
  

  

   تزكية النفوسسلسلة                     
  

  

  تحفة األقران 

  بفضل القرآن 
  

  تأليف

  العبد الفقیر إلى عفو ربھ 

  أبي أنس

  ماجد إسالم البنكاني
  حقوق الطبع والرتمجة لكل من يريد طبعه وتوزيعه جماناً 

  

  
  

  
  

نيه والعمل بـه فـإن مل واملطلوب من القرآن هو فهم معا: سالم ابن تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإل

 ) .٢٣/٥٥(جمموع الفتاوى  .تكن هذه مهة حافظه مل يكن من أهل العلم والدين 



  ٣

 
  

إنَّ احلمَد هللا حنَمُده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن 

 وأشهد أّن ال .مضّل له ، ومن ُيضلل فال هادي لهسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال 

  .وأشهد أّن حممداً عبده ورسولُه، إله إالّ اهللاُ وحده ال شريك له

   
   

     
    آل عمران. 

  
   

    
   
   

   
   
  
     

     النساءسورة 

  
   
    

   
    

    

      
.  

   :أما بعد       

وإن شر األمور  ،وخري اهلدى هدي حممد  ، فإن خري الكالم كالم اهللا تعاىل

  . وكل ضاللة يف النار، وكل بدعة ضاللة ، وكل حمدثة بدعة  ، حمدثا�ا



  

  

  ٤

وأمت علينــا النعمــة  ، وأعظــم لنــا املنَّــة ، احلمــد هللا الــذي مــنَّ علينــا بــنعم كثــرية

أن أرســل إلينــا رســوالً كرميــاً رحيمــاً  رمحتــهو مــن حكمتــه  وكــان ،بإكمــال هــذا الــدين

ارج الكمـال ومحيـد اخلصـال، أخذ بنواصي األمة إىل سبيل اهلدى وحدا �ـا حنـو مـد

ورغــب بــاألقوال واألفعــال، ملــن أراد اجلنــة دار املقامــة واالســتقرار، فمــا مــن خــري إال 

ودل أمته عليه، وما من شر إال وحذر أمتـه منـه، ومـن مجلـة اخلـري الـذي دلنـا عليـه، 

الثواب يف األقوال واألفعال منها مـا يكـون واجبـاً، ومنهـا مـا يكـون مسـتحباً، ومنهـا 

هم ايعـة احلـال متفـاوتون يف مهمهـم وقـو ا يكون مباحاً، والناس يف أصل اخللقة وطبم

ومن أعظم هذه الطاعات مدارسة القرآن الكرمي قـراءًة وتـدبراً  وإقباهلم على الطاعة،

  .وحفظاً وتعلماً وعمالً 

فعلــى املســلم أن يســتثمر وقتــه يف طاعــة اهللا عــز وجــل وأن يغتــنم شــبابه قبــل  

نعمتـــان : "بـــل مرضـــه وفراغـــه قبـــل انشـــغاله كمـــا قـــال املصـــطفى هرمـــه وصـــحته ق

  ).٦٤١٢(رجه البخاري يف كتاب الرقاق برقمأخ".الصحة والفراغ:مغبون فيهما كثري من الناس

اهللا علـى أشـرف  ه، خري كتاب أنزلبني احلق والباطل الكرمي الفصل إن القرآن

فهـــو  ،هـــا وأكملهـــابأفضـــل الشـــرائع وأمسحإىل خـــري أمـــة أخرجـــت للنـــاس ، رســـول 

، وينقلهم من الضالل والكفـر واملعاصـي للناس عامة، وللمتقني خاصة هدًى ورمحه

  . إىل نور اإلميان والعلم والتقوى واجلهل

ه قيض له من العلماء من يفسره ويبلغوقد يسر اهللا تبارك وتعاىل هلذا القرآن و     

  .  للناس بألفاظه ومعانيه ، وأحكامه 

الكتـاب هـذا  ن على الـرب والتقـوى أحببـت أن أصـنف، والتعاو فمن باب التناصح

راجيـاً ، قرآن الذي هـو مـن أجـل وأفضـل الـذكر فضل قراءة ال الذي حيوي بداخل طياته

كــون زاداً ملــن أراد أن يغتــنم وقتــه ويتــزود للعقبــة ي ســبحانه التوفيــق والســداد، وأن مــن اهللا



  ٥

 لإلنسـان ولـيسالدنيا ملهية مشغلة، الكؤود، فإن العمر ساعات تنقضي وأيام تنصرم، و 

  .واهللا املوفق  . إال عمله الصاحل منها

    



  

  

  ٦

  متهيد

   ارآن

معــىن الُقــرآن معــىن الـــجمع، : قــال ابــن منظــور  .مبعــىن مجــع أو تــال : القــرآن       

، َأي قُرآنـهِإنَّ علــينا َمجْعـه و : ىوقولـه تعالــ. ومسي قـُْرآناً ألَنه جيمع السُّـَور، فــَيُضمُّها

  . ◌ُ  ، َأي ِقراَءَتهقـَرَْأنَاُه فاتَّبْع قـُْرآنَهُ  ، فَِإذاَعه و ِقراَءَتهمجَْ 

 .فــِإذا بـــيـَّنَّاه لــك بــالقراءة، فاْعَمــْل مبــا بَـــيـَّنَّاه لــك :قــال ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا

  ).١/١٢٨(لسان العرب.َمجَْعُته وَضَمـْمُت بعَضه إِلـى بعض: قـَرَْأُت الشيَء قـُْرآناً و 

وميكــن أن يكــون مــن مجــع مبعــىن اســم املفعــول أي مبعــىن جممــوع ألنــه مجــع يف الصــاحف 

١(.مجع القرآن ، فالقرآن إذن جمموع  والصدور ، وهلذا يقال إن أبا بكر 
( 

ـــزل علــى رســوله حممــد   وخــامت أنبيائــه علــيهم  والقــرآن هــو كــالم رب العــاملني املن

   :قـــــــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــــــاىل الصـــــــــــــــــــالة والســـــــــــــــــــالم،

  

    .

  :وقـــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــاىل .األنســـــــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــــورة 

   
   

   . 

  .واآليات يف ذلك كثرية  ،االسراءسورة 

، ومل أمجـع عليـه املسـلمون، وقـد املختـوم بسـورة النـاسورة الفاحتـة والقرآن املبـدوء بسـ

، وقـد زادوا فيـه بعـض السـور لذين ادعوا أن القرآن نـاقص وحمـرفيشذ إال الرافضة ا

  .واآليات 

                                                           
  ) .٥١ص(شرح أصول يف التفسري للشيخ ابن عثيمني )  (١



  ٧

  .والذي ينكر حرفاً واحداً من القرآن يكون كافراً 

 أي القـرآن –والذي أمجع عليـه املسـلمون " :لشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىلقال ا

م اهللا عزوجــل فمــا بــني هــاتني الســورتني كلــه كــال أولــه الفاحتــة وآخــره ســورة النــاس -

؛ ألنــه مكــذب هللا ه حرفــاً واحــداً فإنــه يكــون كــافراً مــن أنكــر منــ: حــىت قــال العلمــاء

؛ ألن للهــم إال مــا اختلفــت فيــه القــراءات، ااع املســلمني، حرفــاً واحــداً ورســوله وإمجــ

احلـــرف ، حـــرف معنـــوي ال حـــرف تـــركييب يهـــا حـــذفبعـــض القـــراءات قـــد يكـــون ف

لكـــن هنـــاك حـــذف  حـــذفت مـــن القـــراءة الثانيـــة األلـــف ،الرتكيـــيب مثـــل ملـــك مالـــك

يكـــون بــدل الـــواو فـــاء حســـب القـــراءات، لكـــن هـــذا معنــوي قـــد حتـــذف الـــواو وقـــد 

 .قليل

، نا واحلمــد هللا ، حفظــه اهللا عزوجــلاملهــم أن القــرآن شــرعاً هــو هــذا الــذي بــني أيــدي

  .)١٦-١٥ص(عثيمني شرح أصول يف التفسري للشيخ ابن.اهـ....."ص والزيادة والتحريف حفظه من النق

    
  نزول القرآن

أول مـا نـزل يف ليلـة القـدر يف رمضـان ، قـال  نزل القـرآن الكـرمي علـى رسـول اهللا 

َلِة اْلَقْدرِ : اهللا تعاىل   ) .١(سورة القدر اآلية .ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه ِيف لَيـْ

   : اىلوقال تع

   
  

   
  

.١٨٥(البقرة اآلية سورة.(  

أول  مر رسول اهللا فكان ابتداء نزول القرآن يف ليلة القدر يف رمضان ، وكان عُ  

  . لى املشهور من أقوال أهل العلم ما نزل عليه القرآن أربعني سنة ع



  

  

  ٨

. وقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعطاء وسعيد بن املسيب وغريهم 

ومدح ) ١.(وهذه السن هي اليت يكون �ا بلوغ الرشد وكمال العقل ومتام اإلدراك

 اهللا : حيث قال جل يف عاله اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي بعد ما أنزله ،

 مث ر�م خيشون الذين جلود منه تقشعر مثاين متشا�ا كتابا احلديث أحسن نزل

 يضلل ومن يشاء من به يهدي اهللا هدى ذلك اهللا ذكر إىل وقلو�م جلودهم تلني

  . الزمرسورة .هاد من له فما اهللا

زل ـهذا مدح من اهللا عز وجل لكتابه القرآن العظيم املنو : يف تفسريه ابن كثريقال 

، اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشا�ا مثاين : قال اهللا تعاىل، رميعلى رسوله الك

اآلية تشبه اآلية : وقال قتادة ، يعين القرآن كله متشابه مثاين : قال جماهد 

مثاين ترديد القول ليفهموا عن ر�م تبارك : وقال الضحاك ، واحلرف يشبه احلرف 

  ) .٤/٥١(تفسري ابن كثري  ...وتعاىل

  :عبداهللا اجلار اهللا يف كتابه فضائل القرآن الكرميوقال الشيخ 

  من شهر رمضان املبارك والصحيح واهللا  ١٧إبتداء نزول القرآن هو ليلة

 . أعلم يف ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان 

  سنة  ١٢أشهر    و ٥يوماً و ١٣مدة النـزول يف مكة. 

  سنوات٩أشهر و ٩أيام و ٩مدة النـزول يف املدينة . 

  انتهاء النـزول هو قرب وفاة النيب  . 

    
  القرآن معجزة خالدة

                                                           
  ) .٣٢-٣١ص(شرح أصول يف التفسري للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل  ) (١



  ٩

لكـــل نـــيب معجـــزة واحـــدة أو أكثـــر ولكـــن هـــذه املعجـــزة والـــيت تكـــون ألي نـــيب مـــن 

فـإن لـه معجـزات كثـرية ومـن  األنبياء تذهب وتنتهي مبـوت النـيب؛ إال نبينـا حممـد 

إىل قيــام الســاعة، وحتــدى اهللا هــذه املعجــزات القــرآن الكــرمي ، فهــو املعجــزة اخلالــدة 

  :سبحانه وتعاىل به خلقه مجيعاً من اإلنس واجلـن أن يـأتوا مبثلـه فعجـزوا 

   
    

   
    

   

  . االسراء  .  

   : اداهم سبحانه وتعاىل بأن يأتوا بعشر سور من مثله فعجـزو حتمث 

   
  

   
     

     اهم أن يـــأتوا بســـورة مث حتـــد . هـــودســـورة

    : حــدة فعجــزواوا

  
   

    

 .  وقـال تعـاىل.البقـرةسـورة:      

  
  

    

    . ســــــــــــــــورة

، سـرار البديعـة، فيه اخلري الكثري ، والعلم الغزيـر ، واألفهو كتاب خالد مبارك .يونس

، دنيا واآلخــرة ســببها االهتــداء بــه، فكــل بركــة وســعادة تُنــال يف الــواملطالــب الرفيعــة



  

  

  ١٠

، وكـل شـقاوة وغـمٍّ وضـيق يف الـدنيا واآلخـرة سـببه هجـره وتـرك والتمسك به واتباعه

١(. التحاكم إليه
(  

    
  القرآنفضل 

احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَملَْ َجيَْعْل َلُه ِعَوَجا، احلمد هللا الذي 

جعل الكتاب تبيانًا لكل شيء، وهو الفارق الذي يفرق بني احلالل واحلرام، 

ورمحة  والسعداء واألشقياء، واحلق والباطل، وجعله سبحانه برمحته هدىً 

   : للمؤمنني، قال اهللا تعال

   
  

    
   

 .  سراءاإلسورة   

زل عليك يا حممد من ـيقول تعاىل ذكره ونن :قال اإلمام الطربي رمحه اهللا

ويبصر به من  ، من الضاللةو و شفاء يستشفى به من اجلهل القرآن ما ه

ألن املؤمنني يعملون مبا فيه من فرائض اهللا ، العمى هلم دون الكافرين به

  .)١٥/١٥٢(الطربي . اهـ.وحيلون حالله وحيرمون حرامه

يعين يف (كان جيمع بني الرجلني من قتلى ُأحد   أن النيب  ، وعن جابر        

  )٢(".فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد" أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟: "ولمث يق) القرب

  )٣(".خريكم من تعلم القرآن وعلمه: "قال عن النيب  ، وعن عثمان بن عفان     

                                                           
  .انظر حالنا مع القرآن اعداد القسم العلمي بدار الوطن )  (١

  .رواه البخاري) ١(

  ).٥٠٢٧(رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن برقم  )٢(



  ١١

القرآن شافع مشفع وما حل " :قال رسول اهللا : قال اهللا وعن جابر بن عبد

  )١(".ه خلفه ساقه إىل النارمصدق من جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعل

إن اهللا يرفع �ذا : " قال أن النيب ،  وعن عمر بن اخلطاب      

  )٢(".الكتاب أقواماً ويضع به آخرين

اهللا سبحانه وتعاىل يرفع ذكر الذين يعملون بالقرآن يف الدنيا والذين ال يعملون ف

  .به يكونون يف أدىن املنازل

جييء صاحب القرآن يوم : " قال  أن رسول اهللا ، وعن أيب هريرة 

  .القيامة فيقول القرآن يا رب حلِه فيلبس حلة الكرامة 

يا رب ارض عنه :  مث يقول .يا رب زده فيلبس تاج الكرامة :  مث يقول

  )٣(".اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة:  فيقال له .فريضى عنه 

القرآن طرفه بيد اهللا  أبشروا فإن هذا: " قال رسول اهللا : قال  وعن جابر

  )٤(".وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن �لكوا ولن تضلوا بعده أبداً 

من هم يا : قالوا ،إن هللا أهلني من الناس: "قال رسول اهللا : قالوعن أنس 

  )٥(".أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته: "رسول اهللا؟ قال

                                                           

  ).٤٣١٩( ، صحيح اجلامع برقم أخرجه ابن حبان والبيهقي يف شعب اإلميان عن جابر )٣(

وابــن ماجــة يف املقدمــة بــاب فضــل مــن تعلــم  ،)١٨٩٤(رواه مســلم يف كتــاب صــالة املســافرين بــرقم  )٤(

  ).٢١٨(القرآن وعلمه برقم 

   )٨٠٣٠(، صحيح اجلامع "صحيح اإلسناد: "رواه الرتمذي وحسنه وابن خزمية واحلاكم وقال) ١(

  ).٧١٣(أخرجه الطرباين عن جابر، السلسلة الصحيحة ) ٢(

، بــاب  ) ٢١٥(بــرقم  وابــن ماجــة ،بــاب فضــل املعــوذتني ،) ٨٠٣٠(بــرقم يف الكــربى رواه النســائي  )٣(

) ٢٠٤٦(يف املسـتدرك بـرقم واحلـاكم، )٢٦٨٨(يهقي يف شعب اإلميان فضل من تعلم القرآن وعلمه ، وال



  

  

  ١٢

ال حسد إال يف : "قال اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب وعن عبد

اثنني رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم �ا آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهللا ماالً 

  . الساعات:  اآلناء )١(".فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار

احلسد قسمان حقيقي وجمازي، فاحلقيقي متين زوال النعمة :  قال العلماء

األمة مع النصوص الصحيحة، وأما ا�ازي فهو  عن صاحبها وهذا حرام بإمجاع

الغبطة وهو أن يتمىن زوال النعمة اليت على غريه من غري زواهلا عن صاحبها فإن  

كانت يف أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي مستحبة واملراد 

  .ال غبطة حمبوبة إال يف هاتني اخلصلتني وما يف معنامها: باحلديث

. الســاعات وقــراءة القــرآن أفضــل مــن ســائر الــذكر . واآلنــاء. الغبطــة احلســد: قــالواو 

مـــن شـــغله القـــرآن عـــن مســـأليت أعطيتـــة أفضـــل مـــا أعطـــى "ففـــي احلـــديث القدســـي 

  .رواه الرتمذي وقال حسن غريب ".السائلني وفضل كالم اهللا كفضل اهللا على خلقة

    

  القرآن ھدایة للخلق ونجاة لھم

 افة، ودستورًا لألمةالكرمي ليكون هداية للخلق كأنزل اهللا تعاىل القرآن 

 : قال اهللا تعاىل .، ولن يهلك متسك به لن يضل بإذن اهللا تعاىل فمن
   

    

                                                                                                                                                   

والنـــذري يف الرتغيـــب  ،وقـــد روي هـــذا احلـــديث مـــن ثالثـــة أوجـــه عـــن أنـــس هـــذا أمثلهـــا : وقـــال احلـــاكم ، 

هــذا إســناد صــحيح رجالــه ) : ١/٢٩(وقــال صــاحب كتــاب مصــباح الزجاجــة  ،) ٢٢٠٩(والرتهيــب بــرقم 

  ).١٤٣٢( الرتغيب برقموصححه األلباين يف ، موثقون 

وأخرجــه مســلم يف   ،)٧٥٢٩(ويف كتــاب التوحيــد بــرقم ) ٧٣(أخرجــه البخــاري يف كتــاب العلــم بــرقم ) ٤(

  ).١٨٩٣و  ١٨٩٢و  ١٨٩١(كتاب صالة املسافرين برقم 



  ١٣

  
  

   

   . اإلسراء.  

أليس " :فقال خرج علينا رسول اهللا  :قال عن أيب شريح اخلزاعي و

إن هذا القرآن : "قال .بلى: قالوا ."تشهدون أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا؟

طرفه بيد اهللا، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن �لكوا بعده 

  ).٣٥( الرتغيب برقمصحيح ".أبداً 

، وهـو مرعـوب خـرج علينـا رسـول اهللا : قـال وعن أيب أيـوب األنصـاري

أطيعـوين مـا كنـت بـني أظهـركم، وعلـيكم بكتـاب اهللا، أِحلـوا حاللـه وحرمـوا : "فقال

  ).٣٨( برقم صحيح الرتغيب".حرامه

مــــررت يف املســــجد فــــإذا النــــاس  :قــــال األعــــور رثاعــــن احلــــ حــــديث ضــــعيف وورد

يــا أمــري املــؤمنني أال تــرى أن : فقلــت ،دخلت علــى علــيفــ ،خيوضــون يف األحاديــث

أمـا إين قــد  :قــال، نعـم :قلــت ؟وقـد فعلوهـا :قــال ،النـاس قـد خاضــوا يف األحاديـث

مــا املخـــرج منهــا يـــا : فقلــت، "أال إ�ــا ســتكون فتنـــة" :يقـــول مسعــت رســول اهللا 

م مــا فيــه نبــأ مــا كــان قــبلكم وخــرب مــا بعــدكم وحكــ ، كتــاب اهللا: "قــال، رســول اهللا

ومـن ابتغـى اهلـدى  ،جبـار قصـمه اهللا من تركه من ،وهو الفصل ليس باهلزل ،بينكم

وهـــــو الصـــــراط  ،وهـــــو الـــــذكر احلكـــــيم، حبـــــل اهللا املتـــــني وهـــــو ،يف غـــــريه أضـــــله اهللا

وال يشـــبع منـــه  ،وال تلتـــبس بـــه األلســـنة ،هـــو الـــذي ال تزيـــغ بـــه األهـــواء ،املســـتقيم

إذ  هـو الـذي مل تنتـه اجلـن ،تنقضـي عجائبـه وال، علـى كثـرة الـرد  خيلـقوال  ،العلماء

ومــن  ،مسعتــه حــىت قــالوا إنــا مسعنــا قرآنــا عجبــا يهــدي إىل الرشــد مــن قــال بــه صــدق



  

  

  ١٤

، "ومــن دعــا إليــه هــدى إىل صــراط مســتقيم ،ومــن حكــم بــه عــدل،  عمــل بــه أجــر

  )١.(خذها إليك يا أعور

عه قاده إىل إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتب: "قال اهللا بن مسعود عن عبدو 

رواه البزار  ".زخَّ يف قفاه إىل النار) أو كلمة حنوها(اجلنة، ومن تركه أو أعرض عنه 

   ).٣٩(موقوفاً على ابن مسعود، صحيح الرتغيب 
  .بالزاي واخلاء املعجمتني أي دفع:  زخ

لصدور من أمراض الشبهات شفاء ل وتعاىل والقرآن أنزله اهللا سبحانه

  .يقني والعلم ، وحيصل به الوالشهوات

   : قال اهللا تعال

    
   

   
  

 .  وقال تعاىل.يونسسورة :   

    
    
   

  
  

   
  

                                                           
قـال أبـو عيسـى هـذا حـديث ال نعرفـه  .بـاب مـا جـاء يف فضـل القـرآن،  )٢٩٠٦(رواه الرتمـذي بـرقم ) (١

جممــع  وقــال اهليثمــي يف ،)٣٣٣١(، والــدارمي بــرقمرث مقــالاوجــه وإســناده جمهــول ويف احلــإال مــن هــذا ال

يف ضــعيف  رمحــه اهللاأللبــاين  شــيخنا ، وقــالالطــرباين وفيــه عمــرو بــن واقــد وهــو مــرتوك) : ٧/١٦٤(الزوائــد

 ،لجمهـو  وإسـناده الوجـه هـذا مـن إال نعرفـه ال غريـب حـديث هـذا :عيسى أبو قال: )٥٤٤(الرتمذي برقم 

         . ضعيف جداً ): ٢٠٨١(، ويف ضعيف اجلامع برقم مقال احلارث ويف



  ١٥

   

  .  املائدةسورة .  

األحكام، والقصص، واملواعظ، واألمثال، : وحيتوي هذا القرآن الكرمي من        

  . وغري ذلك

، د اهللا ومعرفتــــه، بــــذكر أمســــاء اهللاومــــن كليــــات القــــرآن، أنــــه يــــدعو إىل توحيــــ

وأوصافه، وأفعاله الدالة علـى تفـرده بالوحدانيـة، وأوصـاف الكمـال، وإىل أنـه احلـق، 

ض كـل مــا ُعبــَد دعون مــن دونــه هـو الباطــل، ويبـني نقــوعبادتـه هــي احلـق، وأن مــا يـ

  .من دون اهللا من مجيع الوجوه

وصــــدقه ببيــــان إحكامــــه ومتامــــه  دعو إىل صــــحة مــــا جــــاء بــــه الرســــول حممــــد ويــــ

مــــن  وحســــن أحكامــــه ويبــــني مــــا كــــان عليــــه الرســــول ، وصــــدق إخباراتــــه كلهــــا 

الكمال البشري الذي ال يلحقه فيه أحٌد من األولني واآلخرين ويتحداهم بأن يأتوا 

١(.مبثل ما جاء به إن كانوا صادقني
(  

ضـرب األمثـال يف القـرآن يسـتفاد منـه :  تعـاىلرمحـه اهللا جلوزيـةابـن قـيم اقـال  :فائدة

ــــوعظ، التــــذكري:  أمــــور ــــار، والزجــــر، واحلــــث، وال وتقريــــب املــــراد  ، والتقريــــر، واالعتب

للعقــل كنســبة احملســوس  حبيــث يكــون نســبته ، وتصــويره يف صــورة احملســوس، للعقــل

علــى املــدح ، و ألجـررآن مشــتملة علــى بيـان تفــاوت اوقــد تـأيت أمثــال القـ، إىل احلـس

 وعلــى حتقيــق أمــر، تفخــيم األمــر أو حتقــريه ىوعلــ، وعلــى الثــواب والعقــاب، والــذم

  .)٤/٨١٥(بدائع الفوائد .اهـ.واهللا أعلم،  وإبطال أمر

    
  القرآن محفوظ بحفظ هللا

                                                           
  .للشيخ السعدي رمحه اهللا .أضواء وكليات من أصول التفسري )  (١



  

  

  ١٦

والقرآن حفظه اهللا تعاىل من التحريف والزيادة والتالعب فيه ، فهو سبحانه وتعـاىل 

حبفظــه ، خبــالف التــوراة واإلجنيــل مل يتكفــل اهللا تعــاىل حبفظهمــا فوقــع  أنزلــه وتكفــل

   .فيهما التالعب والتغيري 

    : قــــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىل

   

  .  سورة احلجر.  

وإنـــا لـــه  ،إنـــا حنـــن نزلنـــا الـــذكر وهـــو القـــرآن يقـــول تعـــاىل ذكـــره: قـــال اإلمـــام الطـــربي

مــن أن يــزاد فيــه باطــل مــا لــيس منــه أو يــنقص  نحلــافظو  قــال وإنــا للقــرآن ،حلــافظون

  .هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضهمنه ما 

    :قولـــــه: عـــــن قتـــــادةو 

   

  ، قـــــــــــال يف آيـــــــــــة أخـــــــــــرى :  

  .٤٢(ت اآليـــــــــــــــــةفصـــــــــــــــــل(، 

     والباطـــــــــــــــــــــــل إبلـــــــــــــــــــــــيس

   . فأنزلـــه اهللا مث حفظـــه . )٤٢( فصـــلت

ينـــــتقص منـــــه حقـــــا حفظـــــه اهللا مـــــن  فـــــال يســـــتطيع إبلـــــيس أن يزيـــــد فيـــــه بـــــاطال وال

  ) .١٤/٨(تفسري الطربي  .اهـ.ذلك

حفــظ الســنة كمــا  نه قــد، فــاهللا ســبحاكمــا يف اآليــة يشــمل القــرآن والســنةوالــذكر   

  .تكفل اهللا سبحانه وتعاىل حبفظ القرآن والسنة : أي ، حفظ القرآن 

   : قـــــال تعـــــاىل :قـــــال ابـــــن حـــــزم رمحـــــه اهللا تعـــــاىل

   

    ،وقـــــــال تعـــــــاىل : 
   



  ١٧

    

   

   . كمـا تعـاىل فـأخرب ،االنبيـاءسورة 

 ذكـــر خـــوف بـــال والـــوحي وحـــي كلـــه وســـلم عليـــه اهللا صـــلى نبيـــه كـــالم أن قـــدمنا

 كلــه وســلم عليــه اهللا صــلى كالمــه أن بــذلك فصــح، القــرآن بــنص حمفــوظ والــذكر

 اهللا حفــظ مــا إذ شــيء نــهم يضــيع ال أنــه لنــا مضــمون وجــل عــز اهللا حبفــظ حمفــوظ

 فللــه، كلــه إلينــا منقــول فهــو شــيء منــه يضــيع أن إىل ســبيل ال بــاليقني فهــو تعــاىل

 هللا ذلكـم هللا إىل فحكمـه شـيء مـن فيـه ختلفـتم ومـا{ تعاىل وقال أبدا علينا احلجة

 عليـه اهللا صـلى نبيـه كالم إىل يردنا تعاىل اهللا فوجدنا} أنيب وإليه توكلت عليه ريب

 إىل التنـازع عنـد يرجع أن بالتوحيد يقر مسلما يسمع فلم آنفا قدمنا ما على وسلم

 وجـــد عمـــا يـــأيت أن وال وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول علـــى واخلـــرب القـــرآن غـــري

 مســـتحال فعلـــه مـــن وأمـــا فاســـق فهـــو عليـــه احلجـــة قيـــام بعـــد ذلـــك فعـــل فـــإن فيهمـــا

، ذلــك يف عنــدنا شــك كــافر فهــو دو�مــا أحــد لطاعــة وموجبــا أمرمهــا عــن للخــروج

 عــن بلغـه مــن يقـول كــان راهويـه بــن إسـحاق أن املــروزي نصـر بــن حممـد ذكرنــا وقـد

 ومل كــافر فهــو تقيــة بغــري رده مث بصــحته يقــر خــرب وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول

 وإمنـا القـول �ـذا منفـردون أننـا جاهـل يظـن لـئال أوردناه وإمنا بإسحاق هذا يف حنتج

 اهللا صــلى اهللا رســول عــن عنــده صــح مــا خــالف اســتحل مــن تكفرينــا يف احتججنــا

 يؤمنـون ال وربـك فـال وسـلم عليـه اهللا صـلى لنبيـه خماطبـا تعاىل اهللا بقول وسلم عليه

 ويسـلموا قضـيت ممـا حرجـا أنفسـهم يف جيدوا ال مث بينهم شجر فيما حيكموك حىت

 أن أيقـنو  اآلخـر واليـوم بـاهللا وآمـن وحـذر عقـل ملـن كافيـة هـذه علي قال،  تسليما

 اإلنســـان فليفـــتش عليـــه الـــواردة وجـــل عـــز ووصـــيته إليـــه تعـــاىل ربـــه عهـــد العهـــد هـــذا

 خــرب كــل يف وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قضــاه ممــا نفســه يف وجــد فــإن نفســه



  

  

  ١٨

 اهللا صـلى اهللا رسـول عـن جـاءه ملـا مسـلمة غـري نفسـه وجد أو بلغه قد مما يصححه

 وأوجــد واستحســانه قياســه أو وفــالن نفــال قــول إىل مائلــة نفســه ووجــد وســلم عليــه

 مــــىت وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول دون أحــــدا فيـــه نازعـــت فيمـــا حتكـــم نفســـه

 مؤمنــــا لـــيس إنــــه احلـــق وقولــــه أقســـم قـــد تعــــاىل اهللا أن فلـــيعلم دونــــه فمـــن صـــاحت

 .اهــــ .ثالـــث قســـم إىل ســـبيل وال كـــافر فهـــو مؤمنـــا يكـــن مل وإذا تعـــاىل اهللا وصـــدق

  ) .١/٩٥(اإلحكام البن حزم 

وكمــا تكفــل اهللا ســبحانه وتعــاىل حبفــظ القــرآن تكفــل كــذلك بإبالغــه جلميــع 

البشــــر ، مــــن متســــك بــــه جنــــا، ومــــن ختلــــف عنــــه وهجــــره خــــاب وخســــر ، قــــال اهللا 

   :تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

  

    .١٧( القمر(.  

  .اهللا تعاىل بقراءتهفعلى املسلم أن يقرأه ويتعبد 

    
  المكي والمدني تقسیم القرآن

  : ينقسم القرآن إىل قسمني 

  .مكي  - ١

 .ومدين  - ٢

  .يف مكة وقبل اهلجرة إىل املدينة  ما نزل على النيب :  فاملكي

  .  بعد هجرته إىل املدينة  ما نزل على النيب : واملدين 

الب املخاطبني معاندون الغالب يف املكي قصر اآليات وقوة احملاجة ، ألن غ

  .مشاقون فخوطبوا مبا تقتضيه حاهلم 



  ١٩

أما املدين فبالعكس، فالغالب فيه طول اآليات وذكر األحكام مرسلة بـدون حماجـة 

؛ ألن حــاهلم مقتضــي ذلــك، اقــرأ آيــة الــدين يف ســورة البقــرة جتــد أ�ــا طويلــة ســهلة 

ــــــــــاظرة، وكــــــــــذلك يف ســــــــــورة املائــــــــــ  دة األســــــــــلوب لــــــــــيس فيهــــــــــا حماجــــــــــة وال من
  
   

  
  
  

  
  

  . املائدةسورة .  

اهللا عزوجـل والعقيـدة ، ال سـيما والغالب يف املكـي هـو تقريـر التوحيـد ، توحيـد 

فيمـــا يتعلـــق بتوحيـــد األلوهيـــة واإلميـــان بـــاليوم اآلخـــر ألن أكثـــرهم ينكـــر هـــذا ، 

 يقولــــــــــــون يف الرســــــــــــول عليــــــــــــه الصــــــــــــالة والســــــــــــالم أو يقولــــــــــــون يف حقــــــــــــه 
  
    
    

. ثويقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــون يف البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة       

   
  

  . اآليـــــــــــة  الصـــــــــــافاتســـــــــــورة

السـور املكيـة مقـررة هلـذا  فلـذلك جـاءت آيـات، فهم ينكرون هذا وهـذا ، )١٦(

  .؛ ألن احلال تقتضي ذلك املعىن



  

  

  ٢٠

وآداب  ب اجللــوس، فيــه تفصــيل العبــادات واملعــامالت وآداأمــا املــدين فبــالعكس   

التوحيــد والعقيــدة  ؛ ألن النــاس قــد اســتقر يف قلــو�مدخــول البيــوت ومــا أشــبه ذلــك

١(.التفصيل يف العبادات واملعامالت ، ومل يبق عليهم إالالسليمة
(    

    
  مھیمن على الكتب السابقة القرآن الكریم

، وجعلـــه احلمـــد هللا الـــذي أنـــزل علـــى رســـوله أفضـــل الكتـــب ، وهـــو القـــرآن الكـــرمي 

مهيمينــاً علــى كــل الكتــب الســماوية الســابقة ومصــدقاً هلــا ، كمــا جعــل أمتــه أفضــل 

ب ناسـخاً للكتـب السـابقة ، كمـا جعـل شـريعته ااألمـم ، وجعـل سـبحانه هـذا الكتـ

  .  ناسخة لكل الشرائع السابقة 

   : قـــال اهللا تعـــاىل

  
   

   

  . اآليـــــــــة  املائـــــــــدة ســـــــــورة

)٤٨( .  

  .االرتقاب واحلفظ : أي أمني ، وأصل اهليمنة :  مهيمن

قــال ابــن عبــاس الـــُمَهْيِمن الـــُمْؤَمتَُن،  :وفـــي الـــُمَهْيِمن مخســة أَقــوال:  ابــن منظــورقــال 

ـــُمَهيِمُن  :الكســائي وقــال ــْيِمُن  :وقــال غــريه هــو الرقـــيب، يقــال هيد،الشــال َهــْيَمن يـَُه

وُمَهْيِمنــاً علـــيه معنــاه وقـَبَّانـــاً  :َهْيَمنَــة ِإذا كــان رقـــيباً علــــى الشــيء، وقــال أَبــو َمْعَشـــرٍ 

ُمَهــيِمٌن فــي اَألْصــل ُمـَؤميٌِن، وهــو ُمَفـــْيِعٌل : وقائمـاً علـــى الُكتُـب، وقـــيل: علــيه، وقـــيل

  ) .١٣/٤٣٧(سان العرب ل .من اَألمانة

                                                           
  ) .٦١-٦٠ص(شرح أصول يف التفسري للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل )  (١



  ٢١

َوأَنـْزَْلَنـــا إِلَْيـــَك اْلِكَتـــاَب : قولـــه :  ابـــن عبـــاسعـــن  ابـــن جريـــر الطـــربيونقـــل اإلمـــام 

قاً ِلَمــــا بـَــــْنيَ َيَديْــــِه ِمــــَن اْلِكتَــــابِ  وراة وهــــو القــــرآن شــــاهد علــــى التــــ،  بِــــاحلَْقِّ ُمَصــــدِّ

كــان قبلــه مــن ه حيكــم علــى مــا  عليــه يعــين أمينــا عليــ واإلجنيــل مصــدقا هلمــا مهيمنــا

  )٦/٢٦٧(تفسري الطربي .الكتب

 :قـــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىل: ســــــــــــالم ابـــــــــــن تيميـــــــــــة رمحــــــــــــه اهللا تعـــــــــــاىلقـــــــــــال شـــــــــــيخ اإل
  

  
   

   

  .جعـــل ف )٤٨(اآليـــة  املائـــدة

حيكـم مبـا فيهـا ممـا مل ينسـخه فهـو ، واملهيمن الشـاهد احلـاكم املـؤمتن، منامهي القرآن

ِلُكـلٍّ َجَعْلنَـا ِمـْنُكْم ِشــْرَعًة  :وهلـذا قــال، يشـهد بتصـديق مـا فيهــا ممـا مل يبـدلو ، اهللا

َهاجاً  ١(.َوِمنـْ
(   

(ففــي الصــحيحني، واملســانيد هــذا، والســنن، وقــد ثبــت يف الصــحاح
٢

عبــداهللا  عــن )

روا لـه فـذك إن اليهـود جـاؤوا إىل رسـول اهللا : "أنه قال، هللا عنهمابن عمر رضي ا

ا جتـدون يف التـوراة يف شـأن مـ: "فقـال هلـم رسـول اهللا ، أن امرأة منهم ورجال زنيا

، كـذبتم إن فيهـا الـرجم: فقال عبـداهللا بـن سـالم، نفضحهم وجيلدون: قالوا، الرجم

ية الرجم فقـرأ مـا قبلهـا ومـا بعـدها فوضع أحدهم يده على آ ،فأتوا بالتوراة فنشروها

صــدق يــا : فقــالوا، فــإذا فيهــا آيــة الــرجم، فرفــع يــده، ارفــع يــدك: اهللا فقـال لــه عبــد، 

    ) .٢/٥٢(دقائق التفسري  ."فرمجا فأمر �ما النيب ، حممد 

                                                           
  . )٤٨( املائدة من اآليةسورة  ) (١

بـاب قـول اهللا تعـاىل يعرفونـه كمـا يعرفـون أبنـاءهم وإن فريقـا مـنهم ، )٣٤٣٦( أخرجـه البخـاري بـرقم)  (٢

         .ب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىنبا، )١٦٩٩(، ومسلم برقم نليكتمون احلق وهم يعلمو 



  

  

  ٢٢

، فقتلهــا حبجــر  يهوديـا قتــل جاريــة علـى  أوضــاح هلـاأن :"عـن أنــس بـن مالــك و 

فأشارت برأسها أن ، النأقتلك ف: فقال هلا، و�ا رمق يب فجيء �ا إىل الن: قال

: فقالــــــت، مث ســــــأهلا الثالثــــــة ، فأشــــــارت برأســــــها أن ال ، مث قــــــال هلــــــا الثانيــــــة، ال 

(".بني حجرين فقتله رسول اهللا ، وأشارت برأسها،نعم
١

(  

  :ويف هذا احلديث فوائد : قال اإلمام النووي : فوائد احلديث 

  .ملرأة وهو امجاع من يعتد به قتل الرجل با: منها  - ١

فــإن قتــل ، أن اجلــاين عمــدا يقتــل قصاصــا علــى الصــفة الــيت قتــل : ومنهــا  - ٢

 ، وإن قتل حبجر أو خشب أو حنومها قتل مبثله، بسيف قتل هو بالسيف 

 .ألن اليهودي رضخها فرضخ هو 

وهـذا ، ثبوت القصاص يف القبل بـاملثقالت وال خيـتص باحملـددات : ومنها  - ٣

  .ومجاهري العلماء ، وأمحد ، ومالك ، افعي مذهب الش

 .وجوب القصاص على الذي يقتل املسلم : ومنها   - ٤

وفائـــدة الســـؤال أن يعـــرف املـــتهم ، جـــواز ســـؤال اجلـــريح مـــن جرحـــك: ومنهـــا -٥

فــالقول قولــه مــع ميينــه وال يلزمــه ، ليطالــب فــإن أقــر ثبــت عليــه القتــل وإن أنكــر

شـــــــرح .اهــــــــ. ب اجلمـــــــاهريهـــــــذا مـــــــذهبنا ومـــــــذه، شـــــــئ مبجـــــــرد قـــــــول ا�ـــــــروح

 .)١١/١٥٧(النووي

هــذا والجيــوز ألحــد أن يقــرأ التــوراة أو اإلجنيــل ألجــل زيــادة يف العلــم أو مــا         

  .شابه ذلك، إال لرجل صاحب علم يقرأه لكي يرد عليهم أو يدعوهم إىل احلق 

وليس ألحد أن يرد على املخالف ، سواء كان من أهل البدع أو مـن أهـل الكتـاب 

  .يتفقه يف دينه، ألنه كيف حيارب وال يوجد عنده درع واقي  حىت
                                                           

بــاب ، ) ١٦٧٢(، مســلم بــرقم  بــاب إذا قتــل حبجــر أو بعصــا، ) ٦٤٨٣(أخرجــه البخــاري بــرقم )  (١

  . ل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت وقتل الرجل باملرأةثبوت القصاص يف القت
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  .والشبهات أخطر مرض على القلب 

فهــذا خــالف أن تكــون علــى بصــرية مــن دينــك، وهلــذا شــرط العلمــاء يف الــرد علــى امل

مــن  انطلقــت أنــا فانتســخت كتابــاً : حيــدث عــن نفســه فيقـول عمـر بــن اخلطــاب 

" ما هذا يف يدك يا عمـر: " رسول اهللا فقال ، أهل الكتاب مث جئت به يف أدمي

فغضــب رســول ، إىل علمنــا زداد بــه علمــاً ـيــا رســول اهللا كتــاب نســخته لنــ: قــال قلــت

أغضــب  فقالــت األنصــار، مث نــودي بالصــالة جامعــة، حــىت امحــرت وجنتــاه اهللا 

يــا : "فقــال ، فجــاءوا حــىت أحــدقوا مبنــرب رســول اهللا، الســالح الســالح نبــيكم 

ولقد أتيتكم ،  واختصر يل اختصاراً ، إين أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه أيها الناس

: فقلــت، فقمــتقــال عمــر ، "وال يغــرنكم املتهوكــون، فــال تتهوكــوا ،نقيــة  �ــا بيضــاء

األحاديـث املختـارة .مث نـزل رسـول اهللا ، رضيت باهللا ربـا وباإلسـالم دينـا وبـك رسـوال 

 .)١١٥(برقم

  .واهللا أعلم  وكان هذا يف بداية إسالم عمر 

أَُمتَـَهوُِّكــوَن أَنــتم كمــا " -قولــه -:قــال ابــن منظــور  .أي فــال تتحــريوا: فــال تتهوكــوا: قولــه

وَن ، تـََهوََّكِت الـيهوُد والنصارى؟ لقد جئتكم �ا بـيضاء نِقـيَّةً  قال أَبو عبـيدة معناه أَُمتَـَحريِّ

ــتم فـــي اإلِ  : وقـــيليعنـــي أَمتـحريون؟ ســيدهقــال ابــن و  ســالم حتـــى تْأخــذوه مــن الـــيهود؟أَن

 ) .١٠/٥٠٨(لسان العرب ."معناه أَُمتَـَردُِّدونَ 

    
  القرآن مثاني

، وذلــك أن مثــاين أخــرب اهللا ســبحانه وتعــاىل أن القــرآن الــذي أنزلــه علــى رســوله 

ـــار وحـــاهلم يف جهـــنم ومـــا أ عـــده هلـــم مـــن العـــذاب اهللا تعـــاىل عنـــدما يـــذكر أهـــل الن

ولـذات طف بذكر أهل اجلنة وذكر حاهلم وما أعد هلم مـن نعـيم ، مث يعوالعياذ باهللا

   : قــال اهللا تعــاىل. يف اجلنــة
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  .ــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــاىل . احلجــــــــــــــــــــــر     :وق

   
  

   
   

   
   

     
     

     

   . الزمر .  

عـاىل مـا أعـده ألعدائـه مـن األشـقياء الكـافرين بـه ت ملـا ذكـر: قال ابن كثري رمحـه اهللا 

وبرســله مـــن العـــذاب والنكـــال عطــف بـــذكر حـــال أوليائـــه مــن الســـعداء املـــؤمنني بـــه 

وهــذا معــىن تســمية القــرآن مثــاين ، وبرســله الــذين صــدقوا إميــا�م بأعمــاهلم الصــاحلة 

 ) .١/٦٣(تفسري القرآن العظيم  . على أصح أقوال العلماء

    
  آن الكریمجمع القر

  :كان جمع القرآن الكریم على ثالث مراحل 

، وكان يف هذه املرحلة االعتماد على يف عهد النيب  :المرحلة األولى

لذاكرة وسرعة احلفظ وقلة احلفظ أكثر من الكتابة ، وسبب ذلك هو قوة ا

رآن الكرمي، كأمثال ُأيب ، ووجد كثري من الصحابة الكرام من حفظ القالكتابة

 عنهم، اهللا بن مسعود ، وسامل موىل أيب حذيفة رضي اهللا، وعبدبن كعب

أي شيء يتيسر له من ُعُسب ، أو كتبها على وكان من مسع آية حفظها
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، أو رقاع اجللود ، وخلاف احلجارة ، وهي احلجارة امللساء تشبه العظم النخيل

  . ، وما شابه ذلك 

، وكان ذلك  الصديق يف عهد اخلليفة الراشد أيب بكر : المرحلة الثانیة

وكان السبب يف ذلك هو كثرة من قتل من  السنة الثانية عشرة من اهلجرة، يف

(القراء يف وقعة اليمامة
١

، وكان ممن قتل من القراء يف هذه املعركة سامل موىل )

  .بأخذ القرآن منهم  وهو أحد ممن أمر النيب  أيب حذيفة 

اهللا بــن عمــرو كنــا نــأيت عبــد: "قــال  ،رمحهــم اهللا تعــاىلعــن مســروق ، عــن شــقيق ف

لقــد  :فقـال ، اهللا بـن مسـعود ال بـن منـري عنـده فـذكرنا يومـا عبـدوقـ، فنتحـدث إليـه 

  مسعـت رسـول اهللا  أحبه بعد شـيء مسعتـه مـن رسـول اهللاذكرمت رجال ال أزال 

                                                           
كان سامل حيمل راية املهاجرين يف هذه الوقعة وهي وقعة أهل اليمامة ، وقال بعض املهاجرين لسامل )  (١

  .بئس حامل القرآن أنا إذاً : أختشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال : موىل أيب حذيفة 

واملراد بأهل اليمامة هنا من قتل �ا من الصحابة يف الوقعة : أهل اليمامة قال ابن حجر يف الفتح عن وقعة

ادعى النبوة وقوى أمره بعد موت النيب  صلى اهللا عليه  مسيلمة وكان من شأ�ا أن ، مع مسيلمة الكذاب

  ==ليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد عفجهز ، وسلم بارتداد كثري من العرب

وقتل يف غضون ذلك من ، أشد حماربة إىل أن خذله اهللا وقتله  فحاربوه ، صحابة كثري من ال  جيف دم== 

   " .وقيل أكثر، عمائة بس: قيل، الصحابة مجاعة كثرية 

أي اشــتد ، قــد اســتحر بســني مهملــة ســاكنة ومثنــاة مفتوحــة بعــدها حــاء مهملــة مفتوحــة مث راء ثقيلــة: قولــه

وهي نفس  حشي بن حرب رضي اهللا عنه حبربتهيلمة هو و والذي قتل مس. )٩/١٢(فتح الباري. اهـ. وكثر

، تقدم وحشي ملسـيلمة  ، عم رسول اهللا  احلربة اليت قتل �ا أسد اهللا ورسوله محزة بن عبد املطلب 

 .، وقتل من املسلمني قرابة سـتمائةفرماه �ا فأصابه فقتله ، وكان من مجلة من قُتل قريباً من عشرة آالف 

ودعاهم إىل اإلسالم فأسلموا عن آخرهم ،  جيش مسيلمة إىل القلعة فصاحلهم خالد  وجلأ الباقون من

وكان قد ُسـيب مـنهم مـن أدركـه قبـل الـدخول يف  احلصـن، ومـنهم املـرأة الـيت تسـرى �ـا علـّي بـن أيب طالـب 

  .فأجنبت له حممداً الذي يُقال له حممد بن احلنفية 
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وأيب ، ومعــاذ بــن جبــل، فبــدأ بــه، بــن أم عبــد امــن : أربعــة خــذوا القــرآن مــن: "يقـول

١(."وسامل موىل أيب حذيفة، بن كعب
( 

، وكان ممن أشار على أيب بكـر جبمع القرآن بسبب ذلك أمر أبو بكر الصديق 

  . الصديق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما 

ســل إيل أبــو بكــر مقتــل أر : "قــال أن زيــد بــن ثابــت ، عبيــد بــن الســباقفعــن     

إن عمـر أتـاين فقـال : قـال أبـو بكـر ، فإذا عمر بن اخلطاب عنـده، أهل اليمامة

وإين أخشـــى أن يســـتحر القتـــل ، إن القتـــل قـــد اســـتحر يـــوم اليمامـــة بقـــراء القـــرآن 

قلـــت ، وإين أرى أن تــأمر جبمـــع القــرآن، ء بـــاملواطن فيــذهب كثـــري مــن القـــرآنبــالقرا

فلـم ، هـذا واهللا خـري : قال عمـر ، كيف تفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا : لعمر 

، ورأيت يف ذلك الـذي رأى عمـر ، هللا صدري لذلكشرح ايزل عمر يراجعين حىت 

وقــد كنــت تكتــب ، إنــك رجــل شــاب عاقــل ال نتهمــك: قــال أبــو بكــر : قــال زيــد 

فــواهللا لـو كلفــوين نقــل جبـل مــن اجلبــال ، فتتبــع القـرآن فامجعــه الـوحي لرســول اهللا 

يفعله كيف تفعلون شيئا مل : قلت، ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن 

فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شرح اهللا صدري ، هو واهللا خري : قال ، رسول اهللا 

فتتبعــت القــرآن أمجعــه مــن ، صــدر أيب بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــاللــذي شــرح لــه 

ة حـىت وجــدت آخـر ســورة التوبـة مــع أيب خزميــ، العسـب واللخــاف وصـدور الرجــال 

اءَُكْم َرُســوٌل ِمـْن أَنـُْفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيــِه َلَقـْد َجـ: األنصـاري مل أجـدها مـع أحــد غـريه

أيب بكـر حـىت  عنـدفكانـت الصـحف ، حىت خامتة براءة  )١٢٨( التوبةسورة .َما َعِنتُّمْ 

                                                           
رواه مسـلم بـرقم  ،اقب سامل موىل أيب حذيفـة رضـي اهللا عنـه باب من، ) ٣٥٤٨( رواه البخاري برقم)  (١

  .، باب مناقي عبد اهللا بن مسعود ) ٢٤٦٤(
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أخرجــه البخــاري بــرقم ."حفصــة بنــت عمــر عنــد مث  ،عمــر حياتــه عنــد مث ، توفــاه اهللا

 .باب مجع القرآن، )٤٧٠١(

علــى ذلــك وعــدُّوه مــن حســناته ، حــىت قــال علــي  وقــد وافــق املســلمون أبــا بكــر 

أعظــم النــاس يف املصــاحف أجــراً أبــو بكــر ، رمحــة اهللا علــى : " بــن أيب طالــب 

 ) .٩/١٢(حسَّن إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح  " .أيب بكر هو أول من مجع كتاب اهللا

عـد م بأنـه يوإذا تأمل املنصف مـا فعلـه أبـو بكـر مـن ذلـك جـز : "قال ابن حجر رمحه اهللا

مـن سـن سـنة حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن  :لثبـوت قولـه، يف فضائله ويتوه بعظيم منقبته

(عمل �ا
١

  . فما مجع القرآن أحد بعده إال وكان له مثل أجره إىل يوم القيامة ، )

وقد كان أليب بكر من االعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يـرد علـى بـن الدغنـة 

  )١" .(اهللا ورسوله جواره ويرضى جبوار

                                                           
، يف صـدر النهـار  رسـول اهللا عنـدكنـا   :ة عن املنذر بن جرير عن أبيه قالعن عون بن أيب جحيف)  (١

ن مضــر بــل كلهــم مــن فجــاءه قــوم حفــاة عــراة جمتــايب النمــار أو العبــاء متقلــدي الســيوف عــامتهم مــ:  قــال

ملا رأى �ـم مـن الفاقـة فـدخل مث خـرج فـأمر بـالال فـأذن وأقـام فصـلى مث  فتمعر وجه رسول اهللا ، مضر 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  :فقال ،خطب ُهَما  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ِمنـْ

  ==َكِثرياً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً   رَِجاالً 

َمْت ِلَغــٍد واآليــة الــيت يف احلشــر ، )١(آيــة النســاء == يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا اتـَُّقــوا اللَّــَه َوْلتَـْنظُــْر نـَْفــٌس َمــا قَــدَّ

حـىت ، تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبـه مـن صـاع بـره مـن صـاع متـره   ،)١٨(آية  .ُقوا اللََّه َواتـَّ 

مث : قال، فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت : قال ، قال ولو بشق مترة 

، لــل كأنــه مذهبــة يته  حــىت رأيــت وجــه رســول اهللا ، تتــابع النــاس حــىت رأيــت كــومني مــن طعــام وثيــاب 

أن مــن غــري مــن ســن يف اإلســالم ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل �ــا بعــده : فقــال رســول اهللا 

من سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل �ا من بعده  يف اإلسالم ومن سن، ينقص من أجورهم شيء

ولـو بشـق متـرة أو   لصـدقةباب احلث على ا، )١٠١٦(رواه مسلم برقم  ."أن ينقص من أوزارهم شيءغري 

بــاب إمث مــن ، )٦٨٩٠(وروى البخــاري قريــب مــن هــذا املعــىن بــرقم  .كلمــة طيبــة وأ�ــا حجــاب مــن النــار 

  . دعا إىل ضاللة أو سن  سنة سيئة



  

  

  ٢٨

يف  يف عهد اخلليفة الراشد أمري املؤمنني عثمان بن عفان :  المرحلة الثالثة

السنة اخلامسة والعشرين ، وسببه اختالف الناس يف القراءة حبسب اختالف 

  .الصحف اليت يف أيدي الصحابة رضي اهللا عنهم 

  .اهللا عنهما  والذي أشار على أمري املؤمنني عثمان حذيفة بن اليمان رضي

وكــان يغــازي أهــل ، أن حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان: فقــد روى البخــاري  

فـــأفزع حذيفـــة اخـــتالفهم يف ، الشـــام يف فـــتح إرمينيـــة وأذربيجـــان مـــع أهـــل العـــراق 

يـا أمـري املـؤمنني أدرك هـذه األمـة قبـل أن خيتلفـوا يف : فقال حذيفة لعثمـان، القراءة 

فأرســـل عثمـــان إىل حفصـــة أن أرســـلي إلينـــا ، نصـــارىود والالكتـــاب اخـــتالف اليهـــ

، فأرسـلت �ـا حفصـة إىل عثمـان، ننسخها يف املصاحف مث نردها إليكبالصحف 

ارث الرمحن بن احلوعبد، وسعيد بن العاص، اهللا بن الزبري وعبد، فأمر زيد بن ثابت

إذا : وقــــال عثمــــان للــــرهط القرشــــيني الثالثــــة، بــــن هشــــام فنســــخوها يف املصــــاحف

فإمنـا نـزل ، لفتم أنتم وزيد بـن ثابـت يف شـيء مـن القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـريش اخت

مــان الصــحف إىل ففعلــوا حــىت إذا نســخوا الصــحف يف املصــاحف رد عث، بلســا�م

أفـق  مبصـحف ممـا نسـخوا وأمـر مبـا سـواه مـن القـرآن يف كـل  حفصة وأرسـل إىل كـل

  .صحيفة أو مصحف أن حيرق 

: قـــال، بـــن زيـــد بـــن ثابـــت مســـع زيـــد بـــن ثابـــت ةوأخـــربين خارجـــ: هاببـــن شـــاقـــال 

يقرأ   فقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت أمسع رسول اهللا  

ِمـــَن اْلُمـــْؤِمِنَني رَِجـــاٌل �ـــا فالتمســـناها فوجـــدناها مـــع خزميـــة بـــن ثابـــت األنصـــاري 

                                                                                                                                                   
  ) .٩/١٢(فتح الباري )  (١



  ٢٩

ا يف ســـــــور�ا يف فأحلقناهـــــــ. )٢٣( األحـــــــزاب اآليـــــــة .َصـــــــَدُقوا َمـــــــا َعاَهـــــــُدوا اللَّـــــــَه َعَلْيـــــــهِ 

(".املصحف
١

(   

  :الفرق بین جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي هللا عنھما 
الفـــرق بـــني مجـــع أيب بكـــر وبـــني مجـــع عثمـــان أن مجـــع أيب : قـــال بـــن التـــني وغـــريه 

يف  ألنـه مل يكـن جمموعـاً  ؛بكركان خلشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محلتـه

 سوره على ما وقفهـم عليـه النـيب آليات  موضع واحد فجمعه يف صحائف مرتباً 

.    

قـــرءوه بلغـــا�م علـــى  ىتحـــ اءةع عثمـــان كـــان ملـــا كثـــر االخـــتالف يف وجـــوه القـــر وْمجـــ

 ،م األمــر يف ذلــكفخشــي مــن تفــاق عضــهمى ذلــك إىل ختطئــة بفــأدّ  ،اتســاع اللغــات

واقتصــر مــن ســائر اللغــات  ،لســوره فنســخ تلــك الصــحف يف مصــحف واحــد مرتبــاً 

ع يف قراءتــه بلغــة غــريهم ّســوإن كــان قــد وُ  ،بأنــه نــزل بلغــتهم علــى لغــة قــريش حمتجــاً 

فاقتصـر انتهـت قـد فرأى أن احلاجـة إىل ذلـك  ، للحرج واملشقة يف ابتداء األمر رفعاً 

) ٩/٢١(فـتح البـاري  .اهــ.وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصـر عليهـا، على لغة واحدة

.  

  :وقد نظم بعضھم في ذلك فقال 
  الُقـْرآُن يف ُجمَلَّْد             على الصَّحيـح يف حياِة أمحدْ  لَـْم ُجيَْمـعِ 

  لَألمـِن فيـه ِمـْن ِخـالٍف يـَْنَشأ            وخيَفة النَّسِخ بوحي َيطْـرَأْ 

إغمـاِض  واللَِّخـاِف وبعـدَ )٢(وكـاَن ُيْكتَـُب علـى اَألْكتَـاِف           َوقطَـِع اَألَدمِ 

  َأنَّ أبَا َبكٍر بِـَجْمعِـِه َسَبقْ           النيبِّ فـاألحـْق 

  َمجََعـُه غيَـر ُمـَرتَـِب السُّـَوْر           بعـَد إشارٍة إليـه ِمْن ُعَمرْ 

                                                           
  .، باب مجع القرآن ) ٤٧٠٢(البخاري برقم  صحيح ) (١

  اجللد : أي ) ١(



  

  

  ٣٠

  ثُـمَّ تـََولَـى الـَجْمَع ذو النوريْـِن           َفَضمَُّه مـا بـَْيـَن َدفـَّتَـْيـنِ 

  )١( رَّجـاً بـأَْفَصِح اللُّغـاِت خمَُ        ُمـَرتََّب السُّـوِر واآليـات       

    
  في درء المفاسد وجلب المصالح قاعدة مھمة ومفیدة

هذا قطـع الفتنـة وهـي االخـتالف يف القـراءة حيـث حصـر النـاس  وبفعل عثمان 

علــى مصــحف واحــد وعلــى حــرف واحــد وهــو لغــة قــريش ، بعــدما كــان النــاس كــل 

  .يقرأ على لغته 

أمــا الوســائل املباحــة فإ�ــا إذا أدت إىل الغــرض : محــه اهللا قــال الشــيخ ابــن عثيمــني ر 

  . املقصود شرعاً ، فاألصل أ�ا مطلوبة 

، انظـــر إىل الصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم حصـــروا همهـــاوهـــذه قاعـــدة ينبغـــي لنـــا أن نف

واحــد وهــو لغــة قــريش بينمــا كــان النــاس  لســان النــاس علــى مصــحف واحــد وعلــى

، لكــن ملــا كانــت خيشــى مــن  ن يكــون هنــاك حصــربــدون أبــاألول كــل يقــرأ علــى لغتــه 

  .هذا اخلالف أمجع الصحابة على ذلك 

وغريه من اخللفاء أن الشيء وإن كان مشـروعاً إذا   يؤخذ من فعل عثمان       

، بـل قـد جيـب تركـه إذا كانـت الفتنـة كبـرية ، خيشـى منـه الفتنـة فـإن األوىل تركـهكان 

سـأفعل السـنة ولـو حصـل مـا : النـاس يقـول من يتفطن هلـا ، بعـض وهذه مسألة َقلَّ 

حصـــل ولـــو بســـفك الـــدماء ، وهـــذا غلـــط عظـــيم ؛ ألن أصـــل الشـــريعة مبـــين علـــى 

جلب املصاحل وحتصيلها ودرء املفاسد وتقليلها ، فإذا كان يرتتب على إبقاء القرآن 

كما هو عليـه يف عهـد الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وعهـد أيب بكـر وعمـر يرتتـب 

سـلمني وتنـازعهم يف كتـاب اهللا فهـذه مفسـدة عظيمـة ، نـدع األول وإن  اختالف امل

                                                           
  ) . ٤١صـ ) (آن كيف تقرأ القر ( كتاب ) (١



  ٣١

ف فإننـا نـدع األول ونأخـذ كان فيه التيسـري علـى النـاس حيـث إنـه علـى سـبعة أحـر 

، وهـــذه قاعـــدة أود مـــنكم يـــا طلبـــة العلـــم أن تكـــون لكـــم علـــى بـــال وأن ال بالثـــاين

الة والسـالم بنـاء الكعبـة ؛ ترك النيب عليه الصـالعظيمة�ملوها وتغفلوا هذه القاعدة 

(علــــى قواعــــد إبــــراهيم خوفــــاً مــــن الفتنــــة
١

تــــرك إبقــــاء  ، وكــــذلك أيضــــاً عثمــــان )

 القراءات على ما هي عليه يف عهد الرسول وأيب بكر وعمـر ، كلـه اتقـاء الفتنـة ألن

      ) ٢(  .اهـ.مجع كلمة املسلمني أمر مهم 

  

  : وأصل علوم القرآن ثالثة 
  .توحيد  - ١

 . وتذكري - ٢

 . وأحكام  - ٣

، ومعرفـة اخلـالق بأمسائـه وصـفاته وأفعالـه يـدخل فيـه معرفـة املخلوقـات :فالتوحيد

.  

  . منه الوعد والوعيد واجلنة والنار : والتذكري

، وهلــذا   املنــافع واملضــار والنهــي والنــدبمنهــا التكــاليف كلهــا وتبيــني: واألحكــام

  . كانت الفاحتة أم القرآن ألن فيها األقسام الثالثة 

                                                           
: قلت، فما حدثتك يف الكعبة،  إليك كثرياكانت عائشة تسر : قال يل بن الزبري : عن األسود قال)  (١

لنقضـــت  -قـــال بـــن الـــزبري بكفـــر  -حـــديث عهـــدهم  يـــا عائشـــة لـــوال قومـــك: "قـــال النـــيب  : قالـــت يل

بري بـاب مـن خـص بـالعلم قومـا ففعلـه بـن الـز ، باب يدخل الناس وباب خيرجـون فجعلت هلا بابني، الكعبة

بــاب مــن تــرك بعــض االختيــار خمافــة أن  ،)١٢٦(البخــاري بــرقم أخرجــه ". دون قــوم كراهيــة أن ال يفهمــوا

  .، باب نقض الكعبة وبنائها )١٣٣٣(، ومسلم برقم يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه
  ) . ٨٢-٨١ص( شرح أصول يف التفسري للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل) (٢



  

  

  ٣٢

خمتصــــر االتقــــان يف علــــوم .فيهــــا أحــــد األقســــام، وهــــو التوحيــــد وســــورة األخــــالص ثلثــــه ألن

  ).٩٨-٩٦ص(القرآن

وعلى املسلم أن يتدبر معاين كلمات القرآن الكرمي ويفهم معانيه ، كما ينبغي عليه 

  .تفهم معانيه ، والعمل به 

 �يـك لـه يقـال جبيلـة بـين مـن رجـل جاء: قال شقيق عن منصور عن زائدة عنف

 كهــذ هــذا عبــداهللا فقــال ركعــة يف املفصــل أقــرأ إين فقــال عبــداهللا إىل ســنان بــن

 يقــرأ وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول كــان الــيت النظــائر علمــت لقــد ؟ الشــعر

 .ركعة يف سورتني �ن

 يف اإلفـــراط كراهـــة:  الفوائـــد مـــن احلـــديث هـــذا ويف:  قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر

 وال القــــرآن معــــاين يف والتفكــــر التــــدبر مــــن طلــــوبامل ينــــايف ألنــــه الــــتالوة ســــرعة

١( .أجرا أعظم بالتدبر القراءة لكن تدبر بدون السرد جواز يف خالف
(   

رآن هـو فهـم معانيـه والعمـل بـه واملطلـوب مـن القـ: سالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلقال شيخ اإل

 ) .٢٣/٥٥(اوى جمموع الفت.ن من أهل العلم والدينمل تكن هذه مهة حافظه مل يكفإن 

ويكون ذلك بقراءة كتب تفسـري القـرآن ، مثـل تفسـري ابـن كثـري أو تفسـري السـعدي 

  .، أو زبدة التفسري ، أو غريها من كتب التفسري 

    
 ھجر القرآن

يهجره يف القراءة والتعلم والعمل  وال، على املسلم أن يقرأ القرآن ويتعلمه ويعمل به

رســوله  و�ــى عنــه ،هجــر القــرآن واجلفــاء عنــه ىل عــنفقــد �ــى اهللا ســبحانه وتعــا .بــه

. فقـــــــــــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــــــــــاىل :   

                                                           
  )٢/٢٦٠(فتح الباري )  (١



  ٣٣

   
  

  

 أي تركوه وقالوا فيه غري احلق:  مهجورا )٣٠(الفرقان.  

الل اهللا إكـرام إن من إج" :قال رسول اهللا : قال، عن أيب موسى األشعري و 

وإكرام ذي السلطان ، واجلايف عنه هالغايل فيالقرآن غري وحامل ، ذي الشيبة املسلم

  . زيل الناس منازلهمـباب في تن، ) ٤٨٤٣(رواه أبو داود برقم  ."املقسط

واجلفاء أن يرتكه بعد ما علمـه ال سـيما إذا كـان نسـيه فإنـه عـد مـن الكبـائر قـال يف 

أي تعاهــدوه وال تبعــدوا عــن  "اقــرؤا القــران وال جتفــوا عنــه: "ه احلــديث ومنــ، النهايــة 

تالوته بأن ترتكوا قراءته وتشـتغلوا بتفسـريه وتأويلـه ولـذا قيـل اشـتغل بـالعلم حبيـث ال 

مينعــك عــن العمــل واشــتغل ومعنــاه حبيــث ال مينعــك عــن العلــم وحاصــله أن كــال مــن 

يف مجيـع   وسط العدل املطابق حلالـهطريف اإلفراط والتفريط مذموم واحملمود هو ال

١(. كذا يف املرقاة شرح املشكاة،  األقوال واألفعال
(   

، ومن من مل يقرأ القرآن فقد هجره: "سالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلوقال شيخ اإل

  . اهـ" .مل يتدبر معانيه فقد هجره ، ومن قرأه وتدبره ومل يعمل به مبا فيه فقد هجره

  : واع وھجر القرآن أن
 .وهجر تدبره  -٣. وهجر مساعه واإلميان به  -٢. هجر قراءته  - ١

وهجــــــر  -٦. وهجــــــر حتكيمــــــه  -٥. وهجــــــر العمــــــل بــــــه  - ٤

  .االستشفاء به من أمراض القلوب وأمراض األبدان 

  .فمن مل يقرآ القرآن فقد هجره ، ومن قرأه ومل يعمل به فقد هجره             

                                                           
  ) .١٣/١٣٢(عون املعبود )  (١



  

  

  ٣٤

   : كـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذا داخــــــــــــــــــــــــل يف قولـــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــاىل

   
   

  

  .  سورة الفرقان.  

وذلــك أن املشــركني كــانوا ال : "قــال ابــن كثــري يف تفســريه يف تعليقــه علــى هــذه اآليــة

  : آن وال يســـــــــــــتمعونه، كمـــــــــــــا قـــــــــــــال تعـــــــــــــاىليصـــــــــــــغون للقـــــــــــــر 

   
  

  
    

.حـــىت ال  فكـــانوا إذا يتلـــى علـــيهم القـــرآن أكثـــروا اللغـــط والكـــالم يف غـــريه. فصـــلت

، وتــرك ، وتــرك تصــديقه مــن هجرانــهميــان بــه، وتــرك اإليســمعونه، فهــذا مــن هجرانــه

العمــل بــه، وامتثــال أوامــره، واجتنــاب زواجــره مــن ، وتــرك تفهمــه مــن هجرانــهتــدبره و 

 ، أوول عنه إىل غريه من شعر ، أو قول، أو غناء، أو هلو ، أو كـالم، والعدهجرانه

، فنسأل اهللا الكـرمي املنـان القـادر علـى مـا يشـاء طريقة مأخوذة من غريه من هجرانه

مبقتضـاه لقيـام أن خيلصنا مما يسخطه ويعلمنا فيما يرضيه مـن حفـظ كتابـه وفهمـه وا

تفسري ابـن  .اهـ"ي حيبه ويرضاه إنه كرمي وهابآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذ

  ).٣/٣١٨(كثري

(أسباب ھجر القرآن
١

( :  
  .عدم اإلميان به ، والتكذيب به يف الباطن وإن مل يصرح بذلك  - ١

 .اجلهل مبعانيه وأوجه إعجازه  - ٢

 .اال�ماك يف الدنيا والغفلة عن اآلخرة  - ٣

 .اع الغناء واملعازف مس - ٤
                                                           

  .حالنا مع القرآن إعداد القسم العلمي بدار الوطن )  (١



  ٣٥

 .طول األمل والتسويف بالطاعات ومنها تالوة القرآن  - ٥

التكرب عن تعلـم تـالوة القـرآن ، فيهجـره حـىت ال يقـال ال ُحيسـن القـراءة  - ٦

. 

وإن كــانوا  –االنشــغال عنــه بغــريه كهجــر بعــض طلبــة احلــديث للقــرآن  - ٧

إال  زاعمــــني أ�ــــم ُحييــــون الســــنة ، واحلــــق أن الســــنة ال حتيـــــا -قليلــــون 

  .بالقرآن 

    
  تحذیر فیمن لیس في جوفھ شيء من القرآن

على املسلم أن جيعل من القرآن منهجاً حلياته ، وأن جيعل مـن قلبـه وعـاءاً لـه 

القلب الذي ليس  فيه شيء من القرآلن بالبيت اخلرب ، وهو  ، وقد شبه النيب 

  .القلب الذي يكون أشبه بالقلب امليت 

ن الرجل إ: "قال رسول اهللا : قال، رضي اهللا عنهما بن عباساهللا عبدعن 

(" .الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب
١

(       

ن هـذا القـرآن مأدبـة اهللا فخـذوا منـه إ" :قـال،  اهللا عـن عبـد، عن أيب األحوصو 

ن إو ، ما استطعتم فإين ال أعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب اهللا شـيء 

ذي لــيس فيــه مــن كتــاب اهللا شـيء خــرب كخــراب البيــت الــذي ال ســاكن القلـب الــ

 . باب فضل من قرأ القرآن،)٣٣٠٧(برقم كتاب فضائل القرآنيف   أخرجه الدارمي."له

                                                           
  . باب فضل من قرأ القرآن،  )٣٣٠٦( برقم كتاب فضائل القرآنيف   أخرجه الدارمي) (١



  

  

  ٣٦

إن أفقــر البيــوت بيــت لــيس فيــه ": قــالأيضــاً  اهللا بــن مســعود عــن عبــدو         

حســـن لغـــريه : "، وقــال األلبـــاين"مرفعـــه بعضـــه: "رواه احلـــاكم موقوفـــا، وقــال ."شــيء مـــن كتـــاب اهللا

  . أفرغها وأجوعها:  أي "افقر" .الرتغيبصحيح "موقوف

    
  النھي عن المراء في القرآن

   : قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

   
   

     
     

. وقــال تعــاىل).٥٦(اآليــةغــافر :   

   

    . ـــــــــــــــوت العنكب

  ).٤٦(اآلية 

مـا ضـل قــوم بعـد هـدي كـانوا عليــه : "قـال عـن النــيب ،  عـن أيب أمامـة و      

  )١(."وما ضربوه لك إال جدًال بل هم قوم خصمون: إال أوتوا اجلدل مث تال 

  )٢(".املراء يف القرآن كفرٌ " :قال ، أن رسول اهللا وعن أيب هريرة 

                                                           

ــــــواب التفســــــريأ) ١( وأمحــــــد يف املســــــند  ،)٤٨(ةوابــــــن ماجــــــة يف املقدمــــــ،)٣٢٥٣(خرجــــــه الرتمــــــذي يف أب

، )٤٤٨ - ٢/٤٤٧( واحلـــــــاكم املســـــــتدرك) ٢٥/٥٣(يـــــــان جـــــــامع البوابـــــــن جريـــــــر يف ) ٥٥٦و٥/٥٥٢(

، )٥٤ص(واآلجـري يف الشـريعة ) ١٠١(وابن أيب عاصم يف السـنة ، )٨/٣٣٣(والطرباين يف املعجم الكبري

 زيلـمعــــامل التنــــ لبغــــوي يفوا )٢/٩٧(اجلــــامعالرب وابــــن عبــــد) ٢٣١و١/٣٢٠(ب يف الفقيــــه واملتفقــــهواخلطيــــ

، وصـحيح الرتغيـب )٥٦٣٣(، صـحيح اجلـامع )هذا حديث حسن صحيح: (، وقال الرتمذي)٦/١٣٨(

  ).١٤١(برقم 

  ).١٤٣(الرتغيب " حسن صحيح: "وقال األلباين) صحيحه(رواه أبو داود، وابن حبان يف ) ١(



  ٣٧

  . ا�ادلة على مذهب الشك والريبة:  واملماراةاجلدال، والتماري،  :املراء       

 كنـــا جلوســـاً عنـــد بـــاب رســـول اهللا : "قـــال وعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري 

كأمنـا يُفقـأ يف   ج علينـا رسـول اهللا زِع هـذا بآيـة، فخـر ـنتذاكر، يـَْنـزُِع هـذا بآيـة، ويَنـ

يـا هـؤالء أ�ـذا بعثـتم، أم �ـذا أمـرمت؟ ال ترجعـوا بعـدي  : "وجهه حبُّ الرمـان، فقـال

  )١(".كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض

أُنـــــزل القـــــرآن علـــــى ســـــبعة : "لقــــا عـــــن رســـــول اهللا  ،وعــــن أيب هريـــــرة 

مـا جهلـتم منـه ، و نـه فـاعملوا بـه، ومـا عـرفتم م)ثالثـاً (واملِراء يف القرآن كفـر ، َأحرف

٢(."فرّدوه إىل عاملِه
(   

    
  استماع القرآن

   : قال اهللا تعاىل        

  
   

  . أمر اهللا تعاىل باالستماع  .األعراف

  .مي ووعد على ذلك الرمحة واالنصات لقراءة القرآن الكر 

يقول تعاىل ذكره للمؤمنني بـه املصـدقني بكتابـه الـذين القـرآن : قال اإلمام الطربي  

لـــه يقـــول أصـــغوا لـــه مسعكـــم  رىء علـــيكم أيهـــا املؤمنـــون القـــرآن فاســـتمعواهلـــم إذا قـــ

لتتفهمـــوا آياتـــه وتعتـــربوا مبواعظـــه وأنصـــتوا إليـــه لتعقلـــوه وتتـــدبروه وال تلغـــوا فيـــه فـــال 

                                                           

األلبــاين يف  شـيخنا ، وصـححه"أثبـاترجالـه ثقــات ) "١/١٥٧(ويف ا�مـع ،  رواه الطـرباين يف الكبـري) ٢(

  ).١٤٠(الرتغيب 
ـــــرقم ) (٢ ـــــاين يف صـــــحيح مـــــوارد الظمـــــآن بـــــرقم ) ١٤٩٠(مـــــوارد الظمـــــآن ب ، ) ١٧٨٠(، صـــــححه األلب

  ) .١٥٢٢(والسلسلة الصحيحة برقم 



  

  

  ٣٨

واعتبــــاركم بعــــربه عقلــــوه لعلكــــم ترمحــــون يقــــول لــــريمحكم ربكــــم باتعــــاظكم مبواعظــــه ت

  ) .٩/١٦٢(تفسري الطربي .واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه يف آية

    : وقال اهللا تعاىل

  
  

   
   

   
   

     
     

     

   .)١
(   

تعاىل مساعهم كالم اهللا  عند مكان الصحابة رضي اهللا عنه: قال ابن كثري رمحه اهللا

مع قلو�م إىل ذكر اهللا مل يكونوا  تلني مث تقشعر جلودهم من تالوة رسول اهللا 

دب يتصارخون وال يتكلفون ماليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون واأل

وهلذا فازوا باملدح من الرب األعلى يف الدنيا ، واخلشية ما ال يلحقهم أحد يف ذلك

  .واآلخرة 

مث تلني  ، تقشعر منه جلود الذين خيشون ر�م: -قوله  -:قتادة رمحه اهللاوقال 

هذا نعت أولياء اهللا نعتهم اهللا عز وجل بأن تقشعر : قال ، وقلو�م إىل ذكر اهللا 

ومل ينعتهم بذهاب عقوهلم ، جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلو�م إىل ذكر اهللا 

  .إمنا هذا من أهل البدع وهذا من الشيطان ، والغشيان عليهم 

                                                           
  .سورة الزمر  )  (١



  ٣٩

ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده أي هذه صفة : قوله قال السدي و 

ومن كان على خالف ذلك فهو ممن أضله اهللا ومن يضلل اهللا فما ، من هداه اهللا 

١(. اآليات ،له من هاد 
( 

: قال ،اقرأ علي القرآن:قال يل رسول اهللا : "قال بن مسعود عن عبداهللا و 

إين أشتهي أن أمسعه من : قال، رأ عليك وعليك أنزليا رسول اهللا أق: فقلت

   : فقرأت النساء حىت إذا بلغت، غريي

     
    

  . أو غمزين ، رفعت رأسي ) .٤١(النساء اآلية

(" .ه تسيلفرفعت رأسي فرأيت دموع، رجل إىل جنيب
٢

( 

تالوته هذه االية ألنه مثل لنفسه أهوال  عندإمنا بكى : رمحه اهللا  قال ابن بطال

الشفاعة  يوم القيامة وشدة احلال الداعية له إىل شهادته ألمته بالتصديق وسؤاله

     .انتهى . ألهل املوقف وهو أمر حيق له طول البكاء 

علم أنه  ر أنه بكى رمحة ألمته ألنهوالذي يظه: محه اهللا ابن حجر ر  قال احلافظو 

هم وعملهم قد ال يكون مستقيما فقد يفضي إىل ملال بد أن يشهد عليهم بع

 ) .٩/٩٩(فتح الباري  . تعذيبهم

طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه ، وذلك ألن املستمع أشد  وحيتمل أن النيب 

  .تأثراً من القارئ واهللا أعلم 

                                                           
  ) .٤/٥٢(ابن كثري )  (١

 بـــرقم ، وأخرجـــه مســـلمللقـــرآن بـــاب حســـن الصـــوت بـــالقراءة ، ) ٤٧٦٢(أخرجـــه البخـــاري بـــرقم  ) (٢

  . باب فضل استماع القرآن  وطلب القراءة من حافظ لالستماع والبكاء مث القراءة والتدبر ،) ٨٠٠(



  

  

  ٤٠

أن يكون أحب أن يسمعه من غريه ليكون عرض  حيتمل: قال ابن بطال      

وحيتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن املستمع أقوى على ، القرآن سنة

وهذا ، التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء الشتغاله بالقراءة وأحكامها

فة حت . خبالف قراءته هو على أيب بن كعب فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة

  ) .٨/٣٠٠(األحوذي 

  .زيل عند اهللا تعاىل يوم القيامةويف استماع القرآن وتالوته األجر العظيم والثواب اجل

مــن اســتمع إىل آيــة مــن  : "قــال ، أن رســول اهللا عــن أيب هريــرة يــروى        

١(."الها كانت له نوراً يوم القيامةكتاب اهللا كتبت له حسنة مضاعفة ومن ت
(  

    
  طمأنینة للقلوب القرآن

مي هو طمأنينة للقلوب وهو طب هلا، وبه تسكن النفوس القرآن الكر      

  : ، حيث قال اهللا تعاىلوتستأنس �ا

  
    

    

  .  سورة الرعد  

سكنت إىل ذكر اهللا واستأنست : يقول، تطمئن قلو�م بذكر اهللاو : قوله، عن قتادة

أال بذكر اهللا تطمئن القلوب يقول أال بذكر اهللا تسكن وتستأنس قلوب : وقوله، به

       .املؤمنني 

١(.  إنه عىن بذلك قلوب املؤمنني من أصحاب رسول اهللا : وقيل
(   

                                                           

فيه عباد بن ميسرة : وفيه ضعف وانقطاع وقال تلميذه اهليثمي :رواه اإلمام أمحد ، قال احلافظ العراقي) ١(

يف ضـعيف اجلـامع حـديث األلبـاين  ناشـيخوضـعفه . أخـرىبن معني مرة وضعفه ضعفه أمحد وغريه ووثقه ا

  .)٥٤٠٨(رقم 



  ٤١

    
  آداب تالوة القرآن

اب جيب مراعا�ا لكي تكون القراءة مقبوله عند اهللا لقراءة القرآن الكرمي آد

  . تعاىل ، مثاباً عليها بإذنه تعاىل 

يستحب قراءة القرآن على أكمل األحوال متطهراً مستقبل القبلة متحرياً  - ١

  : يل وبعد املغرب وبعد الفجر ، لقولة تعاىلل�ا أفضل األوقات كال

    

     .سورة املزمل. 

  ◌ِ  وقوله تعاىل

   .سورة االسراء  .  

قصـد �ـا رضـى ربـه وجيب عليه أن خيلص النية يف قراءته هللا تعـاىل ، وأن ي   -٢   

    :قال اهللا تعـاىل .سبحانه وتعاىل 

   
   . 

  .سورة البينة

وعليه أن يتطهر من احلدث األصغر واألكرب ، وعليه أن يستاك لتطييـب فمـه  -٣ 

  .ألنه طريق القرآن 

  .ويكون كذلك مستقبل القبلة  - ٤

  : تعاىلوكذلك  عليه أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال اهللا  -٥     

    
  

  
    .ألعرافسورة ا.  

                                                                                                                                                   
  ) .١٣/١٤٥(تفسري الطربي )  (١



  

  

  ٤٢

بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم :وعليه أن يبدأ بالسملة يف بداية كـل سـورة، بـأن يقـول -٦

يســتعيذ بــاهللا مــن النــار وإذا مــرَّ بآيــة رمحــة ســأل اهللا الرمحــة ، وإذا مــرَّ بآيــة عــذاب  .

  .والعذاب ويسأله العافية 

 .أن يسجد كلما مرَّ بآية فيها سجدة 

 .أن يقرأ بتفهم وتدبر وقلب حاضر غري غافل أو الٍه  

  .        أن يتجنب القراءة يف األماكن املستقذرة كدورات املياه، وال يقرأ وهو جنب  

ــــــه تعــــــاىلوجتــــــوز قــــــراءة القــــــرآن قائمــــــاً ومضــــــطجعاً و          :ماشــــــياً وراكبــــــا لقول
   
   

   . وعليــــــه أن حيـــــــرتم ) ١٩١(ســــــورة آل عمــــــران اآليـــــــة

املصحف ، وأن ال يضـعه علـى األرض ، أو علـى شـيء يعرضـه لإلسـاءة ، وكـذلك 

تعـاىل ، فيجــب علينـا إكرامــه الجيـوز أن يضــع عليـه شــيء بـل يُرفــع ، ألنـه كــالم اهللا 

  . واحرتامه 

  .فيستحب اإلكثار من قراءة القرآن ليًال و�اراً وصباحاً ومساًء 

زينو القرآن بأصواتكم فإن الصوت "  وينبغي حتسني الصوت بالقراءة لقوله     

  .رواة أمحد وأبو داود وابن ماجة والدارمي  ."احلسن يزيد القرآن حسناً 

  .تدبر كالم اهللا تعاىل ويفهمه على مراده وعلى العبد أن ي

فارعهــا   منــواآيهــا الــذين أيــا : ذا مسعــت اهللا يقــولإ: " بــن مســعود اهللا قــال عبــد

(" .و شر ينهى عنهأنه خري يأمر به إف، مسعك 
١

( 

                                                           
، ) ١/١٣٠(، وحليــة األوليــاء ) ١/١٣(، والزهــد البــن املبــارك ) ١/١٥٨(الزهــد البــن أيب عاصــم )  (١

  ) .٢/٣(وتفسري ابن كثري 



  ٤٣

ومن تدبر القـرآن وجـد فيـه مـن وجـوه اإلعجـاز : قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل

الـر ِكتَـاٌب : قـال اهللا تعـاىل، حيـث اللفـظ ومـن جهـة املعـىن فنونا ظاهرة وخفية من

١(.ُأْحِكَمْت آيَاتُـُه ُمثَّ ُفصِّـَلْت ِمـْن لَـُدْن َحِكـيٍم َخبِـريٍ 
فأحكمـت ألفاظـه وفصـلت  )

فكـــل مـــن لفظـــه ومعنـــاه فصـــيح ال حيـــاذي وال ، معانيـــه أو بـــالعكس علـــى اخلـــالف

، بــق مـا أخــرب سـواء بســواءفقـد أخــرب عـن مغيبــات ماضـية كانــت ووقعـت ط، يـداين 

َوَمتـَّْت َكِلَمـُت َربـَِّك ِصـْدقاً  : كمـا قـال تعـاىل،  وأمر بكـل خـري و�ـى عـن كـل شـر 

٢(.َوَعْدالً 
فكله حـق وصـدق وعـدل ، أي صدقا يف األخبار وعدال يف األحكام  )

لــيس فيــه جمازفــة وال كــذب وال افــرتاء كمــا يوجــد يف أشــعار العــرب وغــريهم ، وهــدى

  ) .١/١٦(تفسري ابن كثري . اهـ.ب وا�ازفات اليت ال حيسن شعرهم إال �امن األكاذي

  

  آداب حامل القرآن
ينبغي حلامل القرآن أن يتأدب بآدابه، وأن يتخلق بأخالقه، وأن يتأسى 

، حيث قالت عنه عائشة رضي اهللا عنها حني سئلت عن برسول اهللا 

 ) .٤٨١١(ح اجلامع حديث رقم صحي ".كان خلقه القرآن: "، فقالتأخالقه 

حججت فدخلت على عائشة رضي اهللا عنها فسألتها : فعن جبري بن نفري قال 

٣(."القرآن كان خلق رسول اهللا : "فقالت  عن خلق  رسول اهللا 
(  

هــــو : بالضــــم ، قــــال الراغــــب " كــــان خلقــــه" -قوهلــــا  -: قــــال املنــــاوي رمحــــه اهللا 

ص املفتـوح باهليئـات والصـور املبصـرة واملضـموم واملفتوح اخلاء مبعىن واحد ، لكن خـ

  .بالسجايا والقوى املدركة بالبصرية مث قيل للمضموم غريزي  
                                                           

  ) .١(سورة هود اآلية )  (١
  . )١١٥(سورة األنعام اآلية )  (٢

  ) .٤٨١١(صحيح اجلامع رقم )٢(



  

  

  ٤٤

أي ما دل عليه القـرآن مـن أوامـره ونواهيـه ووعـده ووعيـده إىل غـري ذلـك ": القرآن" 

أي خلقــه كــان مجيــع مــا حصــل يف القــرآن فــإن كــل مــا استحســنه : قاضــيال، وقــال 

ا إليــه فقــد حتلــى بــه وكــل مــا اســتهجنه و�ــى عنــه جتنبــه وختلــى عنــه وأثــىن عليــه ودعــ

  .فيض القدير  .انتهى. فكان القرآن بيان خلقه 

الرمحن بن ن منصور ، عن عبدوعن إسحاق ب: وقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل

أنه عليه الصالة والسالم صار : مهدي، عن معاوية بن صاحل به ، ومعىن هذا

تطبعه وترك طبعه اجلبلي، فمهما أمره  له وخلقاً  سجية و�ياً  اً امتثال القرآن أمر 

القرآن فعله ومهما �اه عنه تركه ، هذا مع ما جبله اهللا عليه من اخللق العظيم من 

كما ثبت يف ،  احلياء والكرم والشجاعة والصفح واحللم وكل خلق مجيل

   .)٢٣٠٩(ومسلم برقم ، )٣٥٦١(الصحيحني،البخاري برقم

رئ القرآن أن يعمل به وميتثل ألمره ، فإذا أمره القرآن بأمر فعل فعلى قا

وإذا �اه عن شيء انتهى وتوقف ، وهكذا كان الصحابة الكرام بعد رسول 

كل ما مروا على آية حفظوها وتعلموا احكامها وعملوا �ا مث ينتقلوا   اهللا 

  .إىل غريها 

رف بليله إذا الناس ينبغي حلامل القرآن أن يع: أيضاً  قال ابن مسعود

نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وحبزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا 

الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس خيوضون، وخبشوعه إذا الناس خيتالون، 

  . وال ينبغي أن يكون جافياً، وال غافًال، وال صخاباً، وال حديداً 

   :عترب بالقرآن فال تذكرة له، قال اهللا تعاىلمن مل ي: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا 

    

     .  سورة ق.  



  ٤٥

وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرًا وافياً " :وقال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا

، وإبطال الشبه وتقرير احلجج الصحيحة،اطلعت فيه من أسرار املناظرات

على ما يشفي ويكفي ملن وذكر النقض والفرق واملعارضة واملنع فاسدة، ال

   .)٤/١٣٠(بدائع الفوائد .اهـ".وأنعم عليه بفهم كتابهبصره اهللا 

لبك اذا أردت االنتفاع بالقرآن فامجع ق: "قال رمحه اهللا أيضاً يف موضع آخر و 

م به واحضر حضور من خياطبه به من تكل عند تالوته ومساعه والق مسعك

  :قال تعاىل ب منه لك على لسان رسوله اط، فانه خسبحانه منه اليه
    

     
   

   ّ٣ص(الفوائد . سورة ق. (  

بغـي أن حامـل القـرآن حامـل رايـة اإلسـالم ال ين: وقال الفضـيل بـن عيـاض رمحـة اهللا

  .يلغو مع من يلغو وال يسهو مع من يسهو وال يلهو مع من يلهو تعظيماً هللا

وينبغـــي لقـــاريء القـــرآن العظـــيم أن ينظـــر كيـــف لطـــف اهللا خبلقـــه يف إيصـــال معـــاين  

  ،ويتدبر كالمهوإن يستحضر عظمة املتكلم سبحانه،كالمة إىل أفهامهم ، 

    
  

  

    .  ســـــــــــــــــــــورة ص. 

فإن التدبر هو املقصود مـن القـراءة، وينـيب للتـايل أن يستوضـح مـن كـل آيـة مـا يليـق 

�ا ويتفهم ذلك، وإذا تلى أحوال املكـذبني مـن السـطوة إن غفـل عـن امتثـال األمـر 

م أنـه مقصـود خبطـاب القـرآن ووعيـده فليحـذر خمالفتـة ، وينبغي لتايل القـرآن أن يعلـ

ـــــا َوَأطَْعنَـــــا �ـــــوى نفســـــة وليقـــــل ْعَن ـــــة.مسَِ ـــــه هللا  )٢٨٥(البقـــــرة اآلي حـــــىت حيقـــــق عبوديت

  ).٥(الفاحتة اآلية .ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ  : واستعانته به حني يقول



  

  

  ٤٦

  

  حال السلف مع القرآن

رضي اهللا  وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهمسلفنا الصاحل  كان

يقضون الليل بقراءة القرآن ، وكان يُرى على وجوههم أثر ذلك ، وكانوا  عنهم

  .يُتعبون أنفسهم ويتلذذون بقيامهم الليل بالقرآن 

   : قال اهللا تعاىل

   
   
  

   .)١
(   

تتنحى جنوب هؤالء الذين يؤمنون بآيات اهللا الذين  :قال اإلمام الطربي رمحه اهللا 

وصفت صفتهم وترتفع من مضاجعهم اليت يضطجعون معلوفا وال ينامون يدعون 

ومما رزقناهم ، ته وتفضله عليهم برمحته ومغفر  ر�م خوفا وطمعا يف عفوه عنهم

وتتجاىف ، ينفقون يف سبيل اهللا ويؤدون منه حقوق اهللا اليت أوجبها عليهم فيه 

وإمنا وصفهم تعاىل ذكره وبدو�ما جنو�م عن  ، حملرمها من اجلفاء واجلفاء النبو

(".املضاجع لرتكهم االضطجاع للنوم شغال بالصالة
٢

( 

صالة الفجر فلما سلم  الب صليت مع علي بن أيب ط: قال ، عن أيب أراكة 

مث مكث كأن عليه كآبة حىت إذا كانت الشمس املسجد قيد ، انفتل عن ميينه 

 –فما أرى اليوم شيئا  لقد رأيت أصحاب رسول اهللا  :قال وقلب يده  ، رمح

بني أعينهم مثل ،  صفراً  غرباً  واهللا إن كانوا ليصبحون شعثاً ،  يشبههم -أو أحداً 

                                                           
  . السجدةسورة  ) (١
  ) .١٠٠-٢١/٩٩(تفسري الطربي )  (٢



  ٤٧

بني أقدامهم وجباههم إذا ذكر اهللا  اتوا يتلون كتاب اهللا يراوحوند بركب املعزى ق

واهللا ، مادوا كما متيد الشجرة يف يوم ريح فا�ملت أعينهم حىت تبل واهللا ثيا�م 

مث �ض فما رئي مفرتا يضحك حىت ضربه ابن ملجم  ، لكأن القوم باتوا غافلني

١(.والسالم 
(    

ىف جنو�م عن املضاجع يدعون ر�م خوفا سئل سفيان بن عيينة عن قوله تتجاو 

ومما رزقناهم ينفقون قال القرآن ، هي املكتوبة : قال، وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

أمل تسمع اىل قوله تعاىل ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم اىل قوله ورزق 

 ) .٧/٣٠١(حلية األولياء  . ربك خري وأبقى

رمحه اهللا ورضي عنه يقرأ باملصحف ودموعه تسيل على  العزيزوهذا عمر بن عبد

  .خده 

 وهو جبدة العزيزأتيت عمر بن عبد: قال أيب عمر موىل أمساء بنت أيب بكر عنف

فأتيته بطرف من طرف مكة وأمشاط من عاج ، وهو يومئذ أمري مكة واملدينة

لى يف املصحف ودموعه تسيل عوسرت ليليت فصبحته وهو قاعد يف جملسه يقرأ 

، الليلة عشيا: قلت ؟أبا عمر مىت فارقت مكة مث قال، فلما رآين رحب يب، حليته

أما بلغك أن ، بئسما صنعت  قال، ما جاء معي أحد  قلت؟ من جاء معك قال

صحابة إذا مات أحدهم دفنه والثالثة ، الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد 

أما هذه األمشاط العاج فال  قالف، فقدمت إليه اهلدية فأعجبته قال، صاحباه

٢(.ا فأما اليوم فال حاجة لنا فيهاحاجة لنا �ا قد كنا مدة منتشط �
( 

                                                           
  ) .١/٣٣٢(، وصفة الصفوة ) ١/٧٦(حلية األولياء )  (١
  ) .٢٠/١٠(التمهيد البن عبد الرب  ) (٢



  

  

  ٤٨

عاجلت : سنة كاملة، حيث قال وهذا أحد الصاحلني يراجع القرآن يف قيام الليل

  .واستمعت به عشرين سنة  قيام الليل سنة

حتصيله أن حيضر قلبه  وطريق، يستحب البكاء مع القراءة وعندها: قال الغزايل

احلزن واخلوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود مث ينظر 

مل حيضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم  تقصريه يف ذلك فإن

  ) .٨/٣٠٠(حتفة األحوذي .املصائب

  

  الكریم ثواب تالوة القرآن

   : قال اهللا تعاىل

   
  
  
  
  

    
  

    
    

. فاطر .  

  : وقال تعاىل      

  
    

   
  

  
  

  . األنفالسورة.  



  ٤٩

مع إميا�م إن من صفات املؤمنني أن خيشعون لذكر اهللا تعاىل ويزدادون إمياناً       

  .بتالوة القرآن الكرمي ومساع آياته

    : وقال تعاىل

   
    

   
 
   

    

    . 

   : وقال تعاىلالعنكبوت 

  
    

  

   .اإلسراء 

.  

   : وقال تعاىل

   
  

    
   

 . ٨٢(اإلسراء( .  

اقرؤوا القرآن فإنه : " يقول مسعت رسول اهللا  :قال وعن أيب أمامة 

  )١(".يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه

                                                           

  ).١٨٧١(أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين برقم ) ١(



  

  

  ٥٠

اهللا ســبحانه وتعــاىل ُيشــفِّع القــرآن يف أصــحابه وأصــحاب القــرآن هــم الــذين  فــ

نيا ويعملــون بــه ويكــون حجــة ملــن يقــرآه ويعمــل بــه يف كــانوا يتلونــه ويقرؤونــه يف الــد

  .الدنيا وكذلك يكون حجة على الذين يقرؤونه وال يعملون به يف الدنيا

يؤتى يوم " : يقول مسعت رسول اهللا :  قال وعن النواس بن مسعان 

القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل 

  )١(".صاحبهما حتاجان عنعمران 

  .جتادالن عن التايل هلما العامل �ما: " حتاجان عن صاحبهما" .تتقدمه: "تقدمه"

فالقرآن يكون شفيع ألصحابه يوم القيامة وثواب تالوة وحفظ سورة البقرة 

  .وآل عمران وإ�ما حتاجان عن صاحبهما

بيت من بيوت ما اجتمع قوم يف " :قال أن رسول اهللا ،  يب هريرة أوعن 

اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 

  )٢(".الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

من قرأ القرآن وتعمله وعمل به ألبس : "قال رسول اهللا : قال وعن بريدة 

وُيكسى والداه حلتني ال  والداه يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثُل ضوء الشمس

  )٣(".بأخذ ولدكما القرآن: مبا كسينا هذا؟ فيقال: تقوم هلما الدنيا فيقوالن

من حافظ على هؤالء الصلوات :" قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 

  )١(".املكتوبات مل يكتب من الغافلني ومن قرأ يف ليلٍة مائة آية كتب من القانتني
                                                           

   )٢٨٨٣(والرتمذي يف فضائل القرآن برقم ) ١٨٧٣(م صالة املسافرين برق أخرجه مسلم يف) ٢(

  ).٢٦٩٩(رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء برقم ) 3(

صــحيح علــى : رواه احلــاكم وقــال: وقــال) ١٤٣٤(األلبــاين يف صــحيح الرتغيــب بــرقم  شــيخنا حســنه )١(

  . شرط مسلم



  ٥١

عـن النـيب صــلى اهللا  ،بـن مســعود رضـي اهللا عنـه عبـداهللاده عـن الـدارمي بإسـنا وروى

اهللا تعـاىل ال يعـذب قلبـاً وعـي القـرآن وإن هـذا  فـإناقـرؤوا القـرآن " :عليه وسلم قال

  )٢(."آمن ومن أحب القرآن فليبشر فهوالقرآن مأدبة اهللا فمن دخل فيه 

 اسـتطاع فمـن اهللا مأدبـة فإنـه القرآن �ذا فعليكم": يقول كان أنه مسعود ابن وعن

 )٣(".بالتعلم العلم فإمنا فليفعل اهللا مأدبة من يأخذ أن منكم

 أن اسـتطاع فمـن اهللا مأدبـة القـرآن هـذا:  مسـعود ابن قال: قال األحوص أيب وعن

 اهللا كتـاب مـن فيـه لـيس الـذي اخلـري مـن البيـوت أصـغر فـإن فليفعل شيئا منه يتعلم

 ال الـــذي البيـــت كخـــراب شـــيء اهللا كتـــاب مـــن فيـــه لـــيس الـــذي البيـــت وإن شـــيء

 )٤( .البقرة سورة فيه يسمع البيت من وخيرج الشيطان وإن له عامر

وترتيـــل القـــراءة أفضـــل مـــن الســـرعة مـــع تبيـــني احلـــروف وأشـــد تـــأثرياً يف القلـــب قـــال 

  ) .٤(سورة املزمل اآلية . َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيالً  : تعاىل

املاهر بالقرآن مع السفرة : "قال رسول اهللا :تعن عائشة رضي اهللا عنها قال

  ".الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران

  .أي احلاذق، واملراد هنا جودة التالوة مع حسن احلفظ:  املاهر

  .الكتبة: واملراد بالسفرة

  .أي املطيعني املطهرين من الذنوب :والربرة

                                                                                                                                                   

  ).٣٧٧(، الرتغيب "صحيح على شرطهما: "أخرجه ابن خزمية واحلاكم وقال )٢(

  ).١٠٦٨(، وضعيف اجلامع برقم )٢٨٦٥(ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة برقم  )٣(

  . موثقون ورجاله طويل حديث يف البزار رواه): ١/٣٤٠(قال اهليثمي يف جممع الزوائد  )٤(

  . الصحيح رجال الطريق هذه ورجاله بأسانيد الطرباين رواه): ١/٣٤١(قال اهليثمي يف جممع الزوائد  )٥(



  

  

  ٥٢

أجر : الذي يرتدد يف تالوته لضعف حفظه فله أجرانأي : تع فيهيتتع

  .بالقراءة وأجر بتتعتعه يف تالوته ومشقته

له من األجر أكثر من املاهر به، بل املاهر  الذي يتتعتع عليه:  وليس معناه      

  ) .٦/٨٥(شرح مسلم  . أفضل وأكثر أجراً 

رجل علمُه :  ال حسد إال يف اثنني: "قال ، أن رسول اهللا وعن أيب هريرة 

ليتين أُوتيُت : اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعُه جاٌر له فقال

مثل ما أُويت فالن، فعملُت مثَل ما يعمل، ورجل آتاه اهللا ماًال فهو يهلكه يف 

  )١(".ليتين أُوتيُت مثل ما أُوَيت فالٌن، فعِملُت مثَل ما يـَْعَمل: احلق، فقال رجلٌ 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فَسَجد، " :قال رسول اهللا : قال يب هريرة وعن أ

أُِمَر ابُن آَدَم بالسُُّجوِد  - يا َوْيلي: ويف رواية –يا ويله : اعتزل الشيطان يبكي يقول

  )٢(".فَسَجد فَلُه اجلنة، وأُِمرُت بالسُّجود فأبـَْيُت ِفلي الّنار

  .يعين آية السجدة:  السجدة

من سعة رمحته وكرمه جل وعال يضاعف األجر للعباد فضًال واهللا سبحانه 

  .منه ونعمة وأن األجر يقع على احلرف وأن احلسنات تتضاعف

والصواب أن يقال إن ثواب قراءة :  قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل       

  .، وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً  الرتتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً 

   . أو أعتق عبداً قيمته نفيسه جداً ، من تصدق جبوهرة عظيمة ك: فاألول

  .أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة ، كمن تصدق بعدد كثري من الدراهم: والثاين

                                                           

  ).٥٠٢٦(رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن برقم ) ١(

  ).٨١(رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم ) ٢(



  ٥٣

(ويف صحيح البخاري
١

 سألت أنسًا عن قراءة النيب : قال، عن قتادة )

  ) .١/٢٥٢(زاد املعاد  .هـ.أ. كان ميد مداً :  فقال

مثل املؤمن الذي : "قال رسول اهللا : قال وسى األشعري وعن أيب م

يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ 

القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 

رأ القرآن كمثل احلنظلة ، ومثل املنافق الذي ال يق الرحيانة، رحيها طيب وطعمها مر

  )٢(".ليس هلا ريح وطعمها مر

خصت األترجة بالتمثيل دون غريها من : ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل قال    

الفاكهة اليت جتمع طيب الطعام والريح كالتفاحة ألنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 

د ذكر ابن قيم باخلاصية ويستخرج من حبها دهن له منافع وفيها منافع أخرى، وق

وحقيق بشيء هذه منافعه أن : اجلوزية رمحه اهللا تعاىل فوائد عديدة لألترج وقال

القرآن وكان بعض السلف حيب  يشبه به خالصة الوجود وهو املؤمن الذي يقرأ 

  ).٤/٢٣٠(زاد املعاد.هـ أ .النظر إليه ملا يف منظره من التفريح

من سره أن حيب اهللا : "قال رسول اهللا : قال وعن ابن مسعود 

  )٣(".ورسوله فليقرأ يف املصحف

                                                           
      .باب مد القراءة  ، )٤٧٥٨(برقم )  (١

ومســـلم يف كتـــاب  ،)٧٥٦٠و  ٥٠٥٩و  ٥٠٢٠(أخرجـــه البخـــاري يف كتـــاب فضـــائل القـــرآن بـــرقم ) ٢(

  ).١٨٥٧(صالة املسافرين برقم 

  ).٦١٦٥(وهو يف صحيح اجلامع برقم ،  ي عن ابن مسعود رواه البيهق )١(



  

  

  ٥٤

أحيب أحدكم إذا رجع إىل : " قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة       

فثالث آيات يقرأ : "قلنا نعم قال" أهله أن جيد فيه ثالث خلفات عظام مسان؟

  )١(".�ن أحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفاٍت عظام مسان

احلوامل من اإلبل إىل أن :  ح اخلاء املعجمة وكسر الالمبفت "اخللفات"

  .ميضي عليها نصف أمدها مث هي عشار والواحدة خلفة وعشراء

يقال : "قال اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب وعن عبد

زلتك عند آخر آية ـلصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن من

  )٢(."تقرؤها

  .اصعد يف درج اجلنة بقدر ما حفظته من آي القرآن: " ارتق"

وفيه  .ومنازل املؤمنني تتفاوت يف اجلنة حسب أعماهلم واجتهادهم يف الدنيا      

  .زلته بقدر ما حفظ من القرآنـوتكون من، فضيلة حفظ القرآن وترتيله: 

سني آية مل من قرأ يف يوم وليلة مخ: "قال أن رسول اهللا ،  وعن أنس 

ومن قرأ مئيت آية مل حياجه  ،ومن قرأ مئة آية كتب من القانتني ،يكتب من الغافلني

  )٣(".ومن قرأ مخس مئة كتب له قنطار من األجر ،القرآن يوم القيامة

  .مل خياصمه: أي "مل حياجه"

                                                           

  . )٣٧٨٢( وابن ماجة يف كتاب األدب برقم، )١٨٦٩( صالة املسافرين برقم رواه مسلم يف )٢(

، )٢١٣٤(، املشـكاة)٢/١٩٢(وأمحـد ) ٣٧٨٠(وابـن ماجـة ) ٢٩١٤(رواه أبو داود والرتمذي برقم ) ٣(

  ).١٢٥ص ( صفة 

  ).٧٥٧ - ٦٤٣ - ٦٤٢(سلسلة الصحيحة رواه ابن السين، ال) ١(



  ٥٥

 ،والقرآن خياصم صاحبه من جهتني يف التقصري يف تعهده ألنه يؤدي النسيان   

  .فمن ترك إحداها خوصم �ا واهللا أعلم ،ل به ألن فيه استهتار حبقهويف العم

من قام : "أنه قال  ، عن رسول اهللا  رضي اهللا عنهما ،  اهللا بن عمروعن عبدو 

بعشر آيات مل يكتب من الغافلني  ومن قام مبائة آية كتب من القانتني ومن قام 

(" .مبائيت آية كتب من املقنطرين
١

(  

  قرآن عشر حسناتبكل حرف من ال
من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل وفضله علينا أن جعل لنا بكل حرف نقرأه من  

  .كتابه الكرمي عشر حسنات 

قال : يقول مسعت عبد اهللا بن مسعود : قال، حممد بن كعب القرظي فعن

، واحلسنة بعشر أمثاهلا، من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة: "رسول اهللا 

(".وميم حرف ،والم حرف ، ولكن ألف حرف، حرف ال أقول أمل
٢

(   

، تعلموا هذا القرآن : "قال، عن عبد اهللا ، عن أيب األحوصويف رواية  

ولكن ، أما اين ال أقول بأمل  ، فإنكم تؤجرون بتالوته بكل حرف عشر حسنات

(" .بكل حرف عشر حسنات ، وميم  ،والم ، بألف 
١

(  

                                                           
ال أعـرف أبـا بـاب فضـل قـراءة ألـف آيـة يف ليلـة إن صـح اخلـرب فـإين ، )١١٤٤(رواه ابـن خزميـة بـرقم  ) (١

 ،أيقظ أهله أراد به امرأته  ذكر البيان بأن قولهباب  ،)٢٥٧٢(وابن حبان برقم ،سوية بعدالة وال جرح

 باب فضل قراءة، )١١٤٤(وابن خزمية برقم ورواه ،لليليف صالة اباب القراءة ،)٦٦٢(برقمموارد الظمآن و 

ذكر ،)٢٥٧٢(حبان برقم ،ورواه ابنال أعرف أبا سوية بعدالة وال جرحألف آية يف ليلة إن صح اخلرب فإين 

 يف السلسـلة الصـحيحة وصـححه األلبـاين.امرأتـه صلى اهللا عليه وسلم  أيقظ أهلـه أراد بـه  البيان بأن قوله

  ).١٢٦٤(، وصحيح أيب داود برقم )٦٦٢(، وصحيح موارد الظمآن برقم)٦٤٢(برقم
،  بـاب مـا جـاء فـيمن قـرأ حرفـا مـن القـرآن مـا لـه مـن األجـر،)٢٩١٠(أخرجه الرتمذي يف سننه بـرقم)  (٢

  ) .٥٩٩٣( الرزاقعبد ،مصنف)٦(سعيد بن منصور برقموأخرجه ،وقال الرتمذي حديث حسن صحيح



  

  

  ٥٦

إن هذا : "قال رسول اهللا : قال، عن عبداهللا، عن أيب األحوصويف رواية أخرى 

إن هذا القران هو حبل اهللا ،  فتعلموا من مأدبته ما استطعتمالقرآن مأدبة اهللا

من تبعه ال يعوج فيقوم وال ، اء النافع عصمة من متسك به وجناةوالنور املبني والشف

لوه فإن اهللا عز فات، يزيغ فيستعتب وال تنقصين عجائبه وال أصحهما من كثرة الرد 

أما أىن ال أقول أمل ولكن ، تالوته بكل حرف عشر حسنات  ىلوجل يأجركم ع

(" . ألف والم   وميم  ثالثون حسنة
٢

(  

  :فوائد الحدیث 

  .من متسك بالقرآن عصمه اهللا تعاىل وجناه من كل فتنة وسوء  -١

  .متسك به اليعوج وال يزيغ ، ويوفقه اهللا تعاىل لعمل اخلري من تبعه و  -٢

  .تالوة القرآن الكرمي فيه األجر العظيم ، بكل حرف عشر حسنات  -٣

  : قال الشاعر 

  وواضب على درس القرآن فإنھ 
  .یلین قلباً قاسیاً مثل جلمد                       

    
  أنزل القرآن على سبعة أحرف

  .لقرآن الكرمي على سبعة أحرف هذا وقد نزل ا

                                                                                                                                                   
، مصـنف بـن  بـاب فضـل مـن قـرأ القـرآن،  )٣٣٠٨( بـرقم اب فضـائل القـرآنكتـيف   أخرجـه الـدارمي)  (١

  ) .٦(، سعيد بن منصور برقم  ثواب من قرأ حروف القرآن،  )٢٩٩٣٢(أيب شيبة برقم 
  ).٩٨٣(أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى برقم )  (٢



  ٥٧

أُنزل القرآن على سبعة َأحرف، : "، قال، عن رسول اهللا فعن أيب هريرة      

، ومـا عـرفتم منـه فـاعملوا بـه، ومـا جهلـتم منـه فـرّدوه إىل )ثالثاً (واملِراء يف القرآن كفر

(".عاملِه
١

(   

قـال  ،  ل اهللاأن رسـو : بـن عبـاس حدثـهاأن ، اهللا بـن عتبـة عبيداهللا بن عبـد عنو 

فراجعتـه فلـم أزل أسـتزيده فيزيـدين حـىت ، أقرأين جربيل عليه السالم على حـرف " :

  . "انتهى إىل سبعة أحرف

بلغــين أن تلــك الســبعة األحــرف إمنــا هــي يف األمــر الــذي يكــون : قــال بــن شــهاب 

  )٨١٩(أخرجه مسلم برقم   " .واحدا ال خيتلف يف حالل وال حرام

مسعـت : "يقـول، قال مسعت عمر بـن اخلطـاب : القاريبدالرمحن بن ععن عبدو 

، أقرأنيها  لفرقان ما أقرؤها وكان رسول اهللاهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة ا

فجئــت بــه رســول ، مهلتــه حــىت انصــرف مث لببتــه بردائــهفكــدت أن أعجــل عليــه مث أ

فقـال ، أتنيهـا فقلت يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقـان مـا أقر ،   اهللا

هكـذا   فقـال رسـول اهللا، أرسله اقرأ فقرأ القراءة اليت مسعتـه يقـرأ  : رسول اهللا 

هكــذا أنزلــت إن هــذا القــرآن أنــزل علــى : فقــال، فقــرأت، اقــرأ : مث قــال يل ، أنزلــت

كان  أن النيب " ، عن أيب بن كعب و ) ٢.("سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه

إن اهللا يــأمرك أن : فقــال، فأتــاه جربيــل عليــه الســالم : ال قــ، أضــاة بــين غفــار  عنــد

فرته وإن أميت ال تطيق أسأل اهللا معافاته ومغ: فقال. تقرأ أمتك القرآن على حرف 

فقـال . إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني : فقال ،مث أتاه الثانية، ذلك

إن : فقال ، مث جاءه الثالثة ، ك أسأل اهللا معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذل: 

                                                           
  ).١٥٢٢(يحة برقم ،والصح)١٧٨٠(، صححه األلباين يف موارد الظمآن برقم )١٤٩٠(موارد الظمآن)  (١
  .باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،)٨١٨(أخرجه مسلم برقم )  (٢



  

  

  ٥٨

تــــه أســــأل اهللا معافا: فقــــال .اهللا يــــأمرك أن تقــــرأ أمتــــك القــــرآن علــــى ثالثــــة أحــــرف 

إن اهللا يـــأمرك أن تقـــرأ : فقـــال، مث جـــاءه الرابعـــة، ومغفرتـــه وإن أمـــيت ال تطيـــق ذلـــك

 )١" .(أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا

، راد بــاألحرف اللغـات أو القــراءاتوهـذه األحاديـث تقــوي أنـا املـ :قـال ابـن حجــر 

  ؟.أي أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات 

فعلى األول يكون املعىن على سبعة أوجه ، واألحرف مجع حرف مثل فلس وأفلس 

كقولــه تعــاىل ومــن النــاس مــن ،  مــن اللغــات ألن أحــد معــاين احلــرف يف اللغــة الوجــه 

وعلــى الثــاين يكــون املــراد مــن إطــالق احلــرف علــى الكلمــة ، رف يعبــد اهللا علــى حــ

  ) .٩/٢٤(فتح الباري  .اهـ. جمازا لكونه بعضها احلديث الثاين

    
  النھي عن االختالف في القرآن

اقــرؤوا القـرآن مــا ائتلفـت قلــوبكم : "قـال ،  عــن النـيب ، اهللا عـن جنـدب بــن عبـد

(" .فإذا اختلفتم فقوموا عنه
٢

( 

 وخـــواطركم مـــنكم نشـــاط عـــل اقـــرءوه يعـــين قلـــوبكم ائتلـــف مـــا القـــرآن رءوااقـــ قولـــه

ـــه فـــاتركوه ماللـــة لكـــم حصـــل فـــإذا جمموعـــة  غـــري مـــن أحـــد يقـــرأه أن مـــن أعظـــم فإن

 مــا القـرآن اقـرءوا املـراد أن الظـاهر الكرمـاين وقـال ،الطيـيب فسـره كـذا القلـب حضـور

 اجلوزي ابن وقال عنه فقوموا اختالف حصل فإذا ائتالف القراءة أصحاب بني دام

 االخــتالف عنــد بالقيــام فــأمروا واللغــات القــراآت يف يقــع الصــحابة اخــتالف كــان

                                                           
   .باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،)٨٢١(أخرجه مسلم برقم )  (١
       .باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، ) ٤٧٧٣(أخرجه البخاري برقم )  (٢



  ٥٩

عمــدة . وجــل عــز اهللا أنــزل ملــا جاحــدا فيكــون اآلخــر يقــرأه مــا أحــدهم جيحــد لــئال

   ).٢٠/٦٢(القاري 

  -بـن مسـعود ا –اهللا مسعت عبـد، زال ـمسعت الن: قال  ،امللك بن ميسرة عبدعن و 

فأخـذت بيـده فأتيـت ، خالفهـا   مسعت رجال قرأ آية مسعت مـن النـيب    :يقول

  . "كالكما  حمسن" :فقال ،   به رسول اهللا

(" .ال ختتلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا: "أظنه قال : قال شعبة 
١

(    

    
  إجالل حامل القرآن

علـــى   حــث النــيباصــة بــني املســلمني ، وقـــد إن حلامــل القــرآن الكــرمي مكانـــة خ

  .توقريه وتكرميه 

الل اهللا إن مــــن إجــــ" :  قــــال رســــول اهللا: قــــال، عــــن أيب موســــى األشــــعري ف

وإكــرام ذي ، واجلـايف  عنـه هالغـايل فيــالقـرآن غـري وحامــل ، إكـرام ذي الشـيبة املسـلم

٢(."الســـــلطان املقســـــط
: أي ": وحامـــــل  القـــــرآن ... إن مـــــن إجـــــالل اهللا: "قولـــــه )

 .كثــرية تزيــد علــى األمحــال الثقيلــة  ومســاه حــامال لــه ملــا حيمــل ملشــاق، وإكــرام حافظــه

       .إكرام قارئه وحافظه ومفسرهو أي : وقال القاري .قاله العزيزي 

والغلو التشـديد وجمـاوزة احلـد املتجـاوز احلـد يف العمـل بـه  ،أي يف القرآن :فيهالغايل 

قالــه  .اءتــه وخمــارج حروفــهوتتبــع مــا خفــي منــه واشــتبه عليــه مــن معانيــة ويف حــدود قر 

                                                           
بـــاب مـــا يـــذكر يف اإلشـــخاص واملالزمـــة ، ) ٢٢٧٩(بـــرقم  كتـــاب اخلصـــوماتيف   لبخـــاريأخرجـــه ا)  (١

بـــاب اقـــرؤوا القـــرآن مـــا ، ) ٤٧٧٥(، وبـــرقم ) ٣٢٩٨(وأخرجـــه بـــرقم  ،واخلصـــومة بـــني املســـلم واليهـــودي

           .ائتلفت عليه قلوبكم 
  ،  زيل الناس منازهلمـباب يف تن، ) ٤٨٤٣(رواه أبو داود برقم )  (٢



  

  

  ٦٠

أي وغــري املتباعــد عنــه املعــرض عــن تالوتــه وإحكــام قراءتــه :  واجلــايف عنــه .العزيــزي 

    .وإتقان معانيه والعمل مبا فيه 

      .وقيل الغلو املبالغة يف التجويد أو اإلسراع يف القراءة حبيث مينعه عن تدبر املعىن 

١(. د من الكبائرإذا كان نسيه فإنه عُ  أن يرتكه بعد ما علمه ال سيما: واجلفاء 
(  

 .اهــ.ومحلة القرآن هم العـاملون بأحكامـه وحاللـه وحرامـه مبـا فيـه :الربوقال ابن عبد

 ) .١٧/٤٣٠(التمهيد البن عبد الرب 

    
  القراءة بالجھر واإلسرار

ـــاء وبالتـــايل  ـــالقرآن الكـــرمي ، ألن ذلـــك يـــؤدي إىل الري ال ينبغـــي للمســـلم أن جيهـــر ب

الـــذي جيهـــر بـــالقرآن كالـــذي جيهـــر  بط العمـــل والعيـــاذ بـــاهللا ، وقـــد شـــبه النـــيب حيـــ

  . بالصدقة 

اجلاهُر بالقرآِن كاجلاهِر بالصدقة، واملسرُّ :"قال  فعن عقبة بن عامر ، أن النيب 

 )٢(" .بالقرآن كاملسّر بالصدقة

  .واجلهر بالصدقة حيبط أجرها وكأنه مل يتصدق  

   : اهللا تعــــــــــاىلقــــــــــال 

   
  
   

   
   

   
   

   
                                                           

  ) .١٣/١٣٢(عون املعبود  ) (١
  .)١٢٠٤(، وصحيح أيب داود برقم)١٧٩١( صحيح موارد الظمآن برقم صححه األلباين يف)  (٢



  ٦١

     
   

     
  

  . البقرةسورة  

    
  ثواب من تعلم القرآن وعلمھ لوجھ هللا تعالى

رغب الشارع احلكيم يف تعليم القر آن الكرمي وتعليمه للناس ، ورتب عليه األجر 

  .تعاىل يوم القيامة العظيم عند اهللا 

خريكم من تعلم القرآن :"قال رسول اهللا : قالعن عثمان بن عفان ف     

  )١(".وعلمه

فينبغي على كل من تعلم القرآن وكذلك على العامل أن يبذل علمه بعد 

  .تعلمه وفيه أجر عظيم أن يتعلم املرء القرآن ويعلمه لغريه ويبلغه

  .زلته مبا تعلمـئاً من القرآن وعلمه ورفع منويف هذا احلديث تشريف ملن تعلم شي

الصيام والقرآن يشفعان :"قال اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب وعن عبد

للعبد يقول الصيام رب إين منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعين فيه ويقول 

  )٢(".القرآن رب إين منعته النوم بالليل فشفعين فيه فيشفعان

                                                           

      .من تعلم القرآن وعلمه  باب خريكم،  )٤٧٣٩(أخرجه البخاري برقم ) ٢(

رواه ): (٣/١٨١(وائــد ، وقــال اهليثمــي يف جممــع الز "صــحيح علــى شــرط مســلم: "رواه أمحــد والطــرباين واحلــاكم وقــال) ١(

رواه أمحـد وإسـناده حسـن علـى ضـعف ):"١٠/٣٨١(،وقال يف)الصحيح رجال  أمحد والطرباين يف الكبري ورجال الطرباين 

  )٩٧٣(،وصحيح الرتغيب)١٩٦٣(،واملشكاة)٩٤ص (وهو يف متام املنة".يف ابن هليعة وقد وثقه



  

  

  ٦٢

الذي يقرأ القرآن وهو : "قال رسول اهللا : ي اهللا عنها قالتوعن عائشة رض

له  والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، ماهر به مع السفرة الكرام الربرة 

  )١(".أجران

هم املالئكة الرسل إىل الرسل صلوات اهللا عليهم، أل�م يسفرون إىل : السفرة

  .املطيعون من الرب وهو الطاعة: والربرة.الناس برساالت اهللا، وقيل السفرة الكتبة

زلة من ال يداوم على ـفالذي يداوم على قراءة القرآن وحيرص عليه أعظم من من     

قراءته ومن يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران أجر على قراءته وآخر على مشقته 

  .وتعتعته

 كونه مع املالئكة حيتمل أن يكون معىن: قال القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل      

أن له يف اآلخرة منازل يكون فيها رفيقًا للمالئكة السفرة إلتصافه بصفتهم من 

  . وحيتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم: محل كتاب اهللا تعاىل، قال

 :وحنن يف الصُّفِة فقال، خرج رسول اهللا : قال وعن عقبة بن عامر 

 بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين أيكم حيب أن يغدوا كل يوم إىل"

  .يا رسول اهللا حنب ذلك :  فقلنا ." يف غري إمث وال قطع رحم؟

أفال يغدوا أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا عز : "قال      

وجل خري له من ناقتني وثالث خري له من ثالث واربع خري له من أربع ومن 

  )٢("من اإلبل؟ إعدادهن

                                                           

  ).١٨٥٩(الة املسافرين برقم مسلم يف كتاب صأخرجه و ، ) ٤٩٣٧(برقم أخرجه البخاري ) ٢(

، ل قــراءة القــرآن يف الصــالة وتعلمــهبــاب فضــ، )١٨٧٠( رواه مســلم يف كتــاب صــالة املســافرين بــرقم )١(

  ).١٤٥٦( وابو داود يف كتاب الصالة برقم



  ٦٣

  .مكان مظلل يف املسجد النبوي يأوي إليه فقراء املهاجرين : الصفة 

  .موضع بقرب املدينة:  بضم الباء وإسكان الطاء:  بطحان       

  . العلو: وأصل الكوم .العظيمة السنام:الكوما من اإلبل بفتح الكاف: كوماوين

كذا   ،أعدادهن من اإلبل ن من النوق ومنواحلاصل أن اآليات تفضل على أعداده

أراد ترغيبهم يف الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات فذكره  واحلاصل أنه  ،ذكره الطييب

هذا على سبيل التمثيل والتقريب إىل فهم العليل وإال فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل 

١(.مبعرفة آية من كتاب اهللا تعاىل أو بثوا�ا من الدرجات العلى 
(   

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت " :قال رسول اهللا : قال يرة وعن أيب هر 

، وغشيتهم الرمحة ، نه بينهم إال نزلت عليهم السكينةاهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسو 

  )٢(".وذكرهم اهللا فيمن عنده ،وحفتهم املالئكة 

له ومذاكرته،  احلث على طلب العلم واالجتماع: فيه: فوائد الحدیث

  .اليت ُتذاكر وُتدارس هي القرآن كتاب اهللا تعاىلوأشرف العلوم 

زل عليهم السكينة وتغشاهم ـزلة خاصة عند اهللا تبارك وتعاىل بأن تنـوجمالس العلم هلا من

   . الرمحة وحتفهم املالئكة، ويتوج ذلك كله بذكر اهللا هلم فيمن عنده

  .لموهي جمالس الع، وهللا مالئكة سياحني يف األرض يلتمسون حلق الذكر 

ويف هذا دليل لفضل االجتماع على تالوة : قال النووي رمحه اهللا تعاىل

  . القرآن يف املسجد وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور

                                                           
  ) .٤/٢٣١(عون املعبود )  (١

  ).٢٢٥(ة وابن ماج،)٤٩٤٦(وأبو داود يف األدب،)٦٧٩٣(رواه مسلم يف الذكر والدعاء برقم) ١(



  

  

  ٦٤

القرآن شافٌع مشفٌَّع ، وماِحل مصدَّق ، :"قال  وعن جابر ، عن النيب 

(".من جعله أَماَمه ؛ قاده إىل اجلّنة ، ومن جعله خلف ظهرِه ؛ ساقه إىل الّنار
١

( 

  .أي جمادل ومدافع :  ماحل: قوله 

 هل هذا اخلري الذي حنن فيه من شر حنـذرُُه؟! يارسول اهللاِ : قلت: قال وعن حذيفة

(".، واتَّبْع ما فيه خرياً لكْمهُ ؛ فتعلَّ عليك بكتاب اهللا! ياحذيفُة◌ُ : "لقا
٢

(  

    
  العالج بالقرآن

ــــة الشــــرعيةاألدويــــة النافعــــة بــــإذن اهللا تعــــاىلمــــن  الثابتــــة يف الكتــــاب والســــنة  ، الرقي

، وكمــــا أن القــــرآن الكــــرمي يف قراءتــــه الثــــواب اجلزيــــل عنــــد اهللا ســــبحانه الصــــحيحة 

بته الكـرام يستشـفوا وصـحا ، وكان النيب كذلك فيه الشفاء بإذن اهللا تعاىلوتعاىل  

لســر ، ويف اأ إىل اهللا تعــاىل يف اخلــري والشــر أن نلجــ بــالقرآن، كمــا ســيمر بنــا، فعلينــا

، فإنــه ال شــايف إال ادعوه يف كشــف الضــر عنــنــ، وأن علــن، وأن نستشــفي بــالقرآنوال

َوِإَذا َمِرْضـــــُت فـَُهـــــَو  :قـــــال اهللا تعـــــاىل. ، وال منجـــــي إال هـــــو ســـــبحانه وتعـــــاىلاهللا 

  ) .٨٠(الشعراء آية  . َيْشِفنيِ 

  : حديث على املرأة اليت تصرع على قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه

أن عالج األمراض كلها بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من العالج  :وفيه 

   .بالعقاقري 

                                                           
، وصــحيح )٢٠١٩(بــاين يف السلســلة الصــحيحة بــرقم ، صــححه األل)١٥٠٢(مــوارد الظمـآن بــرقم )  (١

  ) .١٧٩٣(موارد الظمآن برقم 
  ) .١١٧(، صحيح موارد الظمآن برقم ) ٢٧٣٩(السلسلة الصحية برقم )  (٢



  ٦٥

وأن تأثري ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثري األدوية البدنية ، ولكن إمنا 

واآلخر من جهة  .أحدمها من جهة العليل وهو صدق القصد : ينجع بأمرين 

   )١(اهـ.لتقوى والتوكل واهللا أعلم املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه با

األدويـة النافعـة بـإذن وأن يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة أنواعاً مـن العالجـات و 

، وأن علــــم �ــــا ، فأحببــــت أن أمجعهــــا للقــــارئ الكــــرمي لكــــي يكــــون علــــىاهللا تعــــاىل

، وعلينـــــا أن ال نعـــــدل عنهـــــا إىل األدويـــــة دمها لينتفـــــع �ـــــا بـــــإذن اهللا تعـــــاىليســـــتخ

، وعليـــه أن يتـــداوى بالغـــذاء بـــدل الـــدواء مـــا أمكنـــه  يمياويـــة يف العصـــر احلاضـــرالك

  . ذلك 

داوي وقد اتفق األطباء على أنه مىت أمكن الت: ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىلقال 

، قالوا وكل أمكن بالبسيط ال يعدل إىل املركب، ومىت بالغذاء ال يعدل إىل الدواء

ة واحلمية مل حياول دفعه باألدوية ، قالوا وال ينبغي داء قدر على دفعه باألغذي

للطبيب أن يولع بسقي األدوية فإن الدواء إذا مل جيد يف البدن داء حيلله أو وجد 

و كيفيته تشبث بالصحة داء ال يوافقه أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أ

هم أحد فرق وأرباب التجارب من األطباء طبهم باملفردات غالبا و  وعبث �ا ،

٢(.الطب الثالث 
(   

فــإعراض النــاس عــن طــب النبــوة كإعراضــهم عــن االستشــفاء : وقــال يف مكــان آخــر 

  ).٢٩ص(الطب النبوي .اهـ. رآن الذي هو الشفاء النافع بالق

    
  أسماء القرآن الكریم

                                                           
  ) .١٠/١١٥(فتح الباري  ) (١
  ) .٦ص(الطب النبوي  ) (٢



  

  

  ٦٦

للقرآن الكرمي أمساء عديده تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته وعلى أنه أشرف  

  . ي على االطالق كتاب مساو 

  ) .٢١(سورة الربوج اآلية .َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ ـ فيسمى القرآن ١

  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقـَْوُم. ٩(االسراء اآلية. (  

(ويسمى قراناً جلمعة األحكام والقصص واملواعظ واألمثال
١

  . وغري ذلك  )

٢(.ِذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً تـََباَرَك الَّ ـ الفرقان، ٢
(  

  .   مسي بذلك ألنه يفرق بني احلق والباطل واهلدى والظالل واحلالل واحلرام

امل ، َذِلَك  يف غريه ـ والكتاب فهو الكتاب على احلقيقة اجلامع ملا تفرق ٣  

  ) .٢-١(سورة البقرة آيه  .◌َ دًى لِْلُمتَِّقنياْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه هُ 

الزخرف اآلية . َوإِنَُّه َلذِْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلونَ ـ الذكر وهو التذكرة والشرف٤

  . وأن القرآن لشرف لك ولقومك : أي  )٤٤(

كما وصفه اهللا تعاىل بأوصاف جليلة عديدة منها أنه نور وهدى ورمحة وشفاء 

تشعر عظة وعزيز ومبارك وبشري ونذير إىل غري ذلك من األوصاف اليت ومو 

  :بعظمته وقدسيته ، قال تعاىل

   
   

                                                           
  : قال ابن القيم )  (١

  : ضرب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور  : فائدة 

وتصـويره يف صـورة ، وتقريـب املـراد  للعقـل   ، والتقرير ، واالعتبار ، والزجر ، واحلث ، والوعظ ، التذكري 

  ==وقد تأيت أمثال القرآن، حبيث يكون نسبته  للعقل كنسبة احملسوس إىل احلس   ، احملسوس 

وعلـي تفخـيم األمـر ، وعلى الثواب والعقاب ، على املدح والذم ، و اوت األجر مشتملة على بيان تف ==

  ) .٤/٨١٥(بدائع الفوائد . اهـ .  واهللا أعلم. وإبطال أمر ، وعلى حتقيق أمر ، أو حتقريه 

  )١(سورة الفرقان اآلية ) ١(



  ٦٧

   
   

  .سورة يونس.  

    
  ر القرآنأقسام سو
  :قسم العلماء سور القرآن إىل أربعة أقسام 

وهي البقرة ، وآل عمران ، والنسـاء ، واملائـدة ، وبـراءة : السبع الطوال  - ١

  .لعدم الفصل بينهما بالبسملة ، أو هي سورة يونس 

 .وهي السور اليت تزيد آيا�ا عن مئة آية أو تقار�ا : املئون  - ٢

 . عدد اآليات وهي اليت تلي املئني يف: املثاين  - ٣

: إىل آخــر القــرآن وهــو ثالثــة أقســام وهــي مــن ســورة احلجــرات: املفصــل - ٤

أ وأوسـاط املفصـل هو من سـورة احلجـرات إىل سـورة النبـطوال املفصل و 

من سورة النبأ إىل سورة والضحى ، وقصار املفصل من سورة والضحى 

 .إىل آخر القرآن 

  :قال الشاعر 

  حلفت بالسبـع الـلواتي طولـت  
(وبـمئـین بعـدھـا قد أمئـت

١
( 

  وبـمـثـان ثنـیت فكـررت 
(وبالطواسیـن الـتي قد ثلثـت

٢
( 

  وبـالحـوامـیم الـلواتي  ُسبـِّعت 
(وبـالمـفـصـل الـلواتي فصـلت

٣
(   

                                                           
  .أكمل عددها حىت بلغت مئة آية )  (١
  .لقصص يعين طسم الشعراء وطس النمل ـ وطس ا)  (٢
  .سبع سور من سورة غافر إىل سورة األحقاف : احلواميم اليت سبعت )  (٣



  

  

  ٦٨

١(.ومسي املفصل لكثرة الفصول اليت بني السور ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
(  

    
  وفھ وكلماتھعدد سور القرآن الكریم وآیاتھ وحر

  وهلا الفاحتة وآخرها سورة الناسأ سورة،١١٤عدد سور القرآن الكرمي.   

  جزءاً واجلزء حزبان  ٣٠عدد أجزائة. 

  حزب أربعة أرباع حزباً واأل ٦٠عدد أحزابة . 

  ربعاً  ٢٤٠عدد أرباعة . 

  آية  ٦٢٣٦عدد آياتة . 

  آية  ٤٤٧٥عدد آياتة املكية . 

  آية ١٧٦١عدد آياتة املدنية  . 

  كلمة يف قول عطاء بن يسار    ٧٧٤٣٩: عدد كلماته. 

  حرفاً  ٣٤٠٧٤٠: عدد حروفه. 

قيل إن احلكمة يف تسوير القرآن سورًا حتقيق كون السورة يف مفردها معجزة وآية 

من آيات اهللا مث ظهرت لذلك حكمة يف التعليم وتدريج األطفال يف السور 

٢(.على عباده حلفظ كتابه القصار إىل ما فوقها ، تيسرياً من اهللا 
(  

    

                                                           
  ) .١٣-١٢ص(فضائل القرآن الكرمي لعبد اهللا اجلار اهللا )  (١
القرآن الكـرمي  ، فضائل) ١/٧(، وانظر مقدمة تفسري ابن كثري ) ٢٠٦ص_البيان يف إعجاز القرآن )  (٢

  .اهللا اجلار اهللاللشيخ الفاضل عبد



  ٦٩

  أمور تعین على حفظ القرآن الكریم
هناك أمور تعـني املسـلم علـى حفـظ القـرآن الكـرمي أحببنـا أن نـذكرها لتعـني كـل مـن 

  .يريد حفظ كتاب اهللا تعاىل أو قسم منه 

يتحرى احلفظ يف أوقات اهلدوء وعدم الضوضاء بعد صالة الفجر مثالً أو  - ١

  .قبل النوم وهكذا 

يقرأ مبصحف واحد وال ينوع املصاحف ، يعين يقرأ مبصـحف طبعـة امللـك  - ٢

فهــد مــثًال ويســتمر يف حفظــه عليــه لكــي يتــذكر مواقــع اآليــات والســور ممــا 

 .يساعده على احلفظ وعدم النسيان 

كل ما أراد أن حيفـظ سـورة عليـه أن يكررهـا مـرات كثـرية ، مث يعـود يقرأهـا  - ٣

 .غيباً حياول أكثر من مرة 

 .حفظه آلية أو سورة يسمعها لغريه ليتمكن من حفظها  بعد - ٤

إذا أراد حفـــظ آيـــة أو أكثـــر ال ينتقـــل لغريهـــا حـــىت ميكنهـــا لكـــي ال خيـــتلط  - ٥

 .عليه احلفظ وبالتايل يذهب يضيع ماحفظ 

يكرر قراءة ما حفظ يف صالة النافلة أو بسماعها ألحد أهله أو أصـداقه    - ٦

 .كل يوم ويكون له وردا 

 .ات وأحكامها تعني على احلفظ أيضاً فهم معاين اآلي - ٧

القــــراءة يف كتــــب تفســــري القــــرآن الكــــرمي كــــذلك يعــــني علــــى تــــدبر اآليــــات  - ٨

 .وفهمها فيسهل عليه احلفظ 

مراجعة صفحتان علـى األقـل بـني األذان واإلقامـة ، أي يف مخـس صـلوات  - ٩

 .فريضة يكون قد راجع يف اليوم عشر صفحات بني األذان واإلقامة 

    



  

  

  ٧٠

  بعض السور واآلیاتفضائل 

  ثواب قراءة سورة الفاتحة وفضلھا

  .مسيت الفاحتة بأم القرآن ، ومسيت السبع املثاين 

كنت أصلي يف املسجد : "عاصم عن أيب سعيد بن املعلى قال عن حفص بن

أمل : فقال، يا رسول اهللا إين كنت أصلي: فقلت ،فلم أجبه  فدعاين رسول اهللا 

ألعلمنك سورة  :مث قال يل، ا حيييكملرسول إذا دعاكم مليقل اهللا استجيبوا هللا ول

فلما أراد ، مث أخذ بيدي، هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد 

: قال، يف القرآنأمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة : قلت له، أن خيرج

(".احلمد هللا رب العاملني هي السبع  املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته
١

(      

  . ومسيت مثاين ألن العرب واألحكام واحلدود ثنيت فيها: قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل

هي السبع الطول البقرة وآل : وقال ابن عباس  ،أم الكتاب السبع من مثاين و     

عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة معا إذ ليس بينهما 

 ) .١٠/٥٤(القرطيب تفسري  . التسمية

انطلق نفر من أصحاب  :قال عن أيب سعيد اخلدري ف :إنھا الشافیة

يف سفرٍة سافروها حىت نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا  النيب 

أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء فقال 

لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء  هؤالء الرهط الذين نزلوا لو أتيتم : بعضهم

ينفعه فهل  يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء ال: فأتوهم فقالوا

نعم واهللا إين ألرقي ولكن استضفناكم : فقال بعضهم ،عند أحٍد منكم من شيء

                                                           
  ) .٤٢٠٤(البخاري يف كتاب التفسري برقم )  (١



  ٧١

فلم تضيفونا فما أنا براق حىت جتعلوا لنا جعًال فصاحلوهم على قطيع من الغنم 

فكأمنا أنشط من عقال فانطلق ) احلمد هللا رب العاملني(عليه ويقرأ فانطلق يتفل 

: فأوفوهم جعلهم الذي صاحلهوهم عليه فقال بعضهم: ميشي وما به قلبة قال

فنذكر له الذي كان  ال تفعلوا حىت نأيت رسول اهللا : اقسموا فقال الذي رقى

وما يدريك أ�ا " :الفق، فذكروا له ذلك فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول اهللا 

  )١(".رقية أصبتم أقسموا واضربوا يل معكم بسهم

يف أم القرآن : قال اهللا تعاىل :سالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلقال شيخ اإل

، وهذه السورة هي أم ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ : والسبع املثاين والقرآن العظيم

هي السبع املثاين والقرآن العظيم، وهي الشافية وهي القرآن، وهي فاحتة الكتاب، و 

الواجبة يف الصلوات ال صالة إال �ا، وهي الكافية تكفي من غريها وال يكفي 

  ) .١٤/١(جمموع الفتاوى  . اهـ.غريها عنها

وباجلملة فما تضمنته الفاحتة من إخالص : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىلو 

اهللا وتفويض األمر كله إليه واالستعانة به والتوكل عليه وسؤاله العبودية والثناء على 

وتدفع النقم من أعظم األدوية  ،وهي اهلداية اليت جتلب النعم ،جمامع النعم كلها

  ) .٤/١٤١(زاد املعاد  .هـ.أ. الشافية الكافية

: يقول مسعت رسول اهللا : قال، عن أيب هريرة ، عن العالء عن أبيهو  

  .  يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج كل صالة ال"

  يا أبا هريرة إين إحيانا أكون وراء اإلمام؟ :  قال

                                                           

  ).٢٢٠١(ومسلم يف كتاب السالم برقم ، ) ٥٧٤٩(أخرجه البخاري يف كتاب الطب برقم ) ١(



  

  

  ٧٢

قال اهللا : يقول يا فارسي إقرأ �ا يف نفسك فإين مسعت رسول اهللا : قال

 إذا قال العبد: "ة بيين وبني عبدي ولعبدي ما سألقسمت الصال عز وجل

قال ، الرمحن الرحيم فإذا قال، محدين عبدي قال اهللا، احلمد هللا رب العاملني

أو ، جمدين عبدي قال اهللا، الدين مالك يوم فإذا قال، أثىن علي عبدي اهللا

قال هذا بيين وبني ، إياك نعبد وإياك نستعني فإذا قال، فوض إيل عبدي قال

  .عبدي ولعبدي ما سأل

وهو مريض فسألته الرمحن يف بيته دخلت على العالء بن عبد:  قال سفيان

  )١( .عن هذا احلديث فحدثين به

كنت أصلي باملسجد فدعاين رسول :  قال عن أيب سعيد بن املعلى و 

أمل يقل اهللا : "فقال، فلم أجبه مث أتيته فقلت يا رسول اهللا إين كنت أصلي  اهللا 

ألعلمنك سورة هي أعظم : " مث قال" استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكمتعاىل 

: فأخذ بيدي فلما أردنا أن خنرج قلت" رٍة يف القرآن قبل أن خترج من املسجدسو 

  يا رسول اهللا إنك 

" احلمد هللا رب العاملني: "ألعلمنك أعظم سورٍة يف القرآن قال: قلت

  )٢(".هي السبع املثاين، والقرآن العظيم الذي أوتيُته

مَّــآ َأَصـــَٰبَك ِمــْن َحَســَنٍة : هويف قولــ: قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا تعــاىل 

َفِمــَن ٱللَّــِه َوَمــآ َأَصـــَٰبَك ِمــن َســيَِّئٍة َفِمــن نـَّْفِســَك َوأَْرَسْلنَـــَٰك لِلنَّــاِس َرُســوًال وََكَفــٰى بِٱللَّــِه 

إن العبـــد ال يطمـــئن إىل نفســـه؛ فـــإن الشـــر ال جيـــيء إال : مـــن الفوائـــد )٣(.َشـــِهيداً 

                                                           

  .باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، ) ٣٩٤(برقم أخرجه مسلم يف كتاب الصالة ) ١(

  .ومسيت أم الكتابفاحتة الكتاب، ء يفباب ما جا،)٤٢٠٤(اه البخاري يف كتاب التفسري برقمرو ) ٢(

  ) .٧٩( اآلية النساء سورة )٣(



  ٧٣

مهــــم، ولكــــن يرجــــع إىل الــــذنوب فيتــــوب منهــــا منهــــا؛ وال يشــــتغل مبــــالم النــــاس وذ

ويســـتعيذ بـــاهللا مـــن شـــر نفســـه وســـيئات عملـــه، ويســـأل اهللا أن يعينـــه علـــى طاعتـــه؛ 

فبذلك حيصل له اخلري ويدفع عنه الشر؛ وهلـذا كـان أنفـع الـدعاء وأعظمـه وأحكمـه 

  .)٦،٧(الفاحتة  .ٱْهِدنَا ٱلصِّرَاَط ٱْلُمْسَتِقيَم  :دعاء الفاحتة

داه هــذا الصــراط أعانــه علــى طاعتــه وتــرك معصــيته فلــم يصــبه شــر ال يف فإنــه إذا هــ

الدنيا وال يف اآلخرة؛ والذنوب مـن لـوازم الـنفس؛ وهـو حمتـاج إىل اهلـدى كـل حلظـة؛ 

وهـــــو إىل اهلـــــدى أحـــــوج منـــــه إىل األكـــــل والشـــــرب؛ ويـــــدخل يف ذلـــــك مـــــن أنـــــواع 

اجــة إليــه، وإمنــا احلاجــات مــا ال ميــن احصــاؤه؛ وهلــذا أمــر بــه يف كــل صــالة لفــرط احل

يعـــرف بعـــض قـــدره مـــن اعتـــرب أحـــوال نفســـه، ونفـــوس اإلنـــس واجلـــن املـــأمورين �ـــذا 

الدعاء، ورأى ما فيها من اجلهـل والظلـم الـذي يقتضـي شـقاءها يف الـدنيا واآلخـرة؛ 

فــيعلم أن اهللا تعــاىل بفضــله ورمحتــه جعــل هــذا الــدعاء مــن أعظــم األســباب املقتضــية 

  ) .٨/١٩٧(جممع الفتاوى .اهـ .  للخري املانعة من الشر

: قال اهللا تعاىل: "يقول مسعت رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 

فنصفها :  ويف رواية –قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل 

محدين  قال اهللا ،فإذا قال العبد احلمد هللا رب العاملني - يل ونصفها لعبدي

فإذا قال مالك يوم الدين ، قال أثىن علي عبدي، الرمحن الرحيم فإذا قال، عبدي

ذا بيين وبني عبدي ه: قال، إياك نعبد وإياك نستعني قال جمَّدين عبدي، فإذا قال

م فإذا قال اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليه، ولعبدي ما سال

  )١(".هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل قال، غري املغضوب عليهم وال الضالني

                                                           

  ).٣٩٥(رواه مسلم يف كتاب الصالة برقم ) ١(



  

  

  ٧٤

بينما جربيل عليه السالم قاعد :  عن ابن عباس قال، ن سعيد بن جبري وع

هذا باب من السماء فتح اليوم :  فقال، مسع صوتاً نقيضًا من فوقه  عند النيب 

أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤ�ما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم : "وقال، فسلم

  )١(".سورة البقرة لن تقرأ حبرف منها إال أعطتيه

ما أنزل اهللا يف التوراة وال يف اإلجنيل : " قال رسول اهللا عن ُأيبِّ بن كعب ، و 

 ؛وهي مقسومة بيين وبني عبدي] : قال اهللا[، مثل أم القرآن وهي السبع املثاين 

  )٢(".لأَ ولعبدي ما س

زل، ونزل رجل إىل ـيف مسري فن كان النيب : قال  بن مالك نسأوعن 

 .بلى :  قال" !أال أخربك بأفضل القرآن؟: " فقال النيب فالتفت : جانبه، قال

  )٣(".احلمد هللا رب العاملني: " فقال

: املغضوب عليهم اليهود ، والضالني:"قال ، أن النيب وعن عدي بن حامت     

٤(.النصارى 
( 

بينما جربيل عليه السالم قاعد عند : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       

هذا باب من السماء فتح : ع صوتًا نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقالمس النيب 

هذا ملك نزل إىل األرض مل : فقال، زل منه ملكـاليوم مل يفتح قط إال اليوم فن
                                                           

عمـل اليـوم (باب فضل الفاحتـة والنسـائي يف  ،)١٨٧٤(أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين برقم ) ١(

  .ويف ا�تيب كتاب االفتتاح ،)٤٣٨ص () والليلة

، التعليـق  )٥٤٣٦(، وصـححه العالمـة األلبـاين يف صـحيح اجلـامع بـرقم  والنسـائي، أخرجه الرتمذي ) ٢(

  ) .١٧١٤(، وصحيح موارد الظمآن برقم ) ٢/٢١٦(الرغيب 

، وصـــححه األلبـــاين يف "صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم: "واحلـــاكم وقـــال، رواه ابـــن حبـــان يف صـــحيحه ) ٣(

  ) .١٧١٣(، وصحيح موارد الظمآن برقم  )١٤٥٤(الرتغيب 
  .)١٧١٤(رقمصحيح موارد الظمآن ، و )٥٩٤ص(، وختريج الطحاوية)٣٢٦٣(ة رقمالسلسلة الصحيح )(٤



  ٧٥

فاحتة : أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤ�ما نيب قبلك: زل قط إال اليوم، فسلم وقالـين

  )١(".ما إال أعطيتهالكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حبرٍف منه

أي صوتًا كصوت : وقال النووي ،هو الصوت: النقيض: "نقيضاً "قوله 

  ) .٦/٩١(شرح النووي  . الباب إذا فتح

ملـا كـان متـام النعمـة علـى العبـد إمنـا هـو باهلـدى والرمحـة، كـان هلمــا : قـال ابـن القـيم 

  .الضالل والغضب: ضدان

مــرات عديــدة أن يهــدينا صــراط الــذين فأمرنــا اهللا ســبحانه أن نســأله كــل يــوم وليلــة 

أنعــم علــيهم، وهــم أولــو اهلــدى والرمحــة، جينبنــا طريــق املغضــوب علــيهم، وهــم ضــد 

املرحــومني و طريــق الضــالني وهــم ضــد املهتــدين، وهلــذا كــان هــذا الــدعاء مــن أمجــع 

  ) .١/٦٣٧(إغاثة اللهفان  .اهـ .الدعاء، وأفضله وأوجبه، وباهللا التوفيق

    
  ة سورة البقرة وفضلھاثواب قراء

ال جتعلوا بيوتكم مقابر فإن : "قال أن رسول اهللا ،  عن أيب هريرة 

  )٢(".الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

أحسن وكان من ، رضي اهللا عنهماعن أسيد بن حضري ، وعن أيب سعيد اخلدري

وحيىي ابين  ،فرسي مربوطةقرأت الليلة بسورة البقرة و : قال.الناس صوتًا بالقرآن

فجالت جولة فقمت ليس يل هم إال حيىي ابين ، مضطجع قريبًا مين وهو غالم 

فسكنت الفرس مث قرأت فجالت الفرس فقمت ليس يل هم إال ابين مث قرأت 

                                                           

  ).٨٠٦(رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين برقم ) ١(

  .والرتمذي يف سننه أبواب فضائل القرآن، )١٨٢١(برقم أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين)٢(



  

  

  ٧٦

مقبل بيح فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة املظلة فيها مثل املصا، فجالت الفرس 

  .فأخربته أصبحت غدوت إىل رسول اهللا فلما ، من السماء فهالين فسكنت

قد قرأت يا رسول اهللا فجالت الفرس وليس يل : اقرأ يا أبا حيىي قلت:  فقال      

  .هم إال ابين 

كهيئة املظلة فيها قد قرأت فرفعت رأسي فإذا  : اقرأ يا أبا حيىي قال:  فقال

تصبح  ذلك املالئكة دنوا لصوتك ولو قرأت حىت: " فقال، مصابيح فهالين

  )١(".ألصبح الناس ينظرون إليهم

بينا أنا أقرُأ الليلَة سورة البقرة ؛ إذ ! يا رسول : أنه قال : ويف رواية عنه 

اقرأ يا : " فقال رسول اهللا ! مسعت َوْجَبَة من خلفي ، فظننت أنَّ فرسي انطلق؟

، ورسول  فالتفت فإذا مثل املصباح ُمَدّىلً بني السماء واألرض: ؛ قال ! أبا عتيك

تلك املالئكة تنـزلت لقراءة البقرة ، أما إنك لو مضيَت ؛ لرأيَت " :يقول  اهللا 

(" .العجائب
٢

(   

  .السقوط: وأصل الوجوب . وط الشيء هي صوت سق" : َوْجَبةَ : "قوله

اقرأوا : " يقول،  مسعت رسول اهللا : قال ،  وعن أيب أمامة الباهلي 

وآل ، البقرة :  مة شفيعًا ألصحابه اقرأوا الزهراوينفإنه يأيت يوم القيا، القرآن 

أو كأ�ما غيابتان أو كأ�ما ، فإ�ما تأتيان يوم القيامة كأ�ما غمامتان ، عمران 

                                                           

  .مسلم يف كتاب صالة املسافرينأخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن و ) ١(
  ) .١٧١٦(، وصحيح موارد الظمآن برقم ) ٢١٩و٢/٢٠٩(التعليق الرغيب )  (٢



  ٧٧

فإن أخذها بركة ، فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحا�ما اقرأوا سورة البقرة 

   )١(."وال تستطيعها البطلة، وتركها حسرة ، 

  . بلغين أن البطلة السحرة: قال معاوية

  .مسيتا الزهراوين لنورمها وهداتيهما وعظيم أجرها: ال النووي رمحه اهللا تعاىلق  

الغمامة والغيابة كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه :  قال أهل اللغة "غمامتان"

  .املراد أن ثوا�ما يأيت كغمامتني:  قال العلماء .من سحابة وغربة وغريها

يؤتى بالقرآن : "يقول مسعت النيب : مسعان الكاليب قال وعن النواس بن

وضرب  ".يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران

كأ�ما غمامتان أو ظلتان سوداوان : "ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد قال هلما رسول اهللا 

: " الفرقان" )٢(".عن صاحبهمابينهما شرق أو كأ�ما ِحزقان من طري صواف حتاجان 

  .بكسر الفاء وإسكان الراء

ومعنامها واحد ومها قطيعان . بكسر احلاء املهملة وإسكان الزاي: " احلزقان"      

  .ومجاعتان يقال يف الواحد فرق وحزق وحزيقة أي مجاعة

  .ضياء ونور: بفتح الراء وإسكا�ا أي "أو ظلتان سوداوان بينهما شرق"

فإ�ما ) آل عمران(و ) البقرة(تعلموا : "مرفوعاً  دة عن أبيه وعن ابن بري

الزهراوان يظالن صاحبهما يوم القيامة كأ�ما غمامتان، أو غيايتان، أو فرقان من 

  )٣(".طري صوافَّ 

                                                           

  ).١٨٧١(أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين برقم ) ١(

   .)٢٨٨٣(والرتمذي يف فضائل القرآن برقم ) ١٨٧٣(صالة املسافرين برقم  يف أخرجه مسلم) ٢(

  .)١٤٦٦( رقمالرتغيب  وصححه األلباين يف، "ح على شرط مسلمصحي:"وقال رواه احلاكم) ١(



  

  

  ٧٨

  ب قراءة آیة الكرسي وفضلھااثو

أنه كان على متر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ ،  عن أيب هريرة 

قال أبو  تريد أن تأخذه؟ قل من سخرك حملمد  :فقال للنيب  منه فذكر ذلك

  . فقلت فإذا جين قائم بني يدّي فأخذته ألذهب به إىل النيب :  هريرة

  .إمنا أخذته ألهل بيت فقراء من اجلن ولن أعود :  فقال

  تريد أن تأخذه؟ :  فقال.  فعاد فذكرت ذلك للنيب :  قال

  . ن سخرك حملمد قل سبحان م: نعم فقال:  فقلت

فعاهدين أن ال يعود  فإذا أنا به فأردت أن أذهب به إىل النيب  : فقلت      

  . فرتكته مث عاد فذكرت ذلك للنيب 

قل سبحان من سخرك حملمد : فقال، نعم:  فقلت .تريد أن تأخذه: فقال

 ،عاهدتين فكذبت وعدت ألذهنب بك إىل النيب : فقلت فإذا أنا به فقلت ،

  .خل عين أعلمك كلمات إذا قلتهن مل يقربك ذكر وال أنثى من اجلن : الفق

آية الكرسي إقرأها عند كل صباح : قال! وما هؤالء الكلمات؟:  قلت

أو ما : "فقال يل فخليت عنه فذكرت ذلك للنيب : ومساء قال أبو هريرة

  ".علمت أنه كذلك

صدقك وهو  "بح قال فإنه لن يزال عليك من اهللا حافظا حىت تص :ويف رواية

  )١(".كذوب ذاك الشيطان

                                                           

صــحيح  يف وصــححه األلبــاين" حــديث حســن غريــب: "رواه الرتمــذي عــن أيب أيــوب األنصــاري وقــال) ١(

  ).١٤٦٩(الرتغيب برقم 



  ٧٩

أنّه كاَن هلم َجرِيٌن فيه : عن ابن ُأيب بن كعب ، أنَّ أَباه أخربه : ويف رواية 

متر ، وكان ممّا يتعاهده ، فيجده ينقُص  ، َفَحَرَسُه ذات ليلة ؛ فإذا هو بدابة كهيئة 

ا أنت ، جّن أم ِإنس ؟ م: فسّلمُت ، فردَّ السالم ، فقلت : الغالم احملتلم ، قال 

هكذا : ناولين يَدَك ؛ فإذا يُد كلٍب وشعُر كلٍب ، فقلت : جن ، فقلت : قال ! 

ما : لقد علمت اجلّن أنَُّه ما فيهم من هو أشدُّ مّين ، فقلت : خلق اجلّن؟ فقال 

بلغين أنك حتبُّ الصدقة ، فأحببُت أن ُأصيَب : حيمُلك على ماصنعت ؟ فقال 

هذه اآلية أيُة الكرسي ، : ما الذي ُحيْرِزنا منكم ؟ فقال : لت من طعاِمك ، ق

:  فقال رسول اهللا ! فأخربه  فرتكته ، وغدا َأيب إىل رسول اهللا : فقال 

(" .صدق اخلبيث"
١

( 

آية من  ! يا أبا املنذر: " قال رسول اهللا :  قال وعن ُأيب بن كعب      

! يا أبا املنذر: " قال، ورسوله أعلم اهللا:  قلت:  قال "كتاب اهللا معك أعظم؟

. اهللا ال إله إال هو  احلي القيوم: قال" أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟

  )٢(".ليهنك العلم أبا املنذر.واهللا : "قال فضرب يف صدري وقال

إمنــا متيــزت آيــة الكرســي بكو�ــا أعظــم ملــا مجعــت مــن : قــال النــووي رمحــه اهللا تعــاىل

والصــــفات مــــن اإلهليــــة والوحدانيــــة واحليــــاة والعلــــم وامللــــك والقــــدرة  أصــــول األمســــاء

  .)٣٣٤-٦/٣٣٣(شرح مسلم.هـ.أ.صول األمساء والصفات واهللا اعلمواإلرادة وهذه السبعة أ

     
  ثواب قراءة خواتیم سورة البقرة وفضلھا

                                                           
  ).١٧٢٤(،وصحيح موارد الظمآن)٢/٢٢١(،والتعليق الرغيب)٣٢٤٥(السلسة الصحيحة رقم )  (١

  . )١٤٦٠( وابو داود يف كتاب الصالة)١٨٨٢(كتاب صالة املسافرين برقم   أخرجه مسلم يف) ٣(



  

  

  ٨٠

من قرأ اآليتني من آخر : " قال رسول اهللا : قال عن أيب مسعود        

كفتاه من قيام الليل وقيل من : قيل معناه:  كفتاه  )١(".البقرة يف ليلة كفتاه سورة

  .الشيطان وقيل من اآلفات وحيتمل من اجلميع

بينما رسول :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال، وعن سعيد بن جبري 

وعنده جربيل عليه السالم إذ مسع نقيضًا فوقه فرفع جربيل بصره إىل  اهللا 

  .هذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط :  فقال.السماء 

أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤ�ما نيب قبلك : فقال زل ملك فأتى النيب ـفن:  قال

  )٢(".فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منه إال أعطيته

جعلت : فضلنا على الناس بثالث " : قال رسول اهللا : قال وعن حذيفة 

وجعلت صفوفنا كصفوف ، وجعلت تربتها لنا طهوراً ، رض كلها لنا مسجداً األ

ز حتت العرش مل يُعط ـهؤالء اآليات آخر سورة البقرة من كن وأوتيت ، املالئكة 

  )٣(".منه أحد قبلي وال يعطي منه أحد بعدي

                                                           

بـــرقم        ومســـلم يف كتـــاب صـــالة املســـافرين  ،)٣٧٨٦(بـــرقم  أخرجـــه البخـــاري يف كتـــاب فضـــائل القـــرآن) ١(

  .باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة، ) ٨٠٦(

فضــل الفاحتــة وخــواتيم ســورة البقــرة واحلــث  بــاب، )٨٠٦(بــرقم رواه مســلم يف كتــاب صــالة املســافرين ) ٢(

كتاب االفتتاح واحلاكم ) ا�تىب(ويف  ،)عمل اليوم والليلة(والنسائي يف ، على قراءة اآليتني من آخر البقرة 

  ).١/٥٥٨(يف املستدرك 

، ) ٥٢٢(بـــرقم رواه مســـلم يف أول كتـــاب املســـاجد و  ،)٥/٣٨٣(أمحـــد يف مســـنده بـــرقم رواه اإلمـــام ) ١(

باب ذكر  ،)٢٦٣(، وابن خزمية يف صحيحه برقم )٥/٣٨٣(وأمحد يف مسنده برقم ، واضع الصالةمباب 

  .ضل أمته على األمم السالفة قبلهمعلى األنبياء قبله وف  لهما كان اهللا عز وجل فضل به رسو 



  ٨١

إن اهللا ختم سورة البقرة بآيتني " :قال أن رسول اهللا  ،وعن أيب ذر 

الذي حتت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم  هزـ من كنأعطانيهما 

  )١(".فإ�ما صالة وقرآن

    
  ثواب قراءة سورة الكھف وفضلھا

من قرأ الكهف كما : "قال،  عن النيب ،  عن أيب سعيد اخلدري 

ومن قرأ عشر آيات من ، ًا يوم القيامة من مقامه إىل مكةأنزلت كانت له نور 

سبحانك اللهم : مث قال، ومن يتوضأ ، رج الدجال مل يسلط عليه مث خ ، آخرها

مث طبع بطابع فلم ، نت أستغفرك وأتوب إليك كتب يف رقوحبمدك ال إله إال أ

  .)٢("يكسر إىل يوم القيامة

ختم عليها خبامت فوضعت حتت العرش فلم تكسر : "ورواه النسائي وقال يف آخره

كان رجل يقرأ بسورة الكهف وعنده فرس :  وعن الرباء قال ".إىل يوم القيامة

مربوط بشطنني فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوا وجعل فرسه ينفر منها فلما 

 )٣("زلت للقرآنـتلك السكينة تن": فذكر ذلك له فقال أصبح أتى النيب 

  .هو احلبل الطويل املضطرب وشطن تثنية شطنني: "شطن"

  :ويف هذا احلديث :  تعاىل قال النووي رمحه اهللا: فوائد احلديث 

                                                           

 وقـد، صـحيح علـى شـرط البخـاري ومل خيرجـاه : "وقـال، ) ٢٠٦٦(يف املسـتدرك بـرقم أخرجه احلاكم ) ٢(

  ).٢١٧٣(برقم   املشكاة ،" رواه عبد اهللا بن وهب عن معاوية بن صاحل مرسال 

 )٥٨٢( برقمالصحيحة  يف السلسلة ، وصححه األلباين صحيح على شرط مسلم:  وقال، أخرجه احلاكم ) ٣(

  ).٢١٨(برقم  الرتغيب وصحيح ، 

  ).١٨٥٣(املسافرين برقمومسلم يف كتاب صالة ) ٥٠١١(فضائل القرآن برقم أخرجه البخاري يف )١(



  

  

  ٨٢

  .جواز رؤية آحاد املالئكة  - ١

  . وحضور املالئكةة ، ل الرمحو وأ�ا سبب نز ،  وفيه فضيلة القراءة - ٢

  .وفيه فضيلة استماع القرآن - ٣

من قرأ سورة الكهف يف " :قال أن النيب  ، وعن أيب سعيد اخلدري 

  )١(".يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني

  .لشافعي على استحباب قراءة سورة الكهف ليلة اجلمعة ويوم اجلمعةنص ا

من حفظ عشر آيات من أول : " قال أن النيب ،  الدرداء  أيبوعن 

  )٢(".سورة الكهف عصم من الدجال

سبب ذلك ما يف أوهلا من العجائب واآليات فمن يتدبرها مل يفتنت : قيل 

  .ب الذين كفروا أن يتخذواأفحسبالدجال وكذا يف آخرها قوله تعاىل 

  )٣(".من آخِر ُسورِة الَكهف: " ويف رواية ملسلم

    

                                                           

،وأخرجـه أبـو سـعيد الـدارمي يف مسـنده موقوفـاً علـى "صـحيح اإلسـناد:"أخرجه النسائي واحلاكم وقـال) ٢(

لــــه مــــن النــــور مــــا بينــــه وبــــني البيــــت  مــــن قــــرأ ســــورة الكهــــف ليلــــة اجلمعــــة اضــــاء:"أيب ســــعيد إال أنــــه قــــال

  ).٦١٩(واإلرواءبرقم ) ٦٣٤٦(وصححه العالمة األلباين يف صحيح اجلامع برقم ".العتيق

والرتمذي يف فضـائل ،)٤٣٢٣(وأبو داود يف املالحم برقم)١٨٨٠(صالة املسافرين برقم رواه مسلم يف) ٣(

  .٥٢٧ص)عمل اليوم والليلة(والنسائي يف)٤٤٩و٦/٤٤٦(وأمحد يف مسنده،)٢٨٨٦(القرآن

  ).١/٥٥٦(صحيح مسلم ) ١(



  ٨٣

  ثواب من قرأ سورة تبارك وفضلھا

من القرآن سورة ثالثون آية شفعت " :قال أن رسول اهللا  ، عن أيب هريرة 

  )١(".لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك

وأن كتاب اهللا يشفع ملن  -٢ ،ورة امللكفضيلة س -١: فيه فوائد احلديث    

  .يقرأه ويعمل به

ضرب بعض أصحاب رسول اهللا ": وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

  فإذا قرب إنسان يقرأ سورة امللك ، خباءه على قرب وهو ال حيسب أنه قرب

يا رسول اهللا ضربت خباءي على قرب وأنا :  قال فأتى النيب ، حىت ختمها 

 أحسب أنه قرب فإذا قرب إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها فقال النيب  ال

  .اخليمة: اخلباء )٢(".هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب: "

اخلباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف وال يكون من شعر : قال الطييب   

 ) .٨/١٦١(حتفة األحوذي  . ويكون على عمودين أو ثالثة

  :ئد الحدیث فوا 

  .عدم جواز اجللوس على القرب  - ١

 .امليت يف قربه يقرأ سورة تبارك  - ٢

                                                           

حــــديث : (وقــــال )٢٨٩١(فضــــائل القــــرآن مــــذي يفوالرت ،)٢٨٩١(داود يف الصــــالة بــــرقمأخرجــــه أبــــو ) ٢(

 وابن ماجة،)٧١٠)(عمل اليوم والليلة(ويف ،)٦٢٤(برقم التفسري من الكربى  وأخرجه النسائي يف،)حسن

) مـــــــــا هـــــــــي إال ثالثـــــــــون آيـــــــــة:(يـــــــــهوف) ٤٩٨ - ٢/٤٩٧( واحلـــــــــاكم يف املســـــــــتدرك،)٣٧٨٦( يف األدب

  ).١٤٧٤(الرتغيب برقمصحيح  ،وحسنه األلباين يف"صحيح اإلسناد ومل خيرجاه":وقال

  "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" :وقال)٢٨٩٠( فضائل القرآن أخرجه الرتمذي يف )٣(



  

  

  ٨٤

  .سورة تبارك تنجي صاحبها من عذاب القرب  - ٣

هـي ، أي متنع مـن عـذاب القـرب أو مـن املعاصـي الـيت توجـب عـذاب القـرب  : املانعة

 وأن تكـون مفسـرة ومـن مثـة، هـي املانعـة : لقولـه ، املنجية حيتمـل أن تكـون مؤكـدة 

  ) .٨/١٦١(حتفة األحوذي  . تنجيه من عذاب القرب :عقب بقوله 

    
  وفضلھا قراءة سورة اإلخالصثواب 

ثبت يف السنة الصحيحة أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن ، والسبب 

  : يف ذلك أن القرآن ثالثة أثالث 

  . ثلث  توحيد  - ١

 . وثلث قصص  - ٢

 .وثلث أحكام  - ٣

وحيد ، وهو التوحيد اخلالص فأصبحت وسورة اإلخالص تتضمن كمال الت

  .   تعادل ثلث القرآن ، كما أخرب بذلك رسول اهللا 

أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة : "قال عن النيب  ، عن أيب الدرداء ف

قل هو اهللا أحد : "؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن: قالوا ." ثلث القرآن

  ".تعدل ثلث القرآن

قل هو اهللا (ل جزأ القرآن بثالثة أجزاء فجعل إن اهللا عز وج": ويف رواية 

  )١(".جزءاً من أجزاء القرآن) أحد

                                                           

  ).٨١١(أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين برقم ) ١(



  ٨٥

) قل هو اهللا أحد: (أن رجًال مسع رجًال يقرأ ، وعن أيب سعيد اخلدري 

، له وكان الرجل يتقاهلا  فذكر ذلك فلما أصبح جاء إىل رسول اهللا ، يرددها 

  )١(".عدل ثلث القرآنوالذي نفسي بيده إ�ا لت: " فقال رسول اهللا 

كانت سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن أل�ا : قال ابن قيم اجلوزية 

  ) .١/٢٠٦(زاد املعاد  .أخلصت لوصف الرمحن تبارك وتعاىل والثناء عليه 

    
  سبباً لحب هللا تعالى محبة سورة اإلخالص یكون

اهللا تعـــاىل لعبـــده أن حمبـــة ســـورة اإلخـــالص يكـــون ســـبباً حملبـــة  أخربنـــا رســـول اهللا 

  .وذلك ألن سورة اإلخالص متضمنة لكمال التوحيد 

يصلي سنة الفجر  كان النيب   :قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل         

وتوحيد املعرفة ، ومها اجلامعتان لتوحيد العلم والعمل ، والوتر بسوريت اإلخالص 

    .وتوحيد اإلعتقاد والقصد ، واإلرادة 

واملعرفــة ومــا جيــب إثباتــه للــرب  االعتقــادل هــو اهللا أحــد متضــمنة لتوحيــد فســورة قــ

٢(. تعاىل من األحدية املنافية ملطلق املشاركة بوجه من الوجوه
(  

بعث رجًال على سرية وكان  أن رسول اهللا ، عن عائشة رضي اهللا عنها و 

ذلك فلما رجعوا ذكر ) قل هو اهللا أحد(يقرأ ألصحابه يف صال�م فيختم بـ 

  .فسألوه " سلوه ألي شيء يصنع ذلك: " فقال.  لرسول اهللا 

                                                           

  ).٥٠١٣(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن برقم ) ٢(
  ) .١/٣١٦(زاد املعاد )  (٢



  

  

  ٨٦

أخربوه أن : "فقال رسول اهللا . أل�ا صفة الرمحن فأنا أحب أن أقرأ �ا :  فقال

  )١(".اهللا حيبه

يا فالن ما مينعك أن :  فقال : ويف رواية للبخاري من حديث أنس

  .السورة يف كل ركعة تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حيملك على لزوم هذه

  . إين أحبها :  فقال

  )٢(".حبك إياها أدخلك اجلنة: " فقال

  .فيه إثبات ثواب وفضل سورة اإلخالص  :فوائد احلديث  -١

 . وأنه يدخل صاحبها اجلنة - ٣ .وأ�ا تعدل ثلث القرآن  -٢

 . وأن حبها يكون سبباً حلب اهللا تعاىل لعبده  -٤

  . وفيه جواز ختم كل ركعة بسورة اإلخالص -٥

ليصلي  خرجنا يف ليلة مطٍر و ظلمٍة شديدة نطلب النيب :  قال عبد اهللا بن خبيب    

 ." قل": قال ، قل شيئا أفلم ، " قل": مث قال ، قل فلم أقل شيئًا :  فقال، لنا فأدركناه 

واملعوذتني حني متسي وحني " قل هو اهللا أحد: " ؟ قال ما أقول:  يا رسول اهللا: قلت 

  ).٣١(صحيح الكلم الطيب  ".مرات يكفيك من كل شيءتصبح ثالث 

احشدوا فإين سأقرأ " :قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة و 

قل هو : ( فقرأ،  فحشد من حشد مث خرج نيب اهللا " عليكم ثلث القرآن

إين أرى هذا خرب جاءه من السماء : مث دخل فقال بعضنا لبعض) اهللا أحد

                                                           

  ).١٨٨٧(،ومسلم يف صالة املسافرين برقم)٧٣٧٥(توحيد برقم ال لبخاري يفأخرجه ا) ١(

  .يب أويسأمن طريقه عن إمساعيل بن ) ٢٩٠١(أخرجه البخاري تعليقاً ووصله الرتمذي ) ٢(



  ٨٧

سأقرأ عليكم : إين قلت لكم:"فقال.  لنيب فذاك الذي أدخله مث خرج ا

  )١(".ثلث القرآن إال أ�ا تعتدل ثلث القرآن

أن القرآن على ثالثة أحناء قصص وأحكام :  قيل معناه:  قال املازري

  .  وصفات هللا تعاىل

، فهي ثلث وجزء من ثالثة أجزاء ، وقل هو اهللا أحد متمحضة للصفات 

ضاعف بقدر ثلث قراءة ثلث القرآن بغري معناه أن ثواب قراء�ا ي:  وقيل

  . اجتمعوا:  أي: احشدوا : قوله . تضعيف

    

  سورة اإلخالص تتضمن كمال التوحید

تضمنت سورة اإلخالص كمال التوحيد هللا تعاىل ، حيث أثبتت له مجيع صفات 

  . الكمال ، ونفي مجيع صفات النقص عنه سبحانه وتعاىل 

: يف معرض كالمه على سورة اإلخالص : هللا تعاىل قال ابن قيم اجلوزية رمحه ا

والصمدية املثبتة له مجيع صفات الكمال اليت ال يلحقها نقص بوجه من الوجوه 

ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته ونفي الكفء 

ل فتضمنت هذه السورة إثبات كل كما، املتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظري 

ونفي مطلق ، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له يف كماله ، ونفي كل نقص عنه ، له 

  . الشريك عنه 

                                                           

  )٢٩٠٠(والرتمذي يف فضائل القرآن برقم  ،)١٨٨٥(سلم يف صالة املسافرين برقمرواه م) ١(



  

  

  ٨٨

وهذه األصول هي جمامع التوحيد العلمي اإلعتقادي الذي يباين صاحبه مجيع فرق 

فإن القرآن  مداره على ، ولذلك كانت تعدل ثلث  القرآن ، الضالل والشرك 

  : ثة واإلنشاء ثال، اخلرب واإلنشاء 

  .أمر  - ١

 . و�ي   - ٢

  .وإباحة  - ٣

  : نوعان : واخلرب 

  . خرب عن اخلالق تعاىل وأمسائه وصفاته وأحكامه  - ١

 . وخرب عن خلقه  -٢

فعدلت ، فأخلصت سورة قل هو اهللا أحد اخلرب عنه وعن أمسائه وصفاته 

العلمي كما خلصت  وخلصت قارئها املؤمن �ا من الشرك ،ثلث القرآن 

وملا كان ، رون من الشرك العملي اإلرادي القصدي سورة قل يا أيها الكاف

زله منازله  ـوهو إمامه وقائده وسائقه واحلاكم عليه ومن، العلم قبل العمل 

١(.اهـ. كانت سورة قل هو اهللا أحد تعدل ثلث  القرآن
(  

  : وكما ذكرنا آنفاً أن أصل علوم القرآن ثالثة 

  .توحيد  - ١

 .وتذكري  - ٢

 . وأحكام  - ٣
                                                           

  ) .١/٣١٦(زاد املعاد )  (١



  ٨٩

معرفـة املخلوقـات ومعرفـة اخلـالق بأمسائـه وصـفاته وأفعالـه ،  فالتوحيد يـدخل فيـه

ـــه الوعـــد والوعيـــد واجلنـــة والنـــار  واألحكـــام منهـــا التكـــاليف كلهـــا . والتـــذكري من

وتبيــني املنــافع واملضــار والنهــي والنــدب وهلــذا كانــت الفاحتــة أم القــرآن ألن فيهــا 

  . األقسام الثالثة 

  )١.(قسام وهو التوحيد وسورة األخالص ثلثه ألن فيها أحد األ

  قراءة سورة اإلخالص عشر مراتثواب 

من قرأ قل هو اهللا أحد عشـر مـرات بـىن : " عن معاذ بن أنس ، قال رسول اهللا 

   )٢(".اهللا له بيتاً يف اجلنة

هكــذا هــو ثابــت يف روايــة " . مــن قــرأ قــل هــو الّلــه أحــد حــىت خيتمهــا: " ويف روايــة  

  .ف أمحد فكأنه سقط من قلم املصن

  .، متامه عند خمرجه أمحد  "عشر مرات بىن الّله له بيتاً يف اجلنة" 

ــــه:  فقــــال عمــــر ــــا رســــول الّل ــــه إذن نســــتكثر ي ــــه أكــــرب " : ، فقــــال رســــول الّل الّل

   " .وأطيب

، وقـــد قـــال  قُـــْل ُهـــَو اللَّـــُه َأَحـــدٌ يف هـــذا احلـــديث إثبـــات فضـــل : قـــال املنـــاوي 

ا اشتملت عليه من اجلمل املثبتة والنافيـة مـع إ�ا تضاهي كلمة التوحيد مل:  بعضهم

زيادة تعليل ومعىن النفي أنه اخلالق الرزق املعبود ألنه ليس فوقه مـن مينعـه مـن ذلـك 

  .فيض القدير  .اهـ .لكفؤ وال من يعينه كالولد كالوالد وال من يساويه كا

   

                                                           
  ) . ٩٨-٩٦ص(قان يف علوم القرآن خمتصر االت)  (١
  ) .٢١٨٥(، واملشكاة رقم ) ٦٤٧٢(، وصحيح اجلامع رقم )٥٨٩(السلسلة الصحيحة رقم  ) (٢



  

  

  ٩٠

  ثواب قراءة الزلزلة وما یذكر معھا

إذا زلزلت تعدل نصف "( : سول اهللا قال ر :  قال عن ابن عباس 

" قل يا أيها الكافرون"تعدل ثلث القرآن، و " قل هو اهللا أحد"، و ) "القرآن

  )١(".تعدل ربع القرآن

   
  ثواب المعوذتین وفضلھما

أنزلـت علـيَّ آيـات مل يـر : " قـال رسـول اهللا : قـال عن عقبة بن عامر 

  )٢(".مثلهن قط املعوذتني

  : فوائد احلديث

   .بيان عظم فضل هاتني السورتني وقد سبق  فيه - ١

 .تفضيل بعض القرآن على بعض  - ٢

وفيـه دليــل واضـح علــى كو�مــا مـن القــرآن ورد علــى مـن نســب إىل ابــن  - ٣

 .مسعود خالف هذا 

، وفيــه أن لفظــة قــل مــن القــرآن ثابتــة مــن أول الســورتني بعــد البســملة  - ٤

٣(.وقد أمجعت األمة على هذا كله قوله 
( 

                                                           

ومــا بــني القوســني ضــعفه الشـــيخ ) ٦٤٦٦(صــحيح اجلـــامع بــرقم  يف ه اهللارمحــ األلبــاين شــيخنا حســنه) ١(

  .)١٤٧٧(برقمالرتغيب  ويف ،) ٥٧٥٧(ضعيف اجلامع برقم يف األلباين

 ،)١٥٣و  ٣/١٥٠(وأمحـــد يف مســـنده ، ) ١٨٨٩(أخرجـــه مســـلم يف كتـــاب صـــالة املســـافرين، بـــرقم  )٢(

  .والدارمي يف سننه والرتمذي يف أبواب فضائل القرآن
  ) .٦/٩٦(شرح النووي على صحيح مسلم )  (٣



  ٩١

اقــرأ يــا : " قــال رســول اهللا : ر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنهمــا قــال وعــن جــاب

و  قـل أعـوذ بـرب الفلـق:ومـا أقـرأ بـأيب أنـت وأمـي؟ قـال : فقلـت  .!" جابر

قل أعوذ برب الناس. أقرأ �ما ولن تقرأ مبثلهما: "فقرأ�ما فقال.")
١

(  

أوى إىل فراشه  إذا كان رسول اهللا : قالت رضي اهللا عنها ، عن عائشة و       

مث ميسح �ما وجهه ، وما بلغت . واملعوذتني ،  قل هو اهللا أحد نفث يف كفيه 

٢(.يده من جسده 
(  

ويف املعوذتني اإلستعاذة من كل مكروه :  قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل    

فإن اإلستعاذة من شر ما خلق تعم لك شر يستعاذ منه سواء  ، مجلة وتفصيًال 

  .يف األجسام أو األرواح كان

فقد مجعت السورتان اإلستعاذة من كل شر وهلما شأن : رمحه اهللا تعاىل وقال    

عقبة  عظيم يف اإلحرتاس والتحصن من الشرور قبل وقوعها وهلذا أوصى النيب 

  )٣(بن عامر بقراء�ا عقب كل صالة، ذكره الرتمذي يف جامعه

:  اع الشرور من الصالة إىل الصالة وقالوقال يف هذا سر عظيم يف استدف      

  ) .٤/١٤٣(زاد املعاد  .هـ.أ. ما تعوذ املعوذون مبثلهما

اقرأ يا : " قال رسول اهللا :  اهللا رضي اهللا عنهما قالوعن جابر بن عبد

قل (و ) قل أعوذ برب الفلق: ( وما أقرأ بأيب أنت وأمي؟ قال:  فقلت .!" جابر

  )١(".أقرأ �ما ولن تقرأ مبثلهما: " فقال، فقرأ�ما ).أعوذ برب الناس

                                                           

  ).١٤٨٦(الرتغيب صحيح " حسن صحيح: "، وقال األلباين"صحيحه"رواه النسائي، وابن حبان يف  )٢(

يف الدعوات ، باب التعوذ والقراءة عند النوم ،ومسلم يف السـالم بـرقم ) ١٠٧/ ١١(أخرجه البخاري  )٣(

  .، باب رقية املريض باملعوذات ) ٢١٩٢(

  ).٢٩١٢(أخرجه الرتمذي يف أبواب فضائل القرآن ) ٤(



  

  

  ٩٢

   
  ئل القرآنبعض األحادیث التي ال تصح في فض :تنبیھ 

  " .آل القرآن آُل اهللا: " ، عن رسول اهللا  عن أنس بن مالك " - ١

  .باطل 

   .باطل ) : ١٥٨٢(رقم ) ٤/٨٤(قال األلباين يف الضعيفة 

بن بزيغ املدين عن مالك عن  أخرجه اخلطيب يف رواة مالك من طريق حممد

  .ابن بزيغ جمهول : وقال . عنه  الزهري عن أنس 

  . هو خرب باطل : قال الذهيب امليزان 

  .وكذلك قال ابن حجر يف لسان امليزان 

يقوُل الرَّبُّ تبارك وتعاىل : "  ، عن رسول اهللا  عن أيب سعيد اخلدري  - ٢

، وفضل  يته أفضل ما أعطي السائلني، أعط من شغله القرآن وذكري عن مسأليت: 

  ."الِم كفضِل اِهللا على خلقهِ كالم اهللا على سائر الك

  .ضعیف

، وأخرجه )٣٣٥٦(، واللفظ له،والدارمي برقم)٢٩٢٦(لرتمذي برقم أخرجه ا

  .)٢٩٢٧٣(ن أيب شيبة يف مصنفه برقماب،و )٣١٩٩(عبدالرزاق يف املصنف

                                                                                                                                                   

يئا يشبه قل أعوذ برب ذكر البيان بأن القارىء ال يقرأ ش، )٧٩٦(أخرجه ابن ماجة يف صحيحه برقم ) ١(

، "صحيحه"، وابن حبان يف )٧٨٥٤(يف  السنن الكربى برقم  رواه النسائي، الفلق وقل أعوذ برب الناس 

، وصــحيح مــوارد )٢/٢٢٦( )١٤٨٦(والرتهيــب بــرقمالرتغيــب ، صــحيح )حســن صــحيح( :وقــال األلبــاين

  ) .١٧٧٨(الظمآن  برقم 



  ٩٣

وحممد بن احلسن ليس ، كر هذا حديث من: قال أيب : قال ابن أيب حامت 

، )١٣٣٥(السلسلة الضعيفة برقم.ضعيف: قال األلباين).٢/٨٢(العلل .بالقوي

  ) .٦٤٣٥(، وضعيف اجلامع برقم ) ٢١٣٦(واملشكاة برقم 

وهو ضعيف ، كما قال الشيخ  علة احلديث يف عطية وهو العويف واحنصرت

  ) .٣/٥٠٨(السلسلة الضعيفة . األلباين رمحه اهللا تعاىل 

من قرأ حم الدخان  يف ليلة : " قال رسول اهللا : قال  عن أيب هريرة  - ٣

  .ضعیف جداً  " .اجلمعة غفر له

  ) .٢/٤٧٦(نصب الراية . احلسن مل يسمع من أيب هريرة : قال الزيلعي 

عن ، عن زيد بن احلباب ، عن نصر بن عبد الرمحن  -احلديث  -: قال املناوي 

ال نعرفه إال من هذا : وقال ، عن أيب هريرة ، حلسن عن ا، هشام أيب املقدام 

   ـاه. واحلسن مل يسمع من أيب هريرة ، وأبو املقدام يغفل ، الوجه 

  ).٦/٢٠٠(فيض القدير . فهو ضعيف منقطع لكن له شواهد: قال املناوي 

  .ضعیف جداً : قال الشیخ األلباني 

، ضعيف اجلامع برقم )٢١٥٠(، املشكاة برقم )٤٦٣٢(السلسلة الضعيفة برقم 

)٥٧٦٧. (  

سورة يٍء سنامًا ، وإن سناُم القرآن ِ إن لكل ش: "عن سهل بن سعد  - ٤

  .ضعیف ..." البقرة

.  اخلزاعي املدين وهو ضعيف درواه الطرباين وفيه سعد بن خال: قال اهليثمي 

) ١٣٤٩(الضعيفة: وضعفه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف ) .٦/٣١١(جممع الزوائد 

  ) .١٩٣٣(عيف اجلامع برقم ، ض



  

  

  ٩٤

كتَب ) يس(، ومن قرأ ) يس(إن لكل شيٍء قلباً ، وقلب القرآن : "عن أنس  - ٥

  .موضوع   " .اهللاُ لُه بقرائِتها قراءَة القرآن عشَر مرَّاتٍ 

هو مقاتل ، مقاتل هذا : عن هذا احلديث؟ فقال يب سألت أ: ابن أيب حامت قال 

وهو ، أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان رأيت هذا احلديث يف ، بن سليمان 

قال عنه الشيخ ). ٢/٥٥(علل ابن أيب حامت .اهـ".حديث باطل ال اصل له

  ) .١٩٣٥(، ضعيف اجلامع برقم ) ١٦٩(الضعيفة رقم . موضوع : األلباين 

". يساقرؤوا على موتاكم : "، عن رسول اهللا   عن معقل بن يسار  - ٦

   .ضعیف 

، إرواء الغليل رقم   ) ١٦٢٢(املشكاة برقم . ضعيف :  قال الشيخ األلباين

  ) .١٠٧٢(، ضعيف اجلامع برقم ) ٦٨٨(

لكل شيٍء عروٌس ، : " ، عن رسول اهللا  عن علي بن أيب طالب  - ٧

  .منكر  " .الرمحنوعروُس القرآِن 

 ،ه الذهيب يف الضعفاء واملرتوكني عدَّ ، وفيه علي بن احلسن دبيس : قال املناوي 

    ) .٥/٢٨٦(فيض القدير .ليس بثقة : وقال الدارقطين 

  ) .١٣٥٠(السلسلة الضعيفة رقم . منكر : وقال األلباين 

كل ليلة مل   )الواقعة(سورة من قرأ : "قال ،  ابن مسعود عن النيب  عن  - ٨

  . ضعیف " .تصبه  فاقة  أبدا

شجاع أبو :  أيب ظبية عن ، قال الذهيبعن هذا احلديث يروى عن أيب شجاع ، 

  .)٧/٣٨٠(ميزان االعتدال.  يعرف عن أيب ظبية ومن أبو ظبيةنكرة ال



  ٩٥

محد بن حنبل أقال ، عن بن مسعود ، شجاع عن أيب ظبية أبو : وقال ابن حجر 

هو صاحب : قلت ، حدث عنه الليث بن سعد جمهول : قلت ، عرفهما أال : 

) ٣/١٣٩(لسان امليزان .  ىانته .حديث من قرأ الواقعة كل ليلة مل تصبه  فاقة 

 ).٤٨٩(برقم 

محد بن حنبل هذا حديث منكر وشجاع والسري ال أقال : وقال ابن اجلوزي 

امسه عيسى بن أيب : أبو ظبية : وقال األلباين ) .١/١١٢(العلل املتناهية .أعرفهما

  ) .٣/٥٧(اإلرواء . سليمان اجلرجاين ، ضعيف وابنه أصلح حاالً منه 

، وضعيف اجلامع برقم ) ٢٨٩(أللباين يف السلسلة الضعيفة برقم واحلديث ضعفه ا

)٥٧٧٣. (  

من قرا قل هو أحد ألف مرٍة ، فقد : " ، عن رسول اهللا  عن حذيفة  - ٩

  " .اشرتى نفسه من اهللا

  .موضوع 

، ضعيف اجلامع برقم      ) ٢٨١٢(الضعيفة برقم . موضوع : قال عنه األلباين 

)٥٧٧٦. (  

    

  

ا  

به  والعمل أحكامه، وتعلم بتدبر القرآن الكرمي ، معليكأخويت يف اهللا  وأخرياً 

واملطلـوب مـن : قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللابفعل األوامر وترك النـواهي، 



  

  

  ٩٦

القــرآن هــو فهــم معانيــه والعمــل بــه فــإن مل تكــن هــذه مهــة حافظــه مل يكــن مــن أهــل 

 ) .٢٣/٥٥(جمموع الفتاوى  .العلم والدين 

   .واحرصوا على حفظه عسى أن يكون لكم شفيعاً يوم القيامة بإذن اهللا تعاىل 

 مكتاوقــأ واهــذا اخلــري العظــيم ، واغتنمــ باكتســاب منفســكأعلــى  وافــال تبخلــ

، وكما مر بنا أنه كلما تقرأ حرفاً واحداً  تكسب بإذن لذكر اهللا تعاىل وقراءة القرآن

م على هـذا ويت الكراأخ وا، فاحرصملن يشاءعشر حسنات واهللا يضاعف  اهللا تعاىل

  .األجر العظيم 

عنــاه، واعملــوا بــه فيــا أمــة اإلســالم أقــرأوا كتــاب ربكــم جــل وعــال ، وتتــدبروا م

املني  ، أنزله بلسان عريب ، فهو حبل اهللا املتني ، وهو كالم رب الع من أوامر ونواهٍ 

   .مبني 

اهللا للشـيخ الفاضـل عبـد" القـرآن الكـرميفضائل "ولقد انتفعت من كتاب هذا 

اجلار اهللا كثرياً وأخذت منه بعض املواضيع لتتم الفائدة ، فجزاه اهللا عنـا خـري اجلـزاء 

  . ، وجعل عمله خالصاً لوجهه الكرمي 

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات و�ذا مت الكتاب، 

ـــه املســـلمَني، وأن يكـــونَ  فنســـأُل اهللا العظـــيم  لصـــالحهم،ســـبباً  أْن ينفـــَع ِب

، وأن يكــون وحثـاً هلــم علـى االعتنــاء بـالقرآن الكــرمي حفظـاً وفقهــاً وعمـالً 

وأن جيعلـــــه حجـــــًة لكـــــم ال علـــــيكم ، وأن تـــــزّودون بـــــِه يف يـــــوِم الـــــدين تَ زاداً 

   ...ه إنه مسيع ذلك والقادر عليهينفعكم به يوم تلقو 

  اللھم آمین
  



  ٩٧

وآخ�������ُر َدْعوان�������ا أِن 
� َربِّ العالمیَن، الَحْمدُ   

والص��الةُ والس��الُم عل��ى خ��اتِم 
.سلین محمٍد وعلى آلِھ وَصحبِھ أَْجَمعینَ األنبیاِء والُمر  

 أم إ إ  أن ك أو ا مأ ب إك وأ  .  

 وكتب 
 ماجد بن خنجر البنكاني

أبو أنس العراقي   
.هـ ١٤٢٣/مجادى األوىل/١  

م٢٦/٩/٢٠٠٢                               

                                              

   
                   

  
  


	أبي أنس
	ماجد إسلام البنكاني
	نزول القرآن
	القرآن معجزة خالدة

	فضل القرآن
	وقالوا: الحسد الغبطة. والآناء. الساعات وقراءة القرآن أفضل من سائر الذكر . ففي الحديث القدسي "من شغله القرآن عن مسألتي أعيتة أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام الله كفضل الله على خلقة".رواه الترمذي وقال حسن غريب .
	القرآن هداية للخلق ونجاة لهم
	تقسيم القرآن المكي والمدني
	القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة

	القرآن مثاني
	جمع القرآن الكريم
	كان جمع القرآن الكريم على ثلاث مراحل :

	وقد نظم بعضهم في ذلك فقال :
	قاعدة مهمة ومفيدة في درء المفاسد وجلب المصالح
	هجر القرآن
	على المسلم أن يقرأ القرآن ويتعلمه ويعمل به، ولا يهجره في القراءة والتعلم والعمل به. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هجر الرآن والجفاء عنه، ونهى عنه رسوله (. فقال الله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (الفرقان(30) مهجورا : أي تركوه وقالوا فيه غير الحق.
	وعن أبي موسى الأشعري (، قال: قال رسول الله (: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجفي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط". رواه أبو داود برقم (4843) ، باب في تنـزيل الناس منازلهم .
	النهي عن المراء في القرآن
	استماع القرآن
	آداب حامل القرآن
	فعن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق  رسول الله ( فقالت : "كان خلق رسول الله ( القرآ".(�)
	وقال الفضيل بن عياض رحمة الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو معمن يلهو تعظيماً لله.
	وينبغي لقاريء القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله بخلقه في إيصال معاني كلامة إلى أفهامهم ، وإن يستحضر عظمة المتكلم سبحانهويتدبر كلامه،
	( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((  (. سورةص . فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وينبي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، وإذا تلى أحوال المكذبين من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر ، وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده فليحذر مخالفتة بهوى نفسة وليقل( سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا(.البقرة الآية(285) حتى يحقق عبوديته لله واستعانته به حين يقول: ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(.الفاتحة الآية (5).
	ثواب تلاوة القرآن الكريم
	بكل حرف من القرآن عشر حسنات

	فوائد الحديث :
	أنزل القرآن على سبعة أحرف

	قال ابن حجر : وهذه الأحاديث تقوي أنا المراد بالأحرف اللغات أو القراءات، أي أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات .؟
	والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس ، فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه ، كقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف ، وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه بعضها الحديث الثاني .اهـ. فتح الباري (9/24) .
	النهي عن الاختلاف في القرآن
	إجلال حامل القرآن
	إن لحامل القرآن الكريم مكانة خاصة بين المسلمين ، وقد حث النبي ( على توقيره وتكريمه .
	فعن أبي موسى الأشعري (، قال: قال رسول الله ( : "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والافي  عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط".(�) قوله: "إن من إجلال الله ... وحامل  القرآن": أي : وإكرام حافظه، وسماه حاملا له لما يحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة. قاله العزيزي . وقال القاري: أي وإكرام قارئه وحافظه ومفسره.     
	القراءة بالجهر والإسرار
	والجهر بالصدقة يحبط أجرها وكأنه لم يتصدق  .
	ثواب من تعلم القرآن وعلمه لوجه الله تعالى
	العلاج بالقرآن

	وقال في مكان آخر : فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع . اهـ. الطب النبوي(ص29)
	أقسام سور القرآن
	وبـمئـين بعـدهـا قد أمئـت(�)

	وبالطواسيـن الـتي قد ثلثـت(�)
	عدد سور القرآن الكريم وآياته وحروفه وكلماته
	أمور تعين على حفظ القرآن الكريم
	فضائل بعض السور والآيات
	ثواب قراءة سورة الفاتحة وفضلها
	ثواب قراءة سورة البقرة وفضلها
	ثواب قراءة آية الكرسي وفضلها
	ثواب قراءة سورة الكهف وفضلها
	ثواب من قرأ سورة تبارك وفضلها
	المانعة : أي تمنع من عذاب القبر أو من المعاصي التي توجب عذاب القبر ، هي المنجية يحتمل أن تكون مؤكدة ، لقوله : هي المانعة، وأن تكون مفسرة ومن ثمة عقب بقوله : تنجيه من عذاب القبر . تحفة الأحوذي (8/161) .
	ثواب قراءة سورة الإخلاص وفضلها
	محبة سورة الإخلاص يكون سبباً لحب الله تعالى
	سورة الإخلاص تتضمن كمال التوحيد

	ثواب قراءة سورة الإخلاص عشر مرات
	ثواب قراءة الزلزلة وما يذكر معها
	ثواب المعوذتين وفضلهما

	1- "عن أنس بن مالك ( ، عن رسول الله ( : "آل القرآن آلُ الله" .
	الخاتمة
	وآخرُ دَعْوانا أنِ الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ،
	والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلين محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبِه أَجْمَعينَ.
	26/9/2002م


