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مد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور ن احلإ
أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 

ًي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا دها
عبده ورسوله، صىل اهللا عليه، وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان 

ًالدين وسلم تسليام كثرياإىل يوم  ً. 
 : ما بعدأ

عظمة القرآن الكريم، وتعظيمه، وأثره يف  فهذه رسالة خمترصة يف 
كل ما حيتاجه املسلم من معرفة كتاب اهللا :  ّ بينت فيها بإجيازالنفوس

تعاىل، وعظمته، وتعظيمه، وصفاته، وتأثريه يف النفوس، واألرواح، 
ءته، وتعلمه، وتعليمه، ومدارسته، والقلوب، وفضائله، وفضائل قرا

ّوآداب تالوته، وتدبره، والعمل به، وفضل العاملني به، وأخالقهم، 
واألمر بتعاهده، ومراجعته، وقرنت ذلك باألدلة من الكتاب والسنة، فام 
: كان من صواب فمن اهللا الواحد املنَّان، وما كان من خطأ أو تقصري
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rورسوله فمني ومن الشيطان، واهللا بريء منه 

 )١(. 
ًوقد استفدت كثريا من تقــريرات وترجـيحات شــيخنا اإلمام 
عـبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز، رفع اهللا منزلته، وغفر له، وجزاه عني 

 .ًوعن املسلمني خريا
 :وقد قسمت البحث إىل عدة مباحث عىل النحو اآليت

 .مفهوم القرآن العظيم:المبحث األول
 .قرآن العظيم أنزل في شهر رمضانال: المبحث الثاني

 .عظمة القرآن الكريم وصفاته: المبحث الثالث
 .تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: المبحث الرابع

 .تدبر القرآن العظيم: المبحث الخامس
 .فضل تالوة القرآن اللفظية: المبحث السادس
 .فضل قراءة القرآن في الصالة: المبحث السابع

 .فضل تعلم القرآن وتعليمه، ومدارسته: بحث الثامنالم
 .فضل حافظ القرآن العامل به: المبحث التاسع
 .فضائل سور معينة مخصصة:المبحث العاشر

 .وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله:المبحث الحادي عشر
 .األمر بتعاهد القرآن ومراجعته: المبحث الثاني عشر

 .قرآن العظيمآداب تالوة ال: المبحث الثالث عشر
 :أخالق العامل هللا بالقرآن:  عشربعارالالمبحث 
 .أخالق العامل للدنيا بالقرآن:  عشرمساخالالمبحث 

 .أخالق معلم القرآن: س عشرداسالالمبحث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ومل . tاقتداء بام قاله عبد اهللا بن مسعود ) ١  (
ًيسم صداقا ، ٣٩٧/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢١١٦ حتى مات، برقم ِّ

 .٣٠كتاب الروح، البن القيم، ص : وانظر
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ًل مباركا، نافعا، خالصا ياهللا أسأل أن جيعل هذا العمل القلو ً ً

ًلوجهه الكريم، مقربا ملؤلفه، وقارئه، ونارشه من الف ردوس األعىل، أعىل ّ
َّايت، وأن ينفع به كل من ممأن ينفعني به يف حيايت وبعد وجنات النعيم،، 

 ، وهو لانتهى إليه؛ إنه سميع جميب، قريب، خري مسؤول ، وأكرم مأمو
سبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، و احلمد ح

عىل خريته من خلقه، وأمينه هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم، وبارك 
عىل وحيه،  نبينا وإمامنا وأسوتنا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله، وأصحابه، 

 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 أبو عبد الرحمن


 

 .هـ١٩/٦/١٤٢٨حرر بعد ظهر يوم األربعاء 
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 بدأ وإليه حروفه، ومعانيه، منزل غري خملوق، منه:   كالم اهللالقرآن
ّيعود، وهو املعجزة العظمى، املتعبد بتالوته، املبدوء يف املصحف بفاحتة  ُ
الكتاب املختوم بسورة الناس، تكلم اهللا به، وسمعه جربيل من اهللا 

 من جربيل، وسمعه الصحابة من rتعاىل، وسمعه حممد رسول اهللا 
َوإنه لتنزيل رب العال [ :ال اهللا تعاىل قrحممد  ِّ ُ َْ ُ ََ ِ َ َّ ُنزل به الروح  * ِمنيـَِ ُّ ِ ِ َ َ َ
ِاألمني َعىل قلبك لتكون من ال * َ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ ِمنذرينـََْ ِ ِبلسان عريب مبني *ُ ُِّ َ ٍَّ ِ َ ٍ ِ [ )١(. 

 
# # # 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..١٩٥-١٩٢: سورة الشعراء، اآليات)  ١(



  يم أنزل في شهر رمضان القرآن العظ
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َشهر رمضان  [ :Uشهر رمضان، كام قال القرآن أنزله اهللا تعاىل يف  َ َ َ ُ ْ َ
َالذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ال َ َ ُ َِّ ِّ ٍْ ِ ِ َِ َّ ًِ ِّ ْ َُّ ُ َ ِ ِهدى والفرقانـُْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ [ )١( 

وكان هذا اإلنزال يف ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان كام قال 
ِإنا أنزلناه يف ليلة [ :سبحانه وتعاىل َ َ ْْ ِ ُ َ َ َ َّ ْ القدرِ َ ِإنا أنزلناه يف  [: U، وقال )٢( ] ْ ُ َ َْ َ َّ ِ

ِليلة مباركة إنا كنا منذرين ِ ٍ ٍُ َ ُّ َّْ ُ ََّ ِ َ َ َ [ )٣(. 
وألمهية هذا القرآن العظيم واالهتامم به يف رمضان وغريه، فقد كان 

 يعرضه عىل جربيل يف كل عام مرة يف شهر رمضان، وعرضه يف rالنبي 
  .)٤(العام الذي تويف فيه مرتني

 .وهذا يؤكد األمهية العظمى بالقرآن يف رمضان ويف غريه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥:سورة البقرة، اآلية)  ١(
 .١: سورة القدر، اآلية)  ٢(
 .٣: سورة الدخان، اآلية) ٣(
، ٤٩٩٧، برقم rباب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي ، البخاري، كتاب فضائل القرآن )  ٤(

 .٤٩٩٨ورقم 
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 :له صفات عظيمة يعجز البرش عن حرصها،ولكن منها الصفات اآلتية
َتبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون  [: كتاب عام للعاملني -١ َُ ََ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ََّ ُ َ َّ ََ

َللعاملني  ِ َِ َ ًنذيراْ ِ َ [ )١(. 
أو بعرش َّاملعجزة العظمى،الذي حتدى اهللا به اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله، -٢

سور من مثله، أو سورة واحدة، فعجزوا جمتمعني ومتفرقني عن اإلتيان 
َقل لئن اجتمعت اإلنس وال [:Uبيشء من ذلك،قال اهللا  ُ َ ِْ ِ َِ َ ِ َّ ْجن عىل أن يأتوا ـُْ ُ ْ َِ َ َ َ ُّ

َبمثل هـذ َ ِ ْ ِ ًا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياِ ِ َ ٍ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ َ ََ َُ ْْ ُِ ْ وقوله ، )٢( ]َِ
ُأم يقولون تقوله بل ال يؤمنون [:تعاىل َِ ْ َُ َ َّْ َ ُ ََّ َُ ُ ُفليأتوا بحديث مثله إن كانوا * َ َ ُِ ِ ِ ٍ ِْ َِّ ََ ِ ْ ْ

ِصادقني ِ َّوبعد هذا التحدي عجزوا أن يأتوا بمثله،فمد هل،)٣( ] َ م يف احلبل ّ
ِأم يقولون افرتاه قل فأتوا بعرش سور مثله  [: َّوحتداهم بعرش سور مثله ِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُِّ ُ َ ٍْ َ َ ُِ ِ ُ ْ ْ َُ َ َ َ

ِمفرتيات وادعوا من استطعتم من دون اهللا ُ ْ ُ ْ َِّ ْ َ َ ُُ ََ ِ ْ ٍ َ َ ِإن كنتم صادقني ْ ِ َ ْ ُ ُ ِ [ )٤( 
ْأم [:ّفعجزوا،فأرخى هلم يف احلبل، وحتداهم بسورة مثله، قال اهللا تعاىل َ

ْيقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم  ِّ ْ َ ِّ َ ُ َُ ُ ُ َ ُِ ِ ُْ ْ ُ ْ َ َُ ِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُِ ِ ٍ ِ ْ َُ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١: سورة الفرقان، اآلية)  ١(
 .٨٨: سورة اإلرساء، اآلية)  ٢(
 .٣٤، ٣٣: سورة الطور، اآليتان)  ٣(
 .١٣: سورة هود، اآلية)  ٤(
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٩ 
ِصادقني ِ َ[ )١(. 

ِّوقد سمع هذا التحدي من سمع القرآن وعرفه اخلاص والعام،ومل 
 )٢( يوم إىل هذا الrيتقدم أحد عىل أن يأيت بسورة مثله من حني بعث النبي 

وإىل قيام الساعة، والقرآن يشتمل عىل آالف املعجزات؛ ألنه مائة وأربع 
عرشة سورة، وقد وقع التحدي بسورة واحدة، وأقرص سورة يف القرآن 
سورة الكوثر، وهي ثالث آيات قصار، والقرآن يزيد باالتفاق عىل ستة 

لة عىل آالف آية ومائتي آية، ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طوي
ترتيب كلامهتا له حكم السورة الواحدة،ويقع بذلك التحدي واإلعجاز؛ 
ِّوهلذا كان القرآن يغني عن مجيع املعجزات احلسية واملعنوية؛ ملن كان له  ُ

اإلعجاز : قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإعجازه يف وجوه كثرية
الترشيعي، البالغي والبياين، واإلخبار عن الغيوب بأنواعها، واإلعجاز 

ما من األنبياء نبي إال ((: rواإلعجاز العلمي احلديث؛ وهلذا قال النبي 
ً، وإنام كان الذي أتيته وحيا ُأعطي من اآليات عىل ما مثله آمن البرش ُ
 . )٣())ًعا يوم القيامةَّأوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨: سورة يونس، اآلية)  ١(
، والبداية والنهاية البن ٧٧ -٤/٧١بن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ال: انظر)  ٢(

 .٦/٩٥كثري، 
، ومسلم، ٤٩٨١البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، برقم : متفق عليه)  ٣(

 .١٥٢ إىل مجيع الناس، برقم rكتاب اإليامن، باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد 
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ِذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني * امل[:هدى للمتقني -٣ ِ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َْ ِّ ْ َُ َ َُ َ [ )١( . 
ًشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى  [ً:هدى للناس مجيعا -٤ ُ َُ َْ َ َ ُُ َْ َِّ ِ َِ ِ ُ َ ْ

َللناس وبينات من ال َ َِّ ٍِّ َ َِّ ِهدى والفرقانـِّْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ [ )٢(. 
ُإن هـذا القرآن هيدي للتي هي أقوم ويبرش  [:  أقومهيدي للتي هي -٥ ِّْ ْ َُ َ َ َُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ََّ ِ

َّمؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن لـْال َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُ ََّ َ ًهم أجرا كبرياـََُ ِ َ ً ْْ َ َّوأن  * ُ َ
َالذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا ل ْ َ ُْ ََ ِ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َ ًهم عذابا أليامـََّ ِ َ ً ََ ْ ُ [ )٣(. 

ِوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري  [: ٌوحياةٌروح  -٦ ْ َ َ ُ َ ََ ْ ِّ ُ ْ َْ ِ َ َْ ً َ ْ ََ ََ ِ ِ َ
ُما الكتاب وال اإليامن َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ [ )٤(. 

َولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء [: هيدي به اهللا من يشاء من عباده: نور -٧ َّ ُْ َّ ُ َ َ ََ ْ ًِ ِ ِِ َ ْ َ
َمن عبادنا ِ ِ َِ َّيا أهيا الن [ ، )٥( ]ْ َ ُّ َ ْاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم َ ْ ْ َّ ِّ ُْ َُ ِْ َ َ ُ َْ َ ِّ َ ُ َ ٌُ َ
ًنورا مبينا ِ ُّ ً َفأ َ   * ُ ٍما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل َ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ُِّ َ ْ ُ َ ُ َ ٍَّ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َِّ ِ

ًوهيدهيم إليه رصاطا مستقيام َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُّ ْ ًْ َ ِ ِ َ [ )٦(. 
َتبا[:فرقان -٨ ًرك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيراَ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َْ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َّ َ[ )٧(. 
ْيا أهيا الناس قد  [: شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني -٩ ََّ ُ َ ُّ َ َ

 .٢ -١: سورة البقرة، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥: بقرة، اآليةسورة ال)  ٢(
 .١٠ -٩: سورة اإلرساء، اآليتان)  ٣(
 .٥٢: سورة الشورى، اآلية)  ٤(
 .٥٢: سورة الشورى، اآلية)  ٥(
 .١٧٥ -١٧٤: سورة النساء اآليتان)  ٦(
 .١: سورة الفرقان، اآلية)  ٧(
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١١ 
ٌجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء َ ِ َِ ِّ ْ َْ َّ ِّ َُّ ٌُ َ ٌام يف الصدور وهدى ورمحة ـِّ لْ َ ْ َ َ ُ َ ًُّ ُِ ِ َ

ْللمؤ ُ ْ ِمننيِّ َوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني  [، )١( ] ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْْ ِّ ٌْ َُ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ِّ َ ُ
ًوال يزيد الظاملني إال خسارا َ ََ َُّ ََ َ ِِ َّ ِ ًقل هو للذين آمنوا هدى  [ ، )٢( ] َ ُُ َ َ َُ ِ َِّ ْ ُ

َوشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم ع َ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ٌ ْ ُِ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ َ َمى أولئك َ ِ َ ْ ُ ً
ِينادون من مكان بعيد َِ ْ ٍَ َ َّ َُ َ [ )٣(. 

ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء  [: ٌالقرآن تبيان لكل يشء -١٠ ِ ِْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ً ََ ْْ َ َ ََ َ ََّ
ِوهدى ورمحة وبرشى للمسلمني ِ ِْ ُ َْ َ ْ ًُ َ َ ُ ََ ْ ً [ )٤(. 

ِوإنه لكتاب عز[:ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه -١١ َ ٌ ُ ََ ِ َ َّ َال  * يزِ
ِيأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ َ َ َِّ ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ِْ َ َ ََ ِ ْ [ )٥(. 

ُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ل [: َّتكفل اهللا بحفظه -١٢ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ ُحافظونـََِّّ ِ َ [ )٦(. 
ٌكتاب واضح مبني -١٣ ُّقد جاءكم من اهللا نور وكتاب م[:ٌ ٌ ٌِّ َ َ ََ ُ ِْ ُ ِهيدي  * ِبنيَ ْ َ

ِبه اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلامت إىل النور  ُِّ ََّ ُ َِ ِ َِ ُّ ِ ِِّ َّ ُ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َِ ِْ ُ ِ َْ َ
ِبإذنه وهيدهيم إىل رصاط مستقيم ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َْ ْ ََ ِْ ِِ َ ِ [ )٧(. 

 .٥٧: سورة يونس، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٢:سورة اإلرساء، اآلية)  ٢(
 .٤٤: سورة فصلت، اآلية)  ٣(
 .٨٩: سورة النحل، اآلية)  ٤(
 .١: سورة فصلت، اآلية)  ٥(
 .٩: سورة احلجر، اآلية)  ٦(
 .١٦: سورة املائدة، اآلية)  ٧(
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١٢ 
ْأحكمت آياته -١٤ َ ِ ْ ْالر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن [:ُ ُ ْ ُ ْ ََّ َ َِ ِ ِِّ ُ ْ ٌُ َُّ َ َ ِحكيم خبريُ َ ٍ ِ َ [ )١(. 
ِّفصلت آياته -١٥ ُكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون [: ُ َ  َ ْ ََ ِّ َْ ْ َ ُ ِّ ٌٍ َ ُ ُِ ً ُ ْ َ ًبشريا ونذيرا  * ِ ِ َِ َ ًَ

ُفأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون ُ َْ ْ َ ْ ْ ُ ََ ُ َ َ َْ َ َ َ [ )٢(. 
َما أنزلنا عليك القرآن لتشقى [: ٌتذكرة ملن خيشى -١٦ ُْ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َإال ت * َ َّ َِّذكرة ملن ِ ً َ ِ ْ

َخيشى ْ َتنزيال ممن خلق األرض والسم * َ َّ َْ َْ ًَ َ َّ َِّ َ َوات العىلَِ ُْ َِ [ )٣(. 
َّما تنزلت به الشياطني -١٧ َ ِوما تنزلت به الشياطني[:َ َِ ََّ ِ ْ َّ َ ََ ِوما ينبغي ل * َ َ ََ ْهم ـََ ُ

ُوما يستطيعون َِ َ ْ َ ِإهنم عن السمع ل * َ ْ َّ ْ ُِ َ َّ ُمعزولونـَِ ُ ْ َ [ )٤(. 
ٌينات يف صدور أهل العلمٌآيات ب -١٨ ِبل هو آيات بينات يف صدور  [: ِّ ُ ٌ َ ٌُ َ َ ُ َِ ِّ َ ْ

َالذين أوتوا العلم ْ ْ َِّ ُِ ُ َ [ )٥(. 
ٌذكر وقرآن مبني -١٩ ٌ ْ ِإن هو إال ذكر وقرآن مبني [: ِ ُّ ْ ٌٌ ُْ َ َ ُْ ِ َّ ِ َ لينذر من كان حيا  * ِ َ َُ َ َ ِ ِ

ِوحيق القول عىل الكافرين ِ َِ ْ َ َْ ْ َُ َ َّ َ [ )٦(. 
َاهللا نزل أحسن ال [: أحسن احلديث -٢٠ َْ َ َ َّ ُّحديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر ـَْ َ َّ ً ُِّ ِ ِ َِ َْ ََ َ َِ ِ ً َ

ِمنه جلود الذين خيشون رهبم ثم تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا  ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َّ ُِ ْ ُ ُ ْ َّ ْ ُ َّ َُ َُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُُ َ َ ْ َ
َذلك هدى اهللا هيدي به من يشاء ومن يضلل اهللا فام ل ْ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ْ َُ ِ َ َه من هادَ ْ ُِ [ )٧(. 

 .١: سورة هود، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤ -٢: فصلت، اآليات)  ٢(
 .٤ -٢: سورة طه، اآليات)  ٣(
 .٢١٢ -٢٠٩: سورة الشعراء، اآليات)  ٤(
 .٤٩: سورة العنكبوت، اآلية)  ٥(
 .٧٠-٦٩: سورة يس، اآليتان)  ٦(
 .٢٣: سورة الزمر، اآلية)  ٧(
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١٣ 
ِوإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم[:ٌّعيل حكيم -٢١ َِ َ ُ ٌَّ ِ َ َ َْ َ َْ ِِّ ُ ِ َّ ِ [ )١(. 

 
ُهذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون[:ُبصائر للناس -٢٢ ً َِّ ِ ُِ َ ُِ ْ َ ُ َ َ َ ََ ٌِّ َ ْ ِ َ[ )٢(. 
ٌقرآن جميد -٢٣ ِوالقرآن ال [: ٌ ْ ُ ْ ِمجيدـَْ َ [ )٣)ِ. 
ٌقرآن كريم -٢٤ ُإنه لق [:ٌ َ ُ َّ ِرآن كريمِ َ ٌ ُيف كتاب مكنون*ْ َْ َّ ٍ ِ َّال يمسه إال  * ِ َِّ ُ ُّ َ َ

ُمطهرونـْال َُّ ِتنزيل من رب العاملني*َ َ َ ِّْ ٌَّ ِّ ِ َ [ )٤(. 
ْلو  [: َّلو أنزله اهللا عىل اجلبال خلشعت، وتصدعت من خشيته تعاىل -٢٥ َ

ًأنزلنا هذا القرآن عىل جبل لرأيته خاشعا متصدع َ ً ُ َ َ َ َِّ َ َ َ َ َُّ ْ َ ِْ َ ََّ َ ْ ٍْ َ ُ ِا من خشية اهللا َ َ ِّْ َ ْ
ُوتلك األمثال نرضهبا للناس لعلهم يتفكرون َ ْ َ ُ َّْ ََ َ َُّ َّ َ َْ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ [ )٥(. 

ٌهيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم، ومصدق ملا بني يديه -٢٦ ِّ ٍ َقالوا يا  [: ِّ ُ َ
ًقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ل َِّ َ َ ََ ْ َ ً ْ ُْ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ َام بنيـِِّ ْ َ ِ يديه هيدي َ ِْ َ ْ ََ

َإىل ال ِحق وإىل طريق مستقيمـِْ َ ْ ُّ ٍ ِ َ َ ِ َ َِّ [ )٦(. 
ًإنا سمعنا قرآنا عجبا[:ُّهيدي إىل الرشد -٢٧ َ َ ًْ َّْ َُ َ ِ ِهيدي إىل الرشد فآمنا به*ِ ِ ِِ َّ َ َُّ ْ َ ِ ْ َ[ )٧(. 
ٍ حمفوظ -٢٨ ِبل هو قرآن جميد [:يف لوح َّ ٌ ْ ُ َ ُ ٍ حمفوظ * َْ ُيف لوح ْ َّ ْ َ ِ[ )١(. 

 .٤: سورة الزخرف، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠: سورة اجلاثية، اآلية)  ٢(
 .٢: سورة ق، اآلية)  ٣(
 .٨٠ -٧٧: سورة الواقعة، اآليات)  ٤(
 .٢١: احلرش: سورة احلرش، اآلية)  ٥(
 .٣٠: سورة األحقاف، اآلية)  ٦(
 .٢-١: ن، اآليتانسورة اجل)  ٧(
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١٤ 
 فقد أوىص به يف عدة أحاديث منها، rل اهللا َّالقرآن وصية رسو -٢٩

 :األحاديث اآلتية
هل أوىص : ُ،فقد سئلtحديث عبد اهللا بن أيب أوىف :احلديث األول

 . )٢()) Uأوىص بكتاب اهللا ((:؛قالrرسول هللا 
ّحفظه حسا ومعنى، فيكرم، ويصان،ويتبع:واملراد بالوصية بكتاب اهللا ُ ُ ُ ً ًَّ ِ 

ُّما فيه، فيعمل بأوامره،وجيتنب نواهيه، ويدوام عىل تالوته، وتعلمه،  ُ َ
 .)٣(وتعليمه، ونحو ذلك
، وفيه أن النبي r يف صفة حجة النبي tحديث جابر:احلديث الثاين

rُّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ...((: قال يف خطبته يف عرفات
: قالوا ))ذا أنتم قائلون؟ُكتاب اهللا،وأنتم تسألون عني فام:اعتصمتم به

نشهد أنك قد بلغت،وأديت ونصحت،فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل 
 .)٤())...اللهم اشهد،اللهم اشهد،اللهم اشهد((:السامء وينكتها إىل الناس

حديث ابن عباس :احلديث الثالث  : أن رسول اهللاr خطب 
إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن (( :الناس يف حجة الوداع فقال

ذروا، إين قد  مما حتاقرون من أعاملكم فاحُريض أن يطاع فيام سوى ذلك
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢ -٢١: سورة الربوج، اآليتان)  ١(
، ومسلم، كتاب الوصية، ٢٧٤٠البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم : متفق عليه)  ٢(

 .١٦٣٤باب ترك الوصية ملن ليس له يشء يويص فيه، برقم 
 .٩/٦٧فتح الباري، البن حجر، )  ٣(
 .١٢١٨، برقم rمسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي )  ٤(
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١٥ 
ًتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  .)١())...كتاب اهللا وسنة نبيه: ُّ

 قال هلم يف غدير r أن النبي t حديث زيد بن أرقم :احلديث الرابع
أوهلام كتاب : وأنا تارك فيكم ثقلني((... : ، وفيه)٢(]بني مكة واملدينة[خم 

، ومن تركه من اتبعه كان عىل اهلدىهو حبل اهللا [اهللا فيه اهلدى والنور 
، فحث عىل كتاب ))فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به] كان عىل الضاللة
 . )٣())...َّاهللا، ورغب فيه

يا رسول اهللا : قلت: ال ، قtحديث أيب ذر : احلديث اخلامس
يا : قلت(، ))ِّأوصيك بتقوى اهللا؛ فإنه رأس األمر كله((: أوصني قال

ٌعليك بتالوة القرآن وذكر اهللا؛ فإنه نور لك ((: رسول اهللا زدين، قال
  .)٤()) ٌيف األرض وذخر لك يف السامء

 أوىص rفقد جاءت هذه األحاديث تدل عىل أن رسول اهللا 
ِبكتاب اهللا تعاىل يف عدة مواقف يف خطبة عرفات، ويف خطبة أيام : َِّ

، وهذا rمنى، ويف خطبته يف غدير خم بني مكة واملدينة، وعند موته 
 .U يدل عىل أمهية كتاب اهللا

 ، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب،١/٩٣احلاكم، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٢، ويف األحاديث الصحيحة، برقم ١/١٢٤ 

 ].رشح النووي عىل صحيح مسلم.[غدير خم: اسم لفيضة عىل ثالثة أميال من اجلحفة،غدير يقال له)  ٢(
 .٢٤٠٨ ، برقم t ، باب من فضائل عيل بن أيب طالب yمسلم، كتاب فضائل الصحابة )  ٣(
، وحسنه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب ٢/٧٨، ٣٦١ًابن حبان يف صحيحه مطوال، برقم )  ٤(

 .١٤٢٢، برقم ٢/١٦٤والرتهيب، 
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١٦ 
ّمن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا:  والقرآن العظيم-٣٠ ، وهو حبل اهللا ُ

املتني، ونوره املبني، والذكر احلكيم، وهو الرصاط املستقيم،وهو الذي ال 
َّتزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال تتشعب معه اآلراء، وال يشبع 

ِّ عىل كثرة الرد، وال تنقيض ّمنه العلامء، وال يمله األتقياء، وال خيلق
ِعجائبه، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل،  َ

َومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إىل ِ ُ ِ  .)١( رصاط مستقيم ُ
# # # 

 
 

ِ، وكل ما جاء يف هذا األثر فمعناه صحيح حتى ولو مل يأت يف ٢٩٠٦الرتمذي، برقم : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .املعنى تدل عليه عموم األدلة من الكتاب والسنةحديث، لكن 



   القرآن في النفوس والقلوبتأثير

 

١٧ 

 وس كام جاء يف القرآن الكريمتأثري القرآن يف القلوب والنف:النوع األول

ِّالقرآن العظيم مؤثر يف القلوب والنفوس واألرواح؛ ألنه كالم  ُ
العليم اخلبري بام يصلح هذه القلوب والنفوس يف الدنيا واآلخرة، ومن 

 :هذا التأثري ما يأيت
 :، قال اهللا تعاىلتأثريه عىل علامء أهل الكتاب وغريهم من أهل العقول -١

ُوإذا سمع [ َِ َ َ َّوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ُ َّ ََّ َ َ ََ ُْ ُ َ ُِ َ ِ َ ِ ْ
َعرفوا من ال َِ ْ ُ ِحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدينـَْ ِ َّ َ ْ َّ ََ َ َ ََ ُ ْ َّ ََ َُ ُ ِّ [ )١(. 

ِقل آمنوا به  [ : قال اهللا تعاىلَّ الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به، -٢ ِِ ْ ُُ ْ
ْأو  َال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتىل عليهم خيرون َ َّ ُّْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ ْ ََّ ْ َْ ُ ُ ُِ َِ ْ ُْ َ

ًلألذقان سجدا َّ ُ ِ َ ْ َ ُويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال * ِ ِّ ْ َ ِّ َ ْ َْ ََ َ ُ َ ََ َ ُ ََ َ َِ ُ ُ * 
ًوخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ُ َ ْ َُ ُُ ُْ َ َ ُِّ ََ َِ َ ْ ِ ِ َ [ )٢(. 

ًالذين أنعم اهللا عليهم إذا تتىل عليهم آيات الرمحن خروا سجدا  -٣ َّ ُ ُّ
ُوبكيا ّ ِ ِأولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من  [ :قال تعاىل: ُ ِ َِ ِّ ِّ ْ َِ َّ َ َ َ َ ِْ َ َّ َْ َ َُ

ٍ ومن ذرية إبراهيم وإرسائيل َذرية آدم وممن محلنا مع نوح ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ِّ َ َ َّ ِِّ َِ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َ وممن هدينا َّ َْ َ ْ ََّ ِ
ُ واجتبينا إذا تتىل عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبكيا ُّ َّ َ ْ ْ ِْ ُ َ َّ َ َ ْ ًَ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ِ َ َ َ ِ [ )٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣: سورة املائدة، اآلية)  ١(
 .١٠٩ -١٠٧: سورة اإلرساء، اآليات)  ٢(
 .٥٨: سورة مريم، اآلية)  ٣(
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١٨ 
َإنام  [: ، قال تعاىلمن عالمات اإليامن التأثر بالقرآن وزيادة اإليامن -٤ َّ ِ

َمؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذـْال ُ َ ُ َ َِّ َِ َ َْ ُ ُ َ ُُ ْ ُِ ِ ِ َِ ُا تليت عليهم آياته ْ َُ ْ َُ ْ ْ َِ َ ِ
ُزادهتم إيامنا وعىل رهبم يتوكلون ََّ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ِّ َ ِْ ً َ ُِ [ )١(. 

ُّاملؤمنون الصادقون يف إيامهنم، اخلائفون من رهبم تقشعر جلودهم  -٥ ِ َ ُ
َاهللا نزل أحسن ال [: قال سبحانه، عند قراءة القرآن َْ َ َ َّ ًحديث كتابا ـَْ ََ ِ ِ ِ

َمتشاهبا مثاين َّ ً ُِّ َ ِ َ ْ تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم ثم تلني جلودهم َ َّ ْ ُ َّ َ ُُّ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُُ َّ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َْ َ َْ َ
ْوقلوهبم إىل ذكر اهللا ذلك هدى اهللا هيدي به من يشاء ومن يضلل  َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ُ َُ ْ ُ ََ ِ ِْ َ َ َْ ِ ُ

َاهللا فام له من هاد ْ ُِ َ َ َ [ )٢(. 
َأمل يأن للذين  [ :Uقال الصادقون مع اهللا ختشع قلوهبم لذكر اهللا،  -٦ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َ

َآمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من ال َ َِ ِ َِ َ ْ َُ ََ ْ ُ ُ َِ ُ ُ ْ َ َحق وال يكونوا كالذين ـَْ َ َِ َّ َ ُ ُ َ َ ِّ
ْأوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم وكثري منهم  ِّ ْ ُ ُ َ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ ٌُ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ ُ ُْ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ

ُفاسقون عبد اهللا بن الزبري أن أباه أخربه أنه مل يكن فعن عامر بن .)٣( ] َِ
 .)٤(بني إسالمهم وبني أن أنزلت هذه اآلية يعاتبهم اهللا هبا إال أربع سنني

  : r النبي ذلك يف سنة تأثري القرآن يف القلوب والنفوس كام جاء: النوع الثاين
ُّ وتأثره بقراءة القرآن rوجاءت األحاديث تدل عىل خشوع النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣ -٢: سورة األنفال، اآليتان)  ١(
 .٢٣: سورة الزمر، اآلية)  ٢(
 .١٦: سورة احلديد، اآلية)  ٣(
، وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ٤١٩٢، باب احلزن والبكاء، برقم ابن ماجه، كتاب الزهد)  ٤(

 .٣/٣٦٩ماجه، 
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١٩ 
 :ومن ذلكالكريم 

ُّأمر النبي  -١ َ َ َr أن يقرأ عليه القرآن فبكى،فعن عبد اهللا بن مسعود ُt ،
يا رسول اهللا :فقلت:قال،))َّاقرأ عيل القرآن((:rقال يل رسول اهللا :قال

، ))إين أشتهي أن أسمعه من غريي(( :أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال
فقرأت عليه ، ))فإين أحب أن أسمعه من غريي(( :ويف لفظ للبخاري

َ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك [ :النساء حتى إذا بلغت ِ َِ ْ ُ َ ِْ َِ ٍ ٍ ِِ َ َ ََّ ِّْ َ ِ َ
ًعىل هـؤالء شهيدا ِ َ ُ َ ، ))فقال حسبك اآلن((: ويف لفظ للبخاري، )١( ] ََ

، ))رأيس، فرأيت دموعه تسيل ٌيس، أو غمزين رجل فرفعتفرفعت رأ
 .)٢())فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان((: ويف لفظ للبخاري

إن اهللا ((: ّ قال أليب بن كعبrأن رسول اهللا :tوعن أنس بن مالك  -٢
Uَّاهللا سامك يل(( :َّآهللا سامين لك؟ قال: قال، )) أمرين أن أقرأ عليك(( ،

ّقال فجعل أيب يبكي  : إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك((: ويف رواية، ))ُ
ُ مل يكن الذين كفروا[ ََ َ َ ِ َّ ِ ُ ْ   ))نعم(( :َّوسامين لك؟ قال: قال )٣( ] َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١: سورة النساء اآلية)  ١(
َفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عىل  [البخاري، كتاب التفسري، باب : متفق عليه)  ٢( ِّ ََ ََ ِ َِ ْ ُ َ ِْ ٍِ ٍ ِِ َ َ ََّ َْ ِ

ًهـؤالء شهيدا ِ َ ُ  فضائل القرآن، باب من أحب أن يسمع القرآن من غريه، ، وكتاب٤٥٨٢، برقم ]َ
، وباب البكاء عند قراءة القرآن، ٥٠٥٠حسبك، برقم : ، وباب قول املقرئ للقارئ٥٠٤٩برقم 
، مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل استامع القرآن، وطلب ٥٠٥٦، ورقم ٥٠٥٥برقم 

 .٨٠٠والتدبر، برقم القراءة من حافظه لالستامع، والبكاء عند القراءة 
 .١: سورة البينة، اآلية)  ٣(
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٢٠ 
 .)١(فبكى: قال

وعن عائشة  -٣   يف حديث طويل ذكرت فيه صالة النبي r 
جاء بالل يؤذنه بالصالة فلام رآه ف((:بالليل وأنه بكى مرات،قالت

يا رسول اهللا مل تبكي وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك :يبكي،قال
َّأفال أكون عبدا شكورا؛لقد نزلت عيل الليلة آية ويل ((:وما تأخر؟قال ً ً

ِإن يف خلق السموات واألرض [ ملن قرأها ومل يتفكر فيها ْ َ ََّ َ َِ ِ ْ َ ِ َّ ِ ... [ )٢( 
 .)٣(اآلية كلها

عن عبد اهللا بن عمرو  -٤   : أن النبيr تال قول اهللا U يف 
ِرب إهنن أضللن كثريا من الناس[:إبراهيم َّ ََ َ َّ َّ ِِّّ ُ ًَ ِ ْ َ ْ َ ِّ فمن تبعني فإنه منيِ َِ ُِ ََّ ِ َ َِ َ[ )٤ (

ْإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر ل [: uاآلية، وقال عيسى  ْ ُ ْ ُ ِْ ِْ َ ُِ ِ َِ ُ َ َّ ََ ْهم ـََِّ ُ
ُفإنك أنت العزيز ال َِ َ ْ َ َ َّ ِ ِحكيمـَْ متي اللهم أ((: فرفع يديه وقال.  اآلية)٥( ] َ

ُّيا جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم ((: U، وبكى فقال اهللا ))أمتي
 بام قال r فسأله، فأخربه رسول اهللا uفسله ما يبكيك؟ فأتاه جربيل 

َّمسلم،كتاب صالة املسافرين،باب استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل واحلذاق فيه وإن كان )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ
 ).٧٩٩ (-٢٤٦و) ٧٩٩ (-٢٤٥القارئ أفضل من املقروء عليه، برقم 

 .١٩٠سورة آل عمران، اآلية )  ٢(
: ، وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان٦٢٠ ابن حبان يف صحيحه، برقم)  ٣(

: ٨٦، وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم ))إسناده صحيح عىل رشط مسلم((
 .))وهذا إ سناد جيد((

 .٣٦: سورة إبراهيم، اآلية)  ٤(
 .١١٨: سورة املائدة، اآلية)  ٥(
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٢١ 
إنا سنرضيك : اذهب إىل حممد فقل! يا جربيل: وهو أعلم، فقال اهللا
 .)١())يف أمتك وال نسوؤك

ِإن [: ،واآليةِّ بآية حتى أصبح يرددهاrقام النبي : ،قالtوعن أيب ذر  -٥
ْتعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر ل ْ ُ ْ ُ ِْ ِْ َ ُِ َِ ُ َ َّ ََ ُهم فإنك أنت العزيز الـََِّ َِ َ ْ َ َ َّ ِ َ ْ ِحكيمـُْ ، ومل )٣) (٢( ]َ

، ولكن ً يبكي بشهيق ورفع صوت،كام مل يكن ضحكه قهقهةrيكن النبي 
تارة :كانت تدمع عيناه حتى  هتمالن،ويسمع لصدره أزيز،وكان بكاؤه

ًرمحة للميت،وتارة خوفا عىل أمته وشفقة عليها،وتارة خشية هللا  ًِ ِ َّ
ٍتعاىل،وتارة عند سامع القرآن،وهو بكاء اشتياق وحمبة وإجالل ٍ ٍ ُ)٥( )٤(. 

 تأثري القرآن الكريم عىل القلوب واألرواح: النوع الثالث
 :والنفوس كام جاء يف اآلثار عن السلف الصالح

 يقرأ يف املغرب rسمعت النبي :أنه قال:tثبت عن جبري بن مطعم  -١
ُأم خلقوا من غري يشء أم هم ال [: َّ، فلام بلغ هذه اآليةُّبالطور ْ ْ ُْ َْ ٍَ ِ ِْ َ ُِ َ ُخالقونـُْ ِ ْأم * َ َ

َّخلقوا الس ُ َ ُموات واألرض بل ال يوقنونَ ِ ُِ ْ ََّ َ َ ََ ُأم عندهم خزائن ربك أم هم  * َ ْ َ ْ ُْ ِّ ُ َُ ََ ِ َِ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٢مته، وبكائه شفقة عليهم، برقم  ألrمسلم، كتاب اإليامن، باب دعاء النبي )  ١(
 .١١٨: سورة املائدة، اآلية)  ٢(
، وابن ماجه، كتاب إقامة ١٠١٠النسائي، كتاب االفتتاح، باب ترديد اآلية، برقم : أخرجه)  ٣(

، وصححه ١/٢٤١، وأمحد، ١٣٥٠الصلوات، باب ما جاء يف القراءة يف صالة الليل، برقم 
 .١/٤٠١، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ١/٢٤٢البوصريي يف مصباح الزجاجة، 

 .١/١٨٣زاد املعاد البن القيم، )  ٤(
، ٩٣ -٨٢ يف كتاب رمحة للعاملني للمؤلف، صrوانظر املواضيع التي بكى فيها رسول اهللا )  ٥(

 .ً ستة عرش موضعا وغريها كثريrفقد مجعت مما صح من بكائه 
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٢٢ 
ُمصيطرونـْال ْ ُِ  أول ما وقر ] وذلك[ كاد قلبي أن يطري )١( ] َ

 .وهذا من أعظم الرباهني عىل تأثري القرآن يف القلوب.)٢( ))اإليامن يف قلبي
ِذكر عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -٢ ُtه صىل باجلامعة صالة  أن

 حتى سالت دموعه عىل ترقوته، الصبح، فقرأ سورة يوسف فبكى
أنه كان يف صالة العشاء، فيدل عىل تكريره منه، ويف رواية : ويف رواية

َأنه بكى حتى سمع بكاؤه م ِ  .)٣(ن وراء الصفوفُ
ُوذكر أنه قدم أناس من أهل اليمن عىل أيب بكر الصديق  -٣ ِ ُt فجعلوا ،

 .)٤())هكذا كنَّا((: t فقال أبو بكر الصديق يقرؤون القرآن ويبكون
َوذكر عن أيب رجاء قال -٤ ِ  )٥(يت ابن عباس وحتت عينيه مثل الرشاكرأ: ُ

 .)٦(البايل من الدموع
 يبكي من خشية اهللا تعاىل،هو علمه باهللا تعاىل، rوالذي جعل النبي 

وأسامئه،وصفاته،وعظمته،وعلمه بام أخرب اهللا به من أمور اآلخرة؛وهلذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧ -٣٥: سورة الطور، اآليات)  ١(
حدثنا عبد اهللا بن يوسف، برقم : ٌالبخاري، كتاب التفسري، سورة الطور، باب: متفق عليه)  ٢(

 من كتاب املغازي، وأخرجه مسلم، بنحوه، ٤٠٢٣، وما بني املعقوفني من الطرف رقم ٤٨٥٤
 .٤٦٣كتاب الصالة باب القراءة يف الصبح، برقم 

 .٦٩صذكره النووي يف التبيان يف آداب محلة القرآن، )  ٣(
 .٦٩املرجع السابق، ص)  ٤(
 ].١٦٨التبيان للنووي، ص[هو السري الرقيق الذي يكون يف النعل عىل ظهر القدم، : الرشاك)  ٥(
 .٦٩ذكره اإلمام النووي التبيان يف آداب محلة القرآن، ص)  ٦(



   القرآن في النفوس والقلوبتأثير

 

٢٣ 
لو تعلمون ما أعلم ((:rقال رسول اهللا :يقول tو هريرة كان أب

ًلضحكتم قليال ولبكيتم كثريا : rقال أبو القاسم :قال:،ويف لفظ))ً
ًوالذي نفيس بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال(( ً(()١( . 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم ((: rل النبي قا:  قالtوعن أنس 
ًقليال ولبكيتم كثريا ً(()٢(. 
 : r وفيه قوله r يف حديث طويل عن النبي tوعن أيب ذر 

ًواهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا... (( ،وما تلذذتم ً
ِبالنساء عىل الفرشات، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا ُ ُّ ُ ُ...(()٣( . 

علمهم باهللا تعاىل وبام أخرب :  وأتباعهم بإحسانyوهكذا أصحابه 
 .Uبه عن الدار اآلخرة جعلهم خيشون اهللا تعاىل ويتأثرون بكالمه 

 
# # # 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ))ًكثرياًلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم ((: rالبخاري، كتاب الرقاق، باب قوله )  ١(

 . ٦٤٨٥برقم 
ًلو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال ((: rالبخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي : متفق عليه)  ٢(

 ذكرت هناك، ومسلم كتاب الفضائل، ٩٣وأطرافه يف البخاري، ، ٦٤٨٦، برقم ))ًولبكيتم كثريا
 .١٣٣٧ وترك إكثار سؤاله عام ال رضورة إليه، برقم rباب توقريه، 

، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ٤١٩٠ابن ماجه، كتاب الزهد، باب احلزن والبكاء، برقم )  ٣(
 .١٧٢٢، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٣/٣٦٨ماجه، 
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٢٤ 


ُّال شك أن تدبر القرآن الكريم هو العالج األعظم للقلوب، 
 :واحلث عىل التدبر جاء عىل أنواع

 :حض القرآن الكريم عىل التدبر: النوع األول
ِأفال يتدبرون القرآن ولو كان من ع [: قال اهللا تعاىل -١ ِْ ْ َ ََّ َ ََ َ ََ ْْ ُ َُ ََ ْند غري اهللا لوجدوا َ ُ َ َ َ ِ ْ َ ِ

ًفيه اختالفا كثريا ِ ِ ِ َِ ًْ ُّ، فقد أمر اهللا تعاىل بتدبر كتابه، وهو التأمل يف )١( ] َ
معانيه، وحتديد الفكر فيه، ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك؛ فإن تدبر 
ُكتاب اهللا مفتاح للعلوم واملعارف، وبه يستنتج كل خري، وتستخرج  ُ ٌ

ِّيزداد اإليامن يف القلب، وترسخ شجرته؛ فإنه يعرف كل العلوم، وبه  ُ
َّبالرب املعبود وماله من صفات الكامل، وما ينزه عنه من صفات 
ِّالنقص، ويعرف الطريق املوصل إليه، وصفة أهلها، وماهلم عند  ُ
ِّالقدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو عىل احلقيقة والطريق 

لها، وما هلم عند وجود أسباب املوصلة إىل العذاب، وصفة أه
ًعلام، وعمال: ًالعقاب، وكلام ازداد العبد تأمال فيه ازداد  .)٢(وبصرية ، ً

ُكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا  [: قال اهللا تعاىل -٢ ِّ َ ْْ َ َّ َ ُ ٌُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ َ ََ ٌِ ِ ِ َِ ِ
َاأللباب ْ ْ،فهذا الكتاب فيه خري كثري،وعل)٣( ] َ ِ ٌ  من م غزير،فيه كل هدىٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٢: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .١٩٠ -١٨٩تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص)  ٢(
 .٢٩: سورة ص، اآلية)  ٣(
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٢٥ 
ُضاللة،وشفاء من كل داء،ونور يستضاء به يف الظلامت،وكل حكم 
َّحيتاج إليه املكلفون،وهذا كله من بركته واحلكمة من إنزاله؛ ليتدبر 

ُّاحلث عىل تدبر القرآن،وأنه من أفضل :الناس آياته، ويف هذه اآلية
 .)١( اليقنيأن الصرب يصل به إىل درجة:األعامل،ومن فضائل التدبر

َأفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفال [: قال اهللا تعاىل -٣ ْ ُ ُ ََ َ ٍَ ُ َ َْ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ ، )٢( ] َهاـَُ
ُّفهال يتدبر هؤالء املعرضون لكتاب اهللا ويتأملونه حق التأمل؛ فإهنم  َّ َّ َ
َّلو تدبروه لدهلم عىل كل خري وحلذرهم من كل رش، وملأل قلوهبم من 

من اإليقان؛ وألوصلهم إىل املطالب العالية، اإليامن، وأفئدهتم 
َ أم عىل قلوب أقفال[... واملواهب الغالية ْ َُ ٍَ ُ َ َ َ أي قد أغلق عىل ما ] َهاـُْ ِ ْ ُ

 .)٣(... ًفيها من الرش، وأقفلت فال يدخلها خري أبدا، هذا هو الواقع
 : عىل تدبر القرآنrحض النبي : النوع الثاين

 القرآن، وبيان فضائله، وبيان  من ترغيب يفrما ثبت عن النبي 
وقد جاء تدبر . فضائل حافظ القرآن، يستفاد منه احلث عىل تدبر القرآن

 :ً أيضا يف أحاديث كثرية ومنهاrالقرآن من فعله 
 ذات ليلة فافتتح rصليت مع النبي : ، قالtحديث حذيفة  -١

ِّيصيل هبا يف : ، ثم مىض يصيل، فقلتيركع عند املائة: البقرة، فقلت ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١٢َو ص١٩٠تيسري الكريم الرمحن للسعدي، ص)  ١(
 .٢٦ -٢٤: سورة حممد، اآلية)  ٢(
 .٧٨٨تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص: انظر)  ٣(
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٢٦ 
يركع هبا،ثم افتتح النساء فقرأها،ثم افتتح آل : َركعة، فمىض، فقلت

ٍعمران فقرأها،يقرأ مرتسال،إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال  َّ َّ َِّّ ً
ّسأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ّ َّ...(()١(. 

 ليلة فقرأ rقمت مع رسول اهللا :،قالtمالك حديث عوف بن  -٢
ُّسورة البقرة، ال يمر بآية رمحة إال وقف فسأل ُ ،وال يمر بآية عذاب َ

 .)٢( ))...إال وقف وتعوذ
: اك قد شبت قاليا رسول اهللا نر: قالوا: ، قالtعن أيب جحيفة  -٣

قال :  قال، وعن ابن عباس )٣())َّقد شيبتني هود وأخواهتا((
هود، والواقعة، : َّشيبتني((: يا رسول اهللا قد شبت قال: أبو بكر

 .)٤())ِّ، وإذا الشمس كورتواملرسالت، وعم يتساءلون
 . للقرآن حق التدبرrوهذا يدل عىل كامل تدبره 

 : عىل تدبر القرآنtحث الصحابة : النوع الثالث
ْلو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم ((: tقال أمري املؤمنني عثامن  -١ َ ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧٢سلم، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل، برقمم)  ١(
، واللفظ له، ٨٧٣أبو داود،كتاب الصالة،باب ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده،برقم )  ٢(

، وصححه األلباين يف ١٠٤٨والنسائي،كتاب التطبيق،باب نوع آخر من الذكر يف الركوع،برقم 
 .١/٣٤٢،ويف صحيح النسائي، ١/٢٤٧صحيح أيب داود،

 .٤٠، وصححه األلباين يف خمترص الشامئل، ص٣٥الرتمذي، يف خمترص الشامئل املحمدية، برقم )  ٣(
 .٤٠، وصححه األلباين يف خمترص الشامئل، ص٣٤الرتمذي، يف خمترص الشامئل املحمدية، برقم )  ٤(
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٢٧ 
 .)١())ربكم

من أحب القرآن فهو حيب اهللا ((: t بن مسعود وقال عبد اهللا -٢
 .)٢())ورسوله

ِّوقال خباب بن األرت  -٣ َّt:)) ْتقرب إىل اهللا ما استطعت واعلم أنك لن َّ
 .)٣())ّتتقرب بيشء أحب إليه من كالمه

من أراد العلم، فليقرأ القرآن؛ فإن فيه ((: tوقال عبد اهللا بن مسعود  -٤
 .)٤())ّعلم األولني واآلخرين

وقال احلسن بن عيل  -٥   :)) َّإن من كان قبلكم رأوا القرآن
َّمن رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل، ويتفقدوهنا يف النهاررسائل  َّ(()٥(. 

 :حث العلامء عىل تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: النوع الرابع
َّال شك أن من أحب القرآن تدبره ّ،وأقبل عىل التلذذ بتالوته،وهذا َّ

ال يسأل ((:ِّدليل عىل حمبته للمتكلم به سبحانه؛وهلذا قال أبو عبيد رمحه اهللا
 .)٦())ٌعبد نفسه إال بالقرآن،فإن كان حيب القرآن فهو حيب اهللا ورسوله

 .١٢٨رواه اإلمام أمحد يف زوائد الزهد، ص)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))رجاله ثقات((: ٧/١٦٥،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد،٨٦٥٨ه الطرباين يف املعجم الكبري،برقم روا)  ٢(
 .٢/٤٤١رواه احلاكم، وصححه ووافقه الذهبي، )  ٣(
، وشعب اإليامن للبيهقي، ١٣٦/ ٩، واملعجم الكبري للطرباين، ٤٨٥/ ١٠مصنف بن أيب شيبة، ) ٤(

٣٣٢/ ٢. 
 .٢٨التبيان للنووي، ص ) ٥(
 .١٩٥٦مسند ابن اجلعد، برقم ) ٦(
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٢٨ 
وقد تكلم العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف احلث عىل تدبر القرآن العظيم، 

 ذلك من األئمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتبه، فقد ومن أبرز من حث عىل
ّأن تدبر القرآن مع اخلشوع عند قراءته هو املقصود : ذكر رمحه اهللا

إذا ((:  قال رمحه اهللاواملطلوب، فبه تنرشح الصدور، وتستنري القلوب،
ِأردت االنتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته، وسامعه، وألق سمعك، 

ُواحرض حضور م  ن خياطبه به من تكلم به، منه إليه، فتامم التأثري موقوفْ
ٍمؤثر مقتض، وحمل قابل، ورشط حلصول األثر، وانتفاء املانع الذي: عىل ٍ ٍ ٍ 

َإن يف ذلك لذكرى ملن كان  [ :يمنع منه، وقد تضمن ذلك كله قوله تعاىل ََّ َِْ ِ َِ َ ََ ِ ِ
ِله قلب أو ألقى السمع وهو شهيد َ َ ََ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ْ ْ ََ َ [(()١(. 

َإن يف ذلك لذكرى [: فقوله ْ ِ َِ ََ ِ َّ  إشارة إىل ما تقدم من أول السورة إىل ] ِ
 .ها هنا، وهذا هو املؤثر

ٌملن كان له قلب[: وقوله ُْ ََ َ َ  القلب احلي، وهذا هو املحل القابل،كام قال ] َِ
َ لينذر من كان حيا [: اهللا تعاىل َ َُ َ َ ِ ِ [ )٢( . 

َّأو ألقى الس[: وقوله تعاىل َ ْ َ َمعَْ ّ أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه ] ْ
 .إىل ما يقال له، وهذا رشط التأثر بالكالم

ِوهو شهيد[: وقوله تعاىل َ َ ُ  أي شاهد القلب حارض غري غائب، واستمع ] َ
ٍكتاب اهللا،وشاهد القلب والفهم ليس بغافل وال ساه،وهذا إشارة إىل املانع من 

 .٣٧: سورة ق، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٠: سورة يس، اآلية)  ٢(
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٢٩ 
 . يقال له،والنظر فيه، وتأملهحصول التأثري، وهو سهو القلب وغيبته عام

وهو القلب احلي، :وهو القرآن،واملحل القابل:فإذا حصل املؤثر
وهو اشتغال القلب وذهوله : وهو اإلصغاء،وانتفى املانع:ووجد الرشط

: عن معنى اخلطاب وانرصافه عنه إىل يشء آخر حصل األثر، وهو
 .)١(االنتفاع، والتذكر

 .والتفكر يف معانيه وقد أمر اهللا بذلكّفال بد من تدبر القرآن،وتعقله،
القرآن حياة القلوب، وشفاء ملا يف ((: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

فبا جلملة فال يشء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر، ... الصدور
وهذا الذي يورث املحبة، والشوق، واخلوف، والرجاء، ... والتفكر

لتفويض، والشكر، والصرب، وسائر واإلنابة، والتوكل، والرضا، وا
وكذلك يزجر عن مجيع الصفات . األحوال التي هبا حياة القلب وكامله

واألفعال املذمومة التي هبا فساد القلب وهالكه فلو علم الناس ما يف قراءة 
؛ فإن العبد إذا قرأه بالتدبر ))القرآن بالتدبر الشتغلوا هبا عن كل ما سواها

تاج إليها يف شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، َّحتى مر بآية وهو حم
ٍفقراءة آية بتفكر وتفهم خري من قراءة ختمة بغري تدبر وتفهم ٍُّ َُّ ٍ ٍُّ َ َ ٍ ، وأنفع ُّ

للقلب، وأدعى إىل حصول اإليامن، وذوق حالوة اإليامن والقرآن، وهذه 
 ثبت عن ِّكانت عادة السلف يردد أحدهم اآلية إىل الصباح، وقد تقدم أنه

فوائد يف تدبر القرآن، يف تفسري : ، وانظر١٥٦، ص٦، ص٥الفوائد البن القيم، ص: انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٧٠َو ٢/١١٢السعدي، 



  لوب واألرواحعالج لجميع أمراض الق:  القرآن العظيمتدبر

 

٣٠ 
ُ أنه قام بآية يرددها إىل الصباح وهي قوله تعاىلrالنبي  ِّ ْإن تعذهبم  [: ُ ُ ْ ِّ َ ُ ِ

ْفإهنم عبادك وإن تغفر ل ْ ُِ ِْ َ ِ َِ ُ َ ََّ ُهم فإنك أنت العزيز الـََ َِ َ ْ َ َ َّ ِ َ ْ ِحكيمـُْ َ [ )١(. 
أن أهل العلم هم الذين ينتفعون : وقد أخرب اهللا تعاىل يف القرآن

َّوتلك األمثال نرضهبا للناس وما يعقلها إال  [: بالقرآن، فقال تعاىل ِ َ ُ ِْ ِ ِْ َ ََ َ َ ُ ِْ َّ ِ ْ َ ُ َ َ َ
َالعال ،وقد كان )٣(ً ويف القرآن الكريم بضعة وأربعون مثال )٢( ] ُمونـِْ

ٍإذا مر بمثل من أمثال القرآن ومل :بعض السلف الصالح،وهو عمرو بن مرة َ َ َِّ
بد ملن تدبر القرآن أن ،وال)٤())لست من العاملني((:يفهمه يبكي ويقول

ال ((: بن أيب كثريجياهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم،وقد قال حييى
هبجر اللذات وتطليق ،وال ينال العلم إال )٥())ُينال العلم براحة اجلسم

، وال شك أن التأمل يف )٦(الراحة،وال ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة
ىل معانيه ومجع الفكر عىل تبرصه، وتعقله، حتديد ناظر القلب إ:القرآن هو

ٌكتاب [:  فهم،قال اهللا تعاىلوهو املقصود بإنزاله، ال جمرد تالوته بال َ ِ
َأنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب ْ َ َّ َ ُْ ُ ِّ َ َْ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ ََ ٌِ ِ ِ َ : ،وقال تعاىل)٧( ]ِ

 .١١٨: ، واآلية من سورة املائدة، آية٥٥٤ -١/٥٥٣مفتاح دار السعادة، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣: سورة العنكبوت، اآلية)  ٢(
، مجع رمحه اهللا مجيع األمثال يف القرآن هناك، ٢١١ -١/١٦٣أعالم املوقعني، البن القيم، )  ٣(

 .١/٢٢٦مفتاح دار السعادة البن القيم، : وانظر
 .١/٢٢٦مفتاح دار السعادة، البن القيم، )  ٤(
 )..٦١٢ (-١٧٥صحيح مسلم، برقم )  ٥(
 . ١/٤٤٦قيم، يف مفتاح دار السعادة، ابن ال)  ٦(
 . ٢٩: سورة ص، اآلية)  ٧(



  عالج لجميع أمراض القلوب واألرواح:  القرآن العظيمتدبر

 

٣١ 
َ إنا جعلناه قرآنا عربي [ ِْ َ ُ َ ًَ َُّ َ ْ ُا لعلكم تعقلونِ َّ َِّ ْ ََ ْ ُ [ )١(.  

وينبغي لإلنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب اخلمسة التي حتول 
التمنِّي، وخلطة : بينه وبني التدبر، وحتول بينه وبني كل خري، وهي

الناس، والتعلق بغري اهللا تعاىل، وكثرة الطعام أو املحرمات، وكثرة النوم؛ 
 .)٢(فإهنا مفسدات للقلوب

 .بر للقرآن والعمل به هو املقصود من إنزالهوالتد
: ذهاب اإلسالم عىل يدي أربعة أصناف من الناس: وهلذا قيل

صنف ال يعملون بام يعلمون، وصنف يعملون بام ال يعلمون، وصنف 
 .)٣(ال يعملون وال يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم

 :ُوليحذر املسلم من هجر القرآن؛فإن هجره مخسة أنواع
 . واإليامن به واإلصغاء إليههجر سامعه: النوع األول
 والوقوف عند حالله وحرامه، وإن قرأه هجر العمل به: النوع الثاين

 .وآمن به
 . والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعههجر حتكيمه: النوع الثالث
 .ّ وتفهمه، ومعرفة ما أراد املتكلم به منهُّهجر تدبره: النوع الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣: سورة الزخرف، اآلية)  ١(
 .٤٥٩ -١/٤٥١مدارج السالكني البن القيم، : انظر)  ٢(
 .١/٤٩٠مفتاح دار السعادة، البن القيم، )  ٣(



  لوب واألرواحعالج لجميع أمراض الق:  القرآن العظيمتدبر

 

٣٢ 
 به من مجيع أمراض هجر االستشفاء به والتداوي: اخلامسالنوع 

ُوقال الرسول  [: وكل هذا داخل يف قوله تعاىل... القلوب، واألجساد َُ َّ َ َ
ًيا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا َ ْ َ َُ َ ْ ِّْ َ َُّ َْ َ ُ َ َّ ِ ، وإن كان بعض اهلجر )١( ] ِ

 . )٢(أهون من بعض
 

 
# # # 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠: سورة الفرقان، اآلية)  ١(
 .٧/٨٠، و ٢/١١٢وتفسري السعدي، ، ١٥٦، ص٦، ص٥الفوائد البن القيم، ص: انظر)  ٢(



   فضل تالوة القرآن اللفظية

 

٣٣ 


 :  تالوة كتاب اهللا تعاىل عىل نوعني
َّتالوة حكمية ِ ْ وهي تصديق أخباره، وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره، : ُ

 ، )١(واجتناب نواهيه، وهي العمل بالقرآن
 :وهي قراءته،وجاء يف فضل هذا النوع فضائل كثرية، منها:وتالوة لفظية

ِنام أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ِإ [ : بتالوة القرآنrأمر اهللا النبي  -١ ِ ِ َِ َ ُْ َْ َ َّ ُ َْ َْ َ ُْ َ َّ
ٍالذي حرمها وله كل يشء ِْ َ ُّ َ َُّ ُ َ ََ َ َوأمرت أن أكون من ال َّ َِ َِ ُْ َُ َ ِمسلمنيـُْْ ِ ْ ْوأن  * ُ َ َ

َأتلو القرآن ْ ُ ْ َُ ْ َ [ )٢(. 
، tحلديث عبد اهللا بن مسعود ًمن قرأ حرفا فله به عرش حسنات؛  -٢

ًمن قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة ((: rقال رسول اهللا : قال
ألف حرف، :حرف، ولكن) امل: (، ال أقولواحلسنة بعرش أمثاهلا

 .)٣())والم حرف ،وميم حرف
َّوقد عد بعض العلامء أحرف القرآن املوجودة يف املصحف يف القراءة 

ًثالثامئة ألف حرف وأحد عرش ألفا ((دة، فكان عدد حروفه املوجو

 .سيأيت احلديث عن التالوة احلكمية يف مبحث العمل بالقرآن) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٢، ٩١: سورة النمل، اآليتان)  ٢(
ًالرتمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر، برقم )  ٣(

 .٣/١٦٤، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٩١٠



  فضل تالوة القرآن اللفظية

 

٣٤ 
، فانظر كم ملن قرأ هذه )١()))٣١١٢٥١(ًومئتان ومخسون حرفا، وحرف 

 .األحرف من األجر العظيم، والثواب الكثري
وحياج عنهم يوم القيامة؛ حلديث أيب  القرآن يشفع ألصحابه -٣

 القرآن؛فإنه يأيت يوم اقرؤوا((:  يقولr، قال سمعت رسول اهللا tأمامة 
البقرة وآل عمران؛فإهنام تأتيان :)٢(ًالقيامة شفيعا ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين

 من طري )٤(ٍ أو كأهنام غيايتان،أو كأهنام فرقان)٣(يوم القيامة كأهنام غاممتان
َّ حتاجان عن أصحاهبام،اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة )٥(صواف ُ

 .)٧( )٦())وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة
عىل حسب ما يعمل به من القرآن  درجات صاحب القرآن يف اجلنة -٤

قال رسول : ، قالويقرؤه؛ حلديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
ِّاقرأ وارتق،ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا:نُيقال لصاحب القرآ((:rاهللا  ُ ِّ َِ ْ 

 .)٨( ))ُفإن منزلتك عند آخر آية تقرأها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣، ص٦٧١التذكار يف أفضل األذكار، لإلمام حممد بن أمحد بن فرح القرطبي األندليس، املتوىف سنة )  ١(
 .٢/٣٢١النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، . املنريتان: الزهراوان)  ٢(
النهاية يف غريب .[كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه، كالسحابة وغريها: الغاممة، والغياية)  ٣(

 ].٦/٩٠، ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ٣/٤٠٣احلديث البن األثري، 
 ].١/٣٧٨، و ٣/٤٤النهاية [حزقان، قطعان : فرقان)  ٤(
 ].٣/٣٨النهاية، [باسطات أجنحتها يف الطريان، : صواف)  ٥(
 ].١/١٣٦النهاية، [السحرة، : البطلة)  ٦(
 .٨٠٤ن وسورة البقرة،برقم مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآ)  ٧(
،والرتمذي، كتاب فضائل ١٤٦٤أبو داود،كتاب الصالة،باب استحباب الرتتيل يف القراءة،برقم )  ٨(

= 



   فضل تالوة القرآن اللفظية

 

٣٥ 
ث عبد اهللا بن عمرو حلدي؛الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة-٥

   أن رسول اهللا،rالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم ((: قال
ِّأي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني :،يقول الصيامالقيامة

 .)١())فيشفعان((:، قال))منعته النوم بالليل فشفعني فيه:فيه،ويقول القرآن
 
 

# # # 
 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،وقال ٨٠٥٦الرتتيل،برقم ،والنسائي يف الكربى،كتاب فضائل القرآن،باب ٢٩١٤القرآن،باب،برقم 

 .))حسن صحيح((:١/٤٠٣األلباين يف صحيح سنن أيب داود،
 ، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٥٥٤، واحلاكم، ٢/١٧٤د يف املسند، أمح)  ١(

 .))حسن صحيح((: ١/٥٧٩



  فضل قراءة القرآن في الصالة

 

٣٦ 


 حلديث أيب هريرة  قراءة آية واحدة يف الصالة خري من محر النعم؛-١
tقال رسول اهللا :، قالr:)) ْأحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ُ ُ َ ُّ ِ ُ

ٍثالث خلفات َِ َ ٍ عظام سامن؟)١(َ َّثالث آيات يقرأ هبن ((:قال.نعم:،قلنا))ٍ ُ
ٍأحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام سامن ٍ ِ(( )٢(. 

كريم يف املصحف املوجود وقد ذكر العلامء عدد آيات القرآن ال
، وقد ذكروا )٣()٦٢٠١(ستة آالف آية، ومئتا آية، وآية : املقروء باأللسنة

 .)٤(االتفاق عىل أن القرآن يزيد عىل ستة آالف ومائتي آية
حلديث أيب  من قرأ يف صالته يف ليلة مائة آية كتب من القانتني؛ -٢

ؤالء الصلوات من حافظ عىل ه((: rقال رسول اهللا : ، قالtهريرة 
ْاملكتوبات مل يكتب من الغافلني َ َ، ومن قرأ يف ليلة مائة آية مل يكتب من ُ ُ

 .)٥())ُالغافلني أو كتب من القانتني
وهي احلامل من النوق إىل أن يميض عليها نصف أمدها، ثم هي : الواحدة خلفة: خلفات)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورشح النووي عىل ٢/٦٨النهاية يف غريب احلديث، [عرشاء، وهي من أعز أموال العرب 
 ].٦/٨٨صحيح مسلم، 

 .٨٠٢مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة، برقم )  ٢(
 .٢٣التذكار يف أفضل األذكار، لإلمام حممد بن أمحد القرطبي، األندليس، ص)  ٣(
 ، وفتح الباري، البن حجر، ١٠٠استخراج اجلدال من القرآن الكريم، البن نجم ص: انظر)  ٤(

 .٢٣٢، ١/٢٣١، ١/٣٣٦ومناهل العرفان للزرقاين، ، ٦/٥٨٢
يف ((: ، وقال بغري شك))صحيح عىل رشط الشيخني((: ، وقال١/١٠٨، واحلاكم، ٢/١٨٠ ابن خزيمة، ) ٥(

= 



   فضل قراءة القرآن في الصالة

 

٣٧ 
ومن قام بألف آية  ومن قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني، -٣

قنطرين؛ حلديث عبد هللا بن عمرو كتب من امل  عن رسول اهللا ،
rمن قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني، ومن قام بامئة آية ((:  أنه قال

َ، ومن قام بألف آية كتب من املقكتب من القانتني ِ  .)٢) (١())نطرينُ
ٍ من قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة-٤ ، t  حلديث متيم الداري؛ُ
 .)٣())ُمن قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة((: rقال رسول اهللا : قال
هللا بن عمرو حلديث عبد ا ال غبطة أعظم وأكمل إال يف اثنتني؛-٥
 عن النبي rرجل آتاه اهللا القرآن : ّ إال يف اثنتني)٤(ال حسد((: ، قال

ناء ً، ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آ)٥(فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصححه األلباين يف سلسلة . ١٦٤،  وابن نرص يف قيام الليل، ص))ليلة مائة آية كتب من القانتني

 . ٢/١٨٠، ويف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، ٦٥٧، ورقم ٦٤٣األحاديث الصحيحة، برقم 
 .٤/١١٣ًأعطي قنطارا من األجر، النهاية يف غريب احلديث، : املقنطرين)  ١(
، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٣٩٨أبو داود، كتاب الصالة، باب حتزيب القرآن، برقم )  ٢(

 .١/٣٨٧أيب داود، 
، والطرباين يف ٤/١٠٣،وأمحد، ٢/٥٥٦،والدارمي،٧١٧النسائي،يف عمل اليوم والليلة،برقم )  ٣(

، ٦٤٤، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ١٢٥٢، برقم ٢/٥٠الكبري، 
 .٦٤٦٨: ويف صحيح اجلامع برقم

متني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام، وأما احلسد املذكور يف هذا : احلسد: ال حسد)  ٤(
رشح [ أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغريه من غري أن يزول عنه فهو الغبطة، وهي: احلديث

 ].١/٢٠٠، وفتح الباري البن حجر، ٦/٩٦النووي، 
 .ساعات الليل، وساعات النهار: آناء الليل، وآناء النهار)  ٥(



  فضل قراءة القرآن في الصالة

 

٣٨ 
 .)١())الليل وآناء النهار

حلديث ُ من نام عن حزبه فقرأه قبل صالة الظهر كتب له من الليل؛-٦
من نام عن حزبه أو ((:rقال رسول اهللا : قالtعمر بن اخلطاب 

 ُيشء منه فقرأه فيام بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنام قرأه
 .)٢())من الليل

 
# # # 

 

، ومسلم، ٥٠٢٥البخاري، كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، واللفظ له٨١٥املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، برقم كتاب صالة 

 .٧٤٧مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل، برقم ) ٢(



   فضل تعلم القرآن وتعليمه ومدارسته

 

٣٩ 


ِ قراءة آيتني أو تعلم آيتني خري من ناقتني عظيمتني،-١ ِ  ومن ٌ
 rخرج رسول اهللا : ، قالtّأعدادهن من اإلبل؛ حلديث عقبة بن عامر 

ِفةُّونحن يف الص ُأيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان((:  فقال)١(َّ َ  أو )٢(ُّ
ٍ يف غري إثم وال قطيعة رحم)٣(ِإىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين  ،))؟ٍِ

ُّيا رسول اهللا نحب ذلك: فقلنا أفال يغدو أحدكم إىل املسجد ((:قال. ُ
ٌ، وثالث خري له  خري له من ناقتنيUرأ آيتني من كتاب اهللا فيعلم أو يق

َّثالث، وأربع خري له من أربع، ومن أعدادهن من ا إلبل ٌِ ٍٍ(()٤(. 
ّ خري الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه؛ -٢  عثامن بن حلديثَّ

، ويف ))خريكم من تعلم القرآن وعلمه((: ، قالr، عن النبي tعفان 
 .)٥())إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه((: لفظ
ٍ أربع نعم عظيمة ملن وفقه اهللا ملدارسة القرآن يف املساجد؛ -٣ َ ُِ 
وما ... ((:  يف حديث طويل وفيهr، عن النبي tيث أيب هريرة حلد

هم فقراء املهاجرين، ومن مل يكن له منزل يسكنه، فكانوا يأوون إىل موضع مظلل : أهل الصفة)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٣/٣٧النهاية، . [يف مسجد املدينة، يسكنونه

 ].٣/٢٧٨، و١/١٣٥النهاية، : [من أودية املدينة: بطحان، والعقيق)  ٢(
النهاية يف غريب احلديث، . [وهي الناقة العظيمة، مرشفة السنام عاليته: مثنى كوماء: كوماوين)  ٣(

٤/٢١١.[ 
 ٠٨٠٣: مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة، برقم)  ٤(
   ٠٥٠٢٨ورقم .٠٥٠٢٧،برقم تاب فضائل القرآن،باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه البخاري،ك)٥(



  فضل تعلم القرآن وتعليمه ومدارسته

 

٤٠ 
 اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إال 

، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة
 ). ٢) (١())َّفيمن عنده، ومن بطأ به عمله مل يرسع به نسبه

ٍ أربع فضائل ملن وفقه اهللا للقعود مع قوم يذكرون اهللا تعاىل؛ -٤ ُ
حلديث أيب هريرة وأيب سعيد   أن النبي ،rال يقعد قوم ((:  قال

، ونزلت عليهم املالئكة، وغشيتهم الرمحةَّ إال حفتهم Uيذكرون اهللا 
 .)٣())السكينة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

حلديث عمران بن ؛ Uُّ وجوب إخالص قراءة القرآن وتعلمه هللا -٥
ُأنه مر عىل قاص يقرأ ثم سأل، فاسرتجع، ثم: tحصني  ٍّ سمعت :  قالَّ

ٌمن قرأ القرآن فليسأل اهللا به، فإنه سيجيء أقوام ((:  يقولrرسول اهللا  َ َُ ِ
 .)٤())َّيقرؤون القرآن، يسألون به الناس

 
# # # 

 
َّأي من أخره عمله السيئ وتفريطه يف العمل الصالح مل ينفعه : من بطأ به عمله مل يرسع به نسبه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
 .]١/١٣٤النهاية يف غريب احلديث، . [يف اآلخرة رشف النسب

 .٢٦٩٩مسلم،كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن، وعىل الذكر، برقم )  ٢(
 .٢٧٠٠مسلم،كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن، وعىل الذكر، برقم، )  ٣(
 يف صحيح سنن ،وحسنه األلباين٢٩١٧الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب حدثنا حممود بن غيالن،برقم )  ٤(

 .٠٢٥٧،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة،برقم ٣/٦٦الرتمذي،



   فضل حافظ القرآن العامل به

 

٤١ 


َّ التايل لكتاب اهللا العامل به يوىف أجره ويزيده اهللا من فضله؛ لقوله -١ ُ
ْإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم  [: تعاىل َ ُ َُ َ َّ َ َ ََ َ َ ْْ ُ ََّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُّ َّ ِ

ُرسا وعالنية يرجون جتارة لن تبور ُ َ ََ َّ ً َ ْ َ ََ ِ ِ َِ ً َ ُليوفيهم أ *   ْ َ ُُ ِّ َ ِّجورهم ويزيدهم من ِ َ ْ َُ َ ُ َُ ِ
ُفضله إنه غفور شكور ََّ ٌَ ُ َ ُ ِ ِ ِ ْ [ )١(. 

حلديث أيب موسى ّ مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة؛ -٢
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن ((: rقال رسول اهللا : ، قالtاألشعري 

، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ ُمثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب
ُالقرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ 
ّالقرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ 

 .)٣())ّ ليس هلا ريح وطعمها مر)٢(القرآن مثل احلنظلة
حلديث عائشة اهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة؛  امل-٣  
 )٤(املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة((: rقال رسول اهللا : قالت

 .٣٠ -٢٩: سورة فاطر، اآليتان)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاج : انظر. [واحد احلنظل، وهو نبات معروف شديد املرارة، له فوائد طبية عديدة:  احلنظلة)  ٢(

 ].حنظل((العروس، مادة 
، ٥٠٢٠ فضل القرآن عىل سائر الكالم، برقم البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: متفق عليه) ٣(

 .٠٧٩٧ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن، بلفظه، برقم 
الرسل؛ : الرسول، والسفرة: مجع سافر، ككاتب وكتبة، والسافر: السفرة: السفرة الكرام الربرة)  ٤(

املطيعون، من الرب، : ة، والربرةالكتب: السفرة: ألهنم يسفرون إىل الناس برساالت اهللا، وقيل
= 



  فضل حافظ القرآن العامل به

 

٤٢ 
، ولفظ ))والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام (( :البخاري
 .)١())، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجرانالربرة

َّفهو الذي يرتدد فيه :ا الذي يتتعتع فيهواملاهر أجره أكثر،وأفضل،وأم
 .)٢())أجر بالقراءة،وأجر بتعتعته يف قراءته ومشقته:لضعف حفظه،فله أجران

 حلديث عبد اهللا بن عمرو  درجات حافظ القرآن يف اجلنة؛-٤
  قال رسول اهللا :  قالr: ))ِاقرأ وارتق : ُيقال لصاحب القرآن

ِّورتل كام كنت ترتل  ُ  .)٣())ُ؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأهايف الدنياِّ
َّ حيىل صاحب القرآن بتاج وحلة الكرامة ويرىض اهللا عنه؛ -٥ َُّ حلديث ُ

ُجييء القرآن يوم القيامة فيقول(( : قالr عن النبي tأيب هريرة  ِ ب يا ر: َ
ُحله فيلبس تاج الكرامة ّيا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم : ، ثم يقولِّ ُ ِّ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشح . [احلذق الكامل احلفظ، الذي ال يتوقف وال يشق عليه القراءة جلودة حفظه: واملاهر
 ].٢/٣٧١النهاية ). [هم املالئكة: السفرة: (وقيل] ٦/٣٣٢النووي عىل صحيح مسلم، 

، كتاب صالة ، ومسلم٤٩٣٧البخاري، كتاب التفسري، باب سورة عبس، برقم : متفق عليه)  ١(
 .٧٩٨املسافرين، باب فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، برقم 

ًحيتمل أن يكون معنى كونه مع املالئكة أن له يف اآلخرة منازل يكون فيها رفيقا ((: قال القايض)  ٢(
أنه عامل : للمالئكة السفرة ال تصافه بصفتهم من محل كتاب اهللا تعاىل، وحيتمل أن يراد

 ].٦/٣٣٢رشح النووي، .[))وسالك مسلكهمبعملهم،
 ، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٩١٤، والرتمذي، برقم ١٤٦٤أبو داود، برقم )  ٣(

 .))حسن صحيح((: ١/٤٠٣



   فضل حافظ القرآن العامل به

 

٤٣ 
َيا رب ارض عنه فريىض عنه، فيقال: يقول ُاقرأ وارق وتزاد بكل آية : ّ َ
 .)١())حسنة
آن غري الغايل فيه واجلايف عنه؛ من إجالل اهللا  إكرام حامل القر-٦

َّإن من إجالل (( :rقال رسول اهللا :  قالtحلديث أيب موسى األشعري 
، اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه

 .)٢())إكرام ذي السلطان املقسطو
 بن حلديث أنس حافظ القرآن العامل به من أولياء اهللا املختصني به؛-٧

يا : قالوا، ))َّإن هللا أهلني من الناس((: rقال رسول اهللا : ، قالtمالك 
  .)٤()) أهل اهللا وخاصته)٣(هم أهل القرآن(( :من هم؟ قال: رسول اهللا

َ حامل القرآن يعطى امللك بيمينه، واخللد بشامله، -٨ َويوضع عىل ُ ُ
َرأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتني ال تقوم هلام الدنيا وما فيهام؛  ُ َ

ُجييء القرآن يوم القيامة ((: rقال رسول اهللا : ، قالtحلديث أيب هريرة  ِ َ
 أنا الذي كنت أسهر هل تعرفني؟: كالرجل الشاحب يقول لصاحبه

، وقال ٢٩١٥ً الرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٦٥،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، )) صحيحهذا حديث حسن((:الرتمذي

، وحسنه األلباين يف صحيح ٤٨٤٣أبو داود، كتاب األدب، باب يف تنزيل الناس منازهلم، برقم )  ٢(
 .٣/١٨٩سنن أيب داود، 

 .أهل اهللا وخاصته؛ أي أولياؤه املختصون به)  ٣(
، وصححه األلباين يف ٢١٥ وعلمه، برقم ابن ماجه، يف املقدمة، باب فضل من تعلم القرآن)  ٤(

 .٢/١٦٨، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٩٠صحيح ابن ماجه، 



  فضل حافظ القرآن العامل به

 

٤٤ 
ّليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء جتارته، وأنا لك اليوم من  َّ
َوراء كل تاجر، فيعطى امللك بيمينه، واخللد بشامله، ويوضع عىل رأسه  ُ َُ َ

: م هلام الدنيا وما فيهام، فيقوالنُتاج الوقار، ويكسى والداه حلتان ال تقو
ُيا رب أنى لنا هذا؟ فيقال هلام َّ  .)١())بتعليم ولدكام القرآن: ِّ

حلديث  القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة،ويدخل الرسور عليه؛-٩
جييء القرآن يوم القيامة ((:rقال رسول اهللا :،قالtبريدة عن أبيه 
 .)٣())يلك وأظمأت هناركأنا الذي أسهرت ل:،فيقول)٢(كالرجل الشاحب

كأنه جييء عىل هذه اهليئة؛ ليكون ((: أن القرآن: ذكر السندي رمحه اهللا
، ]٣٤٦٩، برقم ٦/١١٦جممع البحرين بزوائد املعجمني، [أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه الدارمي وأخرج: ، قلت١٠/٤٩٢وذكر طرقه األلباين، وشاهد عن بريدة بتاممة عند ابن أيب شيبة، 
ًأيضا مطوال عن بريدة،  ، قال  األلباين عن حديث أيب هريرة يف سلسلة ٣٣٩٤، برقم ٢/٣٢٤ً

ًاحلديث حسن أو صحيح؛ ألن له شاهدا من حديث بريدة بن ((: ٢٨٢٩األحاديث الصحيحة، برقم 
ه وعمل من قرأ القرآن وتعلم((: rقال رسول اهللا : وعن بريدة، قال [.))..ًاحلصيب مرفوعا بتاممة

ًبه ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس َ ويكسى والداه حلتني ال يقوم هبام الدنيا، ُ َّ ُ ُ
، وحسنه األلباين لغريه يف ١/١٥٦٨احلاكم، . [))َفيقوالن بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكام القرآن

الذكر والدعاء : وانظر لزيادة الفائدة يف التخريج: قلت]. ٢/١٦٩صحيح الرتغيب والرتهيب
 .٣١ -١/٣٠والعالج بالرقى للمؤلف، 

ٍمن سفر، أو مرض، أو نحومها: ِّمتغري اللون، واجلسم العارض: الشاحب) ٢( النهاية يف غريب . [ٍ
 ].٤٤٨/ ٢احلديث، 

، ٣/٢٣٩ ماجه، كتاب األدب، باب ثواب القرآن، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ابن)  ٣(
حسن ((: ٢/١٦٩وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب . ، وصححه٥٥٦/ ١واحلاكم، 

 .))لغريه



   فضل حافظ القرآن العامل به

 

٤٥ 
َّأشبه بصاحبه يف الدنيا، أو للتنبيه له عىل أنه كام تغري لونه يف الدنيا؛ ألجل 

لقيام بالقرآن كذلك القرآن؛ ألجله يف السعي يوم القيامة حتى ينال ا
 .)١())صاحبه الغاية القصوى يف اآلخرة

ويضع به من أعرض عنه؛ فعن يرفع اهللا بالقرآن العاملني به، -١٠
نافع بن عبد احلارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله عىل مكة، 

ومن ابن : ابن أبزى قال: قالمن استعملت عىل أهل الوادي؟ ف: فقال
إنه : فاستخلفت عليهم موىل؟ قال: ًموىل من موالينا، قال: أبزى؟ قال

 قد rَّأما إن نبيكم : ٌ ، وإنه عامل بالفرائض، قال عمرUقارئ لكتاب اهللا 
 .)٢())ًإن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين((: قال

 
# # # 

 

 .، املطبوع مع سنن ابن ماجه٢٣٨/ ٤رشح السندي عىل سنن ابن ماجه، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨١٧ن وقرصها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم مسلم، كتاب صالة املسافري)  ٢(



  فضائل سور معينة مخصصة

 

٤٦ 


 : وردت السنة بفضائل سور معينة خمصصة من القرآن الكريم، ومنها ما يأيت
 : فضائل سورة الفاتحة-١

 :ثبت يف فضائل سورة الفاحتة أحاديث، منها األحاديث اآلتية
حلديث أيب سعيد بن م؛ أعظم سورة يف القرآن العظي: الفضل األول

َّاملعىل  ُtِّكنت أصيل يف املسجد فدعاين رسول اهللا :  قال ُr ،فلم أجبه 
َيا  [: أمل يقل اهللا(( :ُيا رسول اهللا إين كنت أصيل يف املسجد، فقال: فقلت

ُأهيا الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم  َ َُ َ َ ُ ََ َِّ ِ ُ َّ ْ َِ ِْ ِْ َ ُّ :  ثم قال)١( ]َ
َّألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد(( َ ِّ(( ،

َألعلمنك سورة هي ((: أمل تقل: أراد أن خيرج قلت لهثم أخذ بيدي فلام  َّ َ ِّ َ ُ
 هي السبع املثاين ))احلمد هللا رب العاملني(( :قال؛ ))أعظم سورة يف القرآن

َألعلمنك أعظم سورة يف (( :ويف لفظ ))والقرآن العظيم الذي أوتيته َّ َ ِّ َ ُ
 .)٢())أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن؟((: ، ويف لفظ))القرآن
وهذا يدل عىل ال تصح الصالة إال بفاحتة الكتاب، : فضل الثاينال

، tعظيم فضلها، فهي ركن من أركان الصالة فعن عبادة بن الصامت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤: سورة األنفال، اآلية)  ١(
، ٤٧٠٣، ورقم ٤٦٤٧، ٤٤٧٤البخاري، كتاب التفسري، باب ما جاء يف فاحتة الكتاب، برقم )  ٢(

 .٥٠٠٦ويف كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاحتة الكتاب، برقم 



  فضائل سور معينة مخصصة

 

٤٧ 
 .)١())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب(( :rقال النبي : قال

فهي ها بفاحتة الكتاب ًمن صىل صالة مل يقرأ في: الفضل الثالث
ًخداج، وسامها اهللا صالة؛ حلديث أيب هريرة  ّ ٌt عن النبي rمن (( : قال
ًثالثا، غري متام، فقيل أليب  ))َّصىل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج

هبا يف نفسك فإين سمعت اقرأ : إنا نكون وراء اإلمام، فقال: هريرة
قسمت الصالة بيني وبني عبدي (( :قال اهللا تعاىل((:  يقولrرسول اهللا 

، قال ))احلمد هللا رب العاملني((:  فإذا قال العبد))نصفني ولعبدي ما سأل
ِمحدين عبدي((: اهللا تعاىل َ ِ : ، قال اهللا))مالك يوم الدين((: ، فإذا قال))َ

َّفوض إيل عبدي((: ، وقال مرة))َّجمدين عبدي(( إياك نعبد ((: فإذا قال))َّ
: هذا بيني وبني عبدي، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: ، قال))وإياك نستعني

اهدنا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب ((
 .)٢())هذا لعبدي ولعبدي ما سأل:، قال))عليهم وال الضالني
؛ حلديث أيب سورة الفاحتة هي الشافية بإذن اهللا تعاىل: الفضل الرابع

ٍ يف سفرة rانطلق نفر من أصحاب النبي : ، قالtسعيد اخلدري 
 فاستضافوهم فأبوا أن ٍّسافروها،حتى نزلوا عىل حي من أحياء العرب

ِّيضيفوهم،فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل يشء،ال ينفعه يشء،فقال  َُ ِ ُ

ان، باب وجوب القراءة، لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، البخاري، كتاب اآلذ: متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٤: ، ومسلم كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، برقم٧٥٦برقم 

 .٣٩٥مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، برقم )  ٢(
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٤٨ 
ُلو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم : بعضهم ََّ َ

ِيا أهيا الرهط إن سيدنا لدغ،وسعينا له بكل يشء ال :يشء؟ فأتوهم فقالوا ُ
نعم،واهللا إين ألرقي :ِنفعه،فهل عند أحد منكم من يشء؛فقال بعضهمي

ٍولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا،فام أنا براق لكم حتى جتعلوا  ِّ
ًلنا جعال،فصاحلوهم عىل قطيع من الغنم،فانطلق يتفل عليه ويقرأ ُ: 

ِحمد هللا رب العاملنيـْ ال[ َ َ ِّ َْ َ  يميش وما به ٍفكأنام نشط من عقال، فانطلق ] ُْ
َفأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم:،قال)١(ٌقلبة ْ ُ :

 فنذكر له الذي كان rال تفعلوا حتى نأيت النبي :اقسموا،فقال الذي رقى
وما يدريك ((: فذكروا له فقالrفننظر ماذا يأمرنا،فقدموا عىل رسول اهللا 

، ))ًقد أصبتم اقسموا وارضبوا يل معكم سهام(( :لثم قا ،))أهنا رقية؟
ويف لفظ للبخاري،أنه قرأ ،))فتبسم((:ويف لفظ ملسلم،))rفضحك النبي 

،ويف لفظ للبخاري ))ًفأمر لنا بثالثني شاة،وسقانا لبنا((:بأم الكتاب،وقال
ويف ،)٢())ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا((:من حديث ابن عباس

 .)٣())فجعل يقرأ أم القرآن وجيمع بزاقه ويتفل فربأ الرجل((:لفظ ملسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َقلبة)  ١(  )].قلب( مادةالنهاية يف غريب احلديث واألثر،. [أي أمل وعلة: َ
 .٥٧٣٧برقم ) ٢(
ُالبخاري، كتاب اإلجارة، باب ما يعطى يف الرقية عىل أحياء العرب بفاحتة الكتاب، : متفق عليه)  ٣(

، وكتاب الطب، باب ٥٠٧، وكتاب فضائل القرآن، باب فضل فاحتة الكتاب، برقم ٢٢٧٦برقم 
، ومسلم، ٥٧٤٩قية،برقم ،وباب النفث يف الر٥٧٣٧الرشوط بالرقية بفاحتة الكتاب،برقم 

 .٢٢٠١كتاب السالم، باب جواز أخذ األجرة عىل الرقية بالقرآن واألذكار، برقم 



  فضائل سور معينة مخصصة

 

٤٩ 
 
 : فضل سورة البقرة وآل عمران-٢

 :جاء يف فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث عىل النحو اآليت
عن أصحاهبام؛ ّسورة البقرة وآل عمران حتاجان : الفضل األول

البقرة وآل عمران؛ فإهنام : اقرؤوا الزهراوين(( : وفيهtامة حلديث أيب أم
، أو كأهنام غيايتان أو كأهنام فرقان من تأتيان يوم القيامة، كأهنام غاممتان

ة البقرة؛ فإن أخذها بركة طري صواف حتاجان عن أصحاهبام، اقرؤوا سور
 .)١())وتركها حرسة وال تستطيعها البطلة

سورة البقرة؛ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه : الفضل الثاين
ال جتعلوا بيوتكم مقابر، (( : قالr، أن رسول اهللا tحلديث أيب هريرة 

 .)٢())ُإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
،وهي تعاىل يف سورة البقرة أعظم آية يف كتاب اهللا: الفضل الثالث

ّآية الكريس؛حلديث أيب بن كعب  ُtقال رسول اهللا :،قالr:)) يا أبا املنذر
اهللا ورسوله : قلت:  قال،))ُّأتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟

 ))ُّيا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟((: أعلم، قال
َ ال إله إال هو الاهللا((:قلت:قال ُ ََّ ِ ُحي القيومـَِْ ُّ َُّ ْ فرضب يف صدري :  قال)٣())َ

 .، وتقدم خترجيه يف فضل تالوة القرآن اللفظية٨٠٤مسلم، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٨٠مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب استحباب صالة النافلة يف بيته،وجوازها يف املسجد،برقم )  ٢(
 .٢٥٥: رة البقرة، اآليةسو)  ٣(



  فضائل سور معينة مخصصة

 

٥٠ 
َاهللا ليهنك العلم و((: وقال ِ  .)٢())أبا املنذر )١(َِ

 عندما يأوي إىل آية الكريس من قرأها عند النوم: الفضل الرابع
لن يزال عليه من اهللا حافظ وال يقربه شيطان حتى ((: فراشه يف الليل

: r، كام ثبت ذلك يف قصة أيب هريرة مع الشيطان، وقال النبي ))يصبح
 .)٣())ٌأما إنه صدقك هو كذوب... ((

، من قرأمها آخرها اآليتان من: خواتيم سورة البقرة: الفضل اخلامس
اآليتان ((: rقال رسول اهللا : ، قالtيف ليلة كفتاه؛ حلديث أيب مسعود 

 .)٥) (٤())من آخر سورة البقرة، من قرأمها يف ليلة كفتاه
 والفاحتة من قرأ بحرف من خواتيم البقرة،: ضل السادسالف

 rبينام جربيل قاعد عند النبي :  قالُأعطيه؛ حلديث ابن عباس 

 تعليق حممد فؤاد عبد الباقي عىل صحيح مسلم، . [ًأي ليكن العلم هنئا لك: ليهنك العلم)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١/٥٥٦.[ 

 .٨١٠مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل سورة الكهف وآية الكريس، برقم )  ٢(
ًالبخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجال فرتك الوكيل) ٣( ّ ِّ شيئا فأجازه املوكل فهو جائز، وإن ٌ ً

، ويف كتاب بدء اخللق، باب صفة إبليس وجنوده، ٢٣١١أقرضه إىل أجل مسمى جاز، برقم 
 .٠٥٠١٠، ويف كتاب فضائل القرآن، باب سورة البقرة، برقم ٣٢٧٥برقم 

واملكروه من اآلفات، والرش : من الشيطان، وقيل: كفتاه من قيام الليل، وقيل: قيل: كفتاه)  ٤(
 ].٦/٣٤٠رشح النووي . [وحيتمل من اجلميع

مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة، واحلث عىل )  ٥(
 .٨٠٧قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة، برقم 
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٥١ 
ِهذا باب من السامء فتح ((:  من فوقه فرفع رأسه، فقال)١ً(سمع نقيضا ُ

ُّاليوم مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك هذا ملك نزل إىل :  فقالُ
ّاألرض مل ينزل قط إال اليوم، فسلم وقال ّ َأبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام : ِ ُ

 ٍفاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهام إال: ُّنبي قبلك
 .)٢())ُأعطيته

... (( : يف حديث طويل وفيهtة وقد ثبت من حديث أيب هرير
َال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما  [ :Uفأنزل اهللا  ْ َ َ ْ ً َُ ََ َِّ َ َ َ ُْ َ ََ َّ َِ ْ َ ُ َ
ْاكتسبت َ َْ َّ ربَ َنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناَ َّ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ ِ ِِ ْ َ ْربنا وال حتمل  ))نعم: قال((: َ ِ ْ َ َ َ ََّ َ

َعلينا إرصا كام محلته عىل الذين من قبلنا َ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َّ َ ْ ََ َ َ ً ْ ِ َربنا وال حتملنا ما ال  ))نعم: قال(( ْ ََ ِّ ََ َْ َ ُ َ َّ
ِطاقة لنا به ِ َ َ َ َ ْواعف عنا واغ ))نعم: قال(( َ َ َ ْ ََّ َفر لنا وارمحنآ أنت موالنا فانرصنا ُ َْ ُ َ َ ْ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ َ ِ

ِعىل القوم الكافرين ِ َ ْ ْ َِ ْ  .)٣())نعم: قال(( ] ََ
 .)٤( ))قد فعلت:قال((: يف هذه املواضيعويف حديث ابن عباس 

 ٍيالٍبيت ثالث ليف اآليتان من آخر سورة البقرة ال تقرآن :الفضل السابع
إن اهللا كتب ((: قالr عن النبي tفيقربه شيطان؛حلديث النعامن بن بشري 

،أنزل منه آيتني ختم هبام ًكتابا قبل أن خيلق السموات واألرض بألفي عام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًأي صوتا كصوت الباب إذا فتح: ًنقيضا)  ١(
 .٨٠٦،برقم .. الفاحتة وخواتيم سورة البقرةمسلم،كتاب صالة املسافرين،باب فضل)  ٢(
مسلم، كتاب اإليامن، باب جتاوز اهللا تعاىل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر، )  ٣(

 . من حديث أيب هريرة١٢٥، برقم ...وبيان أنه مل يكلف إال ما يطاق
 .، يف الكتاب والباب السابقني١٢٦مسلم،برقم )  ٤(
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٥٢ 
ٍسورة البقرة ال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان ٍ(()١(. 

 من قرأها يف بيته الآية الكريس من سورة البقرة : الفضل الثامن
أنه كان له سهوة فيها : tيقربه شيطان؛ حلديث أيب أيوب األنصاري 

، فأخذها ليذهب هبا إىل رسول اهللا ٌمتر، فكانت جتيء الغول فتأخذ منه
r فحلفت أن ال تعود، فرتكها وأخرب النبي ،rال تعود، : ، بأهنا قالت

ثم عادت ثالث مرات،  ،))كذبت وهي معاودة للكذب((: rفقال النبي 
إين ذاكرة ((:  يف املرة اآلخرة، فقالتrفجزم أن يذهب هبا إىل رسول اهللا 

 ،))ًلك شيئا، آية الكريس اقرأها يف بيتك، فال يقربك شيطان وال غريه
 :فأخربه بام قالت، قال ،))ما فعل أسريك؟((: ، فقالrفجاء إىل النبي 

  .)٢())صدقت وهي كذوب((
يف الصباح من قرأ آية الكريس من سورة البقرة : الفضل التاسع

ّواملساء أجري من اجلن؛ حلديث أيب بن كعب  ُt أنه كان له جرين متر ،
 فسلم عليه ة فإذا هو بمثل الغالم املحتلمفكان جيده ينقص فحرسه ليل

 أرين: بل جني، فقال: أجني أم أنيس؟ فقال: َّفرد عليه السالم،فقال
: هكذا خلق اجلن؟ فقال: يدك؟ فأراه، فإذا يد كلب وشعر كلب، فقال

َّجلن أنه ليس فيهم رجل أشد مني، قاللقد علمت ا : ما جاء بك؟ قال: ّ
، وصححه األلباين ٢٨٨٢اب ثواب القرآن، باب ما جاء يف آخر سورة البقر، برقم الرتمذي، كت)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥٤يف صحيح الرتمذي، 
، ٢٨٨٠الرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء يف فضل سورة البقرة، وآية الكريس، برقم)  ٢(

 .٣/١٥٣وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 
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٥٣ 
ما ينجينا : ُأنبئنا أنك حتب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك، قال

إذا : نعم، قال: تقرأ آية الكريس من سورة البقرة ؟ قال: منكم؟ قال
، وإذا قرأهتا حني متيس أجرت منا ُقرأهتا غدوة أجرت منا حتى متيس

صدق (( : فأخربته بذلك، فقالrحتى تصبح، فغدوت إىل رسول اهللا 
 .)١())اخلبيث

من سورة قد ثبت يف احلديث أن من قرأ آية الكريس : الفضل العارش
 .)٢(يموتالبقرة دبر كل صالة مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن 

  فضل سورة الكهف-٣
 :جاء يف فضل سورة الكهف أحاديث عىل النحو اآليت

ِمن حفظ عرش آيات من سورة الكهف عصم من:األولالفضل  ُ 
من حفظ عرش آيات من ((: قالr  أن النبيtالدجال؛حلديث أيب الدرداء 

َ،وذكر يف رواية ))ُأول سورة الكهف عصم من الدجال  .)٣())من آخر الكهف((ُ
 من النور من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له : الفضل الثاين

من قرأ (( : قالr أن النبي tبني اجلمعتني؛حلديث أيب سعيد اخلدري  ما
، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ، وصحح إسناده١/٥٦٢احلاكم، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .))إسناد الطرباين جيد((: ، وعزاه إىل النسائي، والطرباين، وقال١/٢٧٣والرتهيب، 
، وصححه األلباين يف ١٢١، وابن السني، برقم ١٠٠النسائي يف عمل اليوم والليلة برقم )  ٢(

 .٢/٦٩٧، ٩٧٢رقم ،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، ب٥/٣٣٩صحيح اجلامع،
 .٨٠٩مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل سورة الكهف وآية الكريس، برقم )  ٣(
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٥٤ 
 .)١())سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني اجلمعتني

حلديث الرباء نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ : الفضل الثالث
t٢(كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنني: ، قال( 

 ، وجعل فرسه ينفر منها، فلام فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو
  )٣(تلك السكينة((: ، فذكر ذلك له، فقالrأصبح أتى النبي 

: يقول: وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا، )٤())ّتنزلت للقرآن
خلق اهللا،من جنس املالئكة وهم نوع من املراد بالسكينة خلق من ((

 .)٥())املالئكة، وطائفة منهم
، r عن النبي tحلديث عمر بن اخلطاب  فضل سورة الفتح؛-٤
َّلقد أنزل عيل الليلة سورة هلي أحب إيل مما طلعت عليه (( :وفيه َُّّ َ َ ِ َ ُ

 ، وصححه األلباين يف إرواء الغليل،٣/٣٤٩، وصحح إسناده، والبيهقي، ٢/٣٦٨احلاكم، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٠٩، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٦٢٦، برقم ٣/٩٣ 

 . احلبل الطويل، وإنام ربطه بشطنني؛ لقوته، وشدتهتثنية شطن، وهو: شطنني)  ٢(
قد قيل يف معنى السكينة هنا أشياء، املختار منها أهنا يشء من خملوقات اهللا تعاىل فيه : السكينة)  ٣(

: ، قلت]٦/٣٣٠رشح النووي عىل صحيح مسلم، . [طمأنينة ورمحة ومعه املالئكة، واهللا أعلم
 يقرأ سورة البقرة من الليل، فجالت فرسه، ورأى مثل ويف حديث أسيد بن حضري حينام كان

البخاري . [))تلك املالئكة كانت تستمع لك((: rالظلة فيها أمثال الرسج، فقال رسول اهللا 
السكينة نوع من أنواع : وسمعت شيخنا ابن باز يقول] ٧٩٦ ومسلم، برقم ٥٠١٨برقم 

 .ئفة منهماملالئكة، وطا
، ٤٨٣٩، ورقم ٥٠١١البخاري، كتاب فضائل القرآن باب فضل الكهف، برقم : متفق عليه)  ٤(

 .٧٩٥، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، برقم ٣٦١٤: ورقم
 .هـ٣٠/١٠/١٤١٧، بتاريخ، ٥٠١١سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٥(
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٥٥ 
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا [ :ثم قرأ، ))الشمس ْ َ َِ ُّ ً َْ ََ َ َّ ِ [ )١(. 
 : فضل سورة الملك-٥

 :جاء يف فضلها أحاديث منها ما يأيت
، tحلديث أيب هريرة ُتشفع لصاحبها حتى يغفر له؛ : الفضل األول

إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى (( : قالrعن النبي 
ِغفر له، و  .)٢())هي سورة تبارك الذي بيده امللكُ

، )) أمل تنزيل(( كان ال ينام حتى يقرأ r، أن النبي tوعن جابر 
 .)٣())تبارك الذي بيده امللك((و

 حلديث ؛ ن عذاب القربسورة تبارك هي املانعة م: الفضل الثاين
هذا لفظ أيب ، ))سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب((:tعبد اهللا 

، ولفظ الرتمذي من حديث ابن عباس )٤(الشيخ يف طبقات األصبهانيني
٥())هي املانعة، هي املنجية من عذاب القرب(( : وفيه(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١٧٧، ٥٠١٢البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الفتح، برقم )  ١(
، واللفظ له، ٢٨٩١الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء يف فضل سورة امللك،برقم ) ٢(

هذا حديث ((:، وصحح إسناده،ووافقه الذهبي، وقال اإلمام الرتمذي٤٩٨/ ٢واحلاكم، 
 .١٥٧/ ٣لرتمذي،،وحسنه األلباين يف صحيح سنن ا))حسن

، وصححه األلباين ٢٨٩٢ جاء يف فضل سورة امللك،برقم الرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما) ٣(
 .١٥٧/ ٣يف صحيح سنن الرتمذي،

 .١١٤٠كام ذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ) ٤(
، وحسنه األلباين يف ٢٨٩٠ الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء يف فضل سورة امللك،برقم )٥(

= 
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٥٦ 
تعدل ربع القرآن؛  ))قُْل يا َأيها الْكَاِفرون((فضل سورة -٦

َقل يا ((ومن قرأ ...(( :، وفيهr يرفعه إىل النبي tحلديث أنس بن مالك  ْ ُ
َأهيا الكافرون ُ ِ َ ْ َ ُّ ِ عدلت له بربع القرآن))َ َقل هو اهللا((، ومن قرأ ُ ُ ْ ٌ أحدُ َ ِ عدلت ))َ ُ

 .)١())له بثلث القرآن
وحلديث ابن عباس    عن النبي rَقل هو اهللاو... ((:،وفيه ُ ْ ُ 

ٌأحد َ ْقل((، و تعدل ثلث القرآن))َ َ يا أهيا الكافرونُ ُ َِ َ ْ َ ُّ  .)٢()) تعدل ربع القرآن))َ
 :] قُْل هو اهللا َأحد [ فضل سورة -٧

 تعدل ثلث :ثبت يف فضل سورة اإلخالص أحاديث تدل عىل أهنا
 :منها ما يأيتالقرآن؛ 

ً أن رجال سمع رجال يقرأt حديث أيب سعيد اخلدري َقل هو  [  :ً ُ ْ ُ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وانظر١٩٣/ ٢، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١١٤٠سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 
 عن عبد اهللا بن مسعود ٤٩٨/ ٢، ورواه احلاكم يف املستدرك، ١٥٦/ ٣صحيح سنن الرتمذي،

tموقوفا عليه، بلفظ وفيه ٍ صحيح ((: ، وقال احلاكم))... ،فهي املانعة متنع من عذاب القرب((: ً
 أثناء كالمه عىل ١٣١/ ٣، ووافقه الذهبي، قال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، ))اإلسناد 

 أي ))...ويشهد له حديث ابن عباس((: ، ثم قال))وهو يف حكم املرفوع ((: ١١٤٠احلديث 
سبق خترجيه يف الرتمذي، . [))انعة، هي املنجية من عذاب القربهي امل((: ًاملذكور آنفا يف املتن بلفظ

 ].٢٨٩٠برقم 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٨٩٣الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء يف إذا زلزلت،برقم ) ١(

 .١٥٨/ ٣سنن الرتمذي،
،وصححه األلباين يف صحيح ٢٨٩٤ ما جاء يف إذا زلزلت،برقم  الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب)٢(

 .١٩٥/ ٢،ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١٥٨/ ٣سنن الرتمذي،
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٥٧ 
َاهللا أحد   فذكر له ذلك،فقالrصبح جاء إىل رسول اهللا ِّيرددها،فلام أ ] َ

ويف لفظ ،))والذي نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن(( :rرسول اهللا
َقل هو اهللا  [ يقرأ من السحر rًأن رجال قام يف زمن النبي ((:للبخاري ُ ْ ُ

َأحد  .)١(احلديث)).r ال يزيد عليها فلام أصبح أتى الرجل النبي ] َ
أيعجز أحدكم أن يقرأ يف (( : قالrعن النبي وحديث أيب الدرداء 

قل هو اهللا ((:  قالوكيف يقرأ ثلث القرآن؟:  قالوا))ليلة ثلث القرآن؟
 .)٢())أحد تعدل ثلث القرآن

 :  فضل المعوذات-٨
 :ثبت يف فضل املعوذات أحاديث، منها ما يأيت

حلديث عائشة املعوذات شفاء ويستشفى هبا؛ :الفضل األول  :
 كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات، وينفث،فلام rأن رسول اهللا 

  .)٣())،وأمسح بيديه رجاء بركتهاليهاشتد وجعه كنت أقرأ ع
 حلديث عائشة يتحصن هبا املسلم عند النوم؛ : الفضل الثاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َقل هو اهللا أحد [البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل )  ١( َ َُ ْ  .٥٠١٥، ٥٠١٤، ٥٠١٣ برقم ،] ُ
َقل هو  [مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة )  ٢( ُ ْ َاهللا أحدُ ، وجاء يف ٨١١، برقم ] َ

ًكان أمريا (( ، وقصة الذي t من حديث أيب هريرة ٨١٢ًصحيح مسلم أيضا معنى ذلك، برقم 
َقل هو اهللا أحد [عىل رسية، وكان يقرأ  َ َُ ْ ألهنا صفة الرمحن فأنا أحب : ، وقال)) وخيتم هبا صالته] ُ
 .٨١٣، مسلم، برقم ))أخربوه أن اهللا حيبه((: rأن أقرأ هبا، فقال النبي 

، ومسلم، كتاب ٥٠١٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل املعوذات، برقم : متفق عليه)  ٣(
 .٢١٩٢السالم، باب رقية املريض باملعوذات والنفث، برقم 
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٥٨ 
،  نفث فيهام إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ثمrكان النبي : قالت

َقل هو اهللا أحد [فقرأ فيهام  َ َُ ْ َ قل أعوذ برب الفلق[ و،] ُ ْ ُ َْ ِّ َُ ِ َ ُقل أعوذ  [، و ] ُ ُْ َ ُ
َّبرب الناس ِّ َ ثم يمسح هبا ما استطاع من جسده يبدأ هبام عىل رأسه  ] ِ

 .)١())جسده، يفعل ذلك ثالث مراتووجهه، وما أقبل من 
بقراءهتا دبر كل  rمما يدل عىل فضلها أمر النبي  : الفضل الثالث

 أن أقرأ rأمرين رسول اهللا (( : ، قالtصالة؛ حلديث عقبة بن عامر 
 . )٢())باملعوذات دبر كل صالة

قرأها يف الصباح واملساء كفته من كل يشء؛ من : الفضل الرابع
خرجنا يف ليلة مطرية وظلمة شديدة :  قالtحلديث عبد اهللا بن خبيب 

ِّ يصيل لناrنطلب رسول اهللا  ًفلم أقل شيئا، ، ))قل(( :فأدركته فقال: ، قالُ
ْقل  [: ما أقول؟ قال: ، فقلت))قل ((: ً، فلم أقل شيئا، قال))قل((: ثم قال ُ

َهو اهللا أحد َ  -  ثالث مرات-ِّ واملعوذتني حني متيس، وحني تصبح ] َُ
 .)٣())تكفيك من كل يشء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠١٧اب فضائل القرآن، باب فضل املعوذات، برقم البخاري، كت)  ١(
 واللفظ له، والنسائي، كتاب السهو، ١٥٢٣يف االستغفار، برقم : أبو داود، كتاب الصالة، باب)  ٢(

، والرتمذي، كتاب فضائل ١٣٣٦باب األمر بقراءة املعوذات بعد التسليم من الصالة، برقم 
 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٩٠٣القرآن، باب ما جاء يف املعوذتني، برقم 

 .، ويف غريه١/٤١٧
، والرتمذي، كتاب الدعوات، ٥٠٨٢أبو داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، برقم )  ٣(

، وحسنه األلباين يف ٥٤٤٣، واللفظ له، والنسائي يف االستعاذة، باب، برقم ٣٥٧٥باب، برقم 
 .٣/٤٦٨ صحيح سنن الرتمذي، ، ويف٣/٢٤٩صحيح سنن أيب داود، 
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٥٩ 
باب فضل ((:خاري رمحه اهللا بقولهوهذه األحاديث الثالثة وترمجة الب

  تدل عىل أنه يطلق اسم املعوذات عىل سورة اإلخالص))املعوذات
 .)١(واملعوذتني،كام أشار احلافظ ابن حجر رمحه اهللا إىل ذلك يف فتح الباري

 :  فضل المعوذتين-٩
 :جاء يف فضل املعوذتني أحاديث منها ما يأيت

َاملعوذتان مل ير مثل: الفضل األول  ، tحلديث عقبة بن عامر هن؛ ُ
َأمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط((: rقال رسول اهللا : قال ُ ْقل  [ :ُ ُ

َأعوذ برب الفلق ْ َُ ِّ َُ ِ َّقل أعوذ برب الناس [ و ،] َ ِّ َُ ِ ُ َْ ُ [ )٢(. 
:  ، قالtحلديث أيب سعيد ن؛  يتعوذ هبrكان النبي : الفضل الثاين

 يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان، حتى نزلت املعوذتان rكان رسول اهللا 
 .)٣())أخذ هبام وترك ما سوامها: فلام نزلتا

ٌما تعوذ متعوذ بمثلهام؛:الفضل الثالث ِّ َ  ، t بن عامر حلديث عقبةَُّ
 بني اجلحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح rبينا أنا أسري مع رسول اهللا : قال

َقل أعوذ برب الفلق [ :ّ يتعوذrوظلمة شديدة، فجعل رسول اهللا  ْ ُ َْ ِّ َُ ِ َ ُ [ ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٦٢فتح الباري، البن حجر، )  ١(
 .٨١٤مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل قراءة املعوذتني، برقم )  ٢(
، وابن ماجه، كتاب ٢٠٥٨الرتمذي، كتاب الطب، باب ما جاء يف الرقية باملعوذتني، برقم )  ٣(

، والنسائي، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة ٣٥١١: الطب، باب من  اسرتقى من العني، برقم
، ويف صحيح ٣/٤٧٢، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٥٥٠٩من عني اجلان، برقم 

 .، ويف غريمها٢/٤٠٥الرتمذي، 
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٦٠ 
َّقل أعوذ برب الناس [: و ِّ َُ ِ ُ َْ ّيا عقبة تعوذ هبام فام تعوذ متعوذ ((: ، ويقول] ُ

 .)٢) (١(ُّوسمعته يؤمنا هبام يف الصالة: ، وقال)) بمثلهام
 

# # # 
 

، وصححه األلباين يف صحيح ١٤٦٣، ١٤٦٢أبو داود، كتاب الصالة، باب يف املعوذتني، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٠٣سنن أيب داود، 

 :وقد جاء فضل بعض السور غري ما تقدم، ومن ذلك ما يأيت)  ٢(
 )) ال ينام عىل فراشه حتى يقرأ بني إرسائيل والزمرrكان النبي ((:  قالتعن عائشة  -١

، ويف سلسلة ٣/١٦٧، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٩٢٠الرتمذي، برقم [
 ].٦٤١األحاديث الصحيحة، برقم 

عن ابن عمر  -٢ قال رسول اهللا :  قالr :)) من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي
 ] وإذا السامء انشقت [، و ] إذا السامء انفطرت [ و ،]إذا الشمس كورت [: العني فليقرأ
 .١٤٧٦، برقم ٢/١٩٤اكم، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، الرتمذي واحل



  وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله

 

٦١ 


ٌكتاب  [ :Uالعمل بالقرآن هو الغاية الكربى من إنزاله؛ لقول اهللا  َ ِ
َأنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب ْ َ َّ َ ُْ ُ ِّ َ َْ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ ََ ٌِ ِ ِ َ ، وهذا )١( ] ِ

 .)٢(هو التالوة احلكمية للقرآن: العمل
بفعل مجيع ما : تصديق أخباره، واتباع أحكامههو : فالعمل بالقرآن

ًابتغاء  مرضاة اهللا، وخوفا من : أمر اهللا به فيه، وترك مجيع ما هنى اهللا عنه
فكانوا . yًعقابه، وطمعا يف ثوابه؛ وهلذا سار السلف الصالح عىل ذلك 

 يتعلمون القرآن، ويصدقون به، وبأخباره، بجميع ما جاء فيه، ويطبقون
ٍقا، عن عقيدة راسخةأحكامه تطبي ٍ ً. 

ُحدثنا الذين كانوا يقرئوننا ((: ُّقال أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهللا
عثامن بن عفان، وعبد اهللا بن مسعود : القرآن  أهنم :  وغريمها

  عرش آيات مل يتجاوزوها حتى يتعلموهاrَّكانوا إذا تعلموا من النبي 
 .)٣())ًالقرآن والعمل مجيعا: فتعلمنا: وما فيها من العلم والعمل، قالوا

 : وهذا النوع هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، قال اهللا تعاىل
 .٢٩: سورة ص، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تقدم أن تالوة كتاب اهللا عىل نوعني) ٢(
 .تالوة لفظية، وتقدمت يف أوائل هذا املبحث: النوع األول
 .تالوة حكمية، وهي تصديق أخباره، واتباع أحكامه، وهو هذا: النوع الثاين

: ، وقال الشيخ أمحد شاكر]طبعة أمحد شاكر [١/٨٠رواه ابن جرير يف تفسريه، : أثر صحيح)  ٣(
 .))هذا إسناد صحيح متصل((
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٦٢ 
َفمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى [ َ َْ ََ َ ََ َ َ ُ َ َُّ ِ َ َّ َومن أعرض ع * ِ ْ ْ ََ َ ُن ذكري فإن له ََ َ َّ ِ َ ِ ْ ِ

َمعيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ ًَ ً َقال رب مل حرشتني أعمى  * ََ َْ َ َِّ ِ َ ْ َ ََ ِ َ
ًوقد كنت بصريا ِ َ َُ ُ ْ َقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ ََ َ * 

َوكذلك نجزي من أرسف و ْ ْ ََ ََ ْ ََ ِ َ َ ِ ُّمل يؤمن بآيات ربه ولعذاب اآلخرة أشد َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ َ َِّ َ ِ ْ ْ َ
َوأبقى ْ َكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق  [: ، وقال اهللا تعاىل)١( ] ََ َ َ ْ َ َُّ َ ْْ ََ َُ ِ َِ ََ َ َ

ًوقد آتيناك من لدنا ذكرا ْْ ُ َ َ ِْ َِّ َّ َ َ ِمن أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة و * َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ َ ْ ْْ َ َّ َِ َ ًزراْ ْ * 
ًخالدين فيه وساء هلم يوم القيامة محال ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ ْ َ ََُ َ [ )٢ (. 

 :يكثر أن يقول ألصحابه... rكان رسول اهللا :  قالtوعن سمرة 
ُّفيقص عليه ما ش: قال ،))؟هل رأى أحد منكم رؤيا(( َُ َّاء اهللا أن يقص، َ ُ

: إنه أتاين الليلة آتيان وإهنام ابتعثاين وإهنام قاال يل((: وإنه قال ذات غداة
فانطلقنا حتى أتينا ... ((، احلديث وفيه ))...انطلق، وإين انطلقت معهام

ٍعىل رجل مضطجع عىل قفاه ورجل قائم عىل رأسه بفهر أو صخرة 
وإذا هو هيوي ((: ، ويف رواية))فيشدخ به رأسه، فإذا رضبه تدهده احلجر

بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع احلجر فيأخذه 
فال يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كام هو، ثم يعود عليه فيفعل 

قاال : سبحان اهللا ما هذان؟ قال: به مثل ما فعل مرة األوىل، قال قلت هلام
أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ ... (( آخره  احلديث ويف،))...انطلق: يل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٧ -١٢٣: سورة طه، اآليات)  ١(
 .١٠١ -٩٩: سورة طه، اآليات)  ٢(
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٦٣ 
رأسه باحلجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة 

ُوالذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اهللا القرآن ((: ، ويف لفظ))املكتوبة َ َّ
 .)١())...فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار

ٌع، وماحلَّالقرآن مشف(( : قالr عن النبي tوعن جابر  ِ ، َّ مصدق)٢(ٌ
 .)٣())من جعله إمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار

والقرآن حجة لك أو ...((: وفيهr عن النبي tوعن أيب مالك األشعري 
 .القرآنفيجب العمل ب، )٤())عليك
 

# # # 
، ويف كتاب الفتن، باب ٣٨٦حدثنا موسى بن إسامعيل، برقم : ٌالبخاري، كتاب اجلنائز، باب)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وألفاظه من املوضعني٧٠٤٧عبري الرؤيا بعد صالة الصبح، برقم ت
 ].))حمل ((النهاية يف غريب احلديث، مادة . [ٌخصم جمادل: ِماحل) ٢(
 ، جممع الزوائد، ))جاله ثقات ر((: ، وقال اهليثمي١٢٤، برقم ٣٣١/ ١ابن حبان يف صحيحه، ) ٣(

، ))إسناده جيد ((: ٣٣٢/ ١بن حبان، ، وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه لصحيح ا١٧١/ ١
َّالقرأن شافع مشفع، وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده ((:  أنه قالtوذكر عن ابن مسعود  ٌ ِ ٌِ ٌّ

ً موقوفا ١٧١/ ١،ذكر نحوه اهليثمي يف جممع الزوائد، )) إىل اجلنة،ومن جعله خلفه ساقه إىل النار
. ))ويف رجاله املعىل الكندي،وقد وثقه ابن حبان((:عن ابن مسعود،وعزاه إىل البزار،وقال

وفيه ((: ١٦٤/ ٧، قال يف جممع الزوائد، ١٠٤٥٠ًوأخرجه الطرباين يف الكبري مرفوعا، برقم 
، ٨٦٥٥ًه موقوفا عىل ابن مسعود الطرباين يف الكبري، برقم ، وأخرج))الربيع بن بدر وهو مرتوك 

، وقال شعيب األرنؤوط عن هذا املوقوف يف حتقيقه ٦٠١٠وعبد الرزاق يف املصنف، برقم 
 .))وإسناده صحيح ((: ٢٧/ ٢جلامع العلوم واحلكم، 

 .٢٢٣مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم )  ٤(
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٦٤ 
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٦٥ 


 :جاءت األحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن،ومنها األحاديث اآلتية
إنام مثل (( : قالr، أن رسول اهللا حديث عبد اهللا بن عمر  -١

ِصاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل املعقلة َ َّ َ ، إن عاهد عليها ُ
وإذا قام صاحب ((: ٍ، ويف لفظ ملسلم))أمسكها وإن أطلقها ذهبت

 .)١())القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ مل يقم به نسيه
تعاهدوا هذا ((: قالr،عن النبي tوسى األشعري حديث أيب م -٢

ًالقرآن فو الذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها ُّ(()٢(. 
بئسام ألحدهم (( :rقال النبي :  قالtحديث عبد اهللا بن مسعود  -٣

َنسيت آية كيت وكيت؛ بل نيس: ن يقولأ ِّ ، واستذكروا القرآن فإنه ُ
ًأشد تفصيا من صدور الرجال من النعم  ِّ  ويف لفظ، )٣())]ُبعقلها[ُّ

نسيت سورة كيت وكيت، أو : بئسام للرجل أن يقول(( :ملسلم
َ بل هو نيسنسيت آية كيت وكيت، ِّ ُ(()٤(. 

، ٥٠٣١كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم البخاري، : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٨٩ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم 

، ٥٠٣٣البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم : متفق عليه)  ٢(
 .، واللفظ ملسلم٧٩١القرآن، برقم ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب األمر بتعاهد 

أصلها اإلبل، والبقر، والغنم، واملراد هنا اإلبل خاصة؛ ألهنا التي : النعم: من النعم بعقلها: قوله)  ٣(
 ].٦/٣٢٥رشح النووي، . [تعقل

، ٥٠٣٢البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم : متفق عليه)  ٤(
= 
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٦٦ 
: ً سمع رجال يقرأ من الليل فقالr أن النبي حديث عائشة  -٤

آية كنت أسقطتها من سورة كذا . يرمحه اهللا، لقد أذكرين كذا وكذا((
 يستمع قراءة رجل يف املسجد، rكان النبي ((: ، ويف لفظ))وكذا
 .)١())ُرمحه اهللا لقد أذكرين آية كنت أنسيتها((: فقال

ً أتقنوا القرآن؛ ملراجعتهم له كثريا، وقراءهتم له يف yوالصحابة 
 rالصالة، وأكتفي بمثالني يدالن عىل عظيم عناية أصحاب النبي 

 : بالقرآن عىل النحو اآليت
 واهللا الذي ال إله غريه ((:tقال عبد اهللا بن مسعود :املثال األول

ُ، وال أنزلت آية من أنزلتُما أنزلت سورة من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين 
َكتاب اهللا إال أنا أعلم فيام أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم منِّي بكتاب اهللا  ًُ ُ

 .)٢())تبلغه اإلبل لركبت إليه
شعري تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى األ:املثال الثاين  فقال، 

ًأتفوقه تفوقا: كيف تقرأ القرآن؟ قال)٣(يا عبد اهللا:معاذ ُّ فكيف تقرأ : قال)٤(ّ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ما بني ٧٩٠ة املسافرين وقرصها، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم ومسلم، كتاب صال
 .املعقوفني من صحيح مسلم

 .٧٨٨مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم )  ١(
َّالبخاري،كتاب فضائل القرآن،باب القراء من أصحاب النبي )  ٢( ُr ٥٠٠٢، برقم. 
 . اسمه عبد اهللا بن قيس:أبو موسى األشعري)  ٣(
ًليال وهنارا،شيئا بعد يشء،وحينا بعد حني،مأخوذ من فواق الناقة:أي أالزم قراءته:ًتفوقا)  ٤( ً ً وهو :ً

 ].٨/٦٢فتح الباري البن حجر، :انظر.[ًأن حتلب ثم ترتك ساعة حتى تدر ثم حتلب،هكذا دائام
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٦٧ 
 أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم،فأقرأ :أنت يا معاذ؟ قال

،ويف رواية، فقال معاذ ))ي كام أحتسب قومتيما كتب اهللا يل، فأحتسب نومت
ًقائام، وقاعدا،: كيف تقرأ القرآن؟ قال((:أليب موسى َّ وعىل راحلتي،وأتفوقه ً

ًتفوقا َّأما أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي((:،قال))َّ َ(()١(. 
 

# # # 
 

بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل البخاري، واللفظ له، كتاب املغازي، باب : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ، ومسلم، كتاب اجلهاد، باب يف األمر ٤٣٤٥و ٤٣٤٤، و٤٣٤٢، ٤٣٤١حجة الوداع، برقم 

 .١٧٣٣بالتيسري وترك التعسري، برقم 
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٦٨ 


 :آداب تالوة القرآن كثرية من أمهها اآلداب اآلتية
 ،Uمعرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كالم اهللا :األدب األول

وهو حبله املتني، ورصاطه املستقيم، والذكر املبارك، والنور املبني، وهو 
َّحروفه، ومعانيه، تكلم : كالم اهللا َ ّبه عىل الوصف الالئق بجالله، َ

 من جربيل حينام نزل rوسمعه جربيل من رب العاملني، وسمعه حممد 
به عىل قلبه ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني،وسمعه الصحابة من 

ٌ، منَزل من اهللا تعاىل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كتاب rالنبي َّ ُ
ًملعجزة العظمى، هدى للناس مجيعا، عام للثقلني إىل يوم الدين، وهو ا ً ُ

وهو روح وحياة، وشفاء ملا يف الصدور، وهدى ورمحة للعاملني، وتبيان 
لكل يشء، كتاب واضح مبني، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
َّتنزيل من حكيم محيد، تكفل اهللا بحفظه وأحكم آياته، وفصلها، تذكرة  ّ

ٌ وقرآن مبني، هيدي للتي هي أقوم ويبرش ٌملن خيشى، أحسن احلديث، ذكر
ِّاملؤمنني باألجر العظيم، وحيذر الكافرين من العذاب األليم، هيدي إىل  ُ
ٌّاحلق وإىل الرشد، وهو القرآن الكريم املجيد العظيم، ويف أم الكتاب عيل 
ٌحكيم،وما تنَزلت به الشياطني،وهو يف لوح حمفوظ،وهو مصدق ملا بني  ِّ َ ُ َّ

لكتب ومهيمن عليها،لو أنزله اهللا عىل اجلبال لتصدعت من يديه من ا
،وغري ذلك من أوصاف هذا rخشية اهللا تعاىل، وهو وصية رسول اهللا 

الكتاب املبارك،وهذه األوصاف وغريها مما مل يذكر تدل عىل وجوب 
تعظيم هذا القرآن،والتأدب عند تالوته،واالبتعاد عند قراءته عن 
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٦٩ 
 .)١(اللعب،والغفلة

 إخالص النية هللا تعالى؛ألن تالوة القرآن من أعظم العبادات: الثانياألدب
لصا له الدين[: U، وقد قال اهللا Uهللا  ُ ِّفاعبد اهللا خم ُ ً ُ َّْ ِْ ِ ويف ذلك ، )٢( ]َ

 : أحاديث منها األحاديث اآلتية
 املسجد فإذا فيه قوم يقرؤون rدخل النبي :  ، قالtعن جابر  -١

 ، من قبل أن Uوابتغوا به وجه اهللا اقرؤوا القرآن ((: القرآن، قال
ويف ، )٥())َّ، وال يتأجلونه)٤(َّ يتعجلونه)٣(يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح

، rخرج علينا رسول اهللا : tقال جابر : لفظ ألمحد وأيب داود
 : فاستمع فقال)٦( القرآن وفينا األعرايب والعجميُونحن نقرأ

ٌاقرؤوا فكل حسن(( ُ، وسيجيء أقوام يقيمونه كام يقام القدح )٧(َ ُ ٌ
 .ما تقدم يف صفات القرآن العظيم يف املبحث الثالث: انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢: سورة الزمر، اآلية)  ٢(
ي يصلحون ألفاظه وكلامته، ويتكلفون يف مراعاة خمارجه وصفاته كام أ: يقيمونه إقامة القدح)  ٣(

أي يبالغون يف عمل وإصالح القراءة كامل املبالغة؛ ألجل الرياء : وهو السهم: يقام القدح
 ].٣/٥٩عون املعبود رشح سنن أيب داود، [والسمعة، واملباهاة والشهرة، 

يف الدنيا فيطلبون به أجر الدنيا، ويسألون به الناس، أي يتعجلون ثوابه : يتعجلونه وال يتأجلونه)  ٤(
ُ بطلب األجر يف اآلجل يف اآلخرة العقبى، بل يؤثرون العاجلة عىل اآلجلة، ))وال يتأجلونه((

 ].٣/٥٩عون املعبود رشح سنن أيب داود، . [َّويتواكلون وال يتوكلون
 .١٤٨٥٥، برقم ٢٣/١٤٤، ويف املحقق، ٣/٣٥٧أمحد يف املسند، )  ٥(
 .كسلامن، وصهيب، وبالل، قاله الطيبي: أي غري العريب من الفارس، والرومي، واحلبيش:العجمي)  ٦(
أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم : اقرؤوا فكل حسن)  ٧(

= 
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٧٠ 
ويف هذا احلديث رفع احلرج، وبناء ، )١())َّيتعجلونه وال يتأجلونه

ِّاألمر عىل التيسري يف الظاهر، وحتري احلسبة واإلخالص يف 
 .)٢(القراءة، والتفكر يف معاين القرآن والغوص يف عجائب أمره

خرج علينا رسول اهللا :  ، قالtحديث سهل بن سعد الساعدي  -٢
rُن نقرتئ، فقالً يوما ونح احلمد هللا، كتاب اهللا واحد، وفيكم (( :ِ

ٌ، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام األمحر، وفيكم األبيض، وفيكم األسود
َّيقيمونه كام يقوم السهم، يتعجل أجره و ال يتأج َ ُ ْ َّ َ َُّ ُ ُ ُ َّ ُ َُ ُ َ ُلهْ ُ(()٣(. 

ُ،أنه مر عىل قاص يقرأ ثم سأل، tحديث عمران بن حصني  -٣ ٍّ ّ
من قرأ القرآن فليسأل ((: يقولrسمعت رسول اهللا :فاسرتجع ثم قال

 .)٤())اهللا به؛فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس
ًوإن من رش الناس رجال ... (( :، وفيهtحديث أيب سعيد اخلدري  -٤ ِّ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يراش اآلجلة عىل العاجلة، وال عليكم أن ال تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل 

 ].٣/٥٩عون املعبود، [
،وأبو داود، كتاب الصالة، باب ما جيزئ األمي واألعجمي من ١٥٢٧٣،برقم ٢٣/٤١٥أمحد، )  ١(

 ، وقال حمققو املسند، ١/٢٣٤، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٨٣٠القراءة، برقم 
 .))ال الشيخنيإسناده صحيح رجاله ثقات رج((:١٥٢٧٣،ورقم ١٤٨٥٥،برقم ٤١٦، ٢٣/١٤٤

 .٣/٥٩عون املعبود رشح سنن أيب داود، )  ٢(
، وقال األلباين ٨٣١أبو داود، كتاب الصالة، باب ما جيزئ األمي واألعجمي من القراءة، برقم )  ٣(

 .))حسن صحيح((: ١/٢٣٤يف صحيح سنن النسائي، 
م يف فضل تعلم ،وتقد٣/٦٦،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي،٢٩١٧الرتمذي، برقم )  ٤(

 .t،عن أيب سعيد ١٢٤٨٤مسند أمحد،برقم :القرآن وتعليمه،وانظر
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٧١ 
ًفاجرا جريئا يقرأ كتاب اهللا وال يرعوي : ، ويف لفظ)) إىل يشء منه)١(ً

َهم، ويقرؤوا َثم يكون خلف يقرؤون القرآن ال يعدو تراقي... ((
ِّ، وفرس))مؤمن، ومنافق، وفاجر: القرآن ثالثة املنافق كافر به، : ُ

 .)٢(والفاجر يتآكل به، واملؤمن يؤمن به
 : يقولr،قال سمعت رسول اهللا tحديث عبد الرمحن بن شبل  -٥

 ، )٥(، وال تأكلوا به)٤(وال جتفوا عنه، )٣(اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه((
 .)))٧) (٦(وال تستكثروا به

ّ يف الثالثة الذين أول من تسعر r عن النبي tحديث أيب هريرة  -٦ ُّ
ُورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأيت به ...(( :هبم النار وفيه َّ َّ

تعلمت العلم : فام عملت فيها؟ قال: ، قالّفعرفه نعمه فعرفها
كذبت ولكنك تعلمت العلم، : وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال
ُليقال عامل، وقرأت القرآن ليقال ُهو قارئ فقد قيل، ثم أمر به : ُ

 ].النهاية: انظر. [ال ينكف وال ينزجر إىل يشء من ذلك: ال يرعوي)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، برقم ١٨/١٠٧، و ١١٣٧٤، ورقم ١١٣٤٠، ورقم ١١٣١٩، برقم ١٧/٤٢١أمحد، )  ٢(

 .ثرة طرقه، وحسنه حمققو املسند يف هذه املواضع كلها؛ لك١١٥٤٩
 .من الغلو وهو التجاوز عن احلد: ال تغلوا فيه)  ٣(
 .أال تبعدوا عن تالوته، فال إفراط وال تفريط: وال جتفوا عنه)  ٤(
 .أي بالقرآن: وال تأكلوا به)  ٥(
 .أي ال تستكثروا به املال: وال تستكثروا به)  ٦(
حديث صحيح، وهذا إسناد ((: ند، قال حمققو املس١٥٥٢٩، برقم ٢٤/٢٨٨أمحد يف املسند، )  ٧(

 .))وسنده قوي((: ٩/١٠١، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح، ))قوي، ورجاله ثقات
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٧٢ 
 .)١())فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار

ّ سمع سمع اهللا به، من(( : أنه قالr عن النبي tحديث جندب  -٧
 .)٢())ومن يرائي يرائي اهللا به

قال اهللا تبارك (( :rقال رسول اهللا : ، قالtحديث أيب هريرة  -٨
ً، من عمل عمال أرشك معي أنا أغنى الرشكاء عن الرشك: وتعاىل
 .)٣())ي تركته ورشكهفيه غري

 أن يقرأ بقلب حاضر،وبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه،:األدب الثالث
 َّويتخشع عند ذلك قلبه، ويستحرض بأن اهللا تعاىل خياطبه يف هذا القرآن؛

َأفال  [ :قال اهللا تعاىل يف األمر واحلث عىل التدبر. Uألن القرآن كالم اهللا  َ َ
ْيتدبرون القرآن أم ْ ُ ََ َ َُ ْ َّ َ َ عىل قلوب أقفالَ ْ َُ ٍ ُ َ ، وجيعل فكره مع القرآن، )٤( ] َهاـَُ

يفرح إذا تال آيات الرتغيب، : ويمنعه من الرشود، واملتأثر بالقرآن
ويبكي وحيزن عند تالوة آيات العذاب واإلنذار، ويقف؛ ليعرف ما 
َاملراد مما يقرأ، ويطهر أدوات التالوة مما علق هبا من الذنوب بالتوبة ِ َ ِّ :

 .)٥(ي السمع، والبرص، واللسان، والقلب من الشهوات، والشبهاتوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٠٥مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم )  ١(
 الزهد، ، ومسلم، كتاب٦٤٩٩البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، برقم : متفق عليه)  ٢(

 .٢٩٨٦باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم 
 .٢٩٨٥مسلم، كتاب الزهد، باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم )  ٣(
 .٢٤: سورة حممد، اآلية)  ٤(
  من هذا الكتاب٢٤وقد تقدم البحث يف التدبر يف املبحث اخلامس، ص ) ٥(
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٧٣ 
 أن يقرأ على طهارة؛ألن هذا من تعظيم كالم اهللا تعالى،:األدب الرابع

فاملستحب لقارئ القرآن أن يقرأه عىل طهارة من احلدث األصغر؛ ألنه 
جيوز له القراءة عن ظهر قلب يف احلدث األصغر، أما احلدث األكرب فال 

ُ يقرئنا rكان رسول اهللا ((:  قالtية؛ حلديث عيل بن أيب طالب وال آ
كان خيرج من اخلالء ((: ، ويف لفظ))ًالقرآن عىل كل حال ما مل يكن جنبا

 حيجزه - أو قال - فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه
 هكذا:  ، أنه توضأ ثم قالt؛ وحلديثه )١())عن القرآن يشء سوى اجلنابة

هذا ملن ليس ((: ً توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قالrرأيت رسول اهللا 
وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فال . )٢())بجنب فأما اجلنب فال، وال آية

يمس القرآن، وإنام يقرأ عن ظهر قلب؛ حلديث عمرو بن حزم، وحكيم 
وأما قراءة ، )٣())ال يمس القرآن إال طاهر(( :yبن حزام، وابن عمر 
ًرأ القرآن عىل كل حال ما مل يكن جنبا، برقم الرتمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يق)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والنساء، كتاب ٢٢٩، وأبو داود،كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يقرأ القرآن، برقم ١٤٦
، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ٢٦٥الطهارة، باب حجب اجلنب من قراءة القرآن، برقم 

، وغريهم، وقال ١/١٨٤وأمحد، ، ٥٩٤باب ما جاء يف قراءة القرآن عىل غري طهارة، برقم 
، ))صححه ابن السكن، وعبد احلق، والبغوي((: ١/١٣٩احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري، 

حديث حسن وله ((:  يقول١٢٤وسمعت ابن باز أثناء رشحه لبلوغ املرام، احلديث رقم 
البن ، وانظر فتح الباري ٤/٣٠٤، وحسنه األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول، ))شواهد
 .١/٣٨٦) الطهارة(، ورشح عمدة الفقه البن تيمية ١/٣٤٨حجر، 

، وصحح إسناده هنا أمحد شاكر، وقال العالمة ابن باز رمحه اهللا يف ٨٨٢أمحد يف املسند، برقم )  ٢(
 .١/٢٢٢ًالفتاوى اإلسالمية أيضا، : ، وانظر))إسناده جيد((: ١/٢٣٩الفتاوى اإلسالمية، 

، والدارقطني يف ١اب القرآن،باب األمر بالوضوء ملن مس القرآن،برقم كت:مالك يف املوطأ)  ٣(
= 
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٧٤ 
أنه جيوز : قويل أهل العلمالقرآن للحائض والنفساء فالصواب من 

ٍّللحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بدون مس للمصحف؛ ألن احلديث 
؛ وألن قياس احلائض والنفساء عىل )١(يف منعها من قراءة القرآن ضعيف

ليس بظاهر؛وألن اجلنب وقته قصري،وبإمكانه أن يغتسل يف اجلنب 
َّصىل وقرأ،أما احلائض َّاحلال؛ألن مدته ال تطول،وإن عجز عن املاء تيمم، و

والنفساء فيحتاج ذلك إىل وقت طويل ربام نسيت فيه ما حفظت من القرآن، 
  قال لعائشة rوربام احتاجت إىل تدريس القرآن للنساء؛ وألن النبي 

: ))ومن ،))افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري
ال تقرئي القرآن،وقد أباح هلا :أفضل أعامل احلج قراءة القرآن،ومل يقل هلا

أعامل احلاج كلها،فدل ذلك كله عىل أن الصواب جواز قراءة احلائض 
 .)٢(والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف

 ،t يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي: األدب الخامس
َّإن العبد إذا تسوك ثم قام يصيل قام امللك خلفه ((: rقال رسول اهللا : قال

 حتى يضع فاه عىل فيه، - أو كلمة نحوها - فيستمع لقراءته، فيدنو منه
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٣٩٧،واحلاكم،٤٣٣، ٤٣١سننه،كتاب الطهارة،باب يف هني املحدث عن مس القرآن،برقم 
 .١/١٥٨وصححه األلباين بشواهده، يف إرواء الغليل، 

، وابن ماجه ١٣١ذي، برقم ، الرتم))ًال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن((: وهو قوله)  ١(
، وضعفه ابن باز يف الفتاوى ١٩٢، برقم ١/٢٠٦، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، ٥٩٥برقم 

 .، ويف غريها١/٢٣٩اإلسالمية، 
 .٦٩ لأللباين، ص r، وحجة النبي ١/٢٣٩الفتاوى اإلسالمية وما رجحه ابن باز فيها، : انظر)  ٢(
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٧٥ 
ِّار يف جوف امللك، فطهروا فام خيرج من فيه يشء من القرآن إال ص

إن أفواهكم طرق القرآن ((:  قالt، وعن عيل )١())أفواهكم للقرآن
 .)٢())ِّفطيبوها بالسواك

 أو يف ال يقرأ القرآن في األماكن المستقذرة،: األدب السادس
ُجممع ال ينصت فيه للقراءة؛ ألن قراءته ٍ َ ْ  يف مثل ذلك إهانة للقرآن وهو َ

َّ، وال جيوز أن يقرأ القرآن يف بيت اخلالء، ونحوه مما أعد Uكالم اهللا  ِ ُ
ُّللتبول، أو التغوط؛ ألنه ال يليق بالقرآن الكريم ُّ. 

يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عند إرادة :األدب السابع
ْفإذا قرأت القر [: لقول اهللا تعاىلالتالوة؛ َُ َ َْ ََ ْ ِآن فاستعذ باهللا من الشيطان ِ َ ْ َّْ َ ِ ِِ ْ َ َ َ
ِالرجيم َّ [ )٣(. 

فإن كان ابتدأ قراءته من أثناء السورة اكتفى : وأما البسملة
باالستعاذة بدون بسملة، وإن كان من أول السورة فيبسمل يف بداية كل 

 .سورة إال سورة التوبة؛ فإنه ليس يف أوهلا بسملة
: قلت((:  نعلمه عن عيل بأصح من هذا اإلسناد، قال األلباينال:  وقال٦٠أخرجه البزار، ص)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، ويف الفضل كالم ال يرض، وقال املنذري يف الرتغييب 
 رواه البزار بإسناد جيد ال بأس به، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، : والرتهيب

 .١٢١٣، برقم ٣/٣١٤حة، سلسلة األحاديث الصحي: ، وانظر١/٩١
، وصححه األلباين يف صحيح ابن ٢٩١ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، برقم )  ٢(

 .١٢١٣، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ١/٥٣ماجه، 
 .٩٨: سورة النحل، اآلية)  ٣(
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٧٦ 
 ءة القرآن الكريم،ويترنَّم به،يحسن صوته بقرا:األدب الثامن
 :لألحاديث اآلتية

َما أذن(( : قالr عن النبي tـ حديث أيب هريرة ١ ِ ٍ اهللا ليشء ما )١(َ
َّأذن لنبي أن يتغنى ِّ َ ِما أذن اهللا ليشء ما أذ(( :ولفظ مسلم، )) بالقرآن)٢(ِ َن َِ

ّلنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن َ ٍما أذن اهللا ليشء (( :ويف لفظ ملسلم، ))َِّ َِ
َّما أذن لنبي يتغنى بالقرآن جيهر به ٍّ َ ِ(()٣(. 

يا ((:  أنه قال لهr، عن النبي t حديث أيب موسى األشعري -٢
لو ((: ٍ، ويف لفظ ملسلم)) آل داود)٤(ًأبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامري

 ًرأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل
 .)٥())داود

 النووي عىل صحيح مسلم، رشح. [ما استمع اهللا ليشء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن: ما أذن اهللا)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٢/٤٨٥، وجامع األصول البن األثري، ٦/٣٢٥

قال احلافظ ابن حجر يف ]. ٦/٣٢٦رشح النووي، .[حيسن صوته به،جيهر به:يتغنى بالقرآن)  ٢(
 .))أن التغني الرتجيع بالصوت: واملعروف عند العرب((:٧/٧١الفتح، 

، ومسلم، ٥٠٥٣َّ من مل يتغن بالقرآن، برقم البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: متفق عليه)  ٣(
 .٧٩٢كتاب صالة املسافرين وقرصها، برقم 

الصوت احلسن، وأصل الزمر الغناء، وآل : املراد باملزمار هنا((: قال النووي رمحه اهللا: مزمار)  ٤(
رشح . [))ًهو داود نفسه، وآل فالن قد يطلق عىل نفسه، وكان داود حسن الصوت جدا: داود
 ].٦/٣٢٨وي عىل صحيح مسلم، النو

، ٥٠٤٨البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن، برقم : متفق عليه)  ٥(
 . ٧٩٣ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، برقم 
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٧٧ 
 حديث الرباء بن عازب -٣  قال رسول اهللا : ، قالr: 

 .)١())ّزينوا القرآن بأصواتكم((
أمجع العلامء عىل : ايضقال الق((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

واألحاديث : استحباب حتسني الصوت بالقراءة، وترتيلها، قال أبو عبيد
 .)٣) (٢())يف ذلك حممولة عىل التحزين والتشويق

ليس ((: rقال رسول اهللا :  قالt حديث سعد بن أيب وقاص -٤
 .)٤())آنَّمنا من مل يتغن بالقر

ليس منا من ((:  يقولr حديث أيب لبابة، قال سمعت رسول اهللا -٥
يا أبا حممد أرأيت إذا مل يكن : ، فقيل البن أيب مليكة))مل يتغن بالقرآن

،والنسائي،كتاب ١٤٦٨أخرجه أبو داود،كتاب الصالة،باب استحباب الرتتيل يف القراءة،برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٠٤،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود،١٠١٦زيني القرآن بالصوت،برقم الصالة،باب ت

فكرهها مالك واجلمهور؛ خلروجها عام جاء القرآن له : واختلفوا يف القراءة باألحلان... ((: قال)  ٢(
من اخلشوع، والتفهم، وأباحها أبو حنيفة ومجاعة من السلف؛ لألحاديث؛ وألن ذلك سبب للرقة 

أكره : قال الشافعي يف موضع] القائل النووي[شية، وإقبال النفوس عىل استامعه، قلت وإثارة اخل
ليس له فيها خالف وإنام هو اختالف : ال أكرهها، قال أصحابنا: القراءة باألحلان، وقال يف موضع

َّأراد إذا مطط وأخرج الكالم عن موضعه، أو مد غري ممدود، وإدغام ما ال : فحيث كرهها: حالني َّ
. ))إذا مل يكن فيها تغيري ملوضوع الكالم، واهللا أعلم: جيوز إدغامه، ونحو ذلك، وحيث أباحها

 .٧٢/ ٧فتح الباري البن حجر، : وانظر] ٦/٣٢٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، [
 .٦/٣٢٨رشح النووي، )  ٣(
 األلباين يف ، وصححه١٤٦٩أبو داود، كتاب الصالة، باب استحباب الرتتيل يف القراءة، برقم )  ٤(

 .١/٤٠٤صحيح أيب داود، 
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٧٨ 
 .) ١(ِّحيسن ما استطاع: حسن الصوت؟ قال

جيهر : والتغني بالقرآن((:باز رمحه اهللا يقولوسمعت شيخنا اإلمام ابن 
ّوحيسنبه   به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس،فاملؤمن جياهد نفسه ُ

ِّخيشع وخيشع من حوله وهذا يدل عىل ،))آنَّليس منا من مل يتغن بالقر((،ُ
فيه  ))ّمن غشنا فليس منا((:rملن مل يتغن بالقرآن،وهو مثل قوله الوعيد 

  َّالوعيد الشديد ملن مل يتغن بالقرآن؛ألن اهللا أنزل القرآن للتدبر والعمل
 .)٢())ليقرؤوا، فقليل بتدبر خري من كثري بال تدبر:ومل يقل ]ّليدبروا آياته [

 حديث الرباء بن عازب -٦  سمعت رسول اهللا :  قالr 
ُوالتني والزيتون [ :يقرأ َّ ِّْ َ ً، وما سمعت أحدا أحسن صوتا يف العشاء ] َِ ً

ِّسمعت الرباء حيدث عن النبي : ، ويف لفظ عن عدي، قال))ًمنه، أو قراءة ُ
rَّن يف سفر فصىل العشاء اآلخرة فقرأ يف إحدى الركعتني أنه كا : 
ُوالتني والزيتون [ َّ ِّْ َ َِ [(()٤( )٣(. 

، وقال األلباين يف ١٤٧١أبو داود، كتاب الصالة، باب استحباب الرتتيل يف القراءة، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))حسن صحيح((: ١/٤٠٥صحيح سنن أيب داود، 

 .٥٠٢٣سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٢(
 .١: سورة التني، اآلية)  ٣(
، ويف باب القراءة يف ٧٦٧البخاري، كتاب األذان، باب اجلهر يف العشاء، برقم : ق عليهمتف) ٤(

، ويف كتاب التوحيد، ٤٩٥٢، ويف كتاب التفسري، باب حدثنا حجاج، برقم ٧٦٩العشاء، برقم 
، برقم ))املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، وزينوا لقرآن بأصواتكم((: rباب قول النبي 

 .٤٦٤، ومسلم، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء برقم ٧٥٤٦
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٧٩ 
ِورتل  [ :لقول اهللا تعاىليرتِّل القرآن ترتيالً؛ : األدب التاسع ِّ َ َ

ًالقرآن ترتيال ِ ْ َْ َ ُ ْ [ )١(. 
 .أحسن تأليفه: ّوالرتتيل مصدر رتل الكالم

ٍقراءة القرآن عىل مكث وتفهم من غري عجلة، : وهو يف االصطالح ٍٍ ّ ُ
 .وهو الذي نزل به القرآن

ٍبتلبث يف قراءته، ومتهل فيها، ويفصل احلرف عن : فيقرأ القرآن ّ ُِّ ِ ٍ َ َ ِ
ِاحلرف الذي بعده، ويف ذلك عون عىل تدبر القرآن وتفهمه، و ِ ُّ مرتبة ُِّ

 .الرتتيل أفضل مراتب القراءة
سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي :  ، قال قتادةtوعن أنس 

rبسم اهللا الرمحـَن الرحيم[ :ثم قرأ: ُّ كان يمد مدا:  فقال ِ َّ َّ ِْ ْ ِ ّيمد  ] ِ
 .)٣()٢(ويمد بالرحيم، ويمد بالرمحن، ))بسم اهللا((

 .٤٠سورة املزمل، اآلية )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصيل وهو إشباع احلرف الذي : ّاملد عند القراءة عىل رضبني((: ٩/٩١قال ابن حجر يف فتح الباري، )  ٢(

وهو متصل : ، أو واو، أو ياء، وغري أصيل، وهو ما إذا أعقب احلرف الذي هذه صفته مهزةألف: بعده
ومنفصل،فاملتصل ما كان من نفس الكلمة،واملنفصل ما كان بكلمة أخرى،فاألول يؤتى 

باأللف،والواو،والياء ممكنات من غري زيادة،والثاين يزاد يف متكني األلف والواو، والياء،زيادة عىل :فيه
َّد الذي ال يمكن النطق هبا إال به من غري إرساف،واملذهب األعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي امل

ًما كان يمد أوال،وقد يزاد عىل ذلك قليال،وما فرط فيه فهو غري حممود، واملراد من الرتمجة الرضب  ً
 بمقدار املد الطبيعي األصيل ضابطه يف املد يمد حركتني كل حركة:الرضب األول:قلت.))األول

متصل يمد أربع حركات :قبض اإلصبع أو بسطها،والرضب الثاين املد غري األصيل وهو نوعان
 .يمد أربع حركات كذلك وجيوز قرصه فيمد حركتني:ومنفصل

 .٥٠٤٦، ٥٠٤٥ّالبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، برقم )  ٣(



  آداب تالوة القرآن الكريم وتعظيمه

 

٨٠ 
وعن أم سلمة    أهنا ذكرت قراءة رسول اهللا r )) ِبسم اهللا ْ ِ

ِالرمحـَن الرحيم َّ َِّ ِحمد هللا رب العاملنيـْال  * ْ َ َ ِّ َْ َ ِالرمحـن الرحيم * ُْ َّ َِّ ِمـلك  * ْ ِ َ
ِّوم الدينَي ِ ِّيقطع قراءته آية آية. ْ : سمعت أمحد يقول((: قال أبو داود. ُ

ِّحمد هللا رب ـْال(( :، ولفظ الرتمذي))مالك يوم الدينالقراءة القديمة (( ََ ُْ
ِالعاملني َ َ ِالرمحـن الرحيم(( ثم يقف ،))ْ َّ َِّ  .)١())...ثم يقف ))ْ

م فتح مكة  يوrرأيت رسول اهللا :  قالtوعن عبد اهللا بن مغفل 
ِّعىل ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع  لوال أن جيتمع الناس: ، وقال)٢())ُ

الرتمذي، كتاب القراءة عن رسول اهللا ، و٤٠٠١أبو داود، كتاب احلروف والقراءات، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
r وصححه األلباين يف صحيح سنن ٦/٣٠٢، وأمحد، ٢٩٢٧، باب يف فاحتة الكتاب، برقم ،

 .٣/١٦٩، وصحيح سنن الرتمذي، ١/٤٩٣أيب داود، 
هو تقارب رضوب احلركات يف القراءة، وأصله الرتديد، وترجيع الصوت ترديده يف : الرتجيع)  ٢(

هبمزة مفتوحة بعدها ألف ((: قال احلافظ يف الفتح) ْآ ا أ( لفظ معاوية بن قرة احللق، وقد فرسه،
حيتمل أنه أشبع املد يف : حيتمل أن هذا حصل من هز الناقة، وقيل: ، وقيل))ساكنة ثم مهزة أخرى
وقد ثبت الرتجيع يف غري هذا املوضع فأخرج ((: قال احلافظ ابن حجر. موضعه فحدث ذلك

: ئل، والنسائي، وابن ماجه، وابن أيب داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالتالرتمذي يف الشام
،والذي يظهر أن يف ))ِّ وهو يقرأ وأنا نائمة عىل فرايش يرجع القرآنrكنت أسمع صوت النبي 
ًالرتجيع قدرا زائدا عىل ا ُّبت ((:لرتتيل،فعند ابن أيب داود من طريق أيب إسحاق عن علقمة قالً

 ال يرفع صوته مع عبد اهللا بن مسعود، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل يف مسجد حيه
معنى الرتجيع حتسني التالوة ال ترجيع الغناء؛ ألن ((:،وقيل))ويسمع من حوله ويرتل وال يرجع

 فتح الباري البن حجر، [))القراءة برتجيع الغناء تنايف اخلشوع الذي هو مقصود التالوة
٩/٩٢.[ 

أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض ) ْآاآ(ولكن رأى شيخنا ابن باز يف قول معاوية بن قرة 
ن هذه األحرف ال تدل عىل معنى، واملقصود من ترديد القراءة الرواة يف تفسري الرتجيع؛ أل

= 
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٨١ 
َّحويل لرجعت كام رجع  يقرأ وهو rرأيت النبي ((: ، ويف لفظ للبخاري))َّ

 أو من سورة  يقرأ سورة الفتحعىل ناقته أو مجله، وهي تسري به وهو
بن [ثم قرأ معاوية ... ((: ، ويف رواية))ّالفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع

لوال أن جيتمع الناس عليكم، : حيكي قراءة ابن مغفل، وقال] قرة
، فقلت ملعاوية كيف كان rن مغفل حيكي النبي َّلرجعت كام رجع اب

 r، ويف احلديث مالزمة النبي )١())آ آ آ ثالث مرات: ترجيعه؟ قال
للعبادة؛ ألنه حالة ركوبه الناقة وهو يسري مل يرتك العبادة بالتالوة، ويف 
جهره بذلك إرشاد إىل أن اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض املواضع 

 .)٢(عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلكأفضل من اإلرسار، وهو 
ً أن رجال قرأ املفصل يف ركعة، فقال tوعن عبد اهللا بن مسعود 

ّهذا كهذ الشعر؟((: له ً  يقرن r لقد عرفت النظائر التي كان رسول اهللا ّ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي : معنى ترجيع القراءة((: ، وقال رمحه اهللا))هو ترديد القراءة: الفائدة واخلشوع، فالرتجيع

ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا [ترديد القراءة   ْ َ َِ ُّ ً َْ َ ََ َّ ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا. ِ ْ َ َِ ُّ ً َْ َ ََ َّ ْإنا فتح. ِ َ َ َّ ًنا لك فتحا مبيناِ ْ َِ ُّ ً َ ََ [ 
 يرسد القراءة إال يف بعض rللخشوع والتدبر وهذا هو معنى الرتجيع يف القراءة، وكان 

ُإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز ال [: األحوال، وقد قام ليلة بآية َ َ ُِ َ َ ُ َ َّ َْ َ ََ َ َّ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ ُ َُْ ِ َِ ِحكيمـِّْ َ [ 
سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم . [)) احلاجة فقطفالرتجيع سنة عند

٤٢٨١. 
، ٤٢٨١ الراية يوم الفتح، برقم rالبخاري، كتاب املغازي، باب ركز النبي : متفق عليه)  ١(

، ومسلم، كتاب صالة ٧٥٤٠، ورقم ٥٠٤٧وكتاب فضائل القرآن، باب الرتجيع، برقم 
 . ٧٩٤ سورة الفتح يوم فتح مكة، برقم r املسافرين، باب ذكر قراءة النبي

 .٩/٩٢فتح الباري البن حجر، )  ٢(
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٨٢ 
 سورتني من آل حم يف كل:بينهن، فذكر عرشين سورة من املفصل

، ))  يقرأهن اثنتني اثنتني يف كل ركعةrكان النبي ((:  لفظ، ويف)١(ركعة
عرشون سورة من أول املفصل عىل تأليف ابن مسعود آخرهن (( :وقال

: ،ويف لفظ ملسلم)٢())عم يتساءلون(( الدخان،و))حم((من احلواميم 
، ويف )٣())ن املفصل يف تأليف عبد اهللاعرشون سورة يف عرش ركعات م((

ًهذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن ال جياوز ... ((: لفظ ملسلم ً
: َّ، ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصالةتراقيهم

 يقرن rعلم النظائر التي كان رسول اهللا الركوع والسجود، إين أل
  .)٤())بينهن

فيستحب للقارئ التايل لكتاب اهللا تعاىل أن يرتل وهذا هو األفضل 
بإسقاط : ِّأن يرتل، وال بأس بالرسعة التي ليس فيها إخالل باللفظ

وهو : بعض احلروف، أو إدغام ما ال يصح إدغامه، وهذه قراءة احلدر
ّ، والبد فيه من مراعاة أحكام التجويد، ومن املد إدراج القراءة ورسعتها

والتشديد، والقطع، والوصل؛ وليحذر فيه من برت حرف املد وذهاب 
البخاري، كتاب اآلذان، باب اجلمع بني السورتني يف ركعة والقراءة باخلواتيم، : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب ترتيل ٧٧٥وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، برقم 
 ).٧٢٢ (-٢٧٥، برقم ِّالقرآن واجتناب اهلذ

 .٥٠٥٣، ورقم ٤٩٩٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم )  ٢(
 .، وتقدم)٧٢٢ (-٢٧٦مسلم، برقم )  ٣(
 .وتقدم) ٧٢٢ (-٢٧٥مسلم، برقم)  ٤(
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٨٣ 
 .الغنة

 .)١(فإن حصل إخالل باللفظ يف هذه القراءة فهي حرام؛ألهنا تغيري للقرآن
وإذا مر  ،إذا مر القارئ بآية رحمة سأل اهللا من فضله:األدب العاشر

ّاستعاذ باهللا تعاىل، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل؛ حلديث بآية عذاب 
 ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع r، قال صليت مع النبي tحذيفة 

: يصيل هبا يف ركعة، فمىض فقلت: ، ثم مىض يصيل، فقلتعند املائة
 ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ يركع هبا،

ّمرتسال، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ  َّ َّ ً
 .)٢())...ّتعوذ

 يقرأ القرآن على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة،:األدب الحادي عشر
فيام ورد الرشع ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ما بعدها عىل الرتتيب، إال 

باستثنائه، كصالة الصبح يوم اجلمعة؛ فإن األفضل أن يقرأ يف األوىل 
 يف األوىل: سورة السجدة، ويف الثانية سورة اإلنسان، ويف صالة العيد

ُاقرتبت الساعة(والثانية ، )ق( َْ ََّ ِ َ َقل يا ( :، وركعتي سنة الفجر، يف األوىل)َ ْ ُ
َأهيا الكافرون ُ ِ َ ْ َ ُّ َقل هو اهللا (انية، ويف الث) َ ُ ْ َ أحدُ ، وكذلك من السنة قراءة )َ

هاتني السورتني يف ركعتي الطواف، ويف السنة الراتبة لصالة املغرب 
ِ اسم ربك األعىل( :يف األوىل: بعدها، وكذلك ركعات الوتر َسبح ْ ِّ َِّ ْ َ َ َ ْ ، ويف )َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٣جمالس شهر رمضان،للعثيمني، ص: انظر)  ١(
 .، وتقدم خترجيه يف التدبر للقرآن٧٧٢مسلم، برقم )  ٢(
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٨٤ 
َقل يا أهيا الكافرون(: الثانية ُ َِ َ ْ َْ ُّ َ َقل هو(:، ويف الثالثة )ُ ُ ْ ٌ أحدهللا اُ َ ، ولو خالف )َ

الرتتيب فقرأ سورة ال تيل األوىل،أو قرأ سورة قبلها جاز، ولكن األفضل 
 .القراءة عىل ترتيب املصحف

ًوأما قراءة السورة من آخرها إىل أوهلا فممنوع منعا مؤكدا؛ فإنه  ً
 .يذهب بعض رضوب اإلعجاز، ويزيل حكمة ترتيب اآليات

أنه : وروى ابن أيب داود عن احلسن((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا
كان يكره خمالفة ترتيب املصحف، وبإسناد صحيح عن عبد اهللا بن 

ًإن فالنا يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال((: ، أنه قيل لهtمسعود  ذلك ((: ً
 .)١())منكوس القلب

بيان من آخر املصحف إىل أوله فحسن ليس من هذا وأما تعليم الص
الباب؛فإن ذلك قراءة متفاصلة يف أيام متعددة،مع ما فيه من تسهيل احلفظ 

 .)٢(عليهم،واهللا أعلم
 :يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته: األدب الثاني عشر

دلت األحاديث يف حتسني الصوت بالقرآن، ويف الرتتيل والرتنيم 
التغني به عىل استحباب رفع الصوت واجلهر بالقرآن، كام بالقرآن، و

دلت أحاديث أخرى عىل احلث عىل اإلرسار بالقرآن؛ فكانت األحاديث 
 :يف ذلك عىل نوعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٩التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ص)  ١(
 .٧٩املرجع السابق، ص: انظر)  ٢(
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٨٥ 
 

 :استحباب اجلهر برفع الصوت بالقرآن: النوع األول
ًجاء يف هذا النوع من األحاديث املذكورة آنفا يف األمر بتزيني 

ما أذن اهللا ليشء ما أذن لنبي (( :rسينه، كقوله الصوت بالقرآن وحت
 : أليب موسىrوقول النبي ، )١ ())حسن الصوت يتغنى بالقرآن جيهر به

ًلقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامري ((
وغري ذلك مما تقدم يف .)٣())زينوا القرآن بأصواتكم((:r،وقوله )٢())آل داود

قال رسول :،قالtالرتغيب يف حتسني الصوت بالقراءة،وعن أيب موسى 
 ُوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليلإين ألعرف أص((:rاهللا 

وسمعت شيخنا ابن باز  . )٤())... َوإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار
 .)٥())yكان هلم أصوات حسنة بالقرآن ((:رمحه اهللا يقول

 ليلة بعد rُأبطأت عىل عهد رسول اهللا :  قالتوعن عائشة 
حتسني : ، وتقدم يف األدب الثامن٧٩٢، ومسلم، برقم ٥٠٥٣البخاري، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصوت بالقرآن
 .وتقدم يف األدب الثامن. ٧٩٣، ومسلم، برقم ٥٠٤٨البخاري برقم : متفق عليه)  ٢(
، ١/٤٠٤، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، ١٠١٦، والنسائي، برقم ٤٦٨بو داود، برقم أ)  ٣(

 .وتقدم يف األدب الثامن
، ومسلم، كتاب فضائل ٤٢٣٢البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، برقم : متفق عليه)  ٤(

 .٢٤٩٩، برقم yالصحابة، باب من فضائل األشعريني 
 .٤٢٣٢عىل صحيح البخاري، احلديث رقم سمعته أثناء تقريره )  ٥(
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٨٦ 
كنت أستمع قراءة رجل :  قلت،))؟ِأين كنت(( :ُالعشاء، ثم جئت فقال

فقام وقمت : ٍمن أصحابك مل أسمع مثل قراءته وصوته من أحد، قالت
هذا سامل موىل أيب حذيفة، ((: َّى استمع له، ثم التفت إيل فقالمعه حت

 . )١())احلمد هللا الذي جعل يف أمتي مثل هذا
إن من أحسن الناس (( :rقال رسول اهللا : ، قالtوعن جابر 

 .)٢())رأ حسبتموه خيشى اهللاًصوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يق
 .ويف إثبات اجلهر بالقرآن أحاديث كثرية

 :اجلهر بالقراءة وإخفاؤها: النوع الثاين
:  قالtجاء يف ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر اجلهني 

اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة، واملرس بالقرآن (( :rقال رسول اهللا 
 .)٣())كاملرس بالصدقة

 يف املسجد فسمعهم rاعتكف رسول اهللا : ، قالtوعن أيب سعيد 
، وصححه ١٣٣٨ٌابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب يف حسن الصوت بالقرآن، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٣٩٨األلباين يف صحيح ابن ماجه، 
، وصححه ١٣٣٩ٌابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب يف حسن الصوت بالقرآن، برقم )  ٢(

 .١/٣٩٨األلباين، يف صحيح ابن ماجه، 
، والرتمذي، ١٣٣٣أبو داود، كتاب الصالة، باب يف رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل، برقم )  ٣(

، والنسائي،كتاب الزكاة،باب ٢٩١٩كتاب ثواب القرآن،باب حدثنا حممود بن غيالن،برقم 
،ويف صحيح ١/٣٦٥،وصححه األلباين، يف صحيح سنن أيب داود، ٢٥٦١املرس بالصدقة،برقم 

 .،ويف غريمها٣/١٦٦لرتمذي،سنن ا
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٨٧ 
ٍ رب(( :جيهرون بالقراءة، فكشف السرت وقال َّأال إن كلكم مناج َّ َّه فال يؤذين ُ

يف ((:، أو قال))ًبعضكم بعضا وال يرفع بعضكم عىل بعض يف القراءة
 .)١())الصالة

فجاءت األحاديث يف النوع : فعىل هذا دلت األحاديث عىل النوعني
فع الصوت بالقراءة، واآلثار يف ذلك عن الصحابة األول باستحباب ر

ُمن أقواهلم، وأفعاهلم فأكثر من أن حترص، وأشهر من أن تذكر: والتابعني ُ)٢(. 
وجاء يف النوع الثاين أحاديث وآثار تدل عىل استحباب اإلرسار 

 .وخفض الصوت بالقراءة
،أو واجلمع بني هذين النوعني أن القارئ إذا خاف الرياء، أو السمعة

َّيتأذى مصلون، أو نيام بجهره، أو خاف إعجابا، أو يلبس عىل من يقرأ  ً َّ
 .أو غري ذلك من أنواع القبائح فاإلرسار بالقراءة واإلخفاء هبا أفضل

ًأما من مل خيف شيئا من ذلك فاجلهر بالقراءة له أفضل، ويستحب له  ْ
ني؛ وألنه َّذلك؛ ألن العمل يف اجلهر أكثر؛ وألن فائدته تتعدى للسامع

يوقظ قلب القارئ، وجيمع مهه إىل الفكر، ويرصف سمعه إىل التدبر، 
ويطرد النوم ويزيد يف النشاط، ويطرد الشيطان، فإن كانت القراءة 

 .)٣(بحضور من يستمع إليه، تأكد استحباب اجلهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٣٢أبو داود،كتاب الصالة،باب يف رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل،برقم )  ١(
 .٨٦التبيان لإلمام النووي، ص: انظر)  ٢(
، وآداب تالوة القرآن وتأليفه للحافظ ٨٧ -٢التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ص: انظر)  ٣(

= 
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٨٨ 
ويدل عىل هذا اجلمع حديث عبد اهللا بن أيب قيس رمحه اهللا عن : قلت

 أنه سأهلا يف حديث طويل، وفيه أنه سأهلا عن قراءة النبي عائشة 
rأكان يرس بالقراءة أم جيهر؟ : كيف كانت قراءته: فقلت: ... ، فقال

: ، قال))قد كان ربام أرس، وربام جهر: كل ذلك قد كان يفعل((: قالت
 .)١())... ًذي جعل يف األمر سعةاحلمد هللا ال: فقلت

يا أبا بكر مررت بك (( : قال أليب بكرr، أن النبي tوعن أيب قتادة 
ُقد أسمعت من ناجيت يا رسول : قال، ))ّوأنت تصيل ختفض صوتك؟

ًصيل رافعا مررت بك وأنت ت((: ، وقال لعمر))ًارفع قليال(( :، قال!اهللا ِّ
: قال! ، وأطرد الشيطان)٢(ُيا رسول اهللا أوقظ الوسنان: ، قال))صوتك؟

 .)٣())ًاخفض قليال((
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ، املطبوع مع أخالق محلة  القرآن ملحمد بن احلسني ٩١١ جالل الدين السيوطي املتوىف

 .١١٠هـ، ص٣٦٠اآلجري، املتوىف، 
، ويف كتاب ثواب القرآن، باب ٤٤٩الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف قراءة الليل، برقم )  ١(

ي ، وأبو داود، كتاب الصالة، باب يف وتر النب٢٩٢٤، برقم rما جاء كيف كانت قراءة النبي 
r وصححه ١٦٦٢، والنسائي، صالة الليل، باب كيف القراءة بالليل، برقم ١٤٣٧، برقم ،

. ، ويف غريمها٣/١٦٨، ويف صحيح سنن الرتمذي، ١/٣٩٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
 .١٣٣٣ -١٣٢٧صحيح سنن أيب داود، برقم : أحاديث يف الباب: وانظر

 ].٥/١٨٦النهاية، . [يف نومهالنائم الذي ليس بمستغرق : الوسنان)  ٢(
، والرتمذي كتاب ١٣٢٩أبو داود، كتاب الصالة، باب رفع الصوت بالقراءة يف الصالة، برقم )  ٣(

 ، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٤٤٧الصالة، باب ما جاء يف القراءة بالليل، برقم 
 .١/٣٦٤، ويف صحيح سنن أيب داود، ١/٢٥٤
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٨٩ 
 يستحب للقارئ في غير الصالة استقبال القبلة؛:األدب الثالث عشر

ًإن لكل يشء سيدا، وإن (( :rقال رسول اهللا : ، قالtحلديث أيب هريرة 
  .)١())سيد املجالس قبالة القبلة

ًولو قرأ قائام، أو جالسا، أو راكبا، أو مضطجعا، أو يف فراشه جاز له  ً ً ً
َإن يف خلق السم [ :، قال اهللا تعاىل)٢(ذلك وال حرج َّ ِ ْ َ ِ َّ ِوات واألرض ِ ْ َ َ َِ

ْواختالف الليل والنهار آليات ألويل األل َِّ ْ َ َُ ِِّ ٍ ِ َِ َْ َّ ِْ ًالذين يذكرون اهللا قياما  * َبابَ َ ُ َِ َِ ُ ْ َ َّ
ِوقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ْ َ َّ ُ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ً ُ َِ ِ ْ ََ َ ُِ َ َّ َ ِ ِ َ ُ... [ 

 .)٣(اآليات 
كان ((:  يقرأ القرآن يف حجر عائشة، قالت rوقد كان النبي 
  .)٥()) وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن)٤(يتكئ يف حجري

  أنه كانr يذكر اهللا عىل كل أحيانه، وثبت عنه rوقد كان النبي 
رأيت رسول :  قالtيقرأ القرآن عىل راحلته؛ حلديث عبد اهللا بن مغفل 

، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، ]٣٠٦٢، برقم ٥/٢٧٨جممع البحرين،  [الطرباين يف األوسط،)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن((: ٨/٥٩

 .٦٣التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي، ص: انظر)  ٢(
 .١٩١ -١٩٠: سورة آل عمران، اآليات)  ٣(
ْالثوب واحلضن، وحجر اإلنسان وحج: احلجر: حجري)  ٤( ْ َِ ُحضنه: - بالفتح والكرس –ُره ِْ ُ ْ ِ ..

 ].١٦٦/ ٤، ولسان العرب، ٣٤٢/ ١النهاية يف غريب احلديث، [
البخاري، كتاب احليض، باب قراءة الرجل يف حجر امرأته وهي حائض، برقم : متفق عليه)  ٥(

، ومسلم، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها ٧٥٤٩٢، وبرقم ٢٩٧
 .٣٠١ؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم وترجيله، وطهارة س
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٩٠ 
ِّ يوم فتح مكة عىل ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجعrاهللا   لوال: ، وقالُ

ِّأن جيتمع الناس حويل لرجعت كام يرجع َّ(()١(.  
ًقائام : كيف تقرأ القرآن؟ قال((:  أليب موسىtوقد قال معاذ 

ّوقاعدا، وعىل راحلتي، وأتفوقه ً تفوقاً َّ(()٢(. 
وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول يف تقريره عىل حديث عبد اهللا بن 

 عىل أن وهذا يدل((:  سورة الفتح عىل راحلته، قالrمغفل يف قراءة النبي 
فيقرأ عىل دابته، وعىل سيارته، : ان إال يف احلامماملسلم يقرأ القرآن أينام ك

 .)٣())ويف فراشه
 حسن االستماع من المستمع للقرآن،: األدب الرابع عشر

ِأن ينْصت، وحيسن االستامع: ينبغي للمستمع لتالوة القرآن من غريه ُ :
َسواء كان ذلك من القارئ املشاهد، أو من اإلذاعة، أو غري ذلك،  َ ُ

ُاآلداب السابقة، وقد نقل عن الليث بن سعد رمحه اهللا، َّويتأدب كذلك ب
ٍما الرمحة إىل أحد بأرسع منها إىل مستمع القرآن؛ لقول : يقال((: أنه قال
ِوإذا قر [ :اهللا تعاىل ُ َ ِ ُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحونَئَ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ُِ َِ ُ [ )٤( 

 .)٥())َّولعل من اهللا واجبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه٧٩٤، ومسلم، برقم ٤٢٨١البخاري، برقم : متفق عليه)  ١(
 .، وتقدم خترجيه١٧٣٣،ومسلم،برقم ٤٣٤٥ -٤٣٤١البخاري،برقم :متفق عليه)  ٢(
 .٥٠٣٤سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٣(
 .٢٠٤: ة األعراف، اآليةسور)  ٤(
التذكار يف أفضل : ،دار الكتب العربية بدمشق،وانظر٥٢الرعاية،ملكي بن أيب طالب القييس،ص)  ٥(

= 
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٩١ 
 .)١(كان هذا الثواب ملستمع القرآن،فكيف بتاليه؟فإذا 

 :سجود تالوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع:األدب الخامس عشر
قال :  قالt حلديث أيب هريرة ؛ فضل سجود التالوة عظيم-١

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ((: rرسول اهللا 
مر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة، ُأ]  يا وييلويف رواية[ يا ويله: يقول
، وهذا احلديث فيه احلث عىل )٢())مرت بالسجود فأبيت فيل النارُوأ

 .سجود التالوة والرتغيب فيه
 ؛)٣(سجود التالوة سنة مؤكدة عىل الصحيح للتايل واملستمع -٢

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٦هـ،ص٦٧١األذكار،للعالمة حممد بن أمحد القرطبي،املتوىف 

 .١٢٦املرجع السابق، ص: انظر)  ١(
 .٨١لصالة، برقم مسلم، كتاب اإليامن، باب إطالق اسم الكفر عىل من ترك ا) ٢(
فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إىل : اختلف العلامء رمحهم اهللا يف حكم سجود التالوة) ٣(

َفام ل [: أن سجود التالوة واجب؛ لقول اهللا تعاىل َهم ال يؤمنونـََ ُْ ِ ُ ْ ُ وإذا قرئ عليهم القرآن ال  *ُ ْ ُ ُْ ْ َ ُِ َ ََ ِ َ ِ
َيسجدون ُ ُ ْ هذا ذم وال يذم عىل ترك واجب؛ : ، وقالوا]٢١، ٢٠: سورة االنشقاق، اآليتان [] َ

ًوألنه سجود يفعل يف الصالة فكان واجبا كسجود الصالة، واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن 
اإلنصاف مع املقنع : هو رواية عن اإلمام أمحد، انظر:  وقيل١٦٢-٢٣/١٥٢تيمية يف الفتاوى، 

 .٤/٢١٠والرشح الكبري، 
إلمام مالك، واإلمام الشافعي، وهو قول عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا وذهب اإلمام أمحد، وا

رشح النووي عىل صحيح : انظر.  إىل أن سجود التالوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة
وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد . ٣/٣٦٤، واملغني البن قدامة، ٥/٧٨، و٢/٤٣١مسلم، 

وهو سنة مؤكدة ... : ، يقول٣٦٢ىل بلوغ املرام، عىل احلديث رقم اهللا ابن باز أثناء تقريره ع
 .r لفعله 
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٩٢ 
 النجم بمكة فسجد هبا rقرأ النبي :  قالt  عبد اهللا بن مسعودحلديث

ً، غري شيخ أخذ كفا من حىص أو تراب فام بقي أحد من القوم إال سجد َّ
َوقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل] فسجد عليه[ورفعه إىل جبهته  ِ ُ 

 أول سورة أنزلت فيها سجدة((:  ويف رواية،]وهو أمية بن خلف[ًكافرا 
ِوالنجم  [ ْ  .)١( احلديث))... وسجد من خلفهrفسجد رسول اهللا ، ]ََّ

 وعن ابن عباس   سجد النبي ((: قالr] وسجد ،]بالنجم 
 .)٢()) واملرشكون، واجلن، واإلنس،معه املسلمون

 يقرأ علينا السورة rكان النبي ((:  قال وعن عبد اهللا بن عمر
، فنزدحم حتى ما جيد أحدنا جلبهته فيها السجدة فيسجد ونسجد معه

 كان يقرأ القرآن، فيقرأ rأن النبي ((:  ولفظ مسلم))ًموضعا يسجد عليه
 .)٣(احلديث))...سورة فيها سجدة ونسجد معه

كتاب سجود القرآن، باب ما جاء يف سجود القرآن . البخاري واللفظ له: متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأصحابه r،ويف كتاب مناقب األنصار،باب ما لقي النبي ١٠٧٠،وبرقم ١٠٦٧وسنتها،برقم 

، وكتاب التفسري ٣٩٧٢، واملغازي، باب قتل أيب جهل، برقم ٣٨٥٣من املرشكني بمكة، برقم 
ُ فاسجدوا هللا واعبدوا [ سورة والنجم، باب ُُ ْ َ ُ ْ واأللفاظ مجعت بينها من بعض  ،٤٨٦٣ برقم ،]َ

 .٥٧٦ برقم ،وأخرجه مسلم، يف كتاب املساجد، باب سجود التالوة. هذه الروايات
،وكتاب ١٠٧١ يف سجود القرآن وسنتها، برقم كتاب سجود القرآن، باب ما جاء البخاري،) ٢(

ُ فاسجدوا هللا واعبدوا [التفسري،سورة النجم، باب  ُُ ْ َ ُ ْ  .٤٨٦٢ برقم ،]َ
، وباب ١٠٧٥البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، برقم: متفق عليه) ٣(

ًا للسجود مع اإلمام ، وباب من مل جيد موضع١٠٧٦ازدحام الناس إذا قرأ اإلمام السجدة، برقم 
 .٥٧٥برقم  ومسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، ،١٠٧٩مع الزحام، برقم 
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٩٣ 
ُإذا السامء[  يفrسجدنا مع النبي : قالt يب هريرةوعن أ َ َّ َ ْ انشقتِ َّ َ[، 

َاقرأ باسم ربك [ و ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ [)١(. 
وهذه األحاديث تدل عىل أمهية سجود التالوة ومرشوعيته املؤكدة 

 به، ولكن دلت األدلة األخرى عىل عدم الوجوب، فقد rبي وعناية الن
 قرأ يوم اجلمعة عىل املنرب بسورة النحل حتى t ثبت أن عمر بن اخلطاب

نت اجلمعة  وسجد الناس، حتى إذا كاإذا جاء السجدة نزل فسجد
يا أهيا الناس إنام نمر بالسجود ((: القابلة قرأ هبا حتى إذا جاء السجدة قال

 t  ومل يسجد عمر))فمن سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إثم عليه
 .)٢())ا السجود إال أن نشاءإن اهللا مل يفرض علين((: ويف لفظ

ومن أوضح األدلة عىل أن سجود التالوة سنة مؤكدة وليس بواجب 
ِوالنجم  [ rقرأت عىل النبي ((:  قالt حديث زيد بن ثابت ْ  فلم ]ََّ

 .)٣())يسجد فيها
 رمحهم اهللا - ح اإلمام النووي واحلافظ ابن حجر، وابن قدامةّورج

 أن حديث زيد بن ثابت هذا حممول عىل بيان جواز عدم السجود، وأنه -
ً ألنه لو كان واجبا ألمره بالسجود ولو بعد ؛سنة مؤكدة وليس بواجب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٧٨( -١٠٨مسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، برقم ) ١(
 .١٠٧٧مل يوجب السجود،برقم  Uالبخاري،كتاب سجود القرآن،باب من رأى أن اهللا  )٢(
، ١٠٧٢جود القرآن، باب من قرأ السجدة ومل يسجد، برقم البخاري، كتاب س: متفق عليه) ٣(

 .٥٧٧ ومسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، برقم ١٠٧٣
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٩٤ 
 وأقوى األدلة عىل نفي الوجوب((: ، وقال احلافظ ابن حجر)١(ذلك

 بن بازا، وتعقبه اإلمام عبد العزيز )٢())حديث عمر املذكور يف هذا الباب
أن أقوى منه وأوضح يف الداللة عىل عدم وجوب (( فبني- رمحه اهللا -

 سورة النجم فلم يسجد rقراءة زيد بن ثابت عىل النبي : سجود التالوة
 .)٣())ً بالسجود، ولو كان واجبا ألمره بهr ومل يأمره النبي ،فيها
 ؛سجود املستمع إذا سجد القارئ، وإذا مل يسجد مل يسجد -٣

 حلديث ابن عمر   كان النبي ((: قالr يقرأ علينا السورة فيها 
ً فنزدحم حتى ما جيد أحدنا جلبهته موضعا السجدة فيسجد ونسجد معه

ْ لتميم بن حذملt ، وقال ابن مسعود)٤())سجد عليهي  - وهو غالم - َ
، فاملستمع الذي )٥())سجد فأنت إمامنا فيهاا((: قرأ عليه سجدة فقالف

ينصت للقارئ ويتابعه يف االستامع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا مل 
 .)٦(يسجد فال

، وفتح الباري ٢/٣٦٥ ،، واملغني البن قدامة٥/٨١ ،رشح النووي عىل صحيح مسلم: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٥٥ ،البن حجر

 .٢/٥٥٨ ،فتح الباري) ٢(
 .٢/٥٥٨ ، عبد اهللا ابن باز عىل فتح الباري البن حجرحاشية اإلمام عبد العزيز بن) ٣(
 .، وتقدم خترجيه٥٧٥م ومسلم، برق ،١٠٧٥البخاري، برقم : متفق عليه) ٤(
، قبل احلديث ٨البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، رقم الباب ) ٥(

 .))د بن منصوروصله سعي((: ٢/٥٥٦،، قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ١٠٧٥رقم
 والرشح املمتع البن ،٢/٣٦٦، واملغني البن قدامة، ٢/٥٥٨ ،فتح الباري البن حجر: انظر) ٦(

 .٤/١٣١ ،عثيمني
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٩٥ 
 فسمع القراءة َّسامع القرآن وإنام مرأما السامع الذي ال يقصد 

: t وسجد القارئ، فإنه ال يلزمه السجود، قيل لعمران بن حصني
 كأنه ال ))أرأيت لو قعد هلا((: الرجل يسمع السجدة ومل جيلس هلا، قال

 ، وقال عثامن)٢())ما هلذا غدونا((: t وقال سلامن الفاريس. )١(يوجبه عليه
t :))فقال ابن ٍ، وأما املستمع بقصد)٣())إنام السجدة عىل من استمعها 

 .)٤())وأمجعوا عىل أن القارئ إذا سجد لزم املستمع أن يسجد((: بطال
 َّفقد فرق بعض العلامء بني السامع واملستمع بام دلت عليه هذه 

 .)٥(اآلثار
 يف )٦(مخس عرشة سجدة  عدد سجدات القرآن ومواضعها،-٤

 مل يوجب السجود، قبل احلديث رقم U البخاري،كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن اهللا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثم صحح إسناده ، بمعناه، وذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري أنه وصله ابن أيب شيبة١٠٨٧

 .٢/٥٥٨، ابن حجر يف الفتح
أخرجه البخاري يف الكتاب والباب السابقني، وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبد ) ٢(

  ليس هلذا  : السجدة فسجدوا، فقيل له فقالفقرؤواَّمر سلامن عىل قوم قعود : الرزاق قال
 .  صحيحهوإسناد : ٢/٥٥٨ ،افظ يف الفتحقال احل،  غدونا

 أن عبد الرزاق وصله، ٥٥٨/ ٢البخاري، يف الكتاب والباب السابقني، وذكر احلافظ يف الفتح، ) ٣(
 .والطريقان صحيحان: وابن أيب شيبة قال

 .٢/٣٠٩ ،نيل األوطار للشوكاين: ،وانظر٢/٥٥٦ ،البن حجر فتح الباري،) ٤(
 يف حكم سجود - رمحه اهللا -  وقال اإلمام النووي،٢/٥٥٨ ،، البن حجرفتح الباري: انظر) ٥(

ًوهو سنة للقارئ واملستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي ال يسمع لكن ال  : التالوة للسامع
 .٥/٧٨ ، رشح النووي عىل صحيح مسلم،  املستمع املصغي تأكده يف حقيتأكد يف حقه

مخس عرشة سجدة، وهو رواية عن اإلمام أمحد : فقيل: ت التالوةاختلف العلامء يف عدد سجدا) ٦(
= 
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٩٦ 
 :املواضع اآلتية
َوله يسجدون[:عند قوله تعاىلآخر سورة األعراف،:املوضع األول ُ ُ ُ َْ َ َ[)١(. 
ِوظالل[: عند قوله تعاىليف الرعد:املوضع الثاين ِهم بالغدو واآلصالـَُ َ َ ِّ ُ ُ ْ ِ ُ[)٢(. 
َويفعلون ما يؤمرون [ : عند قوله تعاىليف النحل: املوضع الثالث ْ َُ َ ُ َ َُ َ َْ [)٣(. 
ًويزيدهم خشوعا [:  عند قوله تعاىليف اإلرساء: املوضع الرابع ُ َُ ُ ُْ َِ [)٤(. 

ُ خروا سجدا وبكيا [: عند قولهيف سورة مريم: املوضع اخلامس ُِّ ُ َ ًَّ َ [)٥(. 
ُإن اهللا يفعل [ : عند قوله تعاىليف سورة احلج :املوضع السادس َ ْ َ َّ ِ 

َما ي ُشاءَ َ[)٦(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب

أربع عرشة سجدة وهو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد، وهو رواية عن الشافعي وأيب : وقيل
: نابلة أسقطوا سجدة ص، واألحناف أسقطوا السجدة الثانية من احلج، وقيلحنيفة، لكن احل

 .رشة سجدة، وهو رواية عن اإلمام مالك ومن تبعهإحدى ع
، واملقنع والرشح ٢/٣٥٢ ،، واملغني البن قدامة٥/٨١، صحيح مسلم رشح النووي عىل: انظر

 .٤/١٣٤ ،، والرشح املمتع، البن عثيمني٤/٢٢٠ ،الكبري ومعهام اإلنصاف
 .٢٠٦: اآلية سورة األعراف،) ١(
 .١٥: اآلية سورة الرعد،) ٢(
 .٥٠: النحل، اآليةسورة ) ٣(
 .١٠٩: سورة اإلرساء، اآلية) ٤(
 .٥٨: سورة مريم، اآلية) ٥(
 .١٨: سورة احلج، اآلية) ٦(
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٩٧ 
ُوافعلوا ال [:  عند قوله تعاىليف سورة احلج: املوضع السابع َ ْخري لعلكم ـَْْ ُْ َّ ََ َ َ
َتفلحون ُ ِ ْ ُ [)١(. 
ًوزادهم نفورا [:  عند قوله تعاىليف سورة الفرقان: املوضع الثامن ُْ ُ ُ َ ََ [)٢(. 
ِرب العرش العظيم[:عند قوله تعاىليف سورة النمل،:املوضع التاسع ِ َ َ ُّْ ِْ ْ َ[)٣(. 
ْوهم ال  [:  عند قوله تعاىل السجدة،] امل [يف سورة : املوضع العارش ُ َ
َيستكربون ُ ِ ْ َ ْ َ [)٤(. 

َوخر راكعا وأناب[:عند قولهيف سورة ص،:ملوضع احلادي عرشا َ ً ََ َ ِ َ َّ َ[)٥(. 
َوهم ال يسأمون[:عند قوله تعاىليف سورة فصلت،:املوضع الثاين عرش ُ ْ َ َْ ُ َ[)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧سورة احلج، اآلية، ) ١(
 .٦٠: سورة الفرقان، اآلية) ٢(
 .٢٦: سورة النمل، اآلية-٣
 .١٥: سورة السجدة، اآلية) ٤(
) ص( ليس((: قال  بن عباس، وسجدة ص ثبت هبا احلديث عن ا٢٤:سورة ص اآلية) ٥(

صحيح البخاري، كتاب سجود  [،)) يسجد فيهاrمن عزائم السجود، وقد رأيت النبي 
ُ واذكر عبدنا داو[ ، وكتاب أحاديث األنبياء، باب١٠٦١القرآن، باب سجدة ص، برقم  َ ْ َ ََ َ ُْ َود ذا ْ َ

ٌاأليد إنه أواب َّ َُ َّ ِ ِ ْ أي ما وردت العزيمة ((: ومعنى ص ليس من عزائم السجود] ٣٤٢٢ برقم ،] َ
ناء عىل أن بعض املندوبات آكد من بعض عند من ال يقول بًعىل فعله كصيغة األمر مثال، 

- بازبناوسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا .٢/٥٥٢ ، فتح الباري البن حجر،))بالوجوب
هذا احلديث يدل عىل ثبوت : يقول٣٦٣ احلديث رقم ، أثناء تقريره عىل بلوغ املرام-رمحه اهللا
أما ما قاله ابن عباس ،ُوالصواب أنه يسجد هبا يف الصالة وخارجها،))ص(( سجدة  

 .  وكفىr فعل النبي ))ص((وقد دل عىل سجدة ،فهو من اجتهاده
 .٣٨: ةسورة فصلت ،اآلي) ٦(
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٩٨ 
 - رمحه اهللا -  من العلامء، وقال اإلمام مالكوهذا قول اجلمهور

َإن كنتم إياه تعبدون [:وطائفة من السلف، بل عند قوله تعاىل ُ َ ُ ُُ ْ ُ َّ ِْ ِ [)١(. 
ُفاسجدوا  [ : عند قوله تعاىليف آخر سورة النجم،: املوضع الثالث عرش ُ ْ َ

ُهللا واعبدوا  ُ ْ َ[)٢(. 
َوإذا قرئ  [ :عاىل عند قوله تيف سورة االنشقاق: املوضع الرابع عرش ِ ُ َ ِ َ

َعليهم القرآن ال يسجدون ُُ ُ َْ َ ْ ُ ُْ ْ َِ [)٣(. 
ْواسجد  [ : عند قوله تعاىليف آخر سورة العلق: املوضع اخلامس عرش ُ َْ

ْواقرتب َِ َ  نا سورة احلج جاء فيهام خرب خالد بن معدتاوسجد .)٤(] ْ
tوجاء يف خرب عقبة بن )٥())فضلت سورة احلج بسجدتني((:  قال ،

 .)٦())فمن مل يسجدمها فال يقرأمها((: ، وزادعامر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧: سورة فصلت، اآلية) ١(
 .٦٢: سورة النجم، اآلية) ٢(
 .٢١: سورة االنشقاق، اآلية) ٣(
 .١٩: سورة العلق، اآلية) ٤(
حة العالمة امعزاه إىل أيب داود يف املراسيل، وسمعت سو ،٣٦٦ برقم ،ذكره احلافظ يف بلوغ املرام) ٥(

 وأيد ذلك ،ال بأس بإسناده عند أيب داود :ذا اخلرب يقول أثناء تقريره عىل ه- رمحه اهللا - ابن باز
 . ما بعده

ليس : ، قال الرتمذي٥٧٨الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف السجدة يف احلج، برقم ) ٦(
وأخرجه أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود، برقم . إسناده بذاك القوي

 ، ويف صحيح الرتمذي، ٣٨٨/ ١يف صحيح سنن أيب داود،  واحلديث حسنه األلباين ،١٤٠٢
رمحه  - إسناده يف البلوغ، وسمعت اإلمام عبد العزيز ابن باز  وضعف احلافظ ابن حجر١/٣١٩

= 
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٩٩ 
 أنه t  حلديث أيب هريرة؛ سجود التالوة يف الصالة اجلهرية ثابت-٥

ُإذا السامء [ :صىل بأصحابه صالة العشاء فقرأ َ َّ َ ْ انشقتِ َّ  فسجد، فقيل ] َ
، فال أزال أسجد rسجدت فيها خلف أيب القاسم ((: ما هذه؟ قال: له

 .)١())فيها حتى ألقاه
من قرأ آية سجدة أو كان يستمع هلا، فإنه صفة سجود التالوة،-٦

يستحب له أن يستقبل القبلة ويكرب،ويسجد ثم يقول دعاء السجود،ثم 
 بن حلديث عبد اهللا؛)٢(يرفع من السجود بدون تكبري،وال تشهد،وال سالم

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ألن ابن هليعة رصح بالسامع؛ وابن كثري أنكر تضعيفه،ُيعضد باملرسل قبله : يقول- اهللا

ًا، لكن يعضد حديثه مرسل أيب داود، فريفع واملعروف عند العلامء ضعف ابن هليعة مطلق
:  عدد السجدات مخس عرشة سجدة :وقال.  احلديث إىل درجة احلسن املقبول الذي حيتج به

النجم واالنشقاق، والعلق، وسجدتان يف احلج، وعرش جممع عليها، : ثالث يف املفصل
 بلوغ املرام، احلديث رقم ، سمعت ذلك من سامحته أثناء تقريره عىل والصواب سنية اجلميع

٣٦٧، ٣٦٦. 
، وباب القراءة يف العشاء ٧٦٦باب اجلهر يف العشاء، برقم  البخاري، كتاب األذان،: متفق عليه) ١(

 .٥٧٨، ومسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، برقم ٦٧٨بالسجدة، برقم 
ن احلدث ممن الطهارة : فلاختلف أهل العلم هل يشرتط لسجود التالوة ما يشرتط لصالة الن) ٢(

والنجس، وسرت العورة، واستقبال القبلة أم ال يشرتط ذلك؟ رجح اإلمام النووي أنه يشرتط 
صحيح [ذلك، ورجح اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ذلك ال يشرتط كام كان ابن عمر يفعل، 

 :، لكن قال]٥ بالبخاري يف كتاب سجود القرآن، باب سجود املرشكني مع املسلمني رقم البا
هي برشوط الصالة أفضل وال ينبغي أن خيل بذلك إال بعذر ،رشح النووي عىل صحيح :انظر

 ورجح عدم االشرتاط ابن ١٧٠-٢٣/١٦٥ ،، وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية٥/٨٢،مسلم
 - رمحه اهللا - ، وسمعت سامحة اإلمام عبد العزيز ابن باز٥٦-١/٥٣،القيم يف هتذيب السنن

ح أن الطهارة لسجود التالوة ال جتب وإن كان ذلك خالف ما عليه اجلمهور، ألهنا مستحبة يرج
= 
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١٠٠ 
 عمر   كان رسول اهللا ((: قالrيقرأ علينا القرآن، فإذا مر َّ 

 وإذا كان سجود التالوة يف .)١())َّبالسجدة كرب وسجد وسجدنا معه
 r ألن النبي ؛الصالة، فإنه يكرب حني يسجد وحني ينهض من السجود

صلوا كام ((: r، وقد قال )٢(كان يكرب يف الصالة يف كل خفض ورفع
، وإذا قرأ السجدة يف الصالة يف آخر السورة، فإن شاء )٣())رأيتموين أصيل

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألسباب تقع يف القراءة، والقراءة ال جتب هلا الطهارة، فام كان من توابع القراءة فكذلك وقول 

ه  أثناء تقرير- رمحه اهللا - سمعته من سامحته. اجلمهور ليس بحجة فال تلزم موافقتهم بغري دليل
 عندما سئل هل تشرتط الطهارة لسجود التالوة؟ وانظر ٣٦٩عىل بلوغ املرام، احلديث رقم 

، ٢/٣١٣،، ونيل األوطار للشوكاين٢/٣٥٨، املغني البن قدامة: للفائدة يف معرفة اخلالف
 ، ، وفتح الباري البن حجرًأما سرت العورة واالستقبال فقيل إنه معترب اتفاقا :وقال
، ٤/١٢٦ ،، والرشح املمتع البن عثيمني٢/٣٧٩، وسبل السالم للصنعاين، ٥٥٤-٢/٥٥٣

 .٤١٥-١١/٤٠٦، وفتاوى ابن باز
 أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب يف الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو يف غري صالة، برقم )١(

إرواء الغليل، برقم ، وضعفه األلباين يف  إسناده لني : ، وقال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام١٤١٣
، وقال صحيح عىل رشط الشيخني، ١/٢٢٢ُ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن عبيد اهللا، ٤٧٢

 بن ووافقه الذهبي، ولكن احلاكم مل يذكر التكبري يف النسخة املوجودة عندي، وسمعت اإلمام عبد العزيز
اكم، فتكون التكبرية عند السجود  يتقوى احلديث برواية احل:  يقول– رمحه اهللا –عبد اهللا ابن باز 

 عىل – رمحه اهللا –، سمعته أثناء تقريره فقط إال إذا كان يف الصالة فإنه يكرب مع كل خفض ورفع 
 ، وهكذا الشوكاين يف نيل األوطار، رأى ثبوته عن عبيد اهللا املصغر،٣٦٩بلوغ املرام، احلديث رقم 

 .٢/٣٨٦، والصنعاين يف سبل السالم، ٢/٣١١ 
: ، وانظر٤١٠-١١/٤٠٦رجح هذا كله اإلمام ابن باز يف جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة،) ٢(

 .٤٩ ص،املختارات اجللية من املسائل الفقهية للسعدي
 .، وتقدم خترجيه٥٩٥البخاري، برقم ) ٣(
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١٠١ 
ًوإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع، وإن شاء  ركع،

 .)١())سجد ثم قام فركع من غري قراءة
 الصالة،  يدعو بمثل دعائه يف سجودالدعاء يف سجود التالوة، -٧

 وقد ثبت عن عائشة   كان رسول اهللا : أهنا قالتr يقول يف 
سجد وجهي للذي ((: )٢(]ًيقول يف السجدة مرارا[سجود القرآن بالليل 

فتبارك اهللا أحسن [ بحوله وقوته ه،َه وبرصَ سمعَّوشق )٣(]رهَّوصو[خلقه 
 .)٥()))٤(]اخلالقني

 وعن ابن عباس   جاء رجل إىل النبي : قالrيا :  فقال
 ،رسول اهللا، إين رأيت البارحة فيام يرى النائم كأين أصيل إىل أصل شجرة

 لسجودي، فسمعتها ُ الشجرةِتَدَجَ، فسُتْفقرأت السجدة فسجد
ًاللهم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عني هبا وزرا،((: تقول  واجعلها يل ً

 قال ابن عباس. ))]تها من عبدك داودْلَّها مني كام تقبْلَّوتقب[ًعندك ذخرا، 
   :))نبي فرأيت الr قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٦٩، نقله ابن قدامة يف املغني) ١(
 .١٤١٤من سنن أيب داود، برقم) ٢(
 .٢/٣٢٥ ،من سنن البيهقي) ٣(
 .١/٢٢٠ ،من املستدرك للحاكم) ٤(
، والرتمذي، كتاب اجلمعة، ١٤١٤أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب ما يقول إذا سجد، برقم ) ٥(

 ،، والنسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر٥٨٠باب ما جاء ما يقول يف سجود القرآن، برقم 
 .١/٢٦٥ ،أيب داود، وصححه األلباين يف صحيح سنن ٦/٢١٧ ،، وأمحد١١٢٩برقم 
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١٠٢ 
 .)١())سجوده مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرة

 . )٢(ويرشع يف سجود التالوة ما يرشع يف سجود الصالة
 األوقات املنهي عن الصالة والصواب أن سجود التالوة جيوز يف

 .)٣( ألنه من ذوات األسباب؛فيها
 : معرفة االبتداء والوقف: األدب السادس عشر

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف عىل غري آخرها أن 
يبتدئ من أول الكالم املرتبط بعضه ببعض وأن يقف عىل الكالم املرتبط 

 فإهنا قد تكون يف وسط الكالم املرتبط ؛د باألعشار واألجزاءَّوال يتقي
ِمحصنات من النساءـَْوال [: كاجلزء الذي يف قوله تعاىل َِ ُِّ ُ ََ َ ، ويف قوله )٤( ] ْ

ِوما أبرئ نفيس[: تعاىل ْ َ ُ ِّ ََ ِفام كان جواب قومه[:ويف قوله تعاىل، )٥( ]َُ ِ ْ َ َ ََ ََ َ َ[ )٦( ،
، وابن ماجه، كتاب ٥٧٩الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء ما يقول يف سجود القرآن، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهم ((ًبدال من ) اللهم احطط(، وعنده ١٠٥٣إقامة الصالة، باب سجود القرآن، برقم 
 ،١/١٨٠،وفني من سنن الرتمذي،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذيقما بني املع،))اكتب

 .١/١٧٣ ،وصحيح سنن ابن ماجه
  ،الرشح املمتع: ، وانظر١١/٤٠٧ ،جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، لإلمام عبد العزيز بن باز) ٢(

٤/١٤٤. 
، وجمموع فتاوى ٢/٣١٣ ،، ونيل األوطار للشوكاين٥/٨٢ ،رشح النووي عىل صحيح مسلم) ٣(

 .١١/٢٩١، ابن باز
 .٢٤ : اآلية،سورة النساء) ٤(
 .٥٣ : اآلية،سورة يوسف )٥(
 .٦٥: سورة النمل، االية) ٦(
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١٠٣ 
ِومن يقنت منكن هللا ورسول [: وقوله تعاىل ُِ َ َ ََ َّ َُ ْ ُ َوما  [: ، ويف قوله تعاىل)١( ] ِهْ َ

َأنزلنا عىل قومه من بعده من جند من السامء  َّ َِّ ُ ْ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ  : ، ويف قوله تعاىل)٢( ]َ
ِإليه يرد علم الساعة [ ِ َِ َُّّ ُ َ ُ ْْ َ َوبدا ل [: ، ويف قوله تعاىل)٣( ] ِ َ ُهم سيئاتـََ َ ِّ َ ْ َ ما ُ

ُعملوا ِ َ قال فام[: ، ويف قوله)٤( ] َ َ َ خطبكم أهيا الََ ُّ َ ْ ُ ُ ْ ُمرسلونـَْ َ ْ ، كقوله )٥( ] ُ
ٍواذكروا اهللا يف أيام معدودات [: تعاىل َ ْ َُ َُّ َّ ٍُ َ ِ ْ ُقل أؤنبئكم  [: ، وقوله تعاىل)٦( ] ْ َ ُُ ِّ َ ْ ُ

ْبخري من ذلكم ِّ ُْ ِ َ ٍ َ ؛ فكل هذا وشبهه ينبغي أن ال يبتدأ به وال يوقف )٧( ] ِ
 بكثرة الغافلني له من القراء الذين ال َّعليه؛فإنه متعلق بام قبله، وال يغرتن

يراعون هذه اآلداب، وال يفكرون يف هذه املعاين؛ وليمتثل ما روى 
ال ((: قالtاحلاكم أبو عبد اهللا بإسناده عن الفضيل بن عياض 

َّتستوحش طرق اهلدى لقلة أهلها، وال تغرتن بكثرة اهلالكني، وال يرضك 
قراءة سورة قصرية بكاملها : العلامء؛ وهلذا املعنى قال ))قلة السالكني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١: سورة األحزاب، اآلية) ١(
 .٢٨: سورة يس، اآلية) ٢(
 .٤٧: سورة فصلت، اآلية) ٣(
َوبدا ل [، ٤٨: وسورة الزمر، اآلية: ، قلت٣٣: سورة اجلاثية، اآلية) ٤( َ ُهم سيئات ما كسبوا ـََ َ َ ِّ َ َْ ُ َ ُ [. 
 .٥٧: ، وكذلك احلجر، اآلية٣١: ةسورة الذاريات، اآلي) ٥(
 .٢٠٣: سورة البقرة، اآلية) ٦(
 .١٥: سورة آل عمران، اآلية) ٧(
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١٠٤ 
أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصرية؛ فإنه قد خيفى 

وقد روى ابن أيب داود . االرتباط عىل بعض الناس يف بعض األحوال
كانوا :  قالtبإسناده عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل التابعي املعروف 

 .)١( ))يكرهون أن يقرؤوا بعض اآلية ويرتكوا بعضها
 إلزام النفس باآلداب الجميلة: األدب السابع عشر

 كام ذكرنا، وأن يأخذ نفسه Uفأول ذلك أن خيلص يف طلبه هللا 
بقراءة القرآن يف ليله وهناره، يف الصالة وغريها، وينبغي له أن يكون 
ًحامدا هللا، ولنعمه شاكرا، وله ذاكرا، وعليه متوكال، وبه مستعينا،  ً ً ًً

ًبه معتصام، وللموت ذاكرا، وله مستعدا، وينبغي له أن ًوإليه راغبا، و ً ً
ًيكون خائفا من ذنبه، راجيا عفو ربه، ويكون اخلوف يف صحته أغلب  ً
 عليه، إذ ال يعلم بام خيتم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله 

 : rأقوى يف نفسه حلسن الظن باهللا تعاىل، قال رسول اهللا 
ُال يموتن أحدكم إال وهو حي(( ، أي أنه يرمحه )٢()) سن الظن باهللا تعاىلّ

 .ويغفر له
ًوينبغي له أن يكون عاملا بأهل زمانه، متحفظا من سلطانه، ساعيا يف  ً ً

ً، مقدما بني يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه، ]ونجاته[خالص نفسه، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣ -٩٢التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ص) ١(
 .tمن حديث جابر . ٢٨٧٧مسلم، كتاب اجلنة، باب األمر بحسن الظن باهللا تعاىل، برقم ) ٢(
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١٠٥ 
 .ما استطاعًجماهدا لنفسه يف ذلك 

الورع يف دينه، واستعامل تقوى اهللا :وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده
ينبغي لقارئ القرآن ((:تعاىل ومراقبته فيام أمر به وهناه عنه، وقال ابن مسعود

ُأن يعرف بليله إذا الناس نائمون،وبنهاره إذا الناس مفطرون،وببكائه إذا 
ن، وبخشوعه إذا الناس الناس يضحكون،وبصمته إذا الناس خيوضو

 . )١())خيتالون،وبحزنه إذا الناس يفرحون
ال ينبغي حلامل القرآن أن خيوض مع من ((:وقال عبد اهللا بن عمرو

خيوض،وال جيهل مع من جهل،ولكن يعفو ويصفح حلق القرآن؛ألن يف 
 .)٢())جوفه كالم اهللا تعاىل

ل وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويق
الضحك والكالم يف جمالس القرآن وغريها بام ال فائدة فيه، ويأخذ نفسه 

 .باحللم والوقار
وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكرب واإلعجاب، ويتجاىف 
عن الدنيا وأبنائها إن خاف عىل نفسه الفتنة، ويرتك اجلدال واملراء، 

 .ويأخذ نفسه بالرفق واألدب
ُن يؤمن رشه، ويرجى خريه، ويسلم من رضه، وينبغي له أن يكون مم ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٩٥، والبيهقي يف شعب اإليامن، برقم ٣٠٥/ ٨رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، ) ١(
 .٢١/ ١ذكره القرطبي يف مقدمة تفسريه،) ٢(
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١٠٦ 
َّوأن ال يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه عىل اخلري، ويدله عىل 

 .)١(الصدق ومكارم األخالق، ويزينه وال يشينه
 مدة ختم القرآن: األدب الثامن عشر

ُختم القرآن نعمة عظيمة كربى ملن ابتغى بذلك وجه اهللا تعاىل؛ ألن 
من ((: rالواحد بحسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا؛ لقول النبي قراءة احلرف 

) امل: (، ال أقولًقرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا
 .)٢())حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف

ء حروف القرآن املوجودة يف املصنف يف القراءة َّوقد عد بعض العلام
ثالثامئة ألف حرف وأحد عرش ألف ((: املوجودة، فبلغ عدد حروفه

، فإذا كان عىل كل حرف )٣()))٣١١٢٥١(ًومئتان ومخسون حرفا وحرف 
واحد حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا فكم يكون لتايل القرآن من احلسنات؟ 

ُّأيكم حيب ((:  ألصحابهrقد قال النبي وهذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء و
 كوماوين يف َأن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني

، !يا رسول اهللا نحب ذلك:  فقال أصحابه،))؟ٍغري إثم وال قطيعة رحم
 U يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا أفال((: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٥ -٨٤التذكار يف أفضل األذكار، للقرطبي، : انظر) ١(
، وتقدم خترجيه يف ٢/٣٢١، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٩١٠: الرتمذي، برقم)  ٢(

 .فضل تالوة القرآن الكريم
 .٢٣ أفضل األذكار،لإلمام حممد بن أمحد بن فرح القرطبي األندليس، صالتذكار يف)  ٣(
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، وثالث خري له من ثالث، وأربع خري له من أربع ومن خري له من ناقتني
  .)١())أعدادهن من اإلبل

أهل العلم عىل أن القرآن املوجود بيننا يزيد عىل ُوقد ذكر االتفاق بني 
 .)٢(ستة آالف آية ومئتي آية

وقد ذكر بعض علامء أهل اإلسالم عدد آيات القرآن الكريم يف 
  )٣(أهنا ستة آالف آية ومئتي آية وآية: املصحف املوجود املقروء باأللسنة

 يكون ، فإذا كانت القراءة لكل آية خري من ناقة عظيمة، فكم)٦٢٠١(
ْلتايل القرآن كله من األجر العظيم؟ وال شك أن اإلبل هي محر النعم، 
التي هي أغىل األموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من اجلامل ما 

ًوبلغني أن هناك أيضا ] أي اثنا عرش ألف ألف[يسام باثني عرش مليون 
راءة وق] أي سبعة عرش ألف ألف[من اإلبل ما سيم بسبعة عرش مليون 

آية واحدة خري من واحدة من هذه اإلبل العظيمة وذلك فضل اهللا يؤتيه 
 .من يشاء

ُوقد جاءت األحاديث الصحيحة تبني أكثر وقت خيتم فيه القرآن،  ٍ
  لعبد اهللا بن عمرو rُوأقل وقت خيتم فيه كذلك، فحدد النبي 

َعندما سأله يف كم خيتم القرآن؛ وكان كل ما حدد  ًله وقتا وزمنا قالَّ يا : ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه يف فضل تعلم القرآن وتعليمه٨٠٣: مسلم، برقم)  ١(
، ٦/٥٨٢، وفتح الباري البن حجر، ١٠٠استخراج اجلدال من القرآن الكريم، البن نجم، ص)  ٢(

 .٢٣٢، ١/٢٣١، و١/٣٣٦ومناهل العرفان للزرقاين، 
 .٢٣التذكار بأفضل األذكار، للقرطبي، ص)  ٣(
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إين أطيق أكثر من : رسول اهللا إين أقوى من ذلك، ويف بعض األلفاظ
اقرأ القرآن يف كل ((: ذلك، ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قال له

 حتى قال rإين أطيق أكثر من ذلك، فام زال يراجع النبي : ، قال))شهر
، ))اقرأه يف سبع وال تزد عىل ذلك((: ويف بعض األلفاظ، ))يف ثالث((: له

، ثم ))اقرأ القرآن يف كل شهر((: هذا من ألفاظ البخاري، ويف لفظ ملسلم
يا نبي اهللا إين أطيق أفضل من ذلك، :،قال)) فاقرأه يف عرش((: راجعه فقال

، قال عبد اهللا بن عمرو ))...فاقرأه يف كل سبع وال تزد عىل ذلك((: قال
t: )) بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول اهللاr وذاك أين كربت ،

ُّسني،فكان يقرأ عىل بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي قرأه 
 .)١())يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل

يف كم : rوثبت يف سنن أيب داود أن عبد اهللا بن عمرو سأل النبي 
: ، ثم قال))يف شهر((: ، ثم قال))ًيف أربعني يوما((: يقرأ القرآن؟ قال

يف ((: ، ثم قال))ٍيف عرش((: ، ثم قال))يف مخس عرشة((: ، ثم قال))عرشين((
ال يفقه من قرأ ((: إين أقوى من ذلك؟ قال: ٍ، ويف لفظ أليب داود)٢())سبع

، ١٩٧رقم : ً، يف ثامنية عرش موضعا منها١١٣١: البخاري، برقم: متفق عىل هذه األلفاظ)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ومسلم، برقم ٦١٣٤، ٥٠٥٤ -٥٠٥٢، ١٩٨٠، ١٩٧٨، ١٩٧٧، ١٩٧٦، ١٩٧٥

 .، وتقدم خترجيها يف صيام التطوع)١١٥٩ (-٨٦ورقم ) ١١٥٩ (-٨٣ -)١١٥٩ (-٨١
، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٣٩٥أبو داود، كتاب الصالة، باب حتزيب القرآن، برقم )  ٢(

 .١/٣٨٦أيب داود، 
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 .)١())إقرأه يف ثالث((: ً، ويف لفظ أليب داود أيضا))القرآن يف أقل من ثالث

فهذه الروايات تدل املسلم عىل أنه ال ينبغي له أن يرتك ختم القرآن 
، وال خيتم يف ))شهر((: ًأكثر من أربعني يوما، ويف ألفاظ البخاري ومسلم

ال يفقه من قرأ ((:  قالr، هذا هو األفضل؛ ألن النبي ))أقل من ثالث
ٌ، وكونه خيتم يف كل أسبوع ختمة خري كثري ))رآن يف أقل من ثالثالق

، فإن yٌوثواب عظيم مع التدبر ملا يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة 
، واهللا تعاىل املعني منزل )٢(قوي، وازدادت رغبته ختم يف كل ثالثة أيام

 :  من يشاء من عباده، وقد قال اهللا تعاىلالرغبة للخري يف قلوب
ٌلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ل [ ََ َ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ َمن كان يرجو اهللا واليوم ـََِّ َ ْ َ َْ َ ُْ َ َ

ًاآلخر وذكر اهللا كثريا ِ َِ ََ ََ َوما آتاكم الرسول فخذوه وما  [:،وقال تعاىل)٣( ] َ ُ َّ ُ ََ ُ َُ ُ ُ ََ ُ
ُهناكم عنه فانتهوا َ ْ َُ ُ َ َْ َ [ )٥) (٤( . 

، وصححهام ١٣٩١، ورقم ١٣٩٠أبو داود، كتاب الصالة، باب يف كم يقرأ القرآن، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٨٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

، وصححهام ١٣٩١، ورقم ١٣٩٠م يقرأ القرآن، برقم أبو داود، كتاب الصالة، باب يف ك)  ٢(
 . ١/٣٨٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

 .٢١:  سورة األحزاب، اآلية)  ٣(
 .٧:  سورة احلرش، اآلية)  ٤(
 :وقد ذكر اإلمام النووي رمحه اهللا وغريه من األئمة أن عادة السلف يف ختم القرآن عىل النحو اآليت)  ٥(

 .يف كل شهرين ختمةكان بعضهم خيتم  -١
 .والبعض يف كل شهر ختمة -٢
 .والبعض يف عرش ليال ختمة -٣

= 
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 .  )١(أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا: tوقد ثبت عن أنس بن مالك 

# # # 
 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وعن بعضهم يف كل ثامن -٤
 .ٍوعن األكثرين يف كل سبع ليال -٥
 .وبعضهم يف كل ستة -٦
 .وعن بعضهم يف كل مخس -٧
 .وعن بعضهم يف كل أربع -٨
 .وعن بعضهم يف كل ثالث ليال ختمة -٩
 .وعن بعضهم يف كل ليلتني -١٠
 .وليلة ختمةوختم بعضهم يف كل يوم  -١١
 .ومنهم من كان خيتم يف كل يوم وليلة ختمتني -١٢
 .ًومنهم من كان خيتم يف كل يوم وليلة ثالثا -١٣
ًوختم بعضهم ثامن ختامت أربعا بالليل وأربعا بالنهار، ثم ذكر رمحه اهللا أمثلة من أسامء  -١٤ ً ِ

. من يفعل ذلك من الصحابة أو التابعني أو من بعدهم يف كل نوع من هذه األنواع
قلت واألفضل أن ال خيتم القرآن ]. ٥٠ -٤٦التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي ص[

 .يف أقل من ثالثة أيام كم تقدم
روى ابن أيب داود بإسنادين صحيحني عن قتادة التابعي اجلليل، صاحب ((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا)  ١(

وروى بأسانيده : ، قال))أهله ودعا إذا ختم القرآن مجع tكان أنس بن مالك ((: ، قالtأنس 
ْأرسل إيل جماهد، وعبدة بن لبابة فقاال: الصحيحة عن احلكم بن عتيبة التابعي اجلليل، قال َ إنا أرسلنا : ّ

بعض الروايات الصحيحة إليك؛ ألنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن، ويف 
كانوا جيتمعون : الرمحة تنزل عند خامتة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن جماهد، قال: أنه كان يقال

 ].١٢٦التبيان يف آداب محلة القرآن ص. [))عند ختم القرآن، ويقولون تنزل الرمحة
بن باز رمحه اهللا يذكر فينبغي أن ال ينكر عىل من فعل ذلك بعد هذه اآلثار،وقد سمعت شيخنا ا:قلت

 . وبعض السلف،وذكر أنه ال بأس بذلكtأن ذلك ثبت عن أنس 
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حامل القرآن ينبغي له أن يستعمل تقوى اهللا يف الرس والعالنية، 
ًمطعمه ومرشبه وملبسه ومسكنه، بصريا بزمانه باستعامل الورع يف 

ًوفساد أهله، فهو حيذرهم عىل دينه، مقبال عىل شأنه، مهموما بإصالح ما  ً
ٍفسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكالمه ، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى  ً ًَّ َّ
ًالكالم صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل  ً

ال يعنيه، خياف من لسانه أشد مما خياف عدوه، حيبس لسانه اخلوض فيام 
كحبسه لعدوه؛ ليأمن رشه ورش عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه 
َّالناس لسوء عاقبة الضحك، إن رس بيشء مما يوافق احلق تبسم، يكره  ُ
ًاملزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه، طيب الكالم،  ً

ام فيه، فكيف بام ليس فيه؟ حيذر نفسه أن تغلبه عىل ما ال يمدح نفسه ب
ًهتوى مما يسخط مواله، ال يغتاب أحدا، وال حيقر أحدا، وال يسب  ً
ُأحدا، وال يشمت بمصيبته، وال يبغي عىل أحد، وال حيسده، وال ييسء  َ ْ َ ً
ٍالظن بأحد إال ملن يستحق، حيسد بعلم، ويظن بعلم، ويتكلم بام يف  ٍ

ٍب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، وقد جعل اإلنسان من عي ٍ
ًالقرآن والسنة والفقه دليله إىل كل خلق حسن مجيل، حافظا جلميع 
ٍجوارحه عام هني عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، جيتهد 
َليسلم الناس من لسانه ويده، ال جيهل؛ فإن جهل عليه حلم، ال يظلم،  ِ َ َُ ِ

َوإن ظلم عفا، ال ِ َ يبغي، وإن بغي عليه صرب، يكظم غيظه لرييض ربه ُ ِ ُ
ويغيظ عدوه، متواضع يف نفسه، إذا قيل له احلق قبله من صغري أو كبري، 
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ًيطلب الرفعة من اهللا، ال من املخلوقني، ماقتا للكرب، خائفا عىل نفسه  ً
منه، ال يتآكل بالقرآن، وال حيب أن يقيض به احلوائج، وال يسعى به إىل 

مللوك، وال جيالس به األغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا أبناء ا
الكثري بال فقه وال بصرية، كسب هو القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس 
ِّاللني الفاخر، لبس هو من احلالل ما يسرت به عورته، إن وسع عليه  ُِّ
َوسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، وحيذر عىل نفسه  ِ ْ ُ
َّمن الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، 
ويرشب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، وجيامع أهله بعلم، ويصطحب 
ِّاإلخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم  ُ

فيخفض هلام جناحه، : َّبعلم، وجياور جاره بعلم، يلزم نفسه بر والديه
وخيفض لصوهتام صوته، ويبذل هلام ماله، وينظر إليهام بعني الوقار 
والرمحة، يدعو هلام بالبقاء ، ويشكر هلام عند الكرب، ال يضجر هبام، وال 
حيقرمها، إن استعانا به عىل طاعة أعاهنام، وإن استعانا به عىل معصية مل 

جعا عن يعنهام عليها، ورفق هبام يف معصيته إيامها بحسن األدب؛ لري
قبيح ما أرادا مما ال حيسن هبام فعله، يصل الرحم، ويكره القطيعة، من 
قطعه مل يقطعه، ومن عىص اهللا فيه أطاع اهللا فيه، يصحب املؤمنني بعلم، 
َّوجيالسهم بعلم، من صحبه، نفعه حسن املجالسة ملن جالس، إن علم 

ِّغريه رفق به، ال يعنِّف من أخطأ وال خيجله، رفيق يف أم وره، صبور عىل ُ
ًتعليم اخلري، يأنس به املتعلم، ويفرح به املجالس، جمالسته تفيد خريا، 
مؤدب ملن جالسه بأدب القرآن والسنة، وإذا أصيب بمصيبة، فالقرآن 
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ِّوالسنة له مؤدبان ؛ حيزن بعلم، ويبكي بعلم، ويصرب بعلم، يتطهر بعلم، 

م، وحيج بعلم، ويصيل بعلم، ويزكي بعلم ويتصدق بعلم، ويصوم بعل
وجياهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، وينبسط يف األمور بعلم، 
ِّوينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن؛ ليؤدب به  ََّ ُ ُ
نفسه، ال يرىض من نفسه أن يؤدي ما فرض اهللا عليه بجهل، قد جعل 

 .العلم والفقه دليله إىل كل خري
: ور فهم وعقل، مهته إيقاع الفهم ملا ألزمه اهللاإذا درس القرآن فبحض

من اتباع ما أمر، واالنتهاء عام هنى، ليس مهته متى أختم السورة؟ مهته متى 
أستغني باهللا عن غريه؟ متى أكون من املتقني؟ متى أكون من املحسنني؟ 
متى أكون من املتوكلني؟ متى أكون من اخلاشعني؟ متى أكون من 

ن من الصادقني؟ متى أكون من اخلائفني؟ متى أكون الصابرين؟ متى أكو
من الراجني؟ متى أزهد يف الدنيا؟ متى أرغب يف اآلخرة متى أتوب من 
الذنوب؟ متى أعرف النعم املتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن اهللا 
اخلطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفيس عىل ما هتوى؟ متى أجاهد يف 

د؟ متى أحفظ لساين؟ متى أغض طريف؟ متى أحفظ فرجي؟ اهللا حق اجلها
متى أستحي من اهللا حق احلياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد 
من أمري؟ متى أحاسب نفيس؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن 
اهللا راضيا؟ متى أكون باهللا واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى 

ه مشتغال؟ متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما أكون بذكره عن ذكر غري
أبغض؟ متى أنصح هللا؟ متى أخلص له عميل؟ متى أقرص أميل؟ متى 
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أتأهب ليوم مويت وقد غيب عني أجيل؟ متى أعمر قربي، متى أفكر يف 
املوقف وشدته؟ متى أفكر يف خلويت مع ريب؟ متى أفكر يف املنقلب؟ متى 

اقل إذا تال القرآن استعرض القرآن، فاملؤمن الع. أحذر مما حذرين منه ريب
َّفكان كاملرآة، يرى هبا ما حسن من فعله، وما قبح منه، فام حذره مواله 
َّحذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مواله رغب فيه ورجاه،  َّ ََ ِ
فمن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة، فقد تاله حق تالوته، 

ًان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن ورعاه حق رعايته، وك ً ً ً
كان هذا وصفه، نفع نفسه ونفع أهله، وعاد عىل والديه، وعىل ولده كل 

 .)١(خري يف الدنيا ويف اآلخرة
 

# # # 
 

أخالق محلة القرآن، للحافظ أيب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري املتوىف، : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠ -٣٦هـ، ص ٣٦٠
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ً حافظامن قرأ القرآن للدنيا وألبناء الدنيا، فإن من أخالقه أن يكون 
 عىل غريه، قد ًاِّ يف نفسه، متكربًامِّحلدوده، متعظًعاِّحلروف القرآن، مضي

م أبناء ِّعظُ ي،اختذ القرآن بضاعة، يتآكل به األغنياء، ويستقيض به احلوائج
م َّ يف دنياه، وإن علًم الغني رفق به طمعاَّالدنيا وحيقر الفقراء، إن عل

ه يطمع فيها، يستخدم به الفقراء، ويتيه فه؛ ألنه ال دنيا لالفقري زجره وعنَّ
 ِّبه عىل األغنياء، إن كان حسن الصوت، أحب أن يقرأ للملوك، ويصيل

 يف دنياهم، وإن سأله الفقراء الصالة هبم، ثقل ذلك عليه؛ ًهبم؛ طمعا
لقلة الدنيا يف أيدهيم، إنام طلبه الدنيا حيث كانت، ربض عندها، يفخر 

 عىل من دونه يف احلفظ بفضل ما معه من عىل الناس بالقرآن، وحيتج
ب من القراءات، التي لو عقل لعلم أنه ائالقراءات، وزيادة املعرفة بالغر

، كثري الكالم بغري متييز، يعيب ًاِّ متكربً فرتاه تائها،جيب عليه أن ال يقرأ هبا
ً كل من مل حيفظ كحفظه، ومن علم أنه حيفظ كحفظه طلب عيبه متكربا

 يف تعليمه لغريه، ليس للخشوع يف قلبه موضع، كثري ًعاظاميف جلسته، مت
الضحك واخلوض فيام ال يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 
جالسه، هو إىل استامع حديث جليسه أصغى منه إىل استامع من جيب 

، ال Uعليه أن يستمع له، فهو إىل كالم الناس أشهى منه إىل كالم الرب 
آن وال يبكي، وال حيزن، وال يأخذ نفسه بالفكر خيشع عند استامع القر

فيام يتىل عليه، وقد ندب إىل ذلك،راغب يف الدنيا وما قرب منها، هلا 
 يف َّرصَقُأهل القرآن ال ي: رجل يف حقه،قالَّيغضب ويرىض،إن قرص
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 حوائجهم، يستقيض من الناس حق نفسه، َقىضُحقوقهم، وأهل القرآن ت

 عليها، يغضب عىل غريه، زعم هللا، وال وال يستقيض من نفسه ما هللا
يغضب عىل نفسه هللا ال يبايل من أين اكتسب، من حرام أو من حالل، قد 
عظمت الدنيا يف قلبه، إن فاته منها يشء ال حيل له أخذه، حزن عىل فوته 

 غافل ٍال يتأدب بأدب القرآن، وال يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، اله
ته حفظ احلروف، إن أخطأ يف حرف ساءه ذلك؛ عام يتلو أو يتىل عليه، مه

ً لئال ينقص جاهه عند املخلوقني، فتنقص رتبته عندهم، فرتاه حمزونا
 بذلك،وما قد ضيعه فيام بينه وبني اهللا مما أمر به القرآن أو هنى ًمغموما

 به،أخالقه يف كثري من أموره أخالق اجلهال، الذين ال ٍعنه،غري مكرتث
 Uسه بالعمل بام أوجب عليه القرآن إذ سمع اهللا يعلمون، ال يأخذ نف

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا  [ :قال َ ْ ُ ُ ُ ََ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ، فكان من )١( ]ُ
 rالواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم ملعرفة ما هنى عنه الرسول 

نه وبني اهللا فينتهي عنه، قليل النظر يف العلم الذي هو واجب عليه فيام بي
U ،كثري النظر يف العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك ،

قليل املعرفة باحلالل واحلرام الذي ندبه اهللا إليه، ثم رسوله ليأخذ احلالل 
بعلم،ويرتك احلرام بعلم، ال يرغب بمعرفة علم النعم،وال يف علم شكر 

، وتزين عند السامعني منه، املنعم،تالوته للقرآن تدل عىل كربه يف نفسه
 ليس له خشوع، فيظهر عىل جوارحه، إذا درس القرآن، أو درسه عليه

 .٧: سورة احلرش، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مهته متى يقطع، ليس مهته متى يفهم، ال يتفكر عند التالوة ،غريه
برضوب أمثال القرآن، وال يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا 

يعرف بكثرة الدرس، املخلوقني، وال يبايل بسخط رب العاملني، حيب أن 
ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح 
بمدح الباطل،وأعامله أعامل أهل اجلهل، يتبع هواه فيام حتب نفسه،غري 

ه القرآن عنه، إن كان ممن يقرئ، غضب عىل من قرأ عىل زجرح ملا ِّمتصف
 ذلك، وإن ذكر  إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصالح كره،غريه

عنده بمكروه رسه ذلك، يسخر بمن دونه، وهيمز بمن فوقه يتتبع عيوب 
أهل القرآن؛ ليضع منهم، ويرفع من نفسه،يتمنى أن خيطئ غريه ويكون 

 ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مواله الكريم، ،هو املصيب
قد ن أظهر عىل نفسه شعار الصاحلني بتالوة القرآن، وأوأعظم من ذلك، 

ضيع يف الباطن ما جيب هللا، وركب ما هناه عنه مواله، كل ذلك بحب 
الرياسة وامليل إىل الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن، واإلشارة إليه 
باألصابع، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها، فسأله أن خيتم عليه 

عليه سارع إليه ورس بذلك، وإن مرض الفقري املستور، فسأله أن خيتم 
ثقل ذلك عليه حيفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثري من 
أحكامه، أخالقه أخالق اجلهال، إن أكل فبغري علم، وإن رشب فبغري 
علم، وإن لبس فبغري علم، وإن جامع أهله فبغري علم، وإن نام فبغري 

 أو زارهم، أو سلم عليهم، أو استأذن عليهم، ًعلم، وإن صحب أقواما
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ً ، وغريه ممن حيفظ جزءاٍ أو سنةٍلك جيري بغري علم من كتابفجميع ذ

 ،من القرآن مطالب لنفسه بام أوجب اهللا عليه من علم أداء فرائضه
 بن قال حممد،واجتناب حمارمه،وإن كان ال يؤبه له وال يشار إليه باألصابع

فمن كانت هذه أخالقه صار فتنة لكل مفتون؛ ألنه إذا عمل (( :احلسني
: ق التي ال حتسن بمثله،اقتدى به اجلهال، فإذا عيب اجلاهل، قالباألخال

 ومن كانت هذه ،فالن احلامل لكتاب اهللا فعل هذا، فنحن أوىل أن نفعله
حاله، فقد تعرض لعظيم، وثبتت عليه احلجة، وال عذر له إال أن يتوب، 

 من قبيح هذه األخالق؛نصيحة مني ألهل ُنتَّوإنام حداين عىل ما بي
قوا باألخالق الرشيفة، ويتجانبوا األخالق الدنيئة، واهللا َّن ليتخلالقرآ

 .)١(يوفقنا وإياهم للرشاد
 

# # # 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦ -٤٣أخالق محلة القرآن، لآلجري، : انظر) ١(
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ِّأول ما ينبغي ملعلم القرآن أن يقصد بتعليمه رىض اهللا تعاىل يرجو : َّ
 .ثوابه، وخيشى عقابه

ً غرضا من أغراض الدنيا، أو رصف أن ال يقصد بتعليمه: وينبغي له
 .وجوه الناس إليه، أو نحو ذلك

ينبغي ملن علمه اهللا كتابه، فأحب أن جيلس يف املسجد، أو يف غريه من 
خريكم من «: rاألماكن الطاهرة، يقرئ القرآن هللا، يغتنم قول النبي 

أن يستعمل من األخالق الرشيفة ما ، فينبغي له )١(»تعلم القرآن وعلمه
يدل عىل فضله وصدقه، وهو أن يتواضع يف نفسه إذا جلس يف جملسه، 

 .وال يتعاظم يف نفسه، واألفضل أن يستقبل القبلة يف جملسه
ًويتواضع ملن يلقنه القرآن، ويقبل عليه إقباال مجيال ً َِّ ُ. 

 إذا كان وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح ملثله،
يتلقن عليه الصغري والكبري واحلدث، والغني والفقري، فينبغي له أن يويف 

فال : كل ذي حق حقه، ويعتقد اإلنصاف إن كان يريد اهللا بتلقينه القرآن
ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقري، فإن فعل هذا فقد جار يف فعله، 

فسه التواضع للغني فحكمه أن يعدل بينهام، ثم ينبغي له أن حيذر عىل ن
ًوالتكرب عىل الفقري، بل يكون متواضعا للفقري، مقربا ملجلسه متعطفا  ً ً

 .عليه، يتحبب إىل اهللا بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه يف فضل تعلم القرآن٥٠٢٨، ٥٠٢٧بخاري، برقم ال) ١(
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َواصرب نفسك مع الذين  [ :rوقد قال اهللا تعاىل للنبي الكريم حممد  َ ْ َِ َّ َ ََ ْ َ ْ ِ

َيدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون وجهه وال َ ُ ْ َ َ َ َُ َ َُ َ ِْ ُِ ُ َّ َ َِّ ِ ِْ ُ تعد عيناك عنهم تريد َْ ُ ْ َ ُ َِ ْ ُْ َ َ َْ
َزينة ال َ َحياة الدنياـِْ َْ ُّ ِ  rأحق الناس باستعامل هذا بعد رسول اهللا و ،)١( ] َ

  .Uأهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به اهللا 
رئ عليه أن حيسن االستامع إىل من يقرأ عليه، ُن إذا قِّقَلُ ملن يينبغيو

ث وال غريه، فباحلري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وال يشتغل عنه بحدي
، ويتدبر ما يسمع من غريه، وربام كان سامعه ًوكذلك ينتفع هو أيضا

  :Uللقرآن من غريه له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتناول قول اهللا 
ِوإذا قر [ ُ َ ِ ُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحوَئَ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ُِ َِ  فإذا مل ،)٢( ] نُ

يتحدث مع غريه وأنصت إليه أدركته الرمحة من اهللا، وكان أنفع للقارئ 
 .عليه

فه وأن عنُِّوينبغي ملن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط، أن ال ي
 .يرفق به، وال جيفو عليه، ويصرب عليه

ينبغي ملن كان يقرئ و ،فمن كانت هذه أخالقه انتفع به من يقرأ عليه
آن هللا أن يصون نفسه عن استقضاء احلوائج ممن يقرأ عليه القرآن،وأن القر

 له إذا عرضت له حاجة فضلاألال يستخدمه وال يكلفه حاجة يقوم هبا،و
 أن يقىض له به احلوائج،فإن نأن يكلفها ملن ال يقرأ عليه ويصون القرآن ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨: سورة الكهف، اآلية) ١(
 .٢٠٤: سورة األعراف، اآلية) ٢(
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نه عرضت له حاجة سأل مواله الكريم قضاءها،فإذا ابتدأه أحد من إخوا

من غري مسألة منه فقضاها،شكر اهللا؛إذ صانه عن املسألة والتذلل ألهل 
ل اهللا له قضاءها،ثم يشكر من أجرى ذلك عىل يديه؛فإن هذا ّالدنيا،وإذ سه
 .واجب عليه

 لئال يبطل سعيهم، إن هم طلبوا به ؛ نصيحة ألهل القرآنههذو
 يف ًعارشف الدنيا حرموا رشف اآلخرة، إذ يتلونه ألهل الدنيا طم

دنياهم، أعاذ اهللا محلة القرآن من ذلك، فينبغي ملن جيلس يقرئ املسلمني 
، يستغني بالقرآن عن كل Uأن يتأدب بأدب القرآن يقتيض ثوابه من اهللا 
 .)١( عند اهللاًأحد من اخللق،متواضع يف نفسه ليكون رفيعا

 وحيذر كل احلذر من قصده الكثرة بكثرة املشتغلني عليه، واملختلفني
 .إليه

ُوحيذر من كراهيته قراءة أصحابه عىل غريه، ممن ينتفع به، وهذه  ِ ِ
ِّمصيبة ابتيل هبا بعض املعلمني اجلاهلني، وهي تدل عىل سوء النية، وعىل  َُ

 .عدم إرادته بتعليمه وجه اهللا تعاىل
وينبغي أن يتخلق باملحاسن التي وردت ف يالرشع واخلصال 

َّاحلميدة، والشيم املرضية ِّ. 
وينبغي أن يالزم ذكر اهللا تعاىل يف الصباح، واملساء، واألحوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٦-٥٥أخالق محلة القرآن لآلجري، : انظر) ١(
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١٢٢ 
ً، ويذكر اهللا ذكرا كثرياrواألوقات التي جاءت عن النبي  ً 

ِّوينبغي له أن يراقب اهللا تعاىل يف رسه وعالنيته، ويرفق بمن يقرأ 
ًعليه، ويبذل النصيحة له، ويذكر له فضيلة ذلك؛ ليكون سببا يف نشاطه، 

ِّحيب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويؤدب املتعلم عىل وحيب له ما  ِّ
ِّالتدرج باآلداب املرضية، ويكون حريصا عىل تعليمه، ويقدم يف تعليم  ً َّ ّ

َّاألول، فاألول، وال يمتنع من تعليم أحد لكونه : املتعلمني إذا ازدمحوا َّ
 .غري صحيح النية
عبث، وعينيه عن أن يصون يديه يف حال تعليمه عن ال: وينبغي له

 .)١(ًتفريق نظرمها من غري حاجة، وأن يكون جملسه واسعا
ٍوصىل اهللا عىل نبينا حممد، وعىل آله، وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسان  ّ ّ

ًإىل يوم الدين، وسلم تسليام كثريا ً َّ. 
# # # 

 

 .٤٢ -٣٥التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ص : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٢٣ 


   
 ٥٠............................البقرة، من قرأمها يف ليلة كفتاهاآليتان من آخر سورة  -١
 ٨٤.......ِأين كنت؟،: ُ ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقالrُأبطأت عىل عهد رسول اهللا  -٢
 ٩٠...............يا ويله: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول -٣
 ٩٣.........................................................اسجد فأنت إمامنا فيها -٤
 ٩٠...............................................................أرأيت لو قعد هلا -٥
 ٧٣...........................يت حتى تطهريافعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالب -٦
َّأفال أكون عبدا شكورا؛ لقد نزلت عيل الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها -٧ ً ً.....٢٠ 
 ١٠٦، ٣٩ خري له من ناقتنيUأفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا  -٨
 ١٠٧.......................................................اقرأ القرآن يف كل شهر -٩

 ٤٩.....تيان يوم القيامة، كأهنام غاممتانالبقرة وآل عمران؛ فإهنام تأ: اقرؤوا الزهراوين -١٠
 ٦٨... ، من قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة القدحUاقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه اهللا  -١١
 ٧٠........................................وال جتفوا عنه، اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه -١٢
 ٣٤.................ًاقرؤوا القرآن؛فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين -١٣
ٌاقرؤوا فكل حسن، وسيج -١٤ َّيء أقوام يقيمونه كام يقام القدح يتعجلونه وال يتأجلونهَ ُ ُ ٌ٦٩ 
ًأال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم عىل بعض يف القراءة -١٥ ََّّ َّ ٍ ُ٨٥ 
َأمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط -١٦ ُ ُ:........................................٥٩ 
ُيا أهيا الذين آمنوا استجيبو [: أمل يقل اهللا -١٧ َِ َ ُْ َ َْ َِّ َ ُّ ُا هللا وللرسول إذا دعاكمَ َ َ ََ ِْ ِ ُ َّ ِ [..............٤٦ 
 ٥٠......................................................ٌأما إنه صدقك هو كذوب -١٨
 ٥٨............................. أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالةrأمرين رسول اهللا  -١٩
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١٢٤ 
 ٧١.....................................................أنا أغنى الرشكاء عن الرشك -٢٠
ٍّ يف سفرة سافروها،حتى نزلوا عىل حي من أحياء العربrانطلق نفر من أصحاب النبي  -٢١ ٍ٤٧ 
 ٤٨..........................................اب اهللاًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كت -٢٢
 ٣٩.............................................إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه -٢٣
 ٧٤......................................ِّإن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك -٢٤
َقل هو اهللا أحد [ يقرأ من السحر rًأن رجال قام يف زمن النبي  -٢٥ َ َُ ْ ُ [................٥٧ 
 ٥٧.............. كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات، وينفث،rأن رسول اهللا  -٢٦
ِلرجل حتى غفر له، وهي سورة تباركإن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت  -٢٧ ُ....٥٥ 
 ١٤............ُإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن ريض أن يطاع فيام سوى ذلك -٢٨
 ٧٣........َّإن العبد إذا تسوك ثم قام يصيل قام امللك خلفه فيستمع لقراءته، فيدنو منه -٢٩
 ٩٢. نزل فسجد قرأ يوم اجلمعة عىل املنرب بسورة النحل حتى إذا جاء السجدةtأن عمر بن اخلطاب  -٣٠
ًإن فالنا يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال -٣١  ٨٣.......................ذلك منكوس القلب: ً
 ١٩.................................................. أمرين أن أقرأ عليكUإن اهللا  -٣٢
 ٥١.......................ًإن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق السموات واألرض بألفي عام -٣٣
 ٩١.......................................إن اهللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء -٣٤
 ٤٥.................................ًإن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين -٣٥
 ٨٨................................ لكل يشء سيد، وإن سيد املجالس قبالة القبلةإن -٣٦
 ٤٣..........................................................َّإن هللا أهلني من الناس -٣٧
 ٤٣....َّإن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه -٣٨
 ٨٥...ًإن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه خيشى اهللا -٣٩
َّالقرآن رسائل من رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل، ويتفقدوهنا يف النهارَّإن من كان قبلكم رأوا  -٤٠ َّ.٢٧ 
للن كثريا من الناس [:  يف إبراهيمU تال قول اهللا rأن النبي  -٤١ ْ ِرب إهنن أض َّ ََ َ َّ َّ ِِّّ ُ ًَ ِ ْ َ َ ِ [....٢٠ 
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١٢٥ 
 ٩١................ كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معهrأن النبي  -٤٢
ٌإن هذا القرأن شافع م -٤٣ ٌشفع،من جعله أمامه قاده إىل اجلنة،ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النارِ  ٦٣ح.ّ
َّن هذا القرآن مشفع وماحل مصدقإ -٤٤ ٌ ٌَّ............................................٦٣ 
 ٩٤...................................................إنام السجدة عىل من استمعها -٤٥
ِإنام مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل املعقلة -٤٦ َ َّ َُ.............................٦٤ 
 ٢٢ن القرآن ويبكون، فجعلوا يقرؤوtُأنه قدم أناس من أهل اليمن عىل أيب بكر الصديق  -٤٧
 ١٠٩.........................................أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا -٤٨
 ٧٧....................:َّأنه كان يف سفر فصىل العشاء اآلخرة فقرأ يف إحدى الركعتني -٤٩
 ٥٢...أنه كان له جرين متر فكان جيده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغالم املحتلم -٥٠
 ٥٢.........................ٌأنه كان له سهوة فيها متر، فكانت جتيء الغول فتأخذ منه -٥١
ِبسم اهللا الرمحـَن الرحيم [  rأهنا ذكرت قراءة رسول اهللا  -٥٢ َّ َّ ِْ ْ ِ ِ [.....................٧٩ 
 ٦١........ عرش آيات مل يتجاوزوها حتى يتعلموهاrَّأهنم كانوا إذا تعلموا من النبي  -٥٣
 ١٩.................................................إين أشتهي أن أسمعه من غريي -٥٤
 ٨٤..................ُإين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليل -٥٥
 ١٤............................................................Uأوىص بكتاب اهللا  -٥٦
 ١٥........................................ِّأوصيك بتقوى اهللا؛ فإنه رأس األمر كله -٥٧
ِوالنجم [أول سورة أنزلت فيها سجدة  -٥٨ ْ  ٩١ وسجد من خلفهr، فسجد رسول اهللا ] ََّ
ٍأحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثالث خلفات -٥٩ َِ َِ َ ْ ُ ُ َ ُّ ُ.........................٣٦ 
 ٥٧......................................أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن؟ -٦٠
َأيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل -٦١  ١٠٥، ٣٩...................................ُ بطحانُّ
َنسيت آية كيت وكيت؛ بل نيس: بئسام ألحدهم أن يقول -٦٢ ِّ ُ.........................٦٤ 
َنسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نيس: بئسام للرجل أن يقول -٦٣ ِّ ُ٦٤ 
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 ٧٩....ُّبت مع عبد اهللا بن مسعود، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل يف مسجد حيه -٦٤
 ٥٩... بني اجلحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة،rبينا أنا أسري مع رسول اهللا  -٦٥
ًتعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها -٦٦ ُّ.........٦٤ 
 ٥٣....ُإذا قرأهتا غدوة أجرت منا: نعم، قال: تقرأ آية الكريس من سورة البقرة ؟ قال -٦٧
ْتقرب إىل اهللا ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بيشء  -٦٨  ٢٧..........ّأحب إليه من كالمهَّ
 ٥٤....................................................ّتلك السكينة تنزلت للقرآن -٦٩
 ٥٤ح............................................... تلك املالئكة كانت تستمع لك -٧٠
ٍثالث آيات يقرأ هبن أحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام سامن -٧١ ٍ ِ َّ ُ.....٣٦ 
 ٨٥.................اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة، واملرس بالقرآن كاملرس بالصدقة -٧٢
 ٦٩.......ألمحر، وفيكم األبيض، وفيكم األسوداحلمد هللا، كتاب اهللا واحد، وفيكم ا -٧٣
 ٦٨............ُ،ونحن نقرأ القرآن وفينا األعرايب والعجميrخرج علينا رسول اهللا  -٧٤
ِّ يصيل لناrخرجنا يف ليلة مطرية وظلمة شديدة نطلب رسول اهللا  -٧٥ ُ................٥٨ 
 ١١٨، ٣٩..........................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه -٧٦
 ٢٢......................رأيت ابن عباس وحتت عينيه مثل الرشاك البايل من الدموع -٧٧
 ٨٠... يقرأ وهو عىل ناقته أو مجله، وهي تسري به وهو يقرأ سورة الفتحrرأيت النبي  -٧٨
ِّ يوم فتح مكة عىل ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجعrرأيت رسول اهللا  -٧٩ ُ.....٨٨، ٧٩ 
 ٨٤، ٧٦...................................................ّزينوا بالقرآن بأصواتكم -٨٠
 ٩١....، وسجد معه املسلمون، واملرشكون، واجلن، واإلنس]بالنجم [rسجد النبي  -٨١
َوشق سمعه وبرصه،] َّوصوره[وجهي للذي خلقه سجد  -٨٢ َ َّ......................١٠٠ 
ْإذا السامء انشقت[ يف rسجدنا مع النبي  -٨٣ َّ ََ ُ َ َّ َاقرأ باسم ربك [ و ،]ِ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ [..............٩٢ 
 ٢١...........................................ُّ يقرأ يف املغرب بالطورrسمعت النبي  -٨٤
ُوالتني والزيتون [:  يقرأrسمعت رسول اهللا  -٨٥ َّ ِّْ َ  ٧٧....................... يف العشاء] َِ
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١٢٧ 
 ٥٥.........................................عة من عذاب القربسورة تبارك هي املان -٨٦
 ٢٦............................هود، والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون: َّشيبتني -٨٧
 ٥٢..........................................................صدقت وهي كذوب -٨٨
 ٩٩.......................................................صلوا كام رأيتموين أصيل -٨٩
 ٨٢، ٢٥..........يركع عند املائة:  ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلتrصليت مع النبي  -٩٠
 ٣٥.........................................الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة -٩١
ٌ فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السامءعليك بتالوة القرآن وذكر اهللا؛ -٩٢ ٌ.......١٥ 
 ٢٢..  أنه صىل باجلامعة صالة الصبح، فقرأ سورة يوسفtعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -٩٣
ْال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت [: Uفأنزل اهللا  -٩٤ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ً َُ ََ ََِّ َّ َِ ْ َ ُ َ[.٥١ 
 ١٠١....جدة ثم سجد، فسمعته يقول يف سجوده مثل ما أخربه قرأ سrفرأيت النبي  -٩٥
 ٥٦ح............................................... فهي املانعة متنع من عذاب القرب -٩٦
 ١٠٧...............................................................ًيف أربعني يوما -٩٧
 ١٩............................................َّاقرأ عيل القرآن: rقال يل رسول اهللا  -٩٨
 ٥١..................................................................قد فعلت:قال -٩٩

 ٥١......................................................................نعم : قال -١٠٠
 ٢١...............................................ِّ بآية حتى أصبح يرددهاrقام النبي  -١٠١
 ٢٦.......................................................َّقد شيبتني هود وأخواهتا -١٠٢
 ٩١..............جم بمكة فسجد هبا فام بقي أحد من القوم إال سجد النrقرأ النبي  -١٠٣
ِوالنجم [ rقرأت عىل النبي  -١٠٤ ْ  ٩٢................................. فلم يسجد فيها] ََّ
 ٤٧......... فإذا قال العبد،قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل -١٠٥
ُّ ليلة فقرأ سورة البقرة، ال يمر بآية رمحة إال وقف فسألrقمت مع رسول اهللا  -١٠٦ ُ َ....٢٦ 
َقل هو اهللا أحد [ىل رسية، وكان يقرأ ًكان أمريا ع -١٠٧ َ َُ ْ  ٥٧ح..........  وخيتم هبا صالته] ُ
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١٢٨ 
 ١٠٩ح............................  إذا ختم القرآن مجع أهله ودعاtكان أنس بن مالك  -١٠٨
 ٥٤........كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنني فتغشاه سحابة -١٠٩
 ٥٩.. يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان، حتى نزلت املعوذتان فلام نزلتاrكان رسول اهللا  -١١٠
َّ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كرب وسجد وسجدنا معهrكان رسول اهللا  -١١١ َّ...٩٩ 
ً يقرئنا القرآن عىل كل حال ما مل يكن جنباrكان رسول اهللا  -١١٢ ُ......................٧٢ 
 ١٠٠........ًيقول يف السجدة مرارا[ يقول يف سجود القرآن بالليل rكان رسول اهللا  -١١٣
 ٦٢..........رأى أحد منكم رؤياهل : يكثر أن يقول ألصحابه... rكان رسول اهللا  -١١٤
 ٥٧................... إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ثم نفث فيهامrكان النبي  -١١٥
 ٦٥........رمحه اهللا لقد أذكرين آية:  يستمع قراءة رجل يف املسجد، فقالrكان النبي  -١١٦
 ٩٣، ٩١........... يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معهrكان النبي  -١١٧
 ٨١................................. كل ركعة يقرأهن اثنتني اثنتني يفrكان النبي  -١١٨
 ٨٨................................كان يتكئ يف حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن -١١٩
 ٧٢...........كان خيرج من اخلالء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه -١٢٠
ِبسم اهللا الرمحـَن [: ثم قرأ: ُّ كان يمد مدا -١٢١ ْ َّ ِْ ِ الرحيمِ َّ [.........................٧٨ 
 ٨٧.............................قد كان ربام أرس، وربام جهر: كل ذلك قد كان يفعل -١٢٢
 ٧٩ح...... ِّ وهو يقرأ وأنا نائمة عىل فرايش يرجع القرآنrوت النبي كنت أسمع ص -١٢٣
ًقائام، وقاعدا،: كيف تقرأ القرآن؟ قال -١٢٤ ً........................................٨٩، ٦٦ 
َّألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد -١٢٥ َ ِّ.............٤٦ 
 ٤٩....ُال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة -١٢٦
 ٣٧......رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار:  اثنتنيّد إال يفال حس -١٢٧
 ٤٧...............................................ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب -١٢٨
 ١٠٨........................................ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث -١٢٩
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١٢٩ 
 ٤٠................َّ إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحةUال يقعد قوم يذكرون اهللا  -١٣٠
 ٧٢.......................................................ال يمس القرآن إال طاهر -١٣١
ُ أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا تعاىلال يموتن -١٣٢ ّ.............................١٠٣ 
َّلقد أنزل عيل الليلة سورة هلي أحب إيل مما طلعت عليه الشمس -١٣٣ َُّ َ ِ َ َّ ُ..................٥٥ 
 ٨٤......ًلقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود -١٣٤
 ٢٠...............................................................اللهم أمتي أمتي -١٣٥
 ١٠٠............................ًا،ًاللهم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عني هبا وزر -١٣٦
ًلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا -١٣٧  ٢٣، ٢٢ح .........................ً
 ٧٥....ًلو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود -١٣٨
ْلو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم ربكم -١٣٩ َ ُ َ.....................................٢٧ 
ِّلوال أن جيتمع الناس حويل لرجعت كام يرجع -١٤٠ َّ...................................٨٩ 
 ٩٦ح................  يسجد فيهاr وقد رأيت النبي من عزائم السجود،) ص(ليس  -١٤١
 ٩٤ح............................................................. ليس هلذا غدونا -١٤٢
 ٧٧، ٧٦................................................َّليس منا من مل يتغن بالقرآن -١٤٣
ّما أذن اهللا ليشء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن -١٤٤ َ َِّ َ َِ ِ..................٧٥، ٨٤ 
َّما أذن اهللا ليشء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن جيهر به -١٤٥ ٍّ َ َِ ٍِ...............................٧٥ 
 ٩٤..................................................................ما هلذا غدونا -١٤٦
 ٩......................ُ إال أعطي من اآليات عىل ما مثله آمن البرشما من األنبياء نبي -١٤٧
 ٤٢............املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه -١٤٨
 ٧٧ح............... املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، وزينوا لقرآن بأصواتكم -١٤٩
 ٤٢.....................مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة -١٥٠
 ٤١.............ُلذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيبمثل املؤمن ا -١٥١
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١٣٠ 
 ٢٧..........................................من أحب القرآن فهو حيب اهللا ورسوله -١٥٢
 ٢٧.......................ّمن أراد العلم، فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم األولني واآلخرين -١٥٣
ْمن حافظ عىل هؤالء الصلوات املكتوبات مل يكتب من الغافلني -١٥٤ َُ..................٣٦ 
 ٥٣........................ الدجالُمن حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من -١٥٥
 ٦٠ح..] إذا الشمس كورت[: من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي العني فليقرأ -١٥٦
 ٧١...................................ّمن سمع سمع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به -١٥٧
 ٤٧................................ خداجيَّمن صىل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فه -١٥٨
 ٧٧.............................................................ّمن غشنا فليس منا -١٥٩
 ٣٧......ة آية كتب من القانتنيمن قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني، ومن قام بامئ -١٦٠
 ٦٩، ٤٠..من قرأ القرآن فليسأل اهللا به؛فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس -١٦١
ًمن قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس -١٦٢  ٤٤ح... ُ
 ٣٧.........................................ُمن قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة -١٦٣
 ١٠٥، ٣٣..............اب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلاًمن قرأ حرفا من كت -١٦٤
 ٥٤.........من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني اجلمعتني -١٦٥
 ٣٨..ُمن نام عن حزبه أو يشء منه فقرأه فيام بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنام قرأه -١٦٦
ُّهذا باب من السامء فتح اليوم مل يفتح قط إال ال -١٦٧ ُُ  ٥١................يوم، فنزل منه ملكِ
 ٨٥.................هذا سامل موىل أيب حذيفة، احلمد هللا الذي جعل يف أمتي مثل هذا -١٦٨
ّهذا كهذ الشعر؟ -١٦٩ ً ّ.........................................................٨١، ٨٠ 
 ٧٢.....................................هذا ملن ليس بجنب فأما اجلنب فال، وال آية -١٧٠
 ٥٦، ح ٥٥..................................هي املانعة، هي املنجية من عذاب القرب -١٧١
 ٦٤.............. به نسيهوإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ مل يقم -١٧٢
ًوإن من رش الناس رجال فاجرا جريئا يقرأ كتاب اهللا وال يرعوي -١٧٣ ً ً ِّ.................٧٠ 
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١٣١ 
 ١٥.هو حبل اهللا من اتبعه كان عىل اهلدى[أوهلام كتاب اهللا فيه اهلدى والنور : وأنا تارك فيكم ثقلني -١٧٤
 ٥٨........................................والذي نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن -١٧٥
 ٦٣.......................................................والقرآن حجة لك أو عليك -١٧٦
 ٦٥.......ُه غريه ما أنزلت سورة من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلتواهللا الذي ال إل -١٧٧
ّورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها -١٧٨ ُ َّ َّ................٧٠ 
 ١٤.ُكتاب اهللا،وأنتم تسألون عني فامذا أنتم قائلون؟:ُّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به -١٧٩
ٌقل هو اهللا أحدو -١٨٠ َ َ َُ ْ  ٥٦..............................................ثلث القرآنتعدل  ُ
 ٤٠،وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة -١٨١
 ٤٨..........................................................وما يدريك أهنا رقية؟ -١٨٢
ُقل يا أهيا الكافرون [ ومن قرأ -١٨٣ َِ َ ْ ْ َُ ُّ ِ عدلت له بربع القرآن] َ ُ...........................٥٦ 
 ٤٩.............................ُّيا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟ -١٨٤
 ٨٧...............................ّا بكر مررت بك وأنت تصيل ختفض صوتك؟يا أب -١٨٥
 ٧٥...............................ًيا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود -١٨٦
 ٩٢.يا أهيا الناس إنام نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إثم عليه -١٨٧
ًأتفوقه تفوقا:يا عبد اهللا كيف تقرأ القرآن؟ قال -١٨٨ ُّ ّ......................................٦٥ 
 ٦٠..........................................ثلهامّيا عقبة تعوذ هبام فام تعوذ متعوذ بم -١٨٩
ُجييء القرآن يوم القيامة فيقول -١٩٠ ِ ُيا رب حله فيلبس تاج الكرامة: َ ِّ..................٤٢ 
ُجييء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه -١٩١ ِ  ٤٣..........هل تعرفني؟: َ
 ٤٤أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هنارك:جييء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب،فيقول -١٩٢
 ٦٥...........آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. يرمحه اهللا، لقد أذكرين كذا وكذا -١٩٣
ِّاقرأ وارتق ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا: ُيقال لصاحب القرآن -١٩٤ ُ ِّ ِ.............٤٢، ٣٤ 
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١٣٢ 


   
 ٣................................................................................. ا

 ٦.................................................: مفهوم القرآن العظيمالمبحث األول
القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان: المبحث الثاني

 ٨......................................:هصفاتوالقرآن الكريم عظمة : لثثاالالمبحث 
 ٨.................................................................. كتاب عام للعاملني -١
 ٨..................َّ املعجزة العظمى،الذي حتدى اهللا به اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله -٢
  ٩...................................................................... هدى للمتقني - ٣
 ٩..................................................................ً هدى للناس مجيعا -٤
 ١٠.............................................................:  هيدي للتي هي أقوم-٥
ٌ روح وحياة -٦ ٌ......................................................................١٠ 
 ١٠...............................................ده هيدي به اهللا من يشاء من عبا:  نور-٧
 ١٠............................................................................ فرقان -٨
 ١٠....................................... شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني -٩

 ١١..........................................................ٌ القرآن تبيان لكل يشء -١٠
 ١١........................................ ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه -١١
 ١١................................................................َّ تكفل اهللا بحفظه -١٢
ٌ كتاب واضح مبني -١٣ ٌ..............................................................١١ 
ْ أحكمت آياته -١٤ َ ِ ْ ُ..................................................................١١ 
ِّ فصلت آياته -١٥ ُ....................................................................١١ 
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١٣٣ 
 ١٢................................................................ خيشى ٌ تذكرة ملن-١٦
َّ ما تنزلت به الشياطني -١٧ َ َ...........................................................١٢ 
ٌ آيات بينات يف صدور أهل العلم -١٨ ٌِّ................................................١٢ 
ٌ ذكر وقرآن مبني -١٩ ٌ ْ ِ................................................................١٢ 
 ١٢................................................................. أحسن احلديث -٢٠
 ١٢......................................................................ٌّ عيل حكيم -٢١
 ١٣...................................................................ُ بصائر للناس -٢٢
ٌ قرآن جميد -٢٣ ٌ......................................................................١٣ 
ٌ قرآن كريم -٢٤ ٌ......................................................................١٣ 
 ١٣................................................َّ لو أنزله اهللا عىل اجلبال لتصدعت -٢٥
ٌ هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم، ومصدق ملا بني يديه -٢٦ ِّ ٍ ِّ..........................١٣ 
 ١٣.................................................................ُّ هيدي إىل الرشد -٢٧
 ١٣..................................................................ٍ يف لوح حمفوظ -٢٨
 ١٣...................................................... rَّ القرآن وصية رسول اهللا -٢٩
ّمن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا :  والقرآن العظيم-٣٠ ُ..............................١٥ 

 ١٧..............:نواعتأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أ:بعاالمبحث الر
 ١٧..................تأثري القرآن يف القلوب والنفوس كام جاء يف القرآن الكريم:النوع األول

 ١٧............................. تأثريه عىل علامء أهل الكتاب وغريهم من أهل العقول -١
 ١٧......................................................َّ الذين أوتوا العلم يتأثرون به -٢
 ١٧............................................................. الذين أنعم اهللا عليهم -٣
 ١٨................................... من عالمات اإليامن التأثر بالقرآن وزيادة اإليامن -٤
ُّ املؤمنون تقشعر جلودهم عند قراءة القرآن -٥ ِ َ ُ........................................١٨ 
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١٣٤ 
 ١٨........................................... الصادقون مع اهللا ختشع قلوهبم لذكر اهللا -٦

 ١٩............. rتأثري القرآن يف القلوب والنفوس كام جاء ذلك يف سنة النبي : النوع الثاين
 ٢١...................... تأثري القرآن الكريم عىل القلوب واألرواح والنفوس: النوع الثالث

 ٢٤.:عالج لجميع أمراض القلوب واألرواح: تدبر القرآن العظيم: المبحث الخامس
 ٤............................................:حض القرآن الكريم عىل التدبر: النوع األول
 ٢٥...........................................: عىل تدبر القرآنrحض النبي : النوع الثاين
 ٢٦......................................: عىل تدبر القرآنtحث الصحابة : النوع الثالث
 ٢٧............................:حث العلامء عىل تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: النوع الرابع

 ٣١........................ ذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواعوليح
 ٣١.................................... هجر سامعه واإليامن به واإلصغاء إليه: النوع األول
 ٣١............. هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه، وإن قرأه وآمن به: النوع الثاين
 ٣١...................... هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه: النوع الثالث
ّر تدبره وتفهمه، ومعرفة ما أراد املتكلم به منههج: النوع الرابع ُّ .........................٣١ 

 ٣٢..... هجر االستشفاء به والتداوي به من مجيع أمراض القلوب واألجساد: النوع اخلامس
 ٣٢....................................:فضل تالوة القرآن اللفظية: سداالمبحث الس

 ٣٣.........................................................................تالوة حكمية 
 ٣٣.......................................................................... تالوة لفظية

 ٣٣..................................................... بتالوة القرآن r أمر اهللا النبي -١
 ٣٣.................................................ًفا فله به عرش حسنات  من قرأ حر-٢
 ٣٤........................................................... القرآن يشفع ألصحابه -٣
 ٣٤.................................................. درجات صاحب القرآن يف اجلنة -٤
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١٣٥ 
 ٣٥..........................................الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة -٥

 ٣٦..................................:فضل قراءة القرآن في الصالة: بعساالمبحث ال
 ٣٦...................................... قراءة آية واحدة يف الصالة خري من محر النعم -١
 ٣٦..................................ائة آية كتب من القانتني  من قرأ يف صالته يف ليلة م-٢
 ٣٧........................................... من قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني -٣
ٍ من قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة -٤ ُ..........................................٣٧ 
 ٣٧................................................ ال غبطة أعظم وأكمل إال يف اثنتني -٥
 ٣٨..........................ُ من نام عن حزبه فقرأه قبل صالة الظهر كتب له من الليل -٦

 ٣٩..........................:وتعليمه، ومدارستهفضل تعلُّم القرآن : المبحث الثامن
ِ قراءة آيتني أو تعلم آيتني خري من ناقتني عظيمتني -١ ِ ٌ..................................٣٩ 
ّ خري الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه -٢ َّ......................................٣٩ 
ٍ أربع نعم عظيمة ملن وفقه اهللا ملدارسة القرآن يف املساجد -٣ َ ُِ............................٣٩ 
ٍ أربع فضائل ملن وفقه اهللا للقعود مع قوم يذكرون اهللا تعاىل-٤ ُ .........................٤٠ 
 ٤٠...................................... Uُّ وجوب إخالص قراءة القرآن وتعلمه هللا -٥

 ٤١....................................:فضل حافظ القرآن العامل به: المبحث التاسع
َّ التايل لكتاب اهللا العامل به يوىف أجره ويزيده اهللا من فضله -١ ُ..........................٤١ 
 ٤١.......................................ّ مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة -٢
 ٤١............................................. املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة -٣
 ٤٢.................................................... درجات حافظ القرآن يف اجلنة -٤
َّ حيىل صاحب القرآن بتاج وحلة الكرامة ويرىض اهللا عنه -٥ ُ َّ ُ............................٤٢ 
 ٤٣........................من إجالل اهللا  إكرام حامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه -٦
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١٣٦ 
 ٤٣.................................. حافظ القرآن العامل به من أولياء اهللا املختصني به -٧
َ حامل القرآن يعطى امللك بيمينه-٨  ٤٣....................................، واخللد بشامله ُ
َ حامل القرآن يعطى امللك بيمينه، واخللد بشامله -٨ ُ....................................٤٣ 
 ٤٤........................... القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة، ويدخل الرسوال عليه -٩

 ٤٥............................يرفع اهللا بالقرآن العاملني به، ويضع به من أعرض عنه -١٠
 ٤٦...................................:فضائل سور معينة مخصصة: المبحث العاشر

 ٤٦.........................................................: فضائل سورة الفاتحة-١
 ٤٦..........................................أعظم سورة يف القرآن العظيم : الفضل األول
 ٤٦......................................ال تصح الصالة إال بفاحتة الكتاب : الفضل الثاين
 ٤٧...............................ًمن صىل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب : الفضل الثالث
 ٤٧.................................سورة الفاحتة هي الشافية بإذن اهللا تعاىل : الفضل الرابع

 ٤٩..............................................: فضل سورة البقرة وآل عمران-٢
 ٤٩..........................ّ سورة البقرة وآل عمران حتاجان عن أصحاهبام :الفضل األول
 ٤٩.......................الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة : الفضل الثاين
 ٤٩...........يف سورة البقرة أعظم آية يف كتاب اهللا تعاىل، وهي آية الكريس : الفضل الثالث
 ٥٠........................................آية الكريس من قرأها عند النوم : الفضل الرابع

 ٥٠..............................اآليتان من آخرها : يم سورة البقرةخوات: الفضل اخلامس
 ٥٠.....................ُمن قرأ بحرف من خواتيم البقرة، والفاحتة أعطيه : الفضل السادس

ٍاآليتان من آخر سورة البقرة ال تقرآن يف بيت ثالث ليال فيقربه شيطان:الفضل السابع ٍ ...........٥١ 
 ٥٢............ن آية الكريس من سورة البقرة من قرأها يف بيته ال يقربه شيطا: الفضل الثامن
 ٥٢............ من قرأ آية الكريس من سورة البقرة يف الصباح واملساء أجري من اجلن: الفضل التاسع
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١٣٧ 
 ٥٣..............قد ثبت يف احلديث أن من قرأ آية الكريس من سورة البقرة : الفضل العارش

 ٥٣............................................................. فضل سورة الكهف-٣
ِمن حفظ عرش آيات من سورة الكهف عصم من الدجال :الفضل األول ُ................٥٣ 
 ٥٣......................من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور : الفضل الثاين
 ٥٤....................................نزول السكينة بقراءة سورة الكهف : الفضل الثالث

 ٥٤.............................................................  فضل سورة الفتح-٤
 ٥٥.............................................................: فضل سورة الملك-٥

 ٥٥...........................................ُتشفع لصاحبها حتى يغفر له : الفضل األول
 ٥٥..................................سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب : الفضل الثاين

 ٥٦......................  تعدل ربع القرآن]  يا َأيها الْكَاِفرونقُْل [فضل سورة -٦
 ٥٦.............................................:] قُْل هو اهللا َأحد [ فضل سورة -٧
 ٥٧................................................................: فضل المعوذات-٨

 ٥٧...........................................املعوذات شفاء ويستشفى هبا : الفضل األول
 ٥٧............................................يتحصن هبا املسلم عند النوم : الفضل الثاين
 ٥٨.................ر كل صالة  بقراءهتا دبrمما يدل عىل فضلها أمر النبي  : الفضل الثالث
 ٥٨..........................من قرأها يف الصباح واملساء كفته من كل يشء : الفضل الرابع

 ٥٩...............................................................: فضل المعوذتين-٩
َاملعوذتان مل ير مثلهن : الفضل األول ُ...................................................٥٩ 
 ٥٩................................................. يتعوذ هبن rكان النبي : الفضل الثاين
ٌما تعوذ متعوذ بمثلهام :الفضل الثالث ِّ َ َُّ..................................................٥٩ 

 ٦١........................فضلهبيان قرآن ووجوب العمل بال: رعشالمبحث الحادي 
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١٣٨ 
 ٦١.................................... هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه: فالعمل بالقرآن

 ٦٤............................:األمر بتعاهد القرآن ومراجعته: ي عشرنالثاالمبحث 
 ٦٧........................هعظيموت  الكريمآداب تالوة القرآن:  عشرلثالثاالمبحث 

 ٦٧...................... Uمعرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كالم اهللا :األدب األول
 ٦٨......... Uص النية هللا تعاىل؛ألن تالوة القرآن من أعظم العبادات هللا إخال:األدب الثاين
 ٧١....................... ّأن يقرأ بقلب حارض،وبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه:األدب الثالث
 ٧٢..................... أن يقرأ عىل طهارة؛ألن هذا من تعظيم كالم اهللا تعاىل:األدب الرابع

 ٧٣.............................. tيستاك عند قراءة القرآن؛ حلديث عيل : األدب اخلامس
 ٧٤................................... ال يقرأ القرآن يف األماكن املستقذرة: السادساألدب 

 ٧٤....................... يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عند إرادة التالوة:األدب السابع
َّحيسن صوته بقراءة القرآن الكريم،ويرتنم به:األدب الثامن ِّ ُ .............................٧٥ 
ًيرتل القرآن ترتيال: األدب التاسع ِّ ُ .....................................................٧٨ 
 ٨٢............................... ة سأل اهللا من فضلهَّإذا مر القارئ بآية رمح: األدب العارش

 ٨٢...................... يقرأ القرآن عىل ترتيب املصحف،فيقرأ الفاحتة:األدب احلادي عرش
 ٨٣..................................:َّجيهر بالقرآن ما مل يتأذ أحد بصوته:  عرشيناألدب الثا

 ٨٤...................................:استحباب اجلهر برفع الصوت بالقرآن: النوع األول
 ٨٥...............................................:اإلرسار بالقراءة وإخفائها: النوع الثاين

 ٨٧...................... ُيستحب للقارئ يف غري الصالة استقبال القبلة:األدب الثالث عرش
 ٨٩................................. حسن االستامع من املستمع للقرآن: األدب الرابع عرش

 ٩٠.....................:سجود تالوة القرآن الكريم للقارئ واملستمع:س عرشمااألدب اخل
 ٩٠........................................................  فضل سجود التالوة عظيم-١
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١٣٩ 
 ٩٠........................... سجود التالوة سنة مؤكدة عىل الصحيح للتايل واملستمع -٢
 ٩٣........................... املستمع إذا سجد القارئ، وإذا مل يسجد مل يسجدسجود  -٣
 ٩٤.............................. مخس عرشة سجدة  عدد سجدات القرآن ومواضعها،-٤
 ٩٨............................................  سجود التالوة يف الصالة اجلهرية ثابت-٥
 ٩٨............................................................... صفة سجود التالوة-٦
 ١٠٠........................................................ الدعاء يف سجود التالوة -٧

 ١٠١.......................................:معرفة االبتداء والوقف:  عرشدساألدب السا
 ١٠٣.................................... إلزام النفس باآلداب اجلميلة: عرشبعاسالاألدب 
 ١٠٥.................................................مدة ختم القرآن:  عرشمناثاألدب ال
 ١١٠................................:أخالق العامل هللا بالقرآن:  عشررابعالالمبحث 
 ١١٤...........................:أخالق العامل للدنيا بالقرآن:  عشرمساخالالمبحث 
 ١١٨....................................:أخالق معلم القرآن: س عشردالساالمبحث 

 ١٢٢........................................................فهرس األحاديث واآلثار
 ١٣١...........................................................فهرس الموضوعات
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