوع التلوةا عـنـد التـحـزن ـهـو والتباكي
وكلـمـه لكـتـابه تعظيـمـا الـلـه خآشية واستجلب الفكر
تكلف دون للقارئ طبيعي بكاء هناك يكن لم إذا وهذا
التالي. الحديث التباكي في الحديث هذا ويفسر منه
ُسئل قال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن- 51

أحـسـن الـنـاس : أي وسلم عليه الله صلى الله رسول
فال:  ؟ قراءةا

َتُه إذا من"  .وجل" عز الله يخشى أنه ُرؤيَت يقرأ َسِمع
 البزار رواه

أهيب      هو  )35( بن مالك بن المبشرين   الزهريسعد العشرةا أحد
الستة           وأحد الله سبيل في بسهم رمى من أول كان بالجنة

فتح         الشورى قائد كان الدعوةا مستجاب كان عمر وفاةا بعد
سنة    ومات .55العراق هـ 

سورةا    السجدةا  )26( آخآر .السراءفي



نـشـر إذا عـنـه الله رضي )37( جهل أبي بن عكرمة كان
ـهـو رـبـي كلم ـهـو يـقـول وـهـو علـيـه غشي المصحف

رضــي وحذيفة عثمان وقال.  ربي كلم هو ربي كلم
ـقـراءةا ـمـن تـشـبع ـلـم القـلـوب ُطـهـرت لو عنهما الله

ـقـرأت إذا )38( اـسـباط ـبـن ليوـسـف . وقـيـل الـقـرآن
الـلـه أـسـتغفر ؟ أدعوا بماذا قال ؟ تدعوا بماذا القرآن

العـبـد رأى ـفـإذا ـمـرةا ـسـبعين تقـصـيري ـمـن وجل عز
تـلـك رؤيـتـه ـكـانت القراءةا في التقصير بصورةا نفسه
3( البـنـاني ـثـابت . وـقـال وجل عز الله من قربه سبب

عـشـرين ـبـه وتنعـمـت سنة عشرين القرآن  : كابدت)9
سنة.
أحـيـاء ـفـي عـنـه الـلـه رضي )40( الغزالي المام يقول
ّدر أن أدناـهـا ثلث الـقـراءةا : درـجـات اـلـدين علوم ُيـَقـ
ـديه بـيـن واقـفـا وجل عز الله على يقرؤه كأنه العبد ـي
ـهـذا عـنـد ـحـاله فيـكـون مـنـه ومـسـتمع إليه ناظر وهو

ـة ، والبتهال والتضرع والتملق السؤال التقدير الثانـي
ويـخـاطبه ـيـراه وـجـل ـعـز الـلـه ـكـأن بقلـبـه يـشـهد أن

الحـيـاء فمـقـامه وإحـسـانه بانـعـامه ويـنـاجيه بألـطـافه
ـفـي ـيـرى أن الثالـثـة ، والفـهـم والـصـغاء والتعظـيـم

إـلـى ينـظـر فل الصفات الكلمات وفي المتكلم الكلم
ـمـن ـبـه النـعـام تعـلـق إـلـى ول قراءـتـه إلى ول نفسه

وقاتل     أسلم   )37( الفتح عام بكر    المرتدينعكرمة أبي زمن في
فبايعه          الموت على يبايع من اليرموك معركة في من 400نادى

سنة         المسلمين وذلك الزور بن ضرار إل كلهم .15فقتلوا هـ 

أتقياء     يوسف  )38( من أسباط توفي   اتباعبن وزهادهم التابعين
سنة   . 190بعد هـ 

بـضـع ـسـنة ـتـوفي عاـبـد ثـقـة ـتـابعي البناني أسلم بن ثابت  )39(
ومائة. وعشرين

محمد    حجة  )40( المام عام     بنالسلم بطوس ولد الغزالي محمد
وتوفي           450 الشام ثم الحج إلى رحل ثم ببغداد ودرس بطوسهـ

.        505عام  الدين   علوم إحياء كتاب أشهرها كثيرةا مصنفات له هـ
كان    ربما الله       أفضلالذي كتاب بعد المسلمون منه استفاد كتاب
. الحديث  وكتب



المتكـلـم عـلـى مقـصـورا يكون بل عليه منعم أنه حيث
ـم بمشاهدةا مستغرق كأنه عليه الفكر موقوفا المتكـل

درـجـة قبـلـه وـمـا المقربـيـن درـجـة وـهـذه غـيـره ـعـن
الغافلين. درجة ذلك عن خآرج وما اليمين أصحاب

محـمـد ـبـن جعـفـر الـمـام أخـآـبر العلـيـا الدرـجـة وـعـن
الـلـه تجـلـى لقد والله قال عنه الله رضي )41( الصادق

وـقـال يبـصـرون ل ولكنـهـم كلمه في لخلقه وجل عز
خـآـر ـحـتى الصلةا في لحقته حاٍل عن سألوه وقد أيضا

. فـقـال ذـلـك ـفـي له قيل عنه ُسّري فلما عليه مغشيا
ـمـن ـسـمعتها ـحـتى قـلـبي عـلـى الـيـة أردد زـلـت ـمـا

قدرته. لمعاينة جسمي يثبت فلم بها المتكلم

.98 الية النحل سورةا
.4 الية المزمل سورةا
.32 الية الحج سورةا
.79 الية الواقعة سورةا
كـبـار أـحـد المخزوـمـي القريـشـي ـحـزن ـبـن المـسـيب ـبـن ـسـعيد

بعــد توفي علما التابعين أوسع كان الكبار الفقهاء ومن التابعين
الثمانين. ناهز وقد  هـ90 عام

ـابع ـمـن وـهـو الهجرةا دار إمام الصبحي مالك بن أنس بن مالك ـت
أـصـح عـنـه البـخـاري قال المجتهدين الربعة الئمة وأحد التابعين

وقـد 179 سـنة مـات عمر ابن عن نافع عن مالك كلها السانءد
.90 بلغ

.191 الية عمران آل سورةا
.41  و40 اليتان النازعات سورةا
.عليه متفق

عـلـى ـصـحيح وـقـال والـحـاكم ـمـاجه ابن وصححه الترمذي أخآرجه
ـسـأل عـنـه الـلـه رـضـي جـبـل ـبـن مـعـاذ حديث من الشيخين شرط

ثكلتـك فقـال نقـول بما أنؤاخآذ وسلم عليه الله صلى الله رسول
.. الحديث. يكب وهل معاذ يا أمك

علي      هو  )41( بن محمد بن أبي     بنجعفر بن علي بن الحسين
توفي          التابعين أتباع من وهو صدوق وإمام جليل فقيه طالب

.148 سنة هـ 



الربعـة الئمـة أحـد المطلـبي الـشـافعي إدرـيـس بـن محمـد هـو
بـعـد الـمـائتين رأس على المجدد العلماء أغلب اعتبره المجتهدين

 سنة.54 وله  هـ204 سنة توفي الهجرةا
عمـهـا اـبـن زوج ـكـانت المغيرةا بن أمية أبي بنت هند المؤمنين أم
وـسـلم عليه الله صلى الله رسول فتزوجها عنها فمات سلمة أبو

ـــ59 سنة ماتت الحبشة إلى وهاجر أسلم ممن  وكانت54 سنة  ه
.

ـفـي إماـمـا ـكـان المـكـي المخزوـمـي الحـجـاج أـبـو ـجـبر بن مجاهد
وـلـه  هـ101 سنة توفي التابعين أواسط من العلم وفي التفسير

 سنة.83
.11 الية المجادلة سورةا
.45 الية العنكبوت سورةا

مليـكـة أبي اسم أن ويقال مليكة أبي بن الله عبيد بن الله عبد هو
المدني. التميمي زهير

وـتـوفي الفـتـح قـبـل أسلم القريشي عدي بن معطم بن جبير هو
بالنساب. وأعلمها قريش أكابر من وكان معاوية خآلفة في

.35 الية الطور سورةا
.98 الية النحل سورةا

فـمـا أـحـد وـشـهد بدرا يشهد ولم قديما أسلم النصار من صحابي
أبي بعد دمشق قضاء معاوية وله والشام مصر فتح وشهد بعدها

معاوية. خآلفة في توفي الشجرةا تحت بايع ممن وكان الدرداء
ولـفـظ عنهمـا الـلـه رضـي عـمـر اـبـن وـعـن ومسلم البخاري رواه

المشركين. خآالفوا مسلم
.40  و32  و17 اليات القمر سورةا
.16- 13 اليات عبس سورةا

ـأبي يكنى الوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبد ـرو ـب عـم
ـي معروفا  وقبره157 سنة مات التابعين أتباع من جليل فقيه ـف

بيروت.
.8 و7 اليتان الزلزلة سورةا
.28 الية فاطر سورةا
.41 الية النساء سورةا
.204 الية العرافا سورةا
.82 الية النساء سورةا
.23 الية الزمر سورةا
الـصـغير الـجـامع ـفـي بالـصـحة الـسـيوطي له وأشر يعلي أبو رواه

مختلف. بلفظ الترمذي ورواه
الرابع.  الباب3 الهامش في ترجمه مرت

بالجنة المبشرين العشرةا أحد الزهري أهيب بن مالك بن سعد هو
بعد الشورى الستة وأحد الله سبيل في بسهم رمى من أول كان

ـسـنة ومات العراق فتح قائد كان الدعوةا مستجاب كان عمر وفاةا
 هـ.55

السراء. سورةا آخآر في السجدةا



ـنـادى بـكـر أبي زمن في المرتدين وقاتل الفتح عام عكرمة أسلم
 ـمـن400 فـبـايعه الـمـوت عـلـى يـبـايع ـمـن اليرـمـوك معرـكـة ـفـي

 هـ.15 سنة وذلك الزور بن ضرار إل كلهم فقتلوا المسلمين
ـسـنة ـتـوفي وزهادهم التابعين اتباع أتقياء من أسباط بن يوسف

ومائة. وعشرين بضع
ـعـام بـطـوس وـلـد الغزاـلـي محـمـد ـبـن محمد المام السلم حجة
وـتـوفي الـشـام ـثـم الـحـج إـلـى رـحـل ـثـم ببـغـداد ودرس  هـــ450

إحـيـاء كـتـاب أـشـهرها ـكـثيرةا مـصـنفات . ـلـه  هـ505 عام بطوس
المـسـلمون مـنـه اـسـتفاد كتاب أفضل كان ربما الذي الدين علوم

الحديث. وكتب الله كتاب بعد
ـطـالب أـبـي ـبـن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر هو

148 ـسـنة توفي التابعين أتباع من وهو صدوق وإمام جليل فقيه
هـ.



السادس الباب
وخآتمه القرآن أوراد

ـقـال ، ـقـال عـنـه الله رضي الخطاب بن عمر - عن52
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

بـيـن فيما فقرأه منه شيء عن أو حزبه عن نام من" 
ِـتـب الظـهـر وصلةا الفجر صلةا ـمـن ـقـرأه كأنـمـا ـلـه ُك

.الليل"
مسلم رواه

الـشـريف الـحـديث ـمـن يظـهـر ( كما القرآن تلوةا ورد
الـنـاس لغفـلـة النـهـار ـمـن أفـضـل اللـيـل ) ـفـي ـهـذا

ـكـان ـغـافلين بين عمل عمل فمن وسكونهم ونومهم
أن . كـمـا فعـلـه يفـعـل ـمـن بـيـن عمـلـه مـمـن أفـضـل
والسمعة. الرياء عن أبعد الليل في القراءةا
وتـصـفي تـعـالى الله عند العبد مكانة من ترفع الوراد

ـمـن والـفـادةا الـلـه برـكـات يستقبل لكي وتهيئه قلبه
ـجـوفا ـفـي البرـكـات تـلـك . وـتـزداد وـجـل ـعـز تجلياته

ـطـارئ ـلـه ـطـرأ ـمـن أن تعالى الله نعم من لكن الليل
ـفـي فاـسـتدركه اليام أحد الورد ذلك تنفيذ من يمنعه
كان الظهر وصلةا الفجر صلةا بين التالي اليوم صباح
الليل. جوفا في قرأه كأنما

وـمـا والنـسـيان الخـطـأ المـسـلمين ـعـن الـلـه رفع لقد
ّلُف لَ )1( عليه استكرهوا َك ّـلـُه ُي ؤفـًسـا ال ّ َن ؤـسـَعَها ِإل )2( ُو

، ـحـرج ـمـن اـلـدين ـفـي المسلمين على الله جعل وما
ـمـن ـبـه التـيـان عـلـى نفـسـه العبد أجبر ما هو فالورد

ـلةا كان سواء تعالى الله من فريضة غير ـراءةا أو ـص ـق
الـلـه عـنـد ومـكـانته المرء رفعة من يزيد وذلك دعاء أو

تتـعـارض ول النـسـان يطـيـق فيما تكون الوراد وهذه
. ـفـإن عليـهـا الـنـاس فـطـر اـلـتي تعالى الله سنن مع

)) بالصحة        رواه  )1  السيوطي له وأشار ثوبان عن فيالطبراني
. الصغير  الجامع

الية   سورةا  )2( .286البقرةا



تملها رهبانية أصبحت الفطرةا سنن من سنة عارضت
.النسان يمل حتى يمل ل الله وإن النفس

ـة المة على تعالى الله نعم من إن يكـتـب أن المحمدـي
أو ـسـفر ـمـن ـطـارئ لهم طرأ إن عليه اعتادوا ما لهم

وإـقـامتهم ـصـحتهم تـمـام ـفـي يفعـلـون ما مثل مرض
ـمـن يـجـدون ـمـا لـقـاء والـسـفر الـمـرض ـثـواب ويزـيـد
عليه. يصبون ما وثواب والم مشاق

كنت قال عنه الله رضي )3( حذيفة بن أوس عن- 53
وسلم عليه الله صلى النبي على أتوا الذين الوفد في

ـسـحر كان وسلم عليه الله صلى النبي أن حديثا فذكر
ـطـال ـحـتى يأتـنـا لم ليلة عنا فمكث العشاء بعد معهم

رسول يا عنا امكثك ما قلنا قال العشاء بعد علينا ذلك
قال: ؟ الله

حتى أخآرج ل أن فأردت القرآن من حزب علي طرأ" 
." أقضيه

وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب فسألنا قال
ـقـالوا ؟ الـقـرآن تحزـبـون كـيـف قلنا قال أصبحنا حين

سور وتسع سور وسبع سور وخآمس سور ثلث نحزبه
وـحـزب ـسـورةا عـشـرةا وثلث ـسـورةا عـشـرةا وإـحـدى

يحتم. ) حتى ( ق من المفصل
حسن بإسناد ماجه وابن داؤد أبو رواه

الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـحـرصا الحديث هذا من يؤخآذ
ّدمه ـحـتى الـيـومي ورده إكـمـال عـلـى وـسـلم عليه يـقـ
ديثي قوم على خآروجه على قـدموا بالسـلم عهـد ح

اشتغال أليس قائل . ورب دينهم يعلمهم كي المدينة
؟ العـبـادةا ـمـن أفضل وتعليمه ودراسته بالعلم العلماء
ـم أن ذلك على والجواب ؟ القرآن وتلوةا ـد ل العـل يفـي
الـلـه يـضـع بـمـا ـبـل فحسب حامله حجة وبقوةا بنفسه
وـمـا تـقـوى ـمـن لـسـانه وعـلـى ـقـائله قلب في تعالى
إل لـهـا طرـيـق ل . وـهـذه برـكـات من بواسطته يفيض
ـذا الـقـرآن وتلوةا وعبادته الله خآشية من المزيد . فـه

أعـبـاء تلهـه لـم وـسـلم علـيـه اللـه ـصـلى اللـه رسـول

هو      أوس  )3( ربيعة بن حذيفة عثمان     والدبن ّد َوَج أوس بن عمرو
سنة        .    توفي التابعين علماء من أوس بن الله عبد .59بن هـ 



) ـعـن ذـلـك أثـقـل ( ومـا وإبلغـهـا الـسـماوية الرسالة
ـحـتى اللـيـل وـصـلةا الـقـرآن وتلوةا بـالوراد الـلـتزام
أكون أفل"  يقول ذلك عن يسأل وحين قدماه تورمت

.)4(شكورا" عبدا
الـحـديث ـمـن الـثـاني الشطر في ذكرت التي الحزاب

صلى الله رسول صحابة عامة عليها يدوام كان والتي
إـلـى البـقـرةا من الول اليوم في هي وسلم عليه الله

ـسـور خآـمـس الـثـاني اليوم وفي سور ثلث أي النساء
ـسـور ـسـبع الـثـالث اليوم وفي التوبة إلى المائدةا من
الراـبـع الـيـوم وـفـي النحل نهاية حتى يونس بداية من

وفي الفرقان نهاية حتى السراء بداية من سور تسع
ـيـس نهاـيـة ـحـتى الـشـعراء بداـيـة ـمـن الـخـامس اليوم
نهاـيـة ـحـتى الـصـافات بداـيـة من السادس اليوم وفي

نهايــة حتى ق سورةا من السابع اليوم وفي الحجرات
ـا المـصـحف ـك اخآتـلـف . وربـم ـمـن الـشـيء بـعـض ذـل

ـه عفان بن عثمان عن روي فقد لخآر صحابي ـان أـن ـك
الـسـبت وليـلـة المائدةا إلى بالبقرةا الجمعة ليلة يفتتح

وليـلـة مريم إلى بيوسف الحد وليلة هود إلى بالنعام
ـبـالعنكبوت الثلـثـاء وليـلـة القـصـص حتى بطه الثنين

ليـلـة ويختم الرحمن إلى بالزمر الربعاء وليلة صا إلى
الخميس.

عليهـم اللـه رضـوان الصـحابة حـرصا ذلك من ويتضح
أسبوع. كل القرآن حتم على

، ـقـال عنهـمـا الـلـه رـضـي عمرو بن الله عبد عن- 54
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال
ـحـتى ـقـوةا لـجـد إني قلت"  شهر في القرآن إقرأ" 

."ذلك على تزد ول سبع في إقرأه " : قال
 عليه متفق

لعـبـد وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول أمر أول كان
لكثر إمكانية وجد أنه . إل شهر كل مرةا عمرو بن الله
ـى وسلم عليه الله صلى الله رسول فزاده ذلك من إـل
ـفـي عـنـه الـلـه رـضـي اـسـتمر وـقـد الـسـبوع في مرةا

صحيحه     أخآرجه  )4( في حبان عائشة    وعندابن عن مختصرا مسلم
. عنها   الله رضي



بشكل وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية تطبيق
ضعفت حينما عمره آخآر في ندم أنه قيل حتى حريص

اـلـوقت وـفـي الول الله رسول أمر يقبل لم انه قواه
وـهـو ـبـه الـلـه رـسـول أـمـره أـمـرا يترك أن كره نفسه
عـلـى الـصـحابة ـحـرصا ـكـان . وهكذا أسبوع كل الختم
ِبُقوا{  تـعـالى قال القرآن تلوةا كثرةا َت ؤـسـ ؤـيـَرات َفا ؤلَخ ا

{ِ)5(.
ـحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول تعليم كان لـص

عـلـى قابلـيـة ـمـن منـهـم يعرـفـه وما يطيقونه ما وفق
ومعلمـهـم ومربيـهـم ـشـيخهم فـهـو والـلـتزام التنفيذ

. آخآــر صحابيا به ليأمر كان ما صحابيا به يأمر كان وما
أن يجب ما هو شهر كل بالختم الول أمره من ويبدوا

لمــن هو سبع في الختم وأن المسلمين عامة به يأخآذ
ـك من أكثر تفصيل على وسنأتي أفضل ذلك يطيق ذـل
بعد. فيما

الـلـه رـسـول ـقـال ، ـقـال عـمـرو بن الله عبد عن- 55
وسلم:  عليه الله صلى

يفقهه". لم ثلث من أقل في القرآن قرأ من" 
 صحيح حسن وقال والترمذي داؤد أبو رواه

ـبـالقراءةا الـسـتعجال كراـهـة إـلـى الـحـديث هذا يشير
محاوـلـة ـثـم ومن السليمة التلوةا عن يخرجها حد إلى
إلى يشير ما الحديث في . وليس بسرعة القرآن خآتم

الشــارةا إلى بل أيام ثلثة من أقل في التلوةا تحريم
يهـتـم ول الدوام على ثلث من أقل في يتلوه من إلى

فحسب. الختم بكثرةا اهتمامه جل بل بالفهم
يخـتـم رـجـل عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك الـمـام سئل وقد

كل إمام القرآن ، هذا أحسن ما فقال ليلة كل القرآن
ـه كان أنه عنه الله رضي عثمان عن . وروي خآير يختـم
ورده أن بينا وأن سبق حيث أحيانا ذلك ولعل ليلة في
ـن سعيد عن روي كما أسبوع كل خآتمة كان ـبير ـب )6( ـج

الية   سورةا  )5( .148البقرةا

يخنم    سيد  )6( كان في     القرآنالتابعين والعشاء المغرب بين فيما
عام .        الحجاج قتله من آخآر كان حيث   95رمضان قتله   :دعاهـ قبل

بعده          فعاش بعدي أحد على الحجاج تسلط ل ليلة  .15اللهم



ـفـي ركـعـة ـفـي الـقـرآن قرأت قال أنه عنه الله رضي
الصــالح السلف بعض أدركنا . وقد الكعبة يعني البيت

ـوم في القرآن يختم ممن عليهم الله رضوان ـد ـي واـح
اللـيـل ـفـي ـمـرةا يخـتـم بحـيـث أخـآـرى بختمة بدأ وربما
ولـكـن بالطبع الدوام على ليس وهذا النهار في ومرةا

آوـنـة بيـنـة أو العتـكـافا عـنـد رمـضـان أـيـام بـعـض في
والسبعة. أيام الثلثة بين خآتمهم وعامة وأخآرى

ـقـال الزـهـد كـتـاب ـفـي حنـبـل ـبـن أحـمـد المام وذكر
وبسط تبنا ملها قد مصلةا عنده فإذا كرز على دخآلت
ـفـي الـقـرآن يـقـرأ وكان القيام طول من كساء عليها

أـمـر خـآـرج إذا ـكـرز وـكـان ـمـرات ثلث واللـيـل الـيـوم
بـعـض . وـقـال عليه يغشى حتى بونهفيضر بالمعروفا
ـشـهر ـكـل وـفـي خآتـمـة جمـعـة كل في : لي العارفين

سنة ثلثين منذ خآتمت ولي خآتمة سنة كل وفي خآتمة
التلوةا. أثناء تدبره بحسب وذلك بعد منها فرغت ما

. مـسـتجاب الـقـرآن خآـتـم عـنـد اـلـدعاء أن بـنـا وـسـيمر
أـمـر عليه والتأمين القرآن خآتم دعاء حضور فإن لذلك

يـقـرأ بحـيـث القرآن خآتم على التعاون أن . كما حسن
مجتمعين الختم دعاء ثم القرآن من قسما شخص كل

القـلـوب يؤـلـف ـمـا خآـيـر ـفـالقرآن حـسـنة ـسـنة تـلـك
الجزـيـل بالعـطـاء الـلـه يبـخـل ولن بعضها من ويقربها

وأـّمـَن اـلـدعاء وحضر القرآن خآتم في ساهم من على
عليه.

ـكـان ـقـال عنه الله رضي عباس بن الله عبد عن- 56
وأجود بالخير الناس أجود وسلم عليه الله صلى النبي

ـكـل ـفـي يلـقـاه ـكـان جبريل لن رمضان في يكون ما
ِلَخ حتى رمضان شهر في ليلة ؤنَس رسول عليه يعرض َي
جبرـيـل لقـيـه ـفـإذا الـقـرآن وسلم عليه الله صلى الله
المرسلة. الريح من بالخير أجود كان

عليه متفق
الـقـرآن يراـجـع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

روـحـه فتـسـمو رمـضـان ليللي في جبريل على يتلوه
ـمـا جـودا ـبـالخير المقصـود ـكـان إن بـالخير يجود وبذا

ـبـالخير المقـصـود ـكـان إن ـبـالخير والـجـود ـجـود مثـلـه
ـتـأتيه اـلـتي الـكـثيرةا الـصـدقات بقسم كان فقد المال



ـا ينـسـى حتى شيء وعنده يأتيه أن يحب وما إن أحياـن
خآـيـرا الـمـال تـعـالى الـلـه ـسـمى وقد لهله شيئا يترك

ّني َرّب{ :  السلم عليه موسى لسام على يقوله ِلَما ِإ
ؤلَت َلّي َأنَز ؤن ِإ ؤـيـٍر ـِمـ ـهـو الخـيـر ـكـان وإن )7(}  َفِقـيـٌر خَآ
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول فجـهـاد الـصـالح العمل

ـال ـكـان رمـضـان ـفـي وـسـلم ـذلك مـث ينـصـح وـكـان ـل
إـنـا يقوـلـوا أن ـشـاتمهم أو أـحـد ـسـابهم إن الصائمين
وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول وكان )8( صائمون

إذا ـسـهل اـشـترى إذا ـسـهل ـبـاع إذا ـسـهل وقـتـه عامة
الـقـول ـهـو الخـيـر ـكـان . وإن اقتـضـى إذا ـسـهل قضا

وســلم عليه الله صلى القرآن خآلقه كان فقد الحسن
النافـلـة:  رمـضـان ـفـي يتـضـاعف الـصـالح والعمل )9(

ـة ـة فالفريـض ـى والفريـض ـبعمائة إـل ـعف ـس ـه ـض والـل
وأفـضـل العظـيـم الفـضـل ذو والله يشاء لمن يضاعف

ـهـو . فرمـضـان رمـضـان في تعاهده هو القرآن تعاهد
ـرآن شــهر ؤهُر{ :  الـق ـِذي َرَمَضــاَن َشــ ّـل ـِزَل ا ـِه ُأـن ِفـي

َءاُن ؤر ؤلُق ًدى ا ّناِس ُه َناٍت ّلل ّي َب َدى ّمَن َو ؤلُه ـاِن} ا ؤرـَق ؤلُف 1(َوا

0(.
ـا{  القرآن بنزول رمضان الله كرم فقد ّـن ُه ِإ ـا َـن ؤل َأنَز

َلِة ِفي ؤي ؤدِر َل ؤلَق ؤدَراَك * َوَما ا َلُة َما َأ ؤي ؤدِر َل ؤلَق َلُة ا ؤي َل  *
ؤدِر ؤلَق ؤيٌر ا ؤن خَآ ؤلِف ّم ؤهٍر} َأ .)11(َش

الله رسول إلي : أَسّر عنها الله رضي عائشة عن- 57
وسلم: عليه الله صلى

الية   سورةا  )7(  .24القصص

:     الحديث  )8( صوم  يوم كان فإ،     أحدكمإذا يجهل ول يرفث فل
البخاري          رواه صائم إني فليقل قاتله أو شاتمه ومسلمامرؤ

. عنه          الله رضي هريرةا أبي عن ماجه وابن داؤد وأبو

خآلقه    ا )9( كان عائشة      القرآنحديث عن داؤد وأبو مسلم رواه
. عنها   الله رضي

الية   سورةا  )10( .185البقرةا

اليات   سورةا  )11( .3- 1القدر



ّنـه ـسـنة كـل بـالقرآن يعارـضـني كـان جبريل إن"  وأ
."أجلي حضر إل أراه ول مرتين العام عارضني

البخاري رواه
ـقـرأ ـمـن عـنـه الـلـه رـضـي )12( حنيـفـة أبو المام قال

ـه أدى فقد مرتين سنة كل في القرآن ـبي لن حـق الـن
الـسـنة ـفـي جبرـيـل على عرض وسلم عليه الله صلى
مرتين. القرآن فيها قبض التي

ـا أربعين من أكثر خآتمه تأخآير يكره غيره وقال بل يوـم
ـه عبد لن حنبل بن أحمد المام ذلك على نص عذر الـل
ـكـم ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي سأل عمر بن

.)13(يوما" أربعين في"  قال ؟ القرآن نختم
إحيـاء كتـاب فـي عنـه اللـه رضي الغزالي المام قال

ـيـوم في الختم:  درجات أربع الختم : في الدين علوم
ـوم كل شهر كل في والختم جماعة كرهه وقد وليلة ـي
كـمـا القتـصـار في مبالغة وكأنه جزءا ثلثين من جزءا

درجتــان وبينهمــا الســتكثار فــي مبالغــة الول أن
ـفـي والثانـيـة ـمـرةا الـسـبوع ـفـي : إحداهما معتدلتان
يختـم أن والـحـب الثلثـة ـمـن تقريـبـا مرتين السبوع

ـيـوم بالنـهـار خآتمه ويجعل بالنهار وخآتمة بالليل خآتمة
خآتـمـه ويجـعـل بـعـدهما أو الفـجـر ركـعـتي ـفـي الثنين
بـعـدهما أو المـغـرب ركـعـتي ـفـي الجمـعـة ليـلـة بالليل

الملئكــة فإن بختمة الليل وأول النهار أول ليستقبل
ـحـتى ليل خآتمـتـه ـكـانت إن عليه تصلي السلم عليهم
بركتهـمـا فتـشـمل يمـسـي ـحـتى نهارا كان وإن يصبح
الـقـراءةا مـقـدار ـفـي . والتفصيل والليل النهار جميع

ـان إن ـدين ـمـن ـك ـق الـسـالكين العاـب فل العـمـل طرـي
ـكـان وإن الـسـبوع ـفـي خآتـمـتين عن ينقص أن ينبغي
ـن ـال الســالكين ـم ـب بأعـم ـر وضــروب القـل أو الفـك

ـتغلين ـر المـش ـم بنـش ـأس فل العـل ـر أن ـب ـي يقتـص ـف
مـعـاني ـفـي الفـكـر ناـفـذ ـكـان وإن مرةا على السبوع

ثابت    المام  )12( بن إمام    أحدالنعمان المجتهدين الربعة الئمة
سنة       توفي عابد زاهد الفقه .150في هـ 

.رواه  )13( داؤد   أبو



إلــى حاجته لكثر بمرةا الشهر في يكتفي فقد القرآن
والتأمل. الترديد كثرةا

ـعـن عـنـه الله رضي سارية بن )14( العرباض عن- 58
قال:  وسلم عليه الله صلى النبي

مستجابة". دعوةا فله القرآن خآتم من" 
الطبراني رواه

ِني{ :  العزيز كتابه في تعالى الله قال ؤدُعو ؤب ا َتِج ؤســ َأ

ؤم ُك هـو : الـدعاء وـسـلم علـيـه الله صلى وقال )15(}  َل
ـادةا ـد )16( العـب ـه اخآـتـص وـق ـا تـعـالى الـل ـة أوقاـت معيـن
ووـقـت اللـيـل ـمـن الخآـيـر كالثلث المستجابة بالدعوةا

خآـتـم وعـنـد الجمـعـة ـيـوم ـمـن وـسـاعة المـطـر ـنـزول
المـسـتجابة باـلـدعوةا معينـيـن ناسا اخآتص كما القرآن
عـلـى دـعـى إن والمظـلـوم رعيـتـه بين العادل كالمام

لمته. والنبي ظلمه من
عـلـى والثبور بالويل الدعاء عدم منها شروط وللدعاء

ـمـوقن وـهـو ـيـدعوا وأن الرـحـم وقطيـعـة المـسـلمين
اـلـدعاء ـفـي يلح وأن وانكسار بذل يدعوا وأن بالجابة

يـكـون ـكـأن بمعصية متلبسا الدعاء ساعة يكون ل وأن
ـفـي أو ـحـرام من لباسه كان أو بالحرام ممتلئ جوفه
ـمـا إـلـى ينـظـر أن أو يقول أن أو بظلم مغصوبة أرض
ـون أن عليه ربه يدعو من فإن . وبالجملة الله حرم يـك
وـحـده ـلـه وإخآلصا بصدق نحوه متوجها إليه منيبا تائبا
للريـاء مجتنبا والذنوب للمعاصي تاركا شريك غير من

والعجب. والسمعة
العاـمـل أجر إعطاء مثل مثله القرآن خآتم عند والدعاء

من التلوةا في عمله أتم فمن عمله إكمال عند أجرته
ـصـحيحة تلوـتـه تـكـون أن جـهـده وعـمـل وتفكر ترتيل

كامـلـة الـجـرةا اـسـتحق فـقـد تـعـالى الله لوجه خآالصة

السلمي    العرباض  )14( سارية الشام     كانبن سكن الصفة أهل من
سنة    بها .75ومات هـ 

الية   سورةا  )15( .60المؤمن

والترمذي    رواه  )16( داؤد والحاكم    والنسائيأبو وأحمد ماجه وابن
. بشير    بن النعمان عن



فلـلـه ـشـيئا ذلك من أنقص ومن كامل دعائه باستجابة
ـم ـاء وإن أعـطـاه ـشـاء إن الحـك ـه ـش ـواب أجـل ـوم بـث ـي
وـهـو منـعـه ـشـاء وإن دنـيـاه أمر في إصلح أو القيامة

الحاكمين. أحكم
عند يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان- 59

القرآن: خآتم
وـهـدى إماـمـا ـلـي واجعـلـه ـبـالقرآن ارحمني اللهم" 

ـه وعلمني نسيت ما منه ذكرني . اللهم ورحمة ـا مـن ـم
النـهـار وأـطـرافا اللـيـل آـنـاء تلوـتـه وارزقـنـي جهلت

."العالمين رب يا حجة لي واجعله
 )17(قيس بن داؤد رواية من الضحاك بن بكر وأبو الرجاني رواه
صلى الله رسول علمه الذي المأثور الدعاء سبق وقد
في عنه الله رضي طالب أبي بن عليا وسلم عليه الله

الـقـرآن خآـتـم عـنـد اـلـدعاء تحدـيـد  . وليس25 الحديث
عـن الـمـأثورةا الدعـيـة مـن دعاء أي إن بل واجب حتم

دعاء من يصلح ما أو وسلم عليه الله صلى الله رسول
حسن.  فهو ودنياه دينه في المرء أمر لصلح

:   حديث  )17( الحديث   وهو أو     الذيمعضل راويان سنده من سقط
المنقطع           من درجة أقل وهو متوالين يكونا أن بشرط وهوأكثر
منه           سقط الذي وهو المرسل أو واحد راٍو منه سقط الذي

الصحابي.



السابع الباب
الصلةا في القرآن

ـسـئل ـقـال عـنـه الـلـه رضي الله عبد بن جابر - عن60
: وسلم عليه الله صلى الله رسول

:فقال ؟ أفضل الصلةا أي
.القنوت" طول" 

مسلم رواه
وأفـضـل الـصـلةا ـفـي القـيـام ـطـول أي القنوت طول

الماكن بعض الله اخآتص . لقد الليل صلةا في القيام
الفراد بعض واخآتص النبوي والمسجد الحرام كالبيت

الصالحين الله وأولياء كالنبياء عنده من باخآتصاصات
كإجابـة عنـده مـن باخآتصاصات الوقات بعض واخآتص
ـفـي تختـلـف معيـنـة أوقات في دعوات واخآتص الدعاء
ـفـي التلوةا أفـضـل ـكـان . وما أخآر أوقات عن فضلها
ـذلك آخآر أوقات في يختلف معينة أوقات اخآتلـفـت . ـل

ـمـن فيـهـا يـقـرأ ـمـا أفـضـل وفي طولها في الصلوات
أي ـفـي جائز القرآن من سورةا أي تلوةا أن ومع سور

معيـنـة ـسـور اخآـتـص الـلـه أن إل الـصـلوات ـمـن ـصـلةا
أعلم. والله أسرع دعوات وإجابة أعظم بثواب

ـقـال عنهـمـا الـلـه رـضـي عـمـر ـبـن الـلـه عـبـد - عن61
ـم ليلة وسلم عليه الله صلى النبي مع صليت ـزل فـل ـي
ـقـال همـمـت وـمـا قلـنـا ـسـوء ـبـأمر هممت حتى قائما

وسلم. عليه الله صلى النبي وأذر أقعد أن هممت
 البخاري رواه

ـصـلةا ـفـي القـيـام يطـيـل وـسـلم عليه الله صلى كان
ـال ذلك عن سئل فلما قدماه تورمت حتى الليل  ": ـق
.)1(شكورا" عبدا أكون أفل

ّيَها{  تعالى وقال َأ ؤلُمّزّمُل َيا ِم ا ؤيَل * ُق ّل ّ ا ً ِإل ِليل َق
ؤصَفُه ّن ؤص َأِو *  ؤنُه انُق ً ِم ِليل ؤو َق َأ ؤد *  ؤـيـِه ِز َل ّـتـِل َع َوَر

َءاَن ؤر ؤلـُقـ ً ا ِتيل ؤر ـبـدء أول اللـيـل قـيـام وـكـان )2(}  َـتـ

الحديث   4 الهامش   )1( .53في

اليات   سورةا  )2( .4- 1المزمل



ـه خآفف ثم فريضة وسلم عليه الله صلى دعوته الـل
ُءوا{  بقوله المسلمين عن ذلك ؤقَر َيّسَر َما َفا ؤنُه َت ِم

الجـيـل تربـيـة ـفـي راـئـع ترـبـوي أـسـلوب وذلك )3( }
علـى عليهـم تعـالى الله رضوان الصحابة من الول
يكوـنـون ـمـا أحوج هم وقت في العبادةا مشاق تكبد
الكـفـار أذى تـجـاه الـلـه ـسـبيل فـي الصبر على فيه
أن عليهم الذين إيمانهم سوى قواهم من يرفع ول

وعقيدتهم. دينهم عن به يدافعوا
: ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي اليـمـان ـبـن حذيـفـة - ـعـن62

البـقـرةا فافتتح وسلم عليه الله صلى النبي مع صليت
في بها يصلي فقلت مضى ثم المائة عند يركع فقلت
فقرأها النساء افتتح ثم بها يركع فقلت فمضى ركعة

بآـيـة ـمـر إذا مترـسـل يقرأ فقرأها عمران آل افتتح ثم
ـوذ مر وإذا سأل بسؤال مر وإذا سبح تسبيح ـوذ بتـع تـع

ـكـل فـكـان العظـيـم ربي سبحان يقول فجعل ركع ثم
حـمـده لـمـن الـلـه سمع قال ثم قيامه من نحوا ركوعه

ـسـجد ـثـم رـكـع مما قريبا طويل قام ثم الحمد لك ربنا
مـن قريبـا سـجوده فكـان العلـى ربي سبحان فقال

قيامه.
 مسلم رواه

ـه رـضـي )4( الغـفـاري ذر أـبـو ـقـال ـكـثرةا إن عـنـه الـل
أفضل بالليل القيام طول وإن أفضل بالنهار السجود

ـصـلةا ـكـانت ـصـراحة ذكرـهـا ـعـدم رـغـم الصلةا وهذه
.الليل

: ـقـام ـقـال عـنـه الـلـه رضي الغفاري ذر أبي - عن63
بآـيـة ليـلـة فيـنـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول

الية   سورةا  )3( .20المزمل

من           هو  )4( أوائل من كان غفار بني من جنادةا بن أسلمجندب
إلى             عاد ثم بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدم حين

   . زاهدا  كان :  ورعاأهله أقلت        ما وسلم عليه الله صلى عنه قال
من        لهجة أصدق الخضراء أظلت ول –  أبيالغبراء أبو   أخآرجه ذر

عام       –     بالرذةا توفي عمر بن الله عبد عن وأحمد .31داؤد هـ 



ؤم ِإن{  وـهـي يرددها ؤبُه ّذ ؤم ُتـَعـ ّنُه ِإ ُدَك ـَفـ َـبـا ِإن ِع ؤر َو ؤغـِفـ َت
ؤم ّنَك َلُه ِإ ؤلَعِزيُز َأنَت َف ِكيُم} ا ؤلَح .)5(ا

صحيح بسند ماجه وابن النسائي أخآرجه
َتاٌب{ :  تعالى الله قال ُه ِك َنا ؤل ؤيَك َأنَز َل َـبـاَرٌك ِإ ّبُروا ُم ّد َـيـ ّل

ِتِه َيا ّكَر َءا َذ َت َي ِل ُلوا َو َباِب ُأو ؤل َل والتفكر التدبر فإن )6( } ا
ـعـز الـلـه لقول القلب بحضور إل له حصول ل والتذكر

ِلَك ِفي ِإّن{  وجل ؤكَرى َذ ؤلٌب َلُه َكاَن ِلَمن َلِذ ؤو َق ؤلَقــى َأ َأ

ؤمَع ٌد َوُهَو الّس القلب. حاضر يعني )7(}  َشِهي
ؤم{  بآـيـة ليـلـة )8( اـلـداري تمـيـم ـقـال ّـلـِذيَن َحـِسـَب َأ ا

َتَرُحوا ؤج َئاِت ا ّي ؤم َأن الّس َلُه ؤجَع ّـلـِذيَن ّن ُـنـوا َكا ُـلـوا َءاَم َوَعِم
ِلَحاِت عـنـه الـلـه رـضـي جبير بن سعيد وقام )9(}  الّصا

َتاُزوا{  الية يردد ليلة ؤم ؤوَم َوا َي ؤل ّيَها ا ؤجِرُموَن َأ ؤلُم .)10(} ا
الـلـه رـسـول أن عنه الله رضي )11( برزةا أبي - عن64

الغـداةا ـصـلةا فـي يقـرأ كـان وـسـلم علـيـه اللـه صلى
. المائة إلى بالستين

النسائي رواه
ـسـتين بـيـن يقرأ كان أي الفجر صلةا هي الغداةا صلةا

رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر . وقرأ فيها آية مائة إلى آية
بـسـورةا ـثـم النـحـل بـسـورةا الفـجـر صلةا في عنه الله

الفـجـر ـصـلةا ـفـي القراءةا طول فإن . وبذلك يوسف
وـعـن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول عن مأثور

الية   سورةا  )5( .118المائدةا

الية   سورةا  )6( .29صا

الية   سورةا  )7( .37يس

.  تميم  )8( سكن         مشهور صحابي الداري خآارجة بن أوس بيتبن
سنة    .    توفي عثمان مقتل بعد .40المقدس هـ 

الية   سورةا  )9( .59الجاثية

.59 اللية يس سورةا  )10(

.هو  )11( السلمي     عبيد بن نضلة



الى اللـه قـال وقد أصحابه َءاَن{ :  تع ؤر ِر َوُقـ ؤج ؤلَف ِإّن ا
َءاَن ؤر ؤجِر ُق ؤلَف ًدا} َكاَن ا ؤشُهو .)12(َم

ـبي أن عنهما الله رضي عباس ابن - عن65 ـلى الـن ـص
ـيـوم الفـجـر ـصـلةا ـفـي يـقـرأ ـكـان وـسـلم علـيـه الـلـه

النسان. على أتى وهل السجدةا تنزيل الجمعة
النسائي رواه

قرأ أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح كما
.)13(والقمر ق بسورتي العيد صلةا في
فلـمـا الظـهـر عـنـه الله رضي مالك بن أنس - صلى66

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول مع صليت أني قال فرغا
ورتين بهـاتين لنـا فقـرأ الظهر صلةا وسلم فـي الس

ـحـديث أـتـاك وـهـل العـلـى رـبـك اسم بسبح الركعتين
.الغاشية

 النسائي رواه
يناسب ما وهذا المفصل أواسط من السورتان هاتان
فل والعـمـل بالكـسـب الناس انشغال من الظهر صلةا
.التطويل يسن

رـضـي هرـيـرةا أبي عن )14( يسار بن سليمان - عن67
برـسـول ـصـلةا أـشـبه أحد وراء صليت ما قال عنه الله
سليمان قال )15( فلن من وسلم عليه الله صلى الله

الخآريـيـن ويخـفـف الظـهـر من الركعتين يطيل : كان
المفـصـل بقـصـار المـغـرب ـفـي ويقرأ العصر ويخفف

الـصـبح ـفـي ويقرأ المفصل بوسط العشاء في ويقرأ
المفصل. بطوال

 النسائي رواه

.78 الية السراء سورةا  )12(

.رواه  )13( قتادةا     أبي عن مسلم

الهللي    سليمان  )14( يسار أم    المدنيبن وقيل ميمونة مولى
التابعين         علماء من السبعة المدينة فقهاء أحد وهو سلمة

.وفضلتهم هـ      مائة سنة بعد مات

 برسول صلةا زمانه في الناس أشبه العزيز عبد بن عمر كان  )15(
وسلم. عليه الله صلى الله



ـسـورةا إـلـى ق ـسـورةا ـمـن الـقـرآن آخـآـر ـهـو المفصل
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول كان ذلك . وعلى الناس
ـمـن الـطـوال الـسـور الفـجـر ركـعـتي ـفـي يقرأ وسلم

غذاء إلى بحاجة والنسان النهار أول لكونها المفصل
القيــام . فطول مادي غذاء إلى بحاجة هو كما روحي

الباـطـل لـهـل ومخالـفـة تعالى الله لعظمة استحضار
بين فقراءةا والعصر الظهر في القراءةا . أما والغفلة

مزاوـلـة ـفـي للـنـاس للـسـماح والقـصـيرةا المتوـسـطة
تعالى. الله فضل ابتغاء والعمل الكسب

ـا ـراءةا أـم ـي الـق ـرب ـف ـت لقصــر فقصــيرةا المـغ وـق
ـرب ـي المـغ ـون العشــاء . وـف ـراءةا تـك متوســطة الـق

. فإن والراحة النوم وقت وقبل الصلةا خآاتمة لكونها
وقت طويل قيامه كان كافا نوم بعد الليل الرجل قام

غفـلـة وـقـت فاـلـذاكر عنهم افتراقا الناس أكثر غفلة
مـكـانته الـغـافلين بـيـن واـلـذاكر عظـيـم ـثـوابه الـنـاس
فيـهـا ـفـالقراءةا والـسـنن النواـفـل باقي . أما عظيمة
والقصيرةا. المتوسطة بين عامة بصورةا

، ـقـال عنهمـا الـلـه رـضـي عـمـر ـبـن اللـه عبد - عن68
ؤقُت مرةا عشرين وسلم عليه الله صلى الله رسول َرَم

ـيـا ـقـل الفـجـر قـبـل الركـعـتين وفي المغرب بعد يقرأ
. أحد الله هو وقل الكافرون أيها

 حسن حديث وقال عباس ابن عن والترمذي النسائي رواه
قـبـل اـلـوتر بركـعـتي يقرأ وسلم عليه الله صلى وكان

الكافرون أيها يا وقل العلى ربك اسم بسبح الخآيرةا
أحد الله هو قل بسورةا الوتر من الخآيرةا الركعة وفي
وـبـذلك الـنـاس ـبـرب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ وقل
ـهـو ـقـل قراءةا فاستحبا وأحمد ومالك الشافعي عمل
وحدها. الوتر من الخآيرةا الركعة في أحد الله
ـكـان ـقـال عنهما الله رضي الله عبد بن جابر - عن69

فـقـرأ بالـنـاس يـصـلي عـنـه الـلـه رـضـي جـبـل بن معاذ
فـقـالوا لنفـسـه وأـتـم الـصـلةا ـمـن رجل فخرج البقرةا

ـه الله صلى الله رسول إلى فتشاكيا الرجل نافق علـي
فقال: معاذا الله رسول فزجر وسلم

والـشـمس ـسـبح ـسـورةا . إـقـرأ مـعـاذ ـيـا أنت أفتان" 
.وضحاها"



 عليه متفق
أـضـعف يـسـتطيعه بـمـا الجماـعـة ـصـلةا تكون أن يسن

ـاس ـن الـن ـة بـي ـه فلـيـس الجماـع ـة لـل ـذاء ـفـي حاـج إـي
مـا قـسـرا القيـام طول من المصلين ملل أو الضعفاء

ذـلـك ولـيـس قلـئـل بآـيـات حتى يتم الصلةا فرض دام
الـصـلةا فـضـل تـقـرر النبوـيـة الـسـنة إن ـبـل فحـسـب
والسأم الملل مخافة الطويلة على القصيرةا الجماعة
ل وـهـذا المـصـلين من أكثر أو واحد قبل من والضعف
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول وفعل تحديد مع يتعارض

الـيـات وقـصـر لـطـول ـحـدودا ـحـدد ـقـد ففعـلـه وسلم
ذـلـك وـمـع الـصـلوات ـفـي بها اللتزام المحبذ والسور

خآـيـف ـمـتى مؤـكـدةا ـسـنة ـهـو للتقليل إلى الميل فإن
والضعف. السأم

تعليم لمعاذ وسلم عليه الله صلى الله رسول ومعاتبة
الـضـعفاء بمراـعـاةا المـسـلمين لمامة يتقدم ولمن له

ـشـطط ول تفرـيـط أو إفراط دون والرعية التباع من
الليل صلةا ففي القيام طول أراد من . أما مغالةا ول

ـن الضعفاء إيذاء وعن الرياء عن وأبعد سعة ـاس ـم الـن
عـدا فيـمـا وـحـده ذـلـك فليصل القيام طول أحب ومن

جماعة. عليه هي ما أفضل تكون التي الفريضة
: كان قال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد - عن70

ـا الـسـورةا علينا يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي فيـه
موـضـع أـحـدنا يـجـد ـمـا ـحـتى ونـسـجد فيسجد السجدةا
جبهته.

البخاري رواه
القرآن من موضعا عشر أربعة في سنة التلوةا سجود

الســجود آيــات تلوةا بعــد الســجود ويســن الكريــم
الله رسول من ذلك تكرار على يدل والحديث مباشرةا

تعليـمـه أثـنـاء يـتـم كان ذلك وأن وسلم عليه الله صلى
للـصـحابة الـقـرآن وتدريـسـه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى
أـحـدهم يـسـجد كـان حتى مزدحمين حوله وهم الكرام

عـلـى الجبهة لوضع أماكن توفر لعدم الخآر ظهر على
بـمـدحها الـسـجود عـلـى تـحـث الـسـجود وآـيـات الرض
. تعالى لله السجود عن لمتناعهم الكفار وتذم إياهم
: الولى مثل



َذا{  َلى ِإ ؤت ؤم ُي ؤيِه َل ؤذَقاِن َيِخّروَن َع َل ًدا ِل ُـلـوَن ـُسـّج َيُقو * َو
ؤبَحاَن َنا ُس ّب ُد َكاَن ِإن َر ؤع َنا َو ّب ؤفُعولً} َر .َلَم
َذا{ :  الثانـيــة ومـثــال ِإ ؤيـِهــُم ـُقــِرَئ َو َل َءاُن َع ؤر ؤلـُقــ َ ا ل

ُدوَن} ؤسُج .َي
: قــرأ قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبي - عن71

المـنـبر عـلـى وـهـو وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول
ـاس وسجد فسجد نزل السجدةا بلغ فلما صا سورةا الـن

)18( َتـَشـّزَن السجدةا فبلغ قرأها آخآر يوم كان فلما معه

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول فـقـال للـسـجود الناس
وسلم:

" للسجود تشزنتم رأيتكم ولكني نبي توبة هي إنما" 
وسجدوا. وسجد فنزل

داؤد أبو رواه
ـر صا ـسـورةا في السجود أن على الحديث دل ربما غـي

أن أراد وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول أن أو مؤكد
ول ـسـنة ـهـو الـقـرآن ـفـي كـلـه السجود أن إلى يشير
أفضل هو عامة بصورةا السجود لكن أحيانا بتركه بأس
. عظيم ثواب وذو

واستعدوا   .أي  )18( تهيأوا



الثامن الباب
محددةا سور فضائل

الـنـوار لواـقـح كـتـابه ـفـي )1( الشعراني المام يقول
عليـنـا أخـآـذ : وقـد المحمدية العهود بيان في القدسية

أن وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول من العام العهد
يوم كل والسور اليات من ورد ما قراءةا على نواظب

البـقـرةا ـسـورةا وخآواتيم الكرسي وآية كالفاتحة وليلة
يــس ســورةا وقــراءةا عمــران آل ســورةا وخآــواتيم
ـفـي . والحاديث ذلك ونحو وتبارك والدخآان والواقعة

ـحـرز ـفـي كـان ذـلـك عـلـى واـظـب ومن مشهورةا ذلك
يـخـل ـمـن وأـكـثر والباطنة الظاهرةا الفات من وأمان

الزـمـان ـهـذا ـفـي ـحـدثوا الذين العلم طلبة العهد بهذا
الذـكـار ـمـن ول القرآن من وردا لحدهم تجد تكاد فل

نحــن وقــالوا جــادلوه ذلــك فــي أحــد كلمهــم وإن
ويـمـزح يلـغـو أـحـدهم جـلـس وربمـا بـالعلم مشغولون
يقـول ول الوراد تلـك زمـن أضعافا الناس ويستغيب

ربـمـا ـبـل أـبـدا أفـضـل بالعلم الشتغال إن قط لنفسه
وـهـو ـبـالعلم اـشـتغاله حـجـة في القرآن بعضهم نسي
السلف كان وقد يربيهم من لعدم ذلك كل عظيم ذنب

ل بالعمــل يعتنــي ل العلــم طــالب رأوا إذا الـصــالح
. العلم يعلمونه

ّلى بن سعيد أبي عن- 72 قال عنه الله رضي )2( المع
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فدعاني أصلي : كنت

أـلـم" :  ـقـال أصلي كنت الله رسول يا قلت ُأجبه فلم
ـه يـقـل ـه اـسـتجيبوا الـل ـاكم إذا وللرـسـول لـل ـا دـع لـم

ُكم ـفـي ـسـورةا أعـظـم أعلـمـك أل" :  ـقـال ـثـم"   يحيي
بـيـدي فأخـآـذ"  ؟ المـسـجد ـمـن تـخـرج أن قـبـل القرآن

التاسع          )1( القرن علماء كبار من الشعراني الوهاب عبد المام
كثيرةا    . مؤلفات وله اهجري

سنة            )2( توفي النصاري المعلى بن نفيع بن الحارث سعيد أبو هو
هـ  .74



قـلـت إـنـك الـلـه رـسـول ـيـا قـلـت الـخـروج أردـنـا فلـمـا
: قال القرآن في سورةا أعظم لعلمنك

ـد"  ـه الحـم ـالمين رب لـل ـي الـع ـبع . ـه ـاني الـس المـث
ُتُه الذي العظيم والقرآن ."  أوتي

 داؤد وأبو البخاري رواه
بينـمـا  ـقـال عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن عن- 73

ـه ـصـلى النبي عند قاعد السلم عليه جبريل ـه الـل علـي
ـال رأسه فرفع فوقه من نقيضا سمع وسلم ـذا فـق ـه

الـيـوم إل ـقـّط ُيفـتـح وـلـم الـيـوم ُفتح السماء في باب
َلك منه فنزل َـلـك ـهـذا فـقـال َم ـلـم الرض إـلـى ـنـزل َم
ـزل ـوم إل قــّط يـن ّلم الـي ـال فســ ـوَرين أبشــر وـق بـن

َتُهما َتها لم أوتي وخـآـواتيم الكـتـاب فاتـحـة قبلك نبي ُيؤ
ُته إل منها بحرفا تقرأ لن البقرةا سورةا . ُأعطي
 مسلم رواه
الـلـه ـصـلى الـنـبي أن عنه الله رضي مسعود ابن روى
ـمـن البقرةا سورةا آخآر من اليتان" :  قال وسلم عليه

َتاه ليلة في قرأهما الـعـداء عـنـه يمنـعـان أي )3("  َكَف
الخـآـرةا ومـصـائب والـجـن الـنـس : أـعـداء والمـصـائب

ـى ـي فيبـق ـه ـف ـي ليلـت ـرز ـف ـن ـح ـال أمـي ـال:  ـق {تـع
َكُهُم ؤكِفي َي ّلُه َفَس َتاه"  يقصد وربما )4( } ال َكَف عـظـم"  ب

في يكون بأن أو فيهما الوارد الدعاء عظم أو أجرهما
ُقِرـنـت . وهـكـذا اليـمـان عـلـى ـمـات ـمـات ـفـإن أـمـان

ـقـوله آـيـات ثلث أو آيـتـان وهي البقرةا سورةا خآواتيم
ّلِه:  تعالى ؤرِض ـِفـي َوـَمـا الّسَماَواِت ِفي َما ّل ل

َ إـلـى..  ا
ـاني السبع هي التي الفاتحة بسورةا السورةا آخآر المـث

آمين قول آيات الثلث هذه قراءةا آخآر في . ويستحب
جلـيـل دـعـاء فيـهـا الدعاء لن ، الفاتحة سورةا في كما

وتشــبه والنسيان بالخطأ المؤاخآذةا بعدم الدعاء فقيه
صراط سلوك بعدم الدعاء احتوائها في كذلك الفاتحة

ـا{ :  تعالى بقوله والضالين عليهم المغضوب َـن ّب َ َر َول
ؤل ؤحِم َنا َت ؤي َل ؤصًرا َع َتُه َكَما ِإ ؤل َلى َحَم ّلِذيَن َع َنا ِمن ا ِل ؤب . } َق

مسعود       .  )3( بن الله عبد عن الربعة رواه

الية     )4( البقرةا  .137سورةا



الـنـبي ـعـن عـنـه الـلـه رضي )5( كعب بن أبي عن- 74
:  قال وسلم عليه الله صلى

أعظم معك الله كتاب من آية أي أتدري المنذر أبا يا" 
أـتـدري المنذر أبا يا " : قال  أعلم ورسوله الله قلت" 

الـلـه : قـلـت قال"  ؟ أعظم معك الله كتاب من آية أي
ـصـدري ـفـي فـضـرب ـقـال القـيـوم الـحـي هو إل إله ل

."  المنذر أبا العلم )6( ليهنك والله : وقال
داؤد وأبو مسلم رواه

ـصـلى الـلـه رسول مع الجليل الصحابي أدب إلى انظر
علـمـه ـمـع أعـلـم ورسوله الله بإجابته وسلم عليه الله

ـالجواب ـذين العـظـام الرـجـال أدب ـكـان . وهـكـذا ـب اـل
ّـبـاهم وـسـلم علـيـه الـلـه صلى بآدابه تأدبوا بنفـسـه ور
. أدبهم الدب ونعم صحبه الصحب فنعم

النبي عن عنه الله رضي الباهلي أمامة أبي عن- 75
:  قال وسلم عليه الله صلى

ـشـفيعا القياـمـة ـيـوم ـيـأتي ـفـإنه الـقـرآن إـقـرأوا" 
آل وســورةا البقــرةا الزهراويــن . إقــرأوا لصــحابه

ـان كأنهما القيامة يوم يأتيان فإنهما عمران أو َغماَمـت
ـَصـوافا طيـر ـمـن فرقـان كأنهمـا أو غيابـتـان كأنهـمـا

ـفـإن البـقـرةا ـسـورةا إـقـرأوا أـصـحابهما ـعـن تحاـّجـان
" . البطلة تستطيعها ول حسرةا وتركها بركة أخآذها

 والترمذي مسلم رواه
الحـكـم ـمـن الـكـثير تحويان عمرات وآل البقرةا سورةا

ـحـدودهما وأـقـام حفظهـمـا فـمـن والعظات والمثال
على حقا كان نواهيهما عن وانتهى بأوامرهما وائتمر

ـعـن لتحاجـجـان القياـمـة ـيـوم فـيـه يـشـفعهما أن الله
ـمـن عـلـى وحـسـرةا يتلوهما لمن بركة فهما صاحبهما
لمــن تعالى الله أعد ما يجد حين القيامة يوم يتركهما
. الدنيا هذه في أوتيهما

العقبة           )5( أصحاب من كان القراء سيد النصاري كعب بن أبي
صلى           للنبي كتب من أول وهو كلها والمشاهد بدرا وشهد الثانية

سنة      مات وسلم عليه هـ  .20الله

ليهنئك :   .  )6( أي ليهنك



ـذه لمثل يوفق الله أن إلى إشارةا الحديث هذا وفي ـه
ـمـن يمكـنـه ل ـفـإنه يـحـب ل ـمـن أما يحب من العمال

ابتـغـاء ذـلـك حـاول ولـو ـحـتى حقهما أداء أو حفظهما
. تعالى الله وجه غير

والبطـلـة الغماـمـة أو الظـلـة وـهـي غياـبـة من غيابتان
. الباطل أهل
ـصـلى للنبي عنه الله رضي الصديق بكر أبو قال- 76
:  قال الله رسول يا شبت : قد وسلم عليه الله
ُتـهـا هود شيبتني"  وـعـّم والمرـسـلت الواقـعـة وأخآوا

ُلوَن َء َتَسا َذا َي ِإ ؤمُس و ."  ُكِوَرت الّش
الترمذي رواه

ـود ـسـورةا ـوت ـه ـة عـلـى احـت ـر آـي { بالـسـتقامة الـم
ؤم َتِق ؤس ؤرَت َكـَمـا َفا ـبـالمر ثقـيـل حـمـل وـهـي )7(}  ُأـِمـ

به خآاصا ليس أمر وهو تعالى الله أمر كما بالستقامة
َ َمـَعـَك َـتـاَب َوـَمـن{ :  تـعـالى بـقـوله اتبـعـه لمن بل َول

ؤوا ؤطَغ  .} َت
الـشـمس وإذا يتـسـاءلون وـعـم المرـسـلت ـسـور وأما

يجعـل : يومـا القيامة يوم لشدائد وصف فكلها كورت
. فـفـي ـشـديدا إـنـذارا الـنـاس . وتـنـذر ـشـيبا الوـلـدان

ـمـرات ـعـدةا للمـكـذبين للوـيـل تكرار المرسلت سورةا
وفي العظيم بالنبأ للقيامة وصف يتساءلون عّم وفي

القياـمـة ـيـوم الرهيبة الكونية للحوادث وصف التكوير
ووصـف الرافعـة الخافضـة فهـي كذلك الواقعة وفي

وأـحـوال الشمال وأصحاب اليمين أهل أصحاب أحوال
. المقربين اولئك السابقين السابقين

الـنـبي عن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن- 77
:  قال وسلم عليه الله صلى

النور من له أضاء الجمعة يوم الكهف سورةا قرأ من" 
."  الُجمعتين بين ما

 وصححه والحاكم البيهقي رواه
الـلـه رـسـول أن عـنـه الـلـه رضي الدرداء أبي عن- 78

:  قال وسلم عليه الله صلى

الية     )7( هود كذلك      112سورةا الشورى سورةا في مكرر واللفظ
 .15الية 



ـمـن ُعـِصـَم الكـهـف سورةا من آيات عشر حفظ من" 
."  الدجال

 داؤد وأبو والنسائي وأحمد مسلم رواه
الجمع والفضل )8( الكهف سورةا آخآر من رواية وفي

آخآرـهـا ـمـن وعـشـر أولها من آيات عشر بحفظ بينهما
أـيـام وتردـيـدها كلـهـا السورةا حفظ ذلك من والفضل

. السابق الحديث في مّر كما الجمع
: ـقـال ـقـال الـلـه رسول )9( يسار بن معقل عن- 79

: وسلم عليه الله صلى الله رسول
واـلـدار الـلـه يرـيـد رجل َيقَرُؤها ل يس القرآن قلب" 

."  موتاكم على . إقرأوها له ُغفر إل الخآرةا
 وصححه والبيهقي أحمد المام رواه

النبي عن عنه الله رضي الباهلي أمامة أبي عن- 80
: قال وسلم عليه الله صلى

بنى جمعة يوم أو جمعة ليلة في الدخآان حم قرأ من" 
."  الجنة في بيتا له الله
 وصححه الطبراني رواه
ـقـال عـنـه الله رضي )10( مغفل بن الله عبد عن- 81

الفـتـح ـيـوم وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول رأيت
. الفتح سورةا راحلته على يقرأ وهو

 ماجه ابن رواه
ـاء التلوةا اـسـتحباب ـبـل ـجـواز الـحـديث ـهـذا ـفـي أثـن

روي وـقـد الطرـيـق وـفـي والرـكـوب والمـشـي السفر
أن . كـمـا عـنـه الـلـه رضي العزيز عبد بن عمر عن ذلك

سفرا وتلوته القرآن تعاهد ضرورةا على يدل الحديث

من           )8( عصم الكهف سورةا من الواخآر العشر قرأ من حديث
والنسائي        . وأحمد مسلم رواه الدرداء أبي عن الدجال

بيعة          )9( وشهد الحديبية بعد أسلم المزني يسار بن معقل
عمر           من بأمر بالبصرةا المعقل نهر حفر الذي هو قيل الرضوان

    . خآلفة        آخآر في مات إليه فنسب عنه الله رضي الخطاب بن
معاوية .

أحد           )10( وهو الشجرةا بيعة شهد المزني مغفل بن الله عبد
مات          البصرةا أهل ليفقهوا الخطاب بن عمر بعثهم الذين العشرةا

عام    البصرةا هـ  .59في



ـكـانت الفـتـح ـيـوم الفـتـح ـسـورةا تلوةا أن كما وحضرا
الـسـور أو الـيـات تلوةا يـسـن ـلـذلك بالمناسبة سورةا
ـفـي الـمـرء بـهـا يـمـر اـلـتي بالمناـسـبة علقة لها التي
. حياته

ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عبد عن- 82
:  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

أبدا الفاَقُة ُتِصبُه لم ليلة كّل الواقعة سورةا قرأ من" 
 ".

 والبيهقي مردويه وابن يعلى وأبو عبيد أبو أخآرجه
أن عـنـه الـلـه رـضـي )11( سارية بن العرباض عن- 83

قبل المسبحات يقرأ كان وسلم عليه الله صلى النبي
: ويقول يرقد أن
."  آية ألف من خآير آية فيهن إن" 

والـصـف والحشر : الحديد سور خآمس هي المسبحات
ـفـي إليـهـا المـشـار الـيـة ولـعـل ، والتـغـابن والجمـعـة

ؤو{  الحديث َـنـا َـلـ ؤل َذا َأنَز َءاَن ـَهـ ؤر ؤلـُقـ َـلـى ا َـبـٍل َع َـتـُه َج ؤي َأ ّلَر
ّدًعا خَآاـِشـًعا َتـَصـ ؤن ّم َيِة ـّمـ ؤـشـ آخـآـر  ... إـلـى)12(}  الـلـِه خَآ
. السورةا
أفـضـل آـيـة هـنـاك . فهل فاضل وكله خآير كله القرآن

ومــا الية موضوع لكن الله كتاب القرآن كل ؟ آية من
ـهـو ـقـل موـضـوع فلـيـس أخآر آيات عن يختلف تحتوي

أـبـي ـيـدا تبت"  كموضوع التوحيد خآلصة وهو أحد الله
ـب ـي"  لـه ـد ذم وـه ـن واـح ـار ـم فالموضــوعان الكـف

ـان ـذلك مختلـف ـة ُفّضــلت وـب ـى الـي ـن الوـل ـث ـم حـي
كل لكـن موضـوعها فـي  الثانيـة الية على موضوعها

. تعالى الله كلم أنهما حيث من سواء اليتين
الـنـبي ـعـن عـنـه الـلـه رـضـي يسار بن معقل عن- 84

:  قال وسلم عليه الله صلى
الـسـميع ـبـالله أعوذ مرات ثلث يصبح حين قال من" 
ـسـورةا آخـآـر من آيات ثلث وقرأ الرجيم الشيطان من

ّكَل الحشر َلك ألف سعين به ُو مات وإن ُيمسي حتى َم
)11(        : وكان    الصفة أهل من مشهور صحابي سارية بن العرباض

سنة    .      ومات حمص نزل السلم رابع أنا هـ  .75يقول

الية     )12( الحشر  .21سورةا



كان ُيمسي حين قال ومن شهيدا مات اليوم ذلك في
."  الَمنِزلة بتلك

الترمذي رواه
الـشـهيد ـمـن درـجـة أقل لعله هذا الحديث في الشهيد

فرـسـه يرـكـب اـلـذي ـبـأنه أخآر أحاديث إليه تشير الذي
الجهاد في شهيد فذلك الله سبيل في يستشهد حتى
من تردى ومن شهيد فهو الغريق . أما الله سبيل في

فـهـو العـلـم يطـلـب وـهـو ـمـات وـمـن ـشـهيد فهو جبل
هذه بتلوته فهو المنزلة بهذه هو الشهيد ولعل شهيد

اعترافا من اليات هذه في أقر ما تعالى الله استودع
وهؤلء بطاعته وعهد لسلطانه وخآضوع الله بوحدانية

ُذكــر الذي الشهيد من درجة أقل لكنهم شهداء جميعا
. أول
الـلـه رسـول أن عـنـه الـلـه رـضـي هريرةا أبي عن- 85

: وسلم عليه الله صلى
ـلـه ُغِفـَر حـتى لرجل شفعت آية ثلثون القرآن من" 

َباَرَك وهي َيِدِه الِذي َت ؤلُك ِب ."  الُم
 حسن حديث وقال والترمذي داؤد أبو رواه

ـقـال عنهـمـا الـلـه رـضـي عباس ابن عن الترمذي روى
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أـصـحاب بـعـض ـضـرب
َءه فـيـه فـإذا يعـلـم ل وهـو قـبر ) على خآيمته ( أي خآبا

خآتمها حتى الملك بيده الذي تبارك سورةا يقرأ إنسان
الله رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى النبي فأتى

فيه فإذا قبر أنه أحسب ل وأنا قبر على خِآبائي َضَربُت
الـلـه رـسـول فـقـال خآتمـهـا ـحـتى تـبـارك يـقـرأ إنسان
ُتنجيــه المنجية هي المانعة هي وسلم عليه الله صلى

. القبر عذاب من
 {: تـعـالى بـقـوله الكرـيـم بالقرآن ثابت القبر وعذاب

ّناُر ؤعَرُضوَن ال ؤيَها ُي َل ُدّوا َع ّيا ُغ ؤوَم َوَعِش َي ـاَعُة َتُقوُم َو الـّس
ُلوا ؤدخِآ ؤوَن َءاَل َأ ؤرَع ّد ِف َذاِب َأَش ؤلَع الـسـورةا فهذه )13(}  ا
ـعـذاب عـنـه وتمـنـع قراءتها يكثر الذي لصاحبها تشفع
. منه وتنجيه القبر

الية     )13( غافر  .46سورةا



صلى النبي كان قالت عنها الله رضي عائشة عن- 86
ـه ـه الـل ـلم علـي ـام ل وـس ـتى يـن ـرأ ـح ـر يـق ـي الُزـَم وبـن

. إسرائيل
الترمذي رواه

ـصـلى الـنـبي أن عـنـه الـلـه رضي هريرةا أبي عن- 87
: قال وسلم عليه الله

ّتيِن قرأ من"  ُتوِن وال فليقل آخآرها إلى فانتهى والَزي
ؤقـِسـُم ل ـقـرأ وـمـن الشاهدين من ذلك على وأنا َبلى ُأ

ِم َلـيـَس أخآرـهـا إـلـى ـفـانتهى الِقياُمِة ِبيو ِـلـَك َأ ِبـَقـاِدٍر َذ
َـلــى ؤن َع ِـيــِي َأ ؤح َتى ُي ـقــرأ وـمــن بـلــى فليـقــل الـَمــو

َلَغ والمرسلت َب َأّي ف ُه َحِديٍث ِب َد ُنون َبع ّنا فليقل ُيؤِم آم
 ." بالله
 والترمذي داؤد أبو رواه

الفكـر حاضـر يكـون أن القـرآن يقـرأ من على وهكذا
ـعـذاب آـيـة أو يرحـمـه أن الـلـه سأل رحمة بآية مر فإذا
أـجـاب باـسـتفهام مر وإن عنه ذلك يصرفا أن الله دعا
رفع دعاء وبآية سجد سجدةا وبآية اليات هذه في كما

مـكـروه أـمـر لصرفا طلبا الدعاء كان وإن للدعاء كفيه
صلى الله رسول عن مأثور ذلك وكل ودعا كفيه قلب
. وسلم عليه الله
الـلـه ـصـلى الـنـبي ـعـن عـنـه الله رضي أنس عن- 88

:  قال وسلم عليه
َلِت ِإذا قرأ من"  ؤت ُزلِز َل َد قرأ وَمن القرآن بنصف له َع

ؤل ُيها يا ُق َكاِفرون َأ ؤت ال َل َد ـرأ وـمـن القرآن بربع له َع ـق
ؤل ُلث له عدلت َأحد الله ُهو ُق ُث ."  القرآن ِب

الترمذي رواه
تحـتـويه ـمـا عـلـى بـنـاء القرآن من بجزء السور معادلة

الزلزلة وسورةا وترهيب ترغيب فالقرآن مواضيع من
الموـضـوعين نـصـف فـهـي القياـمـة ـيـوم ـمـن ترهـيـب
وسورةا والكافرين الكفر من براءةا الكافرون وسورةا

ـهـذه وـكـل بـصـفاته وإـقـرار للتوحـيـد إثـبـات الخآلصا
لـجـزء خآلـصـة وـهـي السلم أركان من عظيمة أركان
ـزاء من ذكر لما عودلت فقد لذلك الدين من عظيم أـج

. القرآن من



رـسـول : ـقـال قالت عنها الله رضي عائشة عن- 89
وسلم:  عليه الله صلى الله

ؤل الجمعة صلةا بعد قرأ من"  ؤل َأحد الله ُهَو ُق ُذ وُق َأعو

َلق ِبَرِب ؤل الَف ُذ وُق ّناِس ِبَرِب َأُعو ُه ـمـرات ـسـبع ال َذ َأـعـا

.الخآرى" الجمعة إلى السوء من الله
 صحيح - حديث السني ابن رواه

ـصـلةا فـهـي الـسـبوع ـفـي ـمـرةا تتـكـرر الجمـعـة صلةا
ـثـم بانتهائـهـا الفضل ذلك وتمام عميم بفضل مختصة
وـمـا تـعـالى الـلـه ذكر أو بعدها القرآن قراءةا أو الدعاء

تـعـالى الـلـه بوحدانـيـة إـقـرار ـسـور ـسـوى السور هذه
السور هذه فضل يستمر أن رجاء والستعاذةا والدعاء

كالـتـاجر . ـفـالمؤمن الخـآـرى الجمـعـة إـلـى وبركاتـهـا
إل للرـبـح وـسـيلة ول مناـسـبة ول لحـظـة ـيـدع ل النهم

والبرـكـات الـثـواب ـمـن الـسـتزادةا وطـلـب استخدمها
تـعـالى الـلـه يتجـلـى لحـظـة على يقع أن رجاء والدعاء

ـهـذه ومـثـل بالجاـبـة عليـهـم وينـعـم فيـهـا خآلقه على
ـل جمعة وكل ليلة وكل صلةا كل تتكرر المناسبات وـك

وهكذا. حج وكل رمضان
عـلـى رجل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي بـعـث- 90

هو بقل فيختم صلتهم في لصحابه يقرأ فكان سرية
ـه الله صلى للنبي ذلك ذكروا رجعوا فلما أحد الله علـي

" ذلــك يصــنع شــيء لي ســلوه" :  فقــال وســلم
أقـرأ أن أحـب فأنـا الرحمن صفة لنها فقال فسألوه

وسلم:  عليه الله صلى الله رسول فقال بها
.يحبه" الله أن أخآبروه" 

 مسلم رواه
كـان الـذي العمـيـق الفـهـم مـدى إلـى الية هذه تشير
للقرآن وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة عليه

و قـل لتلوةا الصـحابي إكثـار . فإن والشريعة اللـه ه
أـمـرا ـكـان الـسـورةا تـلـك لحـبـه ركعة كل في حتى أحد

ـصـلى الـلـه رسول ل بذلك أحد يسبقه لم محدثا جديدا
ـن بدعة فهو الصحابة من غيره ول وسلم عليه الله لـك

ـك ـر بســبب ل حســنة بدعــة كــانت البدعــة تـل تقرـي
لن ـلـه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول وموافقة

البدـعـة تـلـك أن بـسـبب ولـكـن بـعـد فيـمـا ـحـدث ذـلـك



وتقديـسـه الـلـه تعظـيـم ـفـي اـلـدين روح ـمـع تتماشى
. ثم صفاته تعظم التي القرآن من اليات وحب وحبه

به قام ما إقرار في هذا الشريف الحديث جاء ذلك بعد
الـلـه بـحـب بـهـا يـجـازى ـسـنة فعـلـه واعتـبـار الصحابي

الـحـديث ـفـي ذـكـر أن ـسـبق لـمـا مكمل وهذا له تعالى
34.
رسول أن عنه الله رضي )15( عامر بن عقبة عن- 91
قال: وسلم عليه الله صلى الله

: قل قط مثلهن ُيَر لم الليلة هذه ُأنزلت آيات تر ألم" 
."الناس برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ

 مسلم رواه
لـيـس القرآن في آيات من مجموعة أو آية كل إن حقا
لهن ليس استعاذةا سورتا السورتان فهاتان مثيل لها

مثـيـل لـهـن الـعـرب يـعـرفا وـلـم كله القرآن في مثيل
وبفضــل والرقية بالستعاذةا اخآتصتا وقد كلمهم في

كبير.
قال قال عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن- 92

وسلم:  عليه الله صلى الله رسول
اب به دعي إذا الذي العظم الله اسم"  هـذه فـي أج

ّلُهّم ُقِل { : الية ِلَك ال ؤلِك َما ؤلُم ِتي ا ؤؤ ؤلَك ُت ؤلُم ُء َمن ا ـا َتـَش
َتنِزُع ؤلَك َو ؤلُم ُء ِمـّمـن ا ُتـِعـّز َتـَشـا ُء ـَمـن َو ُـتـِذّل َتـَشـا ـَمـن َو
ُء َيِدَك َتَشا ؤيُر ِب ؤلَخ ّنَك ا َلى ِإ ؤيٍء ُكّل َع .")16(َقِديٌر} َش

 الطبراني رواه
الجنة دخآل حفظها من اسما وتسعون تسع تعالى لله

ـأمر بما والعمل استظهارها هو السماء تلك وحفظ ـت
الـلـه أخآـفـى وـقـد تجلـيـات من به تأمر بما والتلبس به

ـفـي ورد وـقـد العـظـم اسمه السماء تلك بين تعالى
مواـضـع إـلـى إـشـارات أخـآـر أحاديث وفي الحديث هذا

أـسـمائه بـيـن أو الكرـيـم الـقـرآن ـفـي العـظـم السم
كــثيرا العظم السم في العلماء اخآتلف . وقد تعالى

فصيح         )15( والفقه بالفرائض عالما كان الجهمي عامر بن عقبة
رضي           عثمات عهد عن القرآن جمع من أحد وهو شاعرا اللسان

معاوية      . خآلفة في مات عنه الله

الية      )16( عمران آل  .26سورةا



اللـيـالي بـيـن الـقـدر كليـلـة تعالى الله أخآفاه مما وهو
ـر ـر العـش ـن الواخـآ ـان ـم ـاعة رمـض ـة وـس ـوم الجاـب ـي
. الجمعة
أجاب به الله دعي إذا الذي السم هو العظم والسم
الخآرى هي مذكورةا الحسنى تعالى الله أسماء . وكل

. أيضا القرآن في

َذا ِإ َيِت َف ُةا ُقِض َتِشُروا الّصلَ ؤرِض ِفي َفان ل
َ َتُغوا ا ؤب ؤضِل ِمن َوا ّلِه َف ُكُروا ال ؤذ ّلَه َوا ال

ِثيًرا ؤم َك ُك ّل ِلُحوَن ّلَع ؤف ُت
َذا الجمعة بصلةا المر بعد تعالى الله قال فقد ِإ َيِت { َف ُةا ُقِض َتِشُروا الّصلَ َفان
ؤرِض ِفي ل

َ َتُغوا ا ؤب ؤضِل ِمن َوا ّلِه َف ُكُروا ال ؤذ ّلَه َوا ِثيًرا ال ؤم َك ُك ّل ِلُحوَن ّلَع ؤف } سورةا ُت
 .10 الية الجمعة



التاسع الباب
به والرقبة القرآن تلوةا على الجر

: دخـآـل قال عنه الله رضي الله عبد بن جابر عن- 93
يـقـرأون ـقـوم ـفـإذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
قال:  القرآن

َتَغوا القرآن إقرأوا"  أن قـبـل من وجل عز الله به واب
ول َيتعَجـلــونه الـَقــدِح إقاـمــة ُيقيـمــونه ـقــوم ـيــأتي

.َيتأّجلونه"
داؤد وأبو أحمد المام رواه

غير القرآن بتلوةا يبتغي من فكأن للشرب آنية القدح
ـشـهواته لـشـباع آنـيـة القرآن يستخدم كمن الله وجه
الـشـهرةا أو الـمـال اكتـسـاب أو ـشـراب أو طـعـام ـمـن

والسمعة. 
ـمـّر أـنـه عنه الله رضي )1( حصين بن عمران عن- 94

َترَجَع ـسـأل ثم يقرأ قاصّا على ـسـمعت قـال ثـم َفاسـ
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول

ُء فإنه به الله فليسأل القرآن قرأ من"  أقوام سيجي
."الناس به يسألون القرآن يقرأون

وحسن الترمذي رواه
ـبـالقرآن الـسـتجداء ـعـن واـضـح نهي القرآن هذا في

أنـزل لـذلك . فما بالقرآن الدنيا عرض الناس وسؤال
الـهـدى ـمـن وبيـنـات للـنـاس ـهـدًى أنزله بل كتابه الله

الـلـه يـسـأل أن المسلم وعلى ورحمة ونور والفرقان
ّنا قول هو والسترجاع بالقرآن وحده ـه إ ـا لـل ّـن ـه وإ إلـي

.راجعون
كـنـا ـقـال عـنـه الله رضي الخدري سعيد أبي عن- 95
َنَزلنا لنا مسيٍر في ـسـيد إـبـن فـقـالت جارـيـة فجاءت َف

رجـل معـهـا فـقـام ؟ راٍق معـكـم فهـل )2( سليم الحي

رجل         عمران  )1( وكان خآيبر عام أسلم الخزاعي حصين ، فاضلبن
سنة      وتوفي بالكوفة قاضيا ّين بالبصرةا   .52ُع هـ

لدغته         سليم  )2( قد وكان مريض أي الضداد كلمات أو حيةمن
عقرب .



ُه ـه صلى للنبي فذكر فبرَئ القرآن بأم َفَرقا ـه الـل علـي
فقال: وسلم

َية؟" أنها يدريه وما"  .ُرق
البخاري رواه

ـوا ـقـد القافلة أن أخآرى رواية في الحديث وتتمة طلـب
طـلـب أن بـعـد لكنـهـم فأبوا الحي أصحاب يضيفهم أن

أـجـرا ذـلـك على الصحابي طلب اللديغ يرقوا أن منهم
ـا الحي سيد ابن برئ أن بعد الغنم من أجره فأخآذ فلـم
ـر ـك ذـك ـبي ذـل ـلى للـن ـه ـص ـه الـل ـلم علـي ـال وـس ":  ـق

ٍم منها لي واضِربوا أهدي ما في شاركوني أي " ِبسه
للديغ. رقيته على أجر من الرجل إلى
ـبرئ أو يـشـفي الذي هو ليس وجل عز الله كتاب إن ـي

ؤو{ :  تعالى الله قال شيء كل بيده الذي هو فالله ـ َـل َو
ًنا َأّن َءا ؤر ؤت ُق ّيَر َـبـاُل ِـبـِه ـُسـ ؤلِج ؤو ا ؤت َأ ّطـَعـ ؤرُض ِـبـِه ُق ل

َ ؤو ا َأ

ّلَم َتى ِبِه ُك ؤو ؤلَم ّـلـِه َـبـل ا ؤـمـُر ّل َل ـفـي  . ـهـذا)3(}  َجِميـًعـا ا
القرآن هذا في أودع قد تعالى الله فإن نفسه الوقت
تلوةا ـصـادفا إذا بحـيـث َجـّمـة وبرـكـات أسرارا الكريم
ـبـرئ ـمـؤمنين أشخاصا قبل من معين وقت منه شيء

َـنـّزُل { : تـعـالى ـقـال كما السقيم وشفي المريض ُن َو
َءاِن ِمَن ؤر ؤلُق ٌء ُهَو َما ا ؤحـَمـٌة ِشَفا ِنيَن َوَر ؤؤِم ؤلـُمـ َ ّل ُد َول َيِزـيـ

ِلِميَن ّظا ّ ال .)4(} خَآَساًرا ِإل
ّـكـده بالتجرـبـة فاـئـدته ثبـتـت نفـسـي علج والرقـيـة وأ

ـأثيره ينحـصـر ول المـحـدثون والطباء النفس علماء ـت
ـى ذلك يتعدى بل النفسية المراض على ـراض إـل الـم

ـتي العـضـوية ـود اـل ـبابها تـع ـى أـس نفـسـية أـسـباب إـل
ـالرعب ـوفا ـك ـا والـخ ـتي أشــبهها وـم ـاج اـل ـى تحـت إـل
والـضـطراب القـلـق ودـفـع المرـيـض لنـفـس طمأنينة
الدواء في أودع فمن ذلك في غرابة ول عنه النفسي
ـرارا ـب أـس ـى لتغـل ـراض عـل ـية الـع ـن المرـض ـم وـم ـث
مـشـابهة أـسـرارا أودع ـقـد وعل جل نفسه هو الشفاء

وـفـي عـبـاده ـمـن الـصـالحين وـلـدى وكلـمـه كتابه في

الية   سورةا  )3(  .31الرعد

الية   سورةا )4(  .82السراء



ـه الزمان من المخصوصة المباركة الوقات الـمـر ولـل
جميعا.

ـقـال ـقـال عنهـمـا الـلـه رضي عباس بن الله عبد - عن96
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

.الله" كتاُب أجرا عليه أخآذتم ما أحق إن" 
البخاري رواه
: الـعـارفين بـسـتان كتاب في السمرقندي الليث أبو قال

عوضــا به يأخآذ ول للحسبة أحدها أوجه ثلثة على التعليم
ّلم أن والثاني ّـلـم أن والـثـالث بالجرةا يع . ـشـرط بغـيـر يع

الهدية. قبل إليه ُأهدي فإن
السلم. عليهم النبياء عمل وهو مأجور فالول
يـجـوز ل المتـقـدمون أـصـحابنا قال:  فيه مختلف والثاني

وسلم: عليه الله صلى لقوله
ّلغوا"  ّني ب يجوز المتأخآرين من جماعة وقال"  آية ولو ع

للحـفـظ الـجـرةا يـشـارط أن للمعـلـم والفـضـل وقالوا… 
ل أـنـه أرـجـو الـقـرآن لتعلـيـم ـشـارط ـفـإن الكتابة وتعليم

إليه. واحتاجوا ذلك توارثوا قد المسلمين لن له بأس
الله صلى النبي لن جميعا قولهم في فيجوز الثالث وأما
ّلما كان وسلم عليه ولحديث الهدية يقبل وكان للخلق مَع

الـنـبي وـكـان ُجعل ـلـه وجعـلـوا بالفاتـحـة رـقـوه لما اللديغ
ـه ـصـلى ـه الـل ُـكـم ـلـي واـضـربوا"  وـسـلم علـي فيـهـا مَع

ٍم" .)5(بسه
ـقـرره لـمـا الـسـابق اللديغ لحديث تكملة الحديث هذا لعل

أن بـعـد بالفاتـحـة رـقـى اـلـذي أجر من الكل في الصحابة
الرقـيـة اـحـترافا . أما جعل له يجعلوا أن على معهم اتفق

الـلـه رـسـول عـنـه نـهـى ـمـا فـهـذا الكـسـب ابتغاء بالقرآن
.94  و93 السابقة الحاديث في وسلم عليه الله صلى

صلى النبي كان قالت عنها الله رضي عائشة - عن97
نفســه علــى يقــرأ اشــتكى إذا وســلم عليــه اللــه

َينُفُث بالمعوذتين ّد فلما و علـيـه أـقـرأ كـنـت وجعه اشت
ِتها. رجاء بيده وأمسح َك بر

 الثلثة رواه
ـفـإن للرقـيـة الحاـجـة شدةا على دليل الحديث هذا في
ـن يرجو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان ـه ـم الـل

صفحة       البرهان  )5( الول الجزء القرآن علوم  .457في



مــن غيــره بــال فمــا المعــوذتين بقــراءةا الشــفاء
عـلـى دلـيـل الـحـديث وـفـي ذـلـك يرـجـون ل المسلمين

فكانت منه أفضل هو لمن المفضول من الرقية جواز
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ترقي عنها الله رضي عائشة
ـه ـذلك وترـجـوا الـعـالمين ـسـيد وـهـو وـسـلم علـي أن ـب

يده. بمسح بركاته بعض يصيبها
عند كنت قال عنه الله رضي )6( كعب بن أبي - عن98

ـيـا فـقـال أعراـبـي فـجـاء وـسـلم عليه الله صلى النبي
ـبـه ـقـال ؟ وجـعـه ـمـا ـقـال وجع وبه أخ لي إن الله نبي
ِتني قال َلَمٌم َذه ـيـديه بـيـن فوـضـعه ـبـه فأ الـنـبي َفـَعـَو

ـات وأربع الكتاب بفاتحة وسلم عليه الله صلى ـمـن آـي
ؤم:  اليتين وهاتين )7( البقرةا سورةا أول ُك َلُه َلٌه ِإ ٌد ِإ َواِح

)9( البقرةا سورةا آخآر من آيات وثلث الكرسي وآية )8(

َد )10( عمران آل من وآية ّلُه َشِه ّنُه ال َ َأ َلَه ل ّ ِإ وآية ُهَو ِإل
ُـكـُم ِإّن )11( رافاالـعـ ـسـورةا من ّب ّـلـُه َر ـسـورةا وآخـآـر ال

َلى )12( المؤمنين َتَعا ّلُه َف ِلُك ال ؤلَم ؤلَحّق ا سورةا من وآية ا
ّنُه )13( الجن َأ َلى َو ّد َتَعا َـنـا ـَجـ ّب أول ـمـن آـيـات وعـشـر َر

الحشر سورةا آخآر من آيات وثلث )14( الصافات سورةا

أصحاب         أبي  )6( من كان القراء سيد النصاري كعل العقبةبن
كلها     . والمشاهد بدرا وشهد الثانية

َتاُب   : اليات  )7( ِك ؤل ا ِلَك َذ ُنوَن..    . الم ؤؤِم ُي قوله إلى

 .163 الية  )8(
  

)9(   ..         : إلى    ؤرِض ل
َ ا ِفي َوَما الّسَماَواِت ِفي َما ّلِه ّل تعالى قوله من

السورةا  . آخآر

 .18الية   )10(

 .54الية   )11(

 .118و  117و  116اليات   )12(

 .3الية   )13(

)14(        ..    : ِطَف    خَآ ؤن َم ِإلّ قوله إلى َصّفا َوالّصاّفاِت تعالى قوله من
َثاِقٌب    . ِشَهاٌب َبَعُه ؤت َأ َف ؤطَفَة ؤلَخ ا



ؤل و )15( ّلُه ُهَو ُق ٌد ال ـكـأنه الرـجـل فقام والمعوذتين َأَح
قّط. يشك لم

حسن بسند المسند زوائد في أحمد بن الله عبد أخآرجه
رسول اخآتارها آيات الحديث هذا في المذكورةا اليات

اخآـتـص وـقـد رقـيـة لتـكـون وـسـلم عليه الله صلى الله
الخاصية. بتلك اليات تلك تعالى الله
واـسـتعمال الـتـداوي مع تتعارض ل بالقرآن الرقية إن

أـمـر وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول إن بل الدواء
اـلـدواء وـقـع ـفـإذا دواء داء لـكـل إن: "  وـقـال باـلـدواء

ول )16( " تـعـالى الـلـه ـبـإذن المرـيـض ـبـرئ الداء على
علـيـه الـلـه كـتـب ـقـد اـلـذي اـلـداء ـهـو واحد لداء شفاء
وموته. النسان أجل حلول

صلى النبي كان قالت عنها الله رضي عائشة - عن99
جمـعـة ليـلـة ـكـل فراـشـه إلى أوى إذا وسلم عليه الله

ؤل فقرأ فيهما َنَفَث ثم كفيه ؤل َأَحد اللُه ُهَو ُق ُذ وُق َأُعــو

َلِق ِبَرِب ؤل الَف ُذ وُق ّناِس ِبَرِب َأُعو ـمـا بهـمـا يمـسـح ثم ال
ـه رأسه على بهما يبدأ جسده من استطاع ـا ووجـه وـم

مرات. ثلث ذلك يفعل جسده من أقبل
 البخاري رواه

ـبـن ـعـروةا عن والدارمي داؤد وأبو الترمذي أخآرج كما
ـشـيئا علمـنـي الـلـه رـسـول ـيـا ـقـال أنه أبيه عن نوفل
ؤل إقرأ" :  فقال فراشي إلى أويت إذا أقوله ُيـَهـا َيا ُق َأ

َكاِفُرون .الشرك" من براءةا فإنها ال
ـعـن كناـيـة الجـسـد عـلـى والمـسـح الـيـدين في النفث

ـي ولـيـس الجسد على وتوزيعها الدعاء بركات جمع ـف
حـصـر ذـلـك مثل لكن باليدين يجمع أو يمسح ما الدعاء

وـقـت ـفـي الـجـوارح لفـعـال واـسـتجماع للفـكـر ـفـي
مرـكـزا وقـتـه طيـلـة النـسـان يكون لكي نفسه الدعاء
اـلـدعاء برـكـات أن كـمـا اـلـدعاء عـلـى وجوارحه بفكره

)15(           : ؤيِب    ؤلَغ ا ِلُم َعا ُهَو ِإلّ َلَه ِإ لَ ّلِذي ا ّلُه ال ُهَو تعالى قوله من
السورةا ..    . آخآر إلى َدةِا َوالّشَها

الله        .  )16( عبد بن جابر عن وأحمد مسلم رواه



الجســد ومسح نفثه فإن وبذلك النسان نفس تخالط
أعلم. والله كله الجسد على البركات لتلك توزيع
الـلـه رـسـول قال ، قال )17( أوس بن شداد - عن100
: وسلم عليه الله صلى

كـتـاب ـمـن سورةا فيقرأ مضَجَعُه يأخآذ مسلم من ما" 
ّـكـَل إل تعالى الله َـكـا ـبـه الـلـه َو َل يقرـبـه فل يحفـظـه َم

.هّب" متى َيهّب حتى يؤذيه شيء
 والترمذي أحمد أخآرجه

ملئـكـة ـحـرفا ولـكـل ـبـل كلمة أو سورةا أو آية لكل إن
الكلـمـة أو الـيـة أو الـسـورةا تـلـك يـخـدمون مختـصـون

بـهـا الله أوكل ما لتنفذ الملئكة تلك تنزلت تلها فمن
أو عـنـه للـشـياطين منع أو للقارئ حفظ من مهام من

الـنـار من بالوقاية يبشرونه أو الكفر أو الشر من حرز
علـيـه الـلـه كـتـب ـقـد ـكـان إن اليـمـان عـلـى والـمـوت

الناس عامة بها يحس ل الخواصا . وهذه حينئذ الموت
عـلـى وـهـو يـشـاء وـمـتى يشاء من أسراره يودع فالله
بـسـبب الـجـزم يـسـتطيع أـحـد . فل ـقـدير ـشـيء ـكـل

من قارئها وعصمة الجمعة يوم الكهف سورةا تفضيل
ـعـن ُأـثـرت اـلـتي والـسـور اليات من غيرها أو الدجال
تردـنـا أـمـور فـهـي وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول

الـلـه ـمـن الثواب بها ونرجو وسلم عليه الله صلى منه
ـي آتنا .. ربنا الدنيا أمور وإصلح القيامة يوم تعالى ـف
النار. عذاب وقنا حسنة الخآرةا وفي حسنة الدنيا
العالمين. رب لله الحمد أن دعوانا وآخآر

ؤم{  َل ؤأِن َأ ّلِذيَن َي ُنوا ِل ؤخَشَع َأن َءاَم ؤم َت ُبُه ُـلـو ؤكِر ُق ّلـِه ِـلـِذ ال
ؤلَحّق ِمَن َنَزَل َوَما َ ا ُنوا َول ُكو ّلِذيَن َي ُتوا َكا َتاَب ُأو ِك ؤل ِمن ا
ؤبُل َطاَل َق ؤيِهُم َف َل ُد َع َلَم ؤت ا ؤم َفَقَس ُبُه ُلو ِثيٌر ُق َك ؤم َو ـ ؤنـُه ّم

.)18(} َفاِسُقوَن
العظيم الله صدق

ثابت            )17( بن حسان أخآي ابن الخزرجي ثابت بن أوس بن شداد
     . وتوفي      ، حمص شداد سكن بأحد واستشهد بدرا أبوه شهد

عام        المقدس ببيت ودفن معاوية أيام ابن   58بفلسطين وهو هـ
سنة   . وسبعين خآمس

الية     )18( الحديد  .15سورةا
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