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  م اهللا الرمحن الرحيمبس

  امل   *ِحيِمِرتتِن الرمحالر يلٌ ِمن  *    

هاتآي لَتفُص ابِكت، قُراآنِبيرونَا  علَمعٍم يِلقَو. ِشريابًِذيرنا و   
   4 - 1 :فصلت                                                    

 
  :هما مرفوعاعن ابن عمرو رضي اهللا عن

  . غري أنه ال يوحى إليه؛يهمن قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بني جنب"   
  ال ينبغي لصاحب القرآن أن جيد مع من وجد
  ".وال جيهل مع من جهل، ويف جوفه كالم اهللا 

   ووافقه الذهيب،احلاكم وصححه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين ، ربنا وربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
  من قبلنا، ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا، وارمحنا؛ 

  أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين

  :ةقدمامل

 وأصلي وأسلم على سيدي رسول اهللا سـيد األولـني           ،احلمد هللا رب العاملني   
 واجعله ربيـع    ، وشفّع فينا القرآن   ، وانفعنا بالقرآن  ،أكرمنا بالقرآن  اللهم   ،واآلخرين
 ، وأبنائنـا  ، وعن آبائنـا   ، وارض عنا  ، وجالء مهومنا وغمومنا   ، وشفاء صدورنا  ،قلوبنا

  :وبعد      .  . وكل من علمونا يا رب العاملني،وأشياخنا

 ،وس ملـرآهم   فتهش النف  ،فإذا كان اهللا تعاىل يضع احملبة يف األرض لبعض عباده           
 ويترحم علـيهم عـارفوهم إذا       ، وتفتقدهم االس إذا غابوا    ،وفو القلوب لذكراهم  

 ، ويضع له الرضـا والقبـول يف األرض        ، فإن من الكتب ما يبارك اهللا تعاىل فيه        ؛ماتوا
  . ويبذلون املال الكثري ألجله، وجيهدون يف احلصول عليه،فيطلبه الناس

 مـن الكتـب     - عليه رمحات اهللا ورضوانه      - وأزعم أن كتب اإلمام النووي      
 كتابنا  : ومنها ؛ فأقبلوا عليها راغبني قارئني مستفيدين     ،املباركة اليت عرف الناس قدرها    

 طبع مـرات    ، مبارك احملتوى  ، وهو كتاب خفيف احلمل    ،التبيان يف آداب محلة القرآن    
  :ا وخريا كثري، ألنه حيتوي علما غزيرا؛ وتناقلته األيدي،كثرية

 ؛ ميتلئ الكتاب بالفوائد السنية    ،فكما عهدنا آثار سلفنا الصاحل رضوان اهللا عليهم            
 وغـري   ، واملصطلحات احلديثية  ، واملسائل الفقهية  ، والدقائق اللغوية  ،بسط لآلداب ن  م

 وأتعرض ملا حيـوي     ، ألتعلم مما فيه من خريات     ،ذلك مما يغري مثلي بالتحمس للكتاب     
   .من بركات ونفحات

 وتبييض  ، الثناء على العلماء   - العظيم   -ويلفت النظر يف منهج اإلمام النووي               
بكلمة احلـافظ   " التبيان"ب الثالث من     وتذكريه يف البا   ، وتوفيتهم حقوقهم  ،صحائفهم

 ابتاله اهللا قبـل موتـه مبـوت         ،من وقع يف العلماء بالثلب    (ابن عساكر رمحه اهللا بأن      
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 يترجم لنا أخـالق النـبالء       - يف أثناء الكتاب     -رمحه اهللا    فكان أبو زكريا     ،)القلب
 أقضى  : وبعبارات مثل  ، فما حتدث عن أحدهم إال بالترضي والترحم       ،املكِرمني للعلماء 

 ذو املواهب   ،و السيد اجلليل   ،اإلمام امع على جاللته    و ، وأوحد أهل زمانه   ،القضاة
  .وما شابه من عبارات ،واملعارف

ج اآلن إىل نشره والتوسع فيه  حاجة شديدة، بعد أن نبغـت نوابـغ               وهذا منهج حنتا  
 ومنهم إمامنا العالمة النووي     -تتسور أقدار العلماء، وتسيء إليهم، وتتخذهم أغراضا        

 فسلم من ألسنتهم اليهود والنصارى وأضراهبم، ومل يسلم منهم          -رمحه اهللا ورضي عنه     
  .أهل العلم، مرشدو األمم وموجهوها

 عذب الورود حمليب القـرآن الكـرمي        ا منهلً - مبا فيه من خري      - التبيان   ويشكّل      
  . ونيل احلسنات من تالوته والتعبد به، والراغبني يف التخلق بأخالقه،وقرائه

 
 - وأجلِّ ما يعتىن بـه       ، أشرِف ما خيدم   -ورغبة يف االنضمام لركب خدم القرآن        •

رديئـة    اهللا تعاىل على عدة طبعـات      خاصة بعد أن أعثرين   " يانالتب"أحببت خدمة   
اتفقت فيما بينها على تصحيف الكتاب، والتغيري فيه، وتقدميه على غـري             ،عجيبة

 ..الصورة اليت كتبه هبا اإلمام النووي رمحه اهللا

  : وفق جمموعة من املقاصد، وضبط نصه، وتصحيحه،فانتهضت لقراءته

 فعمدت إىل أال أزمحـه      ،خاصةوضعت يف حسباين أن الكتاب للعامة أكثر منه لل         - 1
 وإقامـة   ، بل اكتفيت بضبط النص ضبطًا صـحيحا       ،بالتعليقات واالستطرادات 

فالعمل األساسي الذي شغلين هو تقدمي الكتاب كما كتبه         وجهها؛  العبارات على   
 فيمـا   –  الـذي أراده    ووفق التصور  - اإلمكان    بقدر - النووي رمحه اهللا تعاىل   

رمي مادة غري مضطربة، وال منقوصة، وال حمرفة، كما          ألوفر للقارئ الك   -أرجو  
     .وجدت يف عدد كبري من النسخ املطبوعة؛ لألسف الشديد

كما أضفت اجلمل الناقصة، وقومت األلفاظ املـصحفة، وصـوبت العبـارات             - 2
املضطربة، وكنت أثبت ذلك يف النسخة املطبوعة بلون مستقل، حىت يلحظهـا            
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ة اإللكترونية وضعت النص كما ينبغي، فمـن رام         القارئ، لكنين يف هذه النسخ    
   .ليهاإأن يرى مواضع اخللل فلريجع للنسخة املطبوعة املشار 

بقى علـى    لي ؛ وآخر الكتاب  ،وتركت كل التعليقات والتخرجيات خارج النص      - 3
 وهو كله متناثر    - ويف سبيل هذا عرضت الكتاب على اموع للنووي          .أصالته

 واألذكـار   ، ورياض الصاحلني  ،لى ذيب األمساء واللغات    وع -يف أثناء اموع    
 وأعدل ضـبط للكتـاب   ، ألصل إىل أقرب صورة- وكلها للنووي رمحه اهللا  –

 .أظنه

رضـي اهللا  األعـالم    إال املشاهري من الصحابة واألئمة       –عرفت برجال الكتاب     - 4
 ؛ يف ملحـق مـستقل     ، يف آخر الكتاب   - ، ومن استفاض ذكرهم   عنهم أمجعني 

 يسهل عليه الوصول    ، مع يقيين أا لن تفيد إال طالب علمٍ        ؛ريجع إليها من شاء   ل
 أكثر  - يف ظين    - فاجلهد اآلن شكلي     ؛إىل مبتغاه يف كتب العلم اليت باتت متاحة       

  .امنه عملي

 . والنصوص الشعرية، واآلثار، واألحاديث،خرجت اآليات - 5

 ومبـا ال  ،غىن عـن إيـضاحه    مما ال    ،أوضحت بعض املشكالت اللغوية اليسرية     - 6
  .يشوش على القارئ الكرمي

7 -     ووضعت الفهارس املختلفة آخر الكتـاب      ، اجتهدت يف عرض النص مستقال ، 
 .لريجع إليها من شاء

 دون أن أقحمهـا     ،تركت ما شرحه اإلمام النووي من مفردات يف آخر الكتاب          - 8
 ففيها -ركات  واكتفيت فيها بالضبط باحل،يف هوامش مفتعلة يف حواشي الكتاب  

  لبـسط   ؛ ورمبا استعنت بتهذيب األمساء واللغـات      ، إال ما اقتضته احلاجة    -غىن 
               . ال غىن عنها، أو إسنادية،مسألة لغوية

 بكرمه  - وأن جيعل مين     ،وإين ألدعو ريب العظيم سبحانه أن يرزق هذا العمل القبول          
 على هـواين    - وأن جيعلين    ، يوم القيامة   وأن يشفّعه يفّ   ، خادما للقرآن الكرمي   -ومنه  

             . آمني، أهل اهللا تعاىل وخاصته، من أهله-وقصوري 
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 وإخراجه  ، واالهتمام له  ،والشكر هللا عز وجل على ما أنعم من القيام على هذا الكتاب           
  اليت ترعاها وزارة   ) ه 1417( الرابعة    يف إطار مسابقة الشيخ قاسم     ،يف طبعة سنية أنيقة   

   .)1432(، حىت اليوم  يف دولة قطر،األوقاف والشؤون اإلسالمية

 - وأسألك   - وأنت ال بد واجد      -وأستمحيك أخي الكرمي العذر إن وجدت قصورا        
 ، دعوة بظهر الغيب، بالـستر     - ووالدي   - باهللا ريب وربك، أال حترمين       -أخي يف اهللا    

       .دنيا واآلخرةوحسن اخلامتة، والعفو، والعافية، واملعافاة يف ال

  وصلى اهللا وسلم وبارك على حممد وآله وصحبه

  عبد السالم البسيوين                                                    

  م12/12/1996 املوافق ه1417غرة شعبان 
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  نهعليه رمحات اهللا ورضوا اإلمام النووي

        م1300 -  1255 -  ه676 -  631

 حيىي ابن ، أبو زكريا، حميي الدين، العالمة، اللغوي، احملدث، اإلمام،الشيخ الفقيه     
 ، النووي،شرف الدين بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام

  . املشارك يف العلوم،الدمشقي

 يف العشر األول من احملرم -  أعمال حوران  من- وى  بن رمحه اهللا تعاىلولد
 والزم كمال ، وقدم دمشق فسكن املدرسة الرواحية، وقرأ القرآن الكرمي هبا،احلرام

 ، والنحو، واملنطق، واحلديث وأصوله، وقرأ الفقه وأصوله،الدين إسحق املغريب
  .وأصول الدين

  :طلبه للعلم

 يف ليل وال يف اان ال يضيع له وقتأنه ك - كما يف حتفة املتقني –ذكر رمحه اهللا 
 يشتغل يف ، وجميئه، حىت يف ذهابه يف الطريق،شتغال بالعلم إال يف وظيفة من اال؛ار

   .تكرار أو مطالعة، وأنه بقي على التحصيل على هذا الوجه حنو ست سنني

 مع ما هو عليه ؛ واملناصحة للمسلمني ووالم،فادة واإل،مث اشتغل بالتصنيف
د على اخلروج من خالف العلماء واالجتها،اهدة بنفسه، والعمل بدقائق الفقهمن ا 

 وتصفيتها من السوء، حياسب نفسه على ،إن كان بعيد املراقبة ألعمال القلوب و- 
  !اخلطرة بعد اخلطرة

ليه  حلديث رسول اهللا صلى اهللا عا حافظً،فنونه يف علمه وا مدققً،اوكان حمققً
 ، وصحيح معانيه، وغرب ألفاظه، وسقيمه،ه كلها من صحيحه بأنواعا عارفً،سلمو

 املذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه، ومذاهب ا حافظً،واستنباط فقهه
شتهر ا، واختالف العلماء ووفاقهم وإمجاعهم، وما  رضي اهللا عنهمالصحابة والتابعني
ف أوقاته كلها قد صر . يف كل ذلك من طريقة السلفازال سالكً من ذلك مجيعه، وما

 وبعضها للتعليم، وبعضها للصالة، وبعضها ، فبعضها للتصنيف؛يف أنواع العلم والعمل
  .للتالوة، وبعضها لألمر باملعروف والنهي عن املنكر
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  :ورعه ودينه

 وال نزكي على اهللا تعاىل أحدا – ه رمحه اهللا تعاىلأمجع أصحاب كتب التراجم أن
 -واألمر ،النظري يف مناصحة احلكام  يف الورع، وعدمييف الزهد، وقدوةا  كان رأس 

  . والنهي عن املنكر،باملعروف

عوضا  ، ووجد يف العلمشهوات البطن والفرجن ع رمحه اهللا تعاىل  انصرفوقد
 بشر بن احلارثأمثال  ،، فعاش عزبا مل يتزوج، كعدد من علماء اإلسالم الكبارناًءوغَ

 إسحق الشريازي  والزخمشري اللغوي املفسر، وأيبوالطربي املفسر،، احملدث الزاهد
 ، شيخ اإلسالموابن تيميةه األصويل، يالفقيه األصويل، وعز الدين بن مجاعة الفق

  !، رضي اهللا عنهم أمجعنيوغريهم

 -   قال كما–؛ ألا  أنه كان ال يأكل من فواكه دمشقه رمحه اهللا ورعومن
 إال على ؛جيوز التصرف يف ذلك ، والاشرعكثرية األوقاف، واألمالك ملن حتت احلجر 

 .املساقاة، وفيها اختالف بني العلماء وجه الغبطة واملصلحة، واملعاملة فيها على وجه
واحملجور عليه، والناس ال يفعلوا إال  بشرط املصلحة والغبطة لليتيم: ومن جوزها قال

  تطيب نفسي؟ على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك، فكيف

  :شيوخه وآراء العلماء فيه

 وويل مشيخة دار ، وغريمها، وعبد العزيز احلموي،مسع من الرضي ابن الربهان
  ..احلديث بعد شهاب الدين أيب شامة

الشيخ اإلمام القدوة، احلافظ الزاهد، العابد الفقيه، اتهـد         : "قال عنه اإلمام الذهيب   
  ". الرباين، شيخ اإلسالم، حسنة األنام

الشيخ اإلمام، العالمة احلافظ، الفقيه النبيل، حمـرر املـذهب          : "اإلمام ابن كثري  وقال  
ومذهبه، وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، كان على جانب كبري من العلم             

تصاد يف العيش والصرب على خشونته، والتورع الذي        والعمل والزهد والتقشف، واالق   
  ". مل يبلغنا عن أحد يف زمانه وال قبله بدهر طويل
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شيخ اإلسالم، علم األئمـة األعـالم،       : "وقال اإلمام العالمة حممد بن عالَّن الصديقي      
أوحد العلماء العاملني، واألولياء الصاحلني، عني احملققني، ومالذ الفقهـاء واحملـدثني،            

 ". يخ احلفاظ، وإمام احلفاظ، وإمام أرباب الضبط املتقننيوش

  :وفاته رمحه اهللا

زار بيت ، مث  والده بيتزارورد الكتب املستعارة من األوقاف، .  ه676يف سنة 
وملا بلغ نعيه إىل .  رجب24 وتويف يف ، فمرض هبا،املقدس واخلليل، وعاد إىل نوى

، وتوجه ا شديداتأسف عليه املسلمون أسفًدمشق ارجتّت هي وما حوهلا بالبكاء، و
،  للصالة عليه؛قاضي القضاة عز الدين حممد بن الصائغ ومجاعة من أصحابه إىل نوى

ورثاه مجاعة، منهم حممد بن أمحد بن عمر احلنفي اِإلربلي، وقد اخترت هذه األبيات 
امن قصيدة بلغت ثالثة وثالثني بيت       :  

  وخاب باملوت يف تعمريك األمل  للادث اجلاحل مز العزاُء وعع
  لُوساَءها فقدك األسحار واألص  اس هلواستوحشت بعدما كنت األني

  لُمنك فيه القولُ والعم ددمس  ضاء بهست ياوروكنت للدين ن
   ومضروب بك املثلا وحزماعزم  هارفذه الدنيا وزخ هدت يفزه

  راك حمتفلي يف أخوأنت بالسع  فل غري حمتاقارها احتأعرضت عن
  لم مشتغل احلإال وأنت به يف  أسهرت يف العلم عينا مل تذق سنة
  عها هطلم عليك وعني دىحر  يا حميي الدين كم غادرت من كبد
  تعلُوزاء تنةَ اجلومهٍة هام  وكم تواضعت عن فضل وعن شرف

  قلُبت به املُانوم قد طوالهللا   ا كنت ساهرهلًس ليفجعت باألم

أبو عبد اهللا الفقيه إىل آخر القصيدة، كما رثاه الفقيه جنم الدين بن صصري التغليب، و
 واحملدث أبو احلسن علي بن حممد املنيحي، واحملدث أبو الفضل يوسف بن حممد

  . وآخرون كثر.. إبراهيم املظفر، والفقيه أمحد بن العباس بن الضرير
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  :وادث لهمن لطائف احل

قال يل شيخي حيىي بن : ابن العطار يف حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام النوويال ق   
 بعض  فبينما أنا يف،ا باملدرسة الرواحيةكنت مريض: شرف النووي رضي اهللا عنه

  نائمون إىل جانيب،مجاعة من أقاريبخويت وإوفيها والدي و - الليايل يف الصفة الشرقية 
 -من أملي، فاشتاقت نفسي للذكر، فجعلت أسبح، فبينما أنا  وعافاين ،طين اهللا إذ نش

 فتوضأ على حافة ، مجيل املنظر،ذ شيخ حسن الصورة؛ إسراركذلك بني اجلهر و اإل
يا ولدي ال :  منه، فلما فرغ من وضوئه أتاين وقالا أو قريب،الربكة، وقت نصف الليل

.  يف هذه املدرسة ومن، وأهلك،خوتكإ و، وتشوش على والدك،تذكر اهللا تعاىل
دعين أكون من كنت، فوقع يف نفسي أنا ناصح لك، و:  قال!يا شيخ من أنت: فقلت

 ،يم، ورفعت صويت بالتسبيح فأعرضأنه إبليس، فقلت أعوذ باهللا من الشيطان الرج
 والدي واجلماعة على صويت، فقمت إىل باب همشى إىل ناحية باب املدرسة، فانتبو

: فقال والدي.  غري من كان فيهاا فلم أجد فيها أحد،فتشتها، وااملدرسة، فوجدته مغلقً
نذكر، أعاذنا اهللا من  فجعلوا يتعجبون، وقعدنا كلنا نسبح و، فأخربته اخلرب؟!ما خربك

           .شره و مكره

 نفع ، الفتح البعلي احلنبلي الفاضلذكر يل صاحبنا أبو عبد اهللا حممد بن أيب: قال       
كنت يف أواخر الليل جبامع دمشق والشيخ :  قال، اهللا عنهيياة الشيخ رضاهللا به يف ح

 ا، مرار)وِقفُوهم إم مسئُولُونَ(واقف يصلي إىل سارية يف ظلمة وهو يردد قوله تعاىل 
 شيء اهللا به عليم، وكان رضي اهللا عنه ،بنحيب وخشوع، حىت حصل عندي من ذلك

 وذكر مناقبهم ، وسودهم،توقري واحترام ذكرهم بتعظيم و،إذا ذكر الصاحلني
                                 .وكرامام

  :توحيده وزهده يف الشهرة

 ابن  قال،كان موحدا رمحه اهللا تعاىل، يرفض الغلو، وسلوك تعظيم األشخاص     و
   : على ضرحيهةفصل يف عدم بناء قب): الطالبنيحتفة  (العطار رمحه اهللا تعاىل
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  ، والشجرة اليت خترج منه رمحه اهللاقربهوهذا 
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 وأمجعوا ،ا على ضرحيه قبةو أراد أهله وأقاربه وجريانه أن يبن،ملا توىف رضي اهللا عنه   
 -  يف النوم ، إىل أكرب امرأة من قرابتهرضي اهللا عنهرمحه اهللا تعاىل و إذ جاء ؛على ذلك
خي واجلماعة ال يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه من أل:  وقال هلا قويل-  أظنها عمته

 ، فقصت عليهم الرؤيا،عجةرت فإم كلما بنوا أشياء دمت عليهم، فانتبهت م؛البنيان
  .  اه.فامتنعوا عن البنيان، وحوطوا على قربه حبجارة متنع الدواب وغريها

ا إىل شجرة جاؤوحوطوا قربه، ويف أيامنا هذه واخلرافيني لكن العامة : أقول
وفرشوا حوهلا قرب مباشرة، أو خترج منه، وحوطوها، وعلقوا عليها اخلرق، الجبانب 

كما فعلوا مع كثري من العلماء والصاحلني، بل  للتربك،  حمال والقربلتصريالسجاجيد؛ 
   !، وولعهم باخلرافةالعامةفانظر إىل وحىت الطاحلني؛ 

  :الربكة يف كتبه

فانتشرت يف الناس؛ حىت إنه ال يكاد  ه الربكة، تصانيف قد طرح اهللا تعاىل يفو
 ، واألربعني النووية، خصوصا رياض الصاحلني؛خيلو بيت يف زماننا من كتاب له

   :ومن مؤلفاته رمحه اهللا تعاىل. واألذكار

  . يف الفقه الشافعي، وعمدة املفتني،روضة الطالبني - 

 .ذيب األمساء واللغات - 

 . يف شرح صحيح مسلم،الطالبني وسبيل ،منهاج احملدثني - 

 . يف تلخيص الدعوات واألذكار، وشعار األخيار،حلية األبرار - 

 . يف شرح ألفاظ التنبيه،التحرير - 

 . على املنهاج،الدقائق - 

قطعـة يف   قطعة يف شرح التنبيـه، و     منها  ومنها كتب ابتدأها ومل يتمها، عاجلته املنية،        
داود، وقطعة يف اإلسناد على حديث       يف شرح سنن أيب      ةشرح البخاري، وقطعة يسري   

األعمال والنيات، وقطعة يف األحكام، وقطعة كبرية يف التهذيب لألمسـاء واللغـات،             
وقطعة مسودة يف طبقات الفقهاء، ومنها قطعة يف التحقيق يف الفقه إىل بـاب صـالة                
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ت املسافر، ومنها كتاب املنهاج يف خمتصر احملور للرافعي وشرح ألفاظه منه، ومـسودا            
  . كثرية

 وأمرين بأن أقف ،ولقد أمرين ببيع كراريس حنو ألف كراس خبطه: يقول ابن العطار
 فما أمكنين إال طاعته، وإىل !على غسلها يف الوراقة، وخوفين إن خالفت أمره يف ذلك

  ). ال حول وال قوة إال باهللا! (اآلن يف قليب منها حسرات

 ،98/ 4معجم املؤلفني ء الدين العطار، وحتفة الطالبني لتلميذه عال :انظر يف ترمجته
   ..وغريها كثري.. /5/354 وشذرات الذهب ،4/147وتذكرة احلفاظ 
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  "خطبة الكتاب " 

       32: فاطر     )ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا(

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ، أبو زكريا  ، املتقن ، الضابط ، الزاهد ، الورع ،لعاِلم ا ، اإلمام ،قال الشيخ الفقيه    
  :بن حزام النووي رمحه اهللا تعاىل ابن شرف الدين بن مري بن حسن الدينحيىي حميي 

 ، الذي هدانا لإلميـان    ، ذي الطول والفضل واإلحسان    ،احلمد هللا الكرمي املنان     
 وأفـضلَهم   ،كرم خلقه عليه   بإرساله إلينا أ   ، ومن علينا  ،وفضل ديننا على سائر األديان    

 فمحـا بـه عبـادة       ،صلى اهللا عليه وسلم   به وخليلَه وعبده ورسوله حممدا       حبي :لديه
 ، املعجزة املستمرة على تعاقب األزمان     ، بالقرآن صلى اهللا عليه وسلم    وأكرمه   ،األوثان

 وجعلـه  ، وأفحم هبا مجيع أهل الزيغ والطغيان،اليت يتحدى هبا اإلنس واجلان بأجمعهم     
 ويسره  ، ال خيلُق على كثرة التردد وتغاير األحيان       ،ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان    

 ، وضِمن حفظه من تطرق التغري إليه واحلَـدثان        ،للذكر حىت استظهره صغار الولدان    
 بعلومه من اصطفاه من      ووفَّق لالعتناء  ،وفضله ما اختلف امللَوان   وهو حمفوظ حبمد اهللا     

  . فجمعوا فيها من كل فٍن ما ينشرح له صدر أهل اإليقان،حلذق واإلتقانأهل ا

 خصوصا على نعمة اإلميان - وغريه من نعمه اليت ال حتصى ،أمحده على ذلك  
 -ضوان، وعلى سائر أحبايب، وأسأله املنة عليوأشهد أن ال إله ، وسائر املسلمني بالر 

 موصلة ، منقذة صاحبها من النريان، للغفران شهادة حمصلة، وحده ال شريك له،إال اهللا
  :]أما بعد[ .له إىل سكىن اجلنان

 بالـدين   - زادها اهللا تعاىل شرفًا      -فإن اهللا سبحانه وتعاىل من على هذه األمة         
 عليه منه أفضل الصالة     ، وأرسل إليها حممدا خري األنام     - دين اإلسالم    -الذي ارتضاه   

 مجيع  - سبحانه وتعاىل    - ومجع فيه    ،تابِه أفضِل الكالم   وأكرمها بك  ،والربكات والسالم 
 وضـروب   ، واآلداب ، واألمثال ، واملواعظ ،ما يحتاج إليه من أخبار األولني واآلخرين      

 وغري ذلـك ممـا      ، الظاهرات يف الداللة على وحدانيته     ، واحلجج القاطعات  ،األحكام
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ـ   ،)1(جاءت به رسله صلوات اهللا عليهم وسالمه         ل اإلحلـاد الـضالل      الدامغات أله
 ، ومالزمة اآلداب معه   ، وأمرنا باالعتناء به واإلعظام    ، وضاعف األجر يف تالوته    .الطَّغام

  .وبذل الوسع يف االحترام

 كتبا معروفة عند أويل     ،وقد صنف يف فضل تالوته مجاعة من األماثل واألعالم          
ـ    - لكن ضعفت اهلمم عن حفظها       ،)2(النهي واألحالم     فـصار ال  -ها  بل عن مطالعت

  .ينتفع هبا إال أفراد من أويل األفهام

       قشا   ، محاها اهللا تعاىل   -ورأيت أهل بلدتنا ِدموسائر بالد اإلسالم     - وصا - 
 يف  - ودراسـة    ، وعرضا ، وتعليما ، تعلما -مكثرين من االعتناء بتالوة القرآن العزيز       

 وعلـى   ،زادهم اهللا حرصا عليه    -  جمتهدين يف ذلك بالليايل واأليام     ،مجاعات وفرادى 
   . مريدين وجه اهللا ذي اجلالل و اإلكرام- مجيع أنواع الطاعات

 فقد أوجب اهللا  ، وأوصاف حفاظه وطلبته   ،فدعاين ذلك إىل مجع خمتصر يف آداب حملَته       
 ، بيـان آداب محلتـه وطالبـه       : ومن النصيحة لـه    ،)3(سبحانه وتعاىل النصح لكتابه     

  .بيههم عليها وتن،وإرشادهم إليها

 - يف كـل بـاب       -تصر   وأق ، وأحاذر التطويل واإلكثار   ،وأوثر فيه االختصار    
 فلذلك  ، إىل بعض أصنافه   - من كل ضرب من آدابه       - وأرمز   ،على طرف من أطرافه   

 عندي من احلاضرة    - حبمد اهللا    - وإن كانت أسانيده     ،أكثر ما أذكره حبذف أسانيده    

                               
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي : (ري قوله تعاىلأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، يف تفس     : اقرأ يف ذلك   (1)
  . وما بعدها3/372 )9: اإلسراء( )أَقْوم

اإلمام النسائي، واإلمام ابن كثري،     : أخالق محلة القرآن لآلجري، وفضائل القرآن لكل من       :  منها يف القدمي   (2)
  .واإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم

 والقرآن ، وكيف حنيا بالقرآن؟ لنبيه زكريا عبد ربه  رمحه اهللا    ،مل مع القرآن للقرضاوي   كيف نتعا : ويف احلديث 
فضائل القرآن الكرمي ومحلته حملمد موسى نصر، هذا عدا مقدمات           و تارخيه وآدابه إلبراهيم علي عمر،    : الكرمي

  .كتب التفسري الكربى، كمقدمة تفسري اإلمام القرطيب رمحه اهللا تعاىل
  .ث متيم الداري رضي اهللا عنه مرفوعا، وسيأيت يف حدي(3)
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 واإلشارة مبا أذكره إىل ما حذفته مما        ،ه على أصل ذلك    فإن مقصودي التنبي   ،)1(العتيدة  
  .)2( وانتشاره ، وكثرة االنتفاع به، إيثاري حفظه:والسبب يف إيثار اختصاره ،هنالك

 أفرده بالشرح والـضبط الـوجيز   ، يف األبواب،مث ما وقع من غريب األمساء واللغات      
 ،ل انتفـاع صـاحبه     ليكم ؛ يف باب يف آخر الكتاب     - على ترتيب وقوعه     -الواضح  

 مجـل مـن   - ويف خالل األبواب - ويندرج يف ضمن ذلك ،ويزول الشك عن طالبه  
 مضافات  ، وأبني األحاديث الصحيحة والضعيفة    ، ونفائس من مهمات الفوائد    ،القواعد

  . وقد ذَِهلوا عن نادر من ذلك يف بعض احلاالت،إىل من رواها من األئمة األثبات

 جوزوا العمل بالـضعيف يف      - وغريهم   -ل احلديث   وأعلم أن العلماء من أه      
 فال أذكـر الـضعيف إال يف   ، ومع هذا فإين أقتصر على الصحيح ،)3(فضائل األعمال   

                               
                 .  احلاضرة املعدة(1)
 هلذه العلة نفسها، وإلحساسنا اجلازم بربكة الكتاب، توخينا االختصار يف التخريج والتعليق، ووضعنا قائمة               (2)

 احلـصول علـى املراجـع       وسأقلل أكثر يف هذه الطبعة الرقمية، مع يسر       . التعريف بالرجال يف آخر الكتاب    
  .والتخاريج

وكثري من علماء الـسلف واخللـف مل جيـوزوا العمـل            .  ما يغين عن الضعيف    - بأقسامه   - يف الصحيح    (3)
، وحيىي بن معني، وابن حزم، وابن العريب من املالكية، وأبـو شـامة مـن                الشيخانبالضعيف، ومنهم اإلمامان    

  .ذه ابن القيم، ومن املعاصرين الشيخ األلباين، والشيخ أمحد شاكرالشافعية، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلمي
بن حنبل،  اأمحد  : وأما ما قاله األئمة   : " قال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على اختصار علوم احلديث البن كثري           

جاء الترغيب  إذا جاء احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد، وإذا         : [وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهللا بن املبارك       
أن التساهل إمنا هو يف األخذ باحلسن الذي        : - فيما أرجح، واهللا أعلم      –فإمنا يريدون به    ..] والترهيب تساهلنا 

مل يصل إىل درجة الصحة، فإن االصطالح يف التفرقة بني الصحيح واحلسن مل يكن يف عصرهم متقررا واضحا،                  
  ".. حة أو الضعف فقطصبل كان أكثر املتقدمني ال يصف احلديث إال بال

، وذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا شروطًا ثالثـة يف           )3/ 1(وبنحو هذا قال اإلمام ابن القيم يف إعالم املوقعني          
أالّ يكون الضعف شديدا، وأن يكون مندرجا حتت أصل عـام، وأال  : قبول الضعيف يف الرقائق والترغيب، هي   

ومقتضى هذا أال يروى احلديث بصيغة اجلـزم، وأن         .  اهللا عليه وسلم   صلىيعتقد عند العمل به ثبوته عن النيب        
  .رواية احلديث الضعيف يف فضائل األعمال ال تعين إثبات حكم به

وأضاف الدكتور القرضاوي على ذلك أيضا أال يشتمل احلديث على مبالغات وـويالت ميجهـا العقـل أو                  
ويف مقدمة املنتقى من الترغيب والترهيب مقدمة ضافية حول   .الشرع أو اللغة، وأال يعارض دليالً شرعيا أقوى
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 وأسأله  ، وإليه تفويضي واستنادي   ،وعلى اهللا الكرمي توكلي واعتمادي     .بعض األحوال 
 وغريه من   -ك   والدوام على ذل   ، والعصمة من أهل الزيغ والعناد     ،سلوك سبيل الرشاد  

  . يف ازدياد-اخلري

 ، وأن جيعلين ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته       ،وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقين ملرضاته       
 ويعيـنين علـى أنـواع       ، وييسر يل مجيع أنواع اخلـريات      ،وأن يهديين حبسن النيات   

 وسـائر   ، وأن يفعل ذلك كله جبميع أحبايب      ، ويدميين على ذلك حىت املمات     ،املكرمات
 إال باهللا العلـي     ، وال قوة  ، وال حول  ، وحسيب اهللا ونعم الوكيل    ،ملسلمني واملسلمات ا

  :ويشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب   .العظيم

  .يف أطراف من فضيلة تالوة القرآن ومحلته  :اب األولالب

  .يف ترجيح القراءة والقارئ على غريمها  :اينب الثاال

  .لقرآن، والنهي عن أذاهميف إكرام أهل ا  :الثاب الثالب

  .يف آداب معلم القرآن ومتعلمه  :اب الرابعالب

  .يف آداب حامل القرآن  :الباب اخلامس

  .يف آداب القرآن، وهو معظم الكتاب ومقصوده :الباب السادس

  .يف آداب الناس كلهم مع القرآن  :الباب السابع

  .، وأحوال خمصوصةيف اآليات والسور املستحبة يف أوقات  :امنالباب الث

  .يف كتابة القرآن، وإكرام املصحف  :تاسعالباب ال

  .يف ضبط ألفاظ هذا الكتاب  :اشرالباب الع

                                                                                        
والباعث احلثيث شرح اختصار    ) 1/98(اموع للنووي   : وانظر كذلك ). 47/ 1(هذا املوضوع فارجع إليها     

  .75: علوم احلديث، ص
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  الباب األول

  يف أطراف من فضيلة تالوة القرآن ومحلته 
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  الباب األول

  يف أطراف من فضيلة تالوة القرآن ومحلته 

قُـوا ِممـا     يتلُونَ ِكتاب اللَِّه وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَ      ِإنَّ الَِّذين ( :قال اهللا عز وجل   
 ِسر ماهقْنزةً لَن    ارارونَ ِتججرةً يالِنيعو  وربِمن    *  ت مهِزيديو مهورأُج مهفِّيوِلِه   ِليفَـض

كُورش غَفُور ه30، 29:فاطر )ِإن.  

صلى اهللا عليه    قال رسول اهللا     : قال رضي اهللا عنه   وروينا عن عثمان بن عفان      
بـن  ا، رواه أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيـل          "خريكم من تعلم القرآن وعلمه     ":وسلم

  . الذي هو أصح الكتب بعد القرآن،إبراهيم البخاري يف صحيحه

الذي : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : رضي اهللا عنها قالت    وعن عائشة   
تعتع  وهو يت  ، والذي يقرأ القرآن   ، مع السفرة الكرام الربرة    ، وهو ماهر به   ،رآن الق أيقر
 احلجاج ابـن   وأبو احلسني مسلم بن      ،رواه البخاري ".  له أجران  ، وهو عليه شاق   ،فيه

  .مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما

صلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا     : قال رضي اهللا عنه  وعن أيب موسى األشعري       
   . وطعمها طيب، رحيها طيب:مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اُألترجة ":لموس

  .  ال ريح هلا، وطعمها طيب حلو:ومثل الذي املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة

  . وطعمها مر، رحيها طيب: مثل الرحيانة،ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن

رواه ".  ليس هلا ريح وطعمهـا مـر       :نظلةومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احل       
  .البخاري ومسلم

إن  ": قالصلى اهللا عليه وسلم أن النيب  رضي اهللا عنهوعن عمر بن اخلطاب 
  .رواه مسلم ." ويضع به آخرين،اهللا تعاىل يرفع هبذا الكالم أقواما

صلى اهللا عليـه    مسعت رسول اهللا    :  قال رضي اهللا عنه  وعن أيب أمامة الباهلي     
  .رواه مسلم ."يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه فإنه ،اقرؤوا القرآن ": يقولموسل
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ال حـسد    ": قال صلى اهللا عليه وسلم   وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب         
 ورجل آتـاه    ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار       ، رجل آتاه اهللا القرآن    :إال يف اثنتني  

  .رواه البخاري ومسلم ."يل وآناء النهارو ينفقه آناء الل فه،ااهللا مالً

ال حسد إال    ": بلفظ رضي اهللا عنه  وروينا أيضا من رواية عبد اهللا بن مسعود         
 اهللا حكمة فهـو      ورجل آتاه  ، فسلطه على هلكته يف احلق     الً رجل آتاه اهللا ما    :يف اثنتني 

  ."يقضي هبا ويعلمها

صلى اهللا عليـه     اهللا      قال رسول  : قال رضي اهللا عنه  وعن عبد اهللا بن مسعود      
 وال  - واحلسنة بعشر أمثاهلـا      -من قرأ حرفًا من كتاب اهللا تعاىل فله حسنة           ":وسلم
رواه أبو عيسى حممـد     "  وميم حرف  ، والم حرف  ، ولكن ألف حرف   ، أمل حرف  :أقول
  . حديث حسن صحيح:وقال، بن عيسى الترمذيا

 : قـال عليه وسلمصلى اهللا عن النيب  رضي اهللا عنهوعن أيب سعيد اخلدري 
، أعطيته أفـضل مـا      كري عن مسأليت   من شغله القرآن وذ    :يقول اهللا سبحانه وتعاىل   "

لكالم، كفضل اهللا تعـاىل     نه وتعاىل على سائر ا    ا وفضل كالم اهللا سبح    ،أعطي السائلني 
  .حديث حسن: وقال،رواه الترمذي ."على خلقه

إن  ":اهللا عليه وسلم صلى  قال رسول اهللا    : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
 حـديث   : رواه الترمذي وقال   ."ربالذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخل        

  .حسن صحيح

صلى اهللا عليـه    عن النيب   بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما،        وعن عبد اهللا    
 فإن  ،، ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا       وارق ، اقرأ :يقال لصاحب القرآن   ": قال ،وسلم

 : وقال الترمذي  ئ، والنسائ ،والترمذي،   رواه أبو داود   ،"د آخر آية تقرؤها   مرتلتك عن 
  .حديث حسن صحيح
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 : قال صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه   )1(وعن معاذ بن أنس     
 ضوؤه أحسن مـن     : ألبس اهللا والديه تاجا يوم القيامة      ، وعمل مبا فيه   ،من قرأ القرآن  "

  . رواه أبو داود." فما ظنكم بالذي عمل هبذا،ضوء الشمس يف بيوت الدنيا

صلى عن النيب    ،رضي اهللا عنه  وروى الدارمي بإسناده عن عبد اهللا بن مسعود         
 وإن  ، فإن اهللا تعاىل ال يعذب قلبا وعى القـرآن         ؛اقرؤوا القرآن  ":قال ،اهللا عليه وسلم  

  ."بشر ومن أحب القرآن فلي،هذا القرآن مأدبة اهللا، فمن دخل فيه فهو آمن

سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحـب        : قال عبد احلميد احلماين  وعن  
:  قـال  صلى اهللا عليـه وسـلم     يقرأ القرآن؛ ألن النيب     : إليك، أو يقرأ القرآن؟ فقال    

 ".)2(خريكم من تعلم القرآن وعلمه "

 
 
 

                               
ـ                  -1 ن شـاء   ترمجته رضي اهللا عنه وترمجة كل من سريد بعد يف الكتاب، موجودة يف الفهارس آخر الكتاب، مل

، وتيسريا للقارئ العادي؛ فأما املتخصص فال صعوبة يلقى، النظر، وقد أخرا ختفيفًا، وتركيزا على الكتاب ذاته
  .وال إشكال

  .، وغريه عن عثمان وعلي رضي اهللا عنهما وغريمها3/232: فضائل القرآن:  رواه البخاري)2(
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  الباب الثاين

  يف ترجيح القراءة والقارئ على غريمها
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  الباب الثاين

   ترجيح القراءة والقارئ على غريمهايف

صـلى اهللا    عن الـنيب     ،رضي اهللا عنه   األنصاري البدري    مسعود ثبت عن أيب  
  . رواه مسلم." القوم أقرؤهم لكتاب اهللا تعاىليؤم: " قالعليه وسلم

رضي كان القراء أصحاب جملس عمر      : " ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      وعن  
  .رواه البخاري يف صحيحه " وشباباا كهولً، ومشاورته،اهللا عنهما

  . أحاديث تدخل يف هذا الباب- بعد هذا -وسيأيت يف الكتاب 

 أن قراءة   :واعلم أن املذهب الصحيح املختار الذي عليه من يعتمد من العلماء            
 وقد تظاهرت األدلة على      ، وغريمها من األذكار   ، والتهليل ،القرآن أفضل من التسبيح   

  .علم واهللا أ،)1(ذلك 

                               
 آن، أم التسبيح والتهليل والدعاء، وذلك قبل صالة الفجر قراءة القر : أيهما أفضل:  سئلت اللجنة الدائمة)1(

 :فأجابت  . واملغرب

بأذكار معينة، مثل أدبار الصلوات، ويف  األصل أن تالوة القرآن أفضل من األذكار؛ إال يف األوقات املخصصة

 تالوة القرآن األوقات أفضل من تالوة القرآن فيها؛ ألن باإلمكان الصباح واملساء، فالذكر املخصوص يف هذه

اهللا على   وباهللا التوفيق، وصلى . تفوت خبالف األذكار املخصصة، فإا تفوت بفوات أوقاا يف غريها، فهي ال

   . نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

/  عبد اهللا بن غديان : عضو/  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز : الرئيس : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  .) 15929 ( الفتوى رقم .  بكر أبو زيد : عضو/   عبد العزيز آل الشيخ : عضو/  صاحل الفوزان : عضو

لكن الذكر عند ، من حيث اإلطالق أفضل من الذكر - القرآن: .... وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل

 أفضل يف حمله من قراءة القرآن، ،وجود أسبابه أفضل من القراءة، مثال ذلك الذكر الوارد أدبار الصلوات

وأما إذا مل يكن للذكر سبب يقتضيه فإن . . أفضل من قراءة القرآن وهكذا- يف حملها -وكذلك إجابة املؤذن 

  .قراءة القرآن أفضل
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  الباب الثالث

   والنهي عن أذاهم،يف إكرام أهل القرآن
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  الباب الثالث

   والنهي عن أذاهم،يف إكرام أهل القرآن

 :احلـج )تقْوى الْقُلُوبِ  يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن     ِلك ومن ذَ: قال اهللا عز وجل       
 :احلـج   يعظِّم حرماِت اللَِّه فَهو خير لَه ِعند ربهِ        منِلك و ذَ:  وقال اهللا تعاىل   - 32
. 215:  الشعراء بعك ِمن الْمؤِمِنني  احك ِلمِن ات  اخِفض جن و:  وقال اهللا تعاىل   - 30

 اسبوا فَقَِد احتملُوا بهتان   الَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْت      و: وقال تعاىل 
ِإثْماوِبينا م58 : األحزاب.  

 املتقـدمان يف    ، وحديث ابن عبـاس    ،ويف الباب حديث أيب مسعود األنصاري       
  .الباب الثاين

صـلى اهللا عليـه      قال رسول اهللا     : قال رضي اهللا عنه  وعن أيب موسى األشعري         
 ذي الشيبة املسلم، وحامِل القرآن، غري الغايل        إكرام: إن من إجالل اهللا تعاىل     ":وسلم

، وهـو حـديث     )1(رواه أبـو داود     " فيه، واجلايف عنه، وإكراٍم ذي السلطان املقسط      
  .حسن

 أن  صلى اهللا عليه وسـلم    أمرنا رسول اهللا     " :وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت           
 قال احلاكم أبو عبـد      ،سنده والبزار يف م   ،رواه أبو داود يف سننه    " ل الناس منازهلم    نرت

  .)2(هو حديث صحيح : اهللا يف علوم احلديث

 كان جيمع   صلى اهللا عليه وسلم      أن النيب  :رضي اهللا عنه   وعن جابر بن عبد اهللا           
ن أشري إىل أحدمها    فإ ؟)أيهما أكثر أخذًا للقرآن   (:  مث يقول  ،بني الرجلني من قتلى أحد    

  .)3(يرواه البخار. قدمه يف اللحد

                               
  .30 –األدب :  أبو داود(1)

بد اهللا احلاكم   ، ففيه كالم شاٍف عن احلديث، وتعليق على تصحيح أيب ع          166: الباعث احلثيث من  :  انظر )2(

  .له
  .، وغريه1343: البخاري عن جابر رضي اهللا عنه-3
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إن اهللا عـز     ":صلى اهللا عليه وسـلم     عن النيب    رضي اهللا عنه  وعن أيب هريرة      
  .)1(رواه البخاري".  من آذى يل وليا فقد آذنته باحلرب:وجل قال

من صلى الصبح فهو     ": أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وثبت يف الصحيحني عنه       
  .)2(" فال يطلبنكم اهللا بشيء من ذمته،ىليف ذمة اهللا تعا

إن مل يكـن    : والشافعي رضي اهللا عنهما قاال     ن اإلمامني اجلليلني أيب حنيفة    وع  
  .)3(العلماء أولياء اهللا فليس هللا ويل 

   :رمحه اهللا قال اإلمام احلافظ أبو القاسم ابن عساكر  

أن :  وفقنا اهللا وإياك ملرضاته، وجعلنا ممن خيشاه، ويتقيه حـق تقاتـه            -اعلم يا أخي    [
تقصيهم معلومة، وأن مـن أطلـق       مة، وعادة اهللا يف هتك أستار من      حلوم العلماء مسمو  

فَلْيحذَِر الَِّذين    مبوت القلب    - قبل موته    -لسانه يف العلماء بالثلب، ابتاله اهللا تعاىل        
  .)4(] 63: النور   أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم،تِصيبهم ِفتنةٌ يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن

 
 
 
 
 
 
 

                               
  . ، وغريه6502: بخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ال-1
  . وغريه657:مسلم عن جندب بن عبد اهللا -2
  .، ومقدمة مواهب اجلليل1/150: البغدادي للخطيب الفقيه واملتفقه، و1/47 اموع شرح املهذب -3
ذه العبارة النفيسة زاجرا للذين يقعون يف علماء األمة املعاصرين بالتكفري والتفـسيق والتبـديع،                لعل يف ه   -4

انظـر امـوع    .. فواهللا إن منتحلي هذا األمر ليفتحون على األمة بابا واسعا من أبواب الشر، والعياذ بـاهللا               
   ومقدمة مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل.1/48
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  الباب الرابع

  يف آداب معلم القرآن ومتعلمه
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  )1( يف آداب معلم القرآن ومتعلمه الباب الرابع

 ،تشر جدا  وهو طويل من   ، هو مقصود الكتاب   - مع البابني بعده     -هذا الباب   
  : ليسهل حفظه وضبطه إن شاء اهللا تعاىل، يف فصول- خمتصرا -فإين أشري إىل مقاصده 

   ]فصل[

      : قال اهللا تعاىل،أن يقصدا بذلك رضا اهللا تعاىل :أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ     
وا ِإالَّوا أُِمرموا اللَّهدبعِلي ،ينالد لَه ِلِصنيخفَاَء، منالةَ ، حوا الصِقيميكَاةَ  ،ووا الزتؤيو

  . امللة املستقيمةأي، 5 : البينةوذَِلك ِدين الْقَيمِة

 وإمنا لكل   ،إمنا األعمال بالنيات   ":صلى اهللا عليه وسلم    ويف الصحيحني عن رسول اهللا      
  .وهذا احلديث من أصول اإلسالم" امرئ ما نوى

 وعـن   ]إمنا يعطى الرجل على قدر نيته     [ :وروينا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       
   )2(].إمنا يعطى الناس على قدر نيام[ :غريه

اإلخالص إفراد احلق يف    [ : قال ،رمحه اهللا تعاىل   وروينا عن األستاذ أيب القاسم القشريي     
 من تصنٍع   : دون شيء آخر   ، وهو أن يريد بطاعته التقرب إىل اهللا تعاىل        ،الطاعة بالقصد 

 أو معـىن مـن      ، أو مدح من اخللق    ، أو حمبة  ، أو اكتساب حممدة عند الناس     ،ملخلوق
  ].ب إىل اهللا تعاىل سوى التقر،املعاين

   ].اإلخالص تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقني[ : ويصح أن يقال:قال

 استواء أفعال العبد يف الظاهر      :اإلخالص[ :رمحه اهللا تعاىل   وعن حذيفة املرعشي    
  ].والباطن

 استواء املدح والذم    :ثالث من عالمات اإلخالص   [ :رمحه اهللا تعاىل قال    وعن ذي النون  
  .]واب األعمال يف اآلخرة واقتضاء ث،ونسيان رؤية العمل يف األعمال ،من العامة

 والعمل  ،ل الناس رياء  ألجترك العمل   [ : قال رمحه اهللا  وعن الفضيل بن عياض     
  ]. أن يعافيك اهللا منهما: واإلخالص،ألجل الناس شرك

                               
  . وما بعدها1/54اموع  بسط النووي ذلك يف (1)
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ـ     [ :رمحه اهللا تعاىل قال    ِريوعن سهل التست      ،الصنظر األكياس يف تفسري اإلخ
 ، هللا تعاىل وحده   - يف سره وعالنيته     - أن تكون حركته وسكونه      :فلم جيدوا غري هذا   
  ]. وال دنيا، وال هوى، ال نفس:ال ميازجه شيء

 ، وال تترك هلم شـيئًا     ،ال تعمل للناس شيئًا   [ : قال رضي اهللا عنه   وعن السري   
  ]. وال تكشف هلم شيئًا،وال تغطِّ هلم شيئًا

  ]. استواء السر والعالنية:أفضل الصدق[: قال وعن القشريي  

 ولو خرج عن    ،الصادق هو الذي ال يبايل    [ :وعن احلارث احملاسيب رمحه اهللا قال       
 وال حيب اطّالع الناس على مثاقيل ، من أجل صالح قلبه   ،كل قدر له يف قلوب اخلالئق     

كراهتـه   فإن   ،)1( وال يكره اطّالع الناس على السيئ من عمله          ،الذر من حسن عمله   
  ]. وليس هذا من أخالق الصديقني،لذلك دليل على أنه حيب الزيادة عندهم

إذا طلبت اهللا تعاىل بالصدق أعطاك اهللا مرآة تبصر فيها كل شيء            [ :وعن غريه   
  ].من عجائب الدنيا واآلخرة

 تنبيهـا علـى     ،وأقاويل السلف يف هذا كثرية أشرنا إىل هذه األحرف منـها            
 ،)2( يف أول شـرح املهـذب        - مع شـرحها     - من ذلك    امجلً وقد ذكرت    ،املطلوب

 ما ال يستغين عنه طالب      -  والفقيه واملتفقه  ،من آداب العاِلم واملتعلم    -وضممت إليها   
 . واهللا أعلم،العلم

  ]فصل[

 أو  ، أو رياسة  ، من مال  : إىل غرض من أغراض الدنيا     اوينبغي أال يقصد به توصلً      
 أو حنو   ، أو صرف وجوه الناس إليه     ، أو ثناء عند الناس    ،ه أو ارتفاع على أقران    ،وجاهة
 ، حيصل له من بعض من يقرأ عليـه        )1( وال يشوب املقرئ إقراءه بطمع يف رفق         .ذلك

                               
 سؤال اهللا الستر والعافية يف الدارين، فهل مثّ من حيب اطالع أحٍد             - يف ظننا    - من أخالق الصديقني أيضا      (1)

  .اللهم سترك يا ستري! ؟، وما بالنا أيضا بااهرين املباهني مبعاصيهمعلى سيئ عمله
  .النقول السابقةيث تفصيل  وما بعدها، ح1/36اموع شرح املهذب :  انظر(2)

  .)1/362الوسيط . (املنفعة:  الرفق) 1(
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 اليت لـوال    ، ولو كان على صورة اهلدية     - وإن قل    - أو خدمة    اسواء كان الرفق مالً   
 ،يد حرثَ اآلِخرِة نِزد لَه ِفي حرِثهِ      كَانَ يرِ  نم : قال تعاىل  ،قراءته عليه ملا أهداها إليه    

 20:الشورى -  وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن نِصيبٍ      ،ومن كَانَ يِريد حرثَ الدنيا نؤِتِه ِمنها      
ـ  ن كَانَ يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنا لَه ِفيها ما نشاُء ِلمن         نم : وقال تعاىل  - ـ  ُ )دِري  :راءاإلس

18.  

مـن تعلـم    ":صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه  وعن أيب هريرة  
 ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف            ، به وجه اهللا تعاىل    ىيبتغ مماعلما  

  . ومثله أحاديث كثرية،رواه أبو داود بإسناد صحيح. )2("اجلنة يوم القيامة

صلى اهللا عليـه     أن رسول اهللا     رضي اهللا عنهم   وكعب بن مالك     ،ة وحذيف ،وعن أنس 
 أو يصرف بـه     ، أو يكاثر به العلماء    ،من طلب العلم ليماري به السفهاء     : " قال وسلم

 ،رواه الترمذي من رواية كعب بـن مالـك        ."ناس إليه فليتبوأ مقعده من النار     وجوه ال 
  ".أدخله النار: "وقال

  ]فصل[

  .)3( واملختلفني إليه ،ه التكثّر بكثرة املشتغلني عليهوليحذر كل احلذر من قصد

  .وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غريه ممن ينتفع به  

    وهي داللة بينة من صاحبها على       ،بتلى هبا بعض املعلمني اجلاهلني    وهذه مصيبة ي 
ـ            ، وفساد طويته  ،سوء نيته  اىل  بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه اهللا تع
 ، أنا أردت الطاعة بتعليمه: بل قال لنفسه   ، فإنه لو أراد اهللا بتعليمه ملا كره ذلك        ؛الكرمي

  . فال عتب عليه، وقد قصد بقراءته على غريي زيادة علم،وقد حصلَت

رمحة اهللا   وقد روينا يف مسند اإلمام امع على حفظه وإمامته أيب حممد الدارمي             

  :  أنه قالضي اهللا عنهمرابن أيب طالب   عن علي،عليه

                               
  . وغريمها)6159(ويف صحيح اجلامع  )3664 (2 –علم :  احلديث يف أيب داود(2)

  .1/64 اموع )3(



 -31- 

 فإمنا العاِلم من عمل مبا      ، اعملوا به  - يا محلة العلم     : أو قال  -يا محلة القرآن    [  
   ! ووافق علمه عمله،عِلم

 وختالف سريرم ، خيالف عملهم علمهم،وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم    
لرجل ليغضب على جليسه أن      حىت إن ا   ، جيلسون ِحلَقًا يباهي بعضهم بعضا     ،عالنيتهم

  .)1( ] أولئك ال تصعد أعماهلم يف جمالسهم تلك إىل اهللا تعاىل.جيلس إىل غريه ويدعه

وددت أن اخللـق  [ : أنه قـال  رضي اهللا عنهم وقد صح عن اإلمام الشافعي  
  )2( ].منه  وأالَّ ينسب إيلَّ حرف- يعين علمه وكتبه -تعلموا هذا العلم 

  ]فصل[

 واخلـصال احلميـدة،     ،م أن يتخلق باحملاسن اليت ورد الشرع هبا       وينبغي للمعل   
والشيم املرضية اليت أرشده اهللا إليها، من الزهادة يف الدنيا، والتقلل منها، وعدم املباالة              

 من غري خروج إىل     -هبا وبأهلها، والسخاء واجلود، ومكارم األخالق، وطالقة الوجه         
ه عـن دينء املكاسـب، ومالزمـة الـورع،           والترت ، والصرب ، واحللم –حد اخلالعة   

واخلشوع، والسكينة، والوقار، والتواضع، واخلضوع، واجتناب الضحك واإلكثار من         
 ورد   كالتنظيف بإزالة األوساخ والـشعور الـيت       ،املزاح، ومالزمة الوظائف الشرعية   

ح  وإزالة الـروائ   ، اللحية )1( وتسريح   ، وتقليم الظفر  ،كقص الشارب : الشرع بإزالتها 
  . واملالبس املكروهة،الكريهة

  . وإن كان دونه؛ واحتقار غريه، والعجب، والرياء،وليحذر كل احلذر من احلسد

                               
  .)283 (33 –فضائل القرآن :  الدارمي-1
 .56: أدب الدنيا والدين  :  وانظر . نقالً عن الساجي يف أول كتابه يف اخلالف        1/30 انظر النص يف اموع      -2

  وآداب العلماء واملتعلمني للحسني بن املنصور، 
  ).1/425الوسيط . (سرح الشعر إذا رجله، وخلّص بعضه من بعض باملشط:  فصيحة- 1
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 وحنومهـا مـن     ،وينبغي أن يستعمل األحاديث الواردة يف التسبيح والتـهليل          
 وأن  ، وحيافظ على ذلـك    ، وأن يراقب اهللا تعاىل يف سره وعالنيته       ،األذكار والدعوات 

  .)2(ه يف مجيع أموره على اهللا تعاىل يكون تعويل

  ]فصل[

 فقد ، وحيسن إليه حبسب حاله   ، وأن يرحب به   ،وينبغي له أن يرفق مبن يقرأ عليه        

مرحبـا  [ :رضي اهللا عنه   كنا نأيت أبا سعيد اخلدري       :روينا عن أيب هرون العبدي قال     
إن الناس   ":قال صلى اهللا عليه وسلم    إن النيب    صلى اهللا عليه وسلم   بوصية رسول اهللا    

 فـإذا أتـوكم     ، يأتونكم من أقطار األرض يتفقهـون يف الـدين         ا وإن رجالً  ،لكم تبع 
وروينـا حنـوه يف مـسند     )3(وغريمهاه   رواه الترمذي وابن ماج    ."فاستوصوا هبم خريا  

  .رضي اهللا عنهالدارمي عن أيب الدرداء 

  ]فصل[ 

الدين  ": قال  عليه وسلم  صلى اهللا  فإن رسول اهللا     ،وينبغي أن يبذل هلم النصيحة      
  .)4( رواه مسلم." وعامتهم، وألئمة املسلمني، ولرسوله، ولكتابه، هللا:النصيحة

 ، وإرشاده إىل مـصلحته    ، إكرام قارئه وطالبه   :ومن النصيحة هللا تعاىل ولكتابه      
 وأن يكـون مسحـا      ، وتأليف قلب الطالب   ، ومساعدته على طلبه مبا أمكن     ،والرفق به 

  . وحمرضا له على التعلم، متلطفًا به،بتعليمه يف رفق

 ، وزيـادة يف رغبتـه     ، ليكون سببا يف نـشاطه     ،وينبغي أن يذكّره فضيلة ذلك      
 ويذكّره فضيلة االشتغال    ، واالغترار هبا  ، ويصرفه عن الركون إليها    ،ويزهده يف الدنيا  

 عبـاد اهللا   وهو طريـق احلـازمني العـارفني، ودأب        ،بالقرآن وسائر العلوم الشرعية   
  . وأن ذلك رتبة األنبياء عليهم الصالة والسالم،الصاحلني

                               
  .األذكار للنووي، وباب الذكر والدعاء يف رياض الصاحلني، له أيضا:  وما بعدها، وراجع1/43 اموع - 2
  .عن أيب سعيد رضي اهللا عنه) 1797(لترمذي وغريه بسند ضعيف ا – 3
   .55: مسلم عن متيم الداري رضي اهللا عنه – 3
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 ويعتين مبصاحله كاعتنائه مبصاحل ولده ومصاحل       ،وينبغي أن يشفق على الطالب      
 ، والصرب على جفائه وسـوء أدبـه       ، وجيري املتعلم جمرى ولده يف الشفقة عليه       ،نفسه

 السيما إن كـان     ،لنقائص فإن اإلنسان معرض ل    ،ويعذره يف قلة أدبه يف بعض األحيان      
  .صغري السن

 وأن يكره له ما يكره لنفسه مـن         ،وينبغي أن حيب له ما حيب لنفسه من اخلري          
 : أنه قـال   صلى اهللا عليه وسلم    فقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا         ؛النقص مطلقًا 

  ."ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"

أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى      [ :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
 :ويف روايـة  ،  ] لو استطعت أال يقع الذباب على وجهه لفعلت        ،الناس حىت جيلس إيلَّ   

  .)1( ]إن الذباب ليقع عليه فيؤذيين[

 فقد جاء   - ويتواضع معهم    - بل يلني هلم     -وينبغي أال يتعاظم على املتعلمني        
 ،لـة أوالده   فكيف هبؤالء الذين هم مبرت     ،ةيف التواضع آلحاد الناس أشياء كثرية معروف      

 وتـرددهم  ، ومع ما هلم عليه من حق الـصحبة    ،مع ما هم عليه من االشتغال بالقرآن      
  .إليه

"  وملن تتعلمون منه   ،لينوا ملن تعلِّمون   ":أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وقد جاء عن النيب     
)2(.  

 أن يضع التراب على رأسه تواضـعا       ينبغي للعامل [ :رمحه اهللا قال   السختياين وعن أيوب 
  .)3( ]هللا عز وجل

                               
  .8945: ويف شعب اإلميان للبيهقي، 1/58 اموع (1)
ويف ) وسدوا اخللل (... ،  )لينوا يف أيدي إخوانكم   : ( بلفظ 2625،  2/98وجدت قريبا منه يف مسند أمحد        (2)

وتواضعوا ملن تتعلمون منه، ليتواضع لكم من تعلمونه، وال تكونوا          ... )56: ص(والدين للماوردي   أدب الدنيا   
من جبابرة العلماء فال يقوم علمكم جبهلكم، وهو مروي كذلك عن عمر رضي اهللا عنه يف الفقيـه واملتفقـه                    

  .177:  جزًءا من حديث ضعيف، واآلجري يف أخالق محلة القرآن2/113للخطيب البغدادي 
  . وما بعدها1/141، جامع بيان العلم وفضله 51:  أخالق العلماء- 1
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  ]فصل[

 ، والشيم املرضية  ، باآلداب السنية  - على التدريج    -وينبغي أن يؤدب املتعلم       
 وحيرضه  ، ويعوده الصيانة يف مجيع أموره الباطنة واجللية       ،ورياضة نفسه بالدقائق اخلفية   

 ومراقبة اهللا   ، وحسن النيات  ،الصدق و ، على اإلخالص  - بأقواله وأفعاله املتكررات     -
 ، وينشرح صدره  ، ويعرفه أن لذلك تنفتح عليه أنوار املعارف       ،تعاىل يف مجيع اللحظات   

ق يف أفعالـه     ويوف ، ويبارك له يف علمه وحاله     ،ائفويتفجر من قلبه ينابيع احلكم واللط     
  .)2(وأقواله 

  ]فصل[

  .ن يصلح إال واحد تعني فإن مل يكن م،)3( تعليم املتعلمني فرض كفاية  

 وإن قـام بـه      ، فإن امتنعوا كلُّهم أمثوا    :وإن كان هناك مجاعة حيصل التعليم ببعضهم      
 فأظهر الـوجهني أنـه ال       : وطُلب من أحدهم وامتنع    ،بعضهم سقط احلرج عن الباقني    

  . إن مل يكن عذر، لكن يكره له ذلك،يأمث

  ]فصل[

 مؤثرا ذلك على مـصاحل      ،يمهمأن يكون حريصا على تعل     )4(يستحب للمعلِّم   
نفسه الدنيوية اليت ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه يف حال جلوسه إلقـرائهم مـن               

 وأن يكون حريصا على تفهـيمهم،       - وهي كثرية معروفة     -األسباب الشاغلة كلها    
وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فال يكثر على من ال حيتمل اإلكثار، وال يقصر                 

 ما مل خيش    ، ويثين على من ظهرت جنابته     ، ويأخذهم بإعادة حمفوظام   ،ل الزيادة حيتمملن  
  .عليه فتنة بإعجاب أو غريه

 وال حيسد أحـدا منـهم       ، ما مل خيش عليه تنفريه     ،ومن قصر عنفه تعنيفًا لطيفًا      
 -  فإن احلسد لألجانب حـرام     ، وال يستكثر فيه ما أنعم اهللا به عليه        ،لرباعة تظهر منه  

                               
  .54/ 1اموع  -2
  .51، 1/45 اموع -3
  .1/58 اموع -4
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 ويعود من فضيلته إىل معلمه يف       ، فكيف للمتعلم الذي هو مبرتلة الولد      - د التحرمي شدي
  .واهللا املوفق! ؟ ويف الدنيا الثناء اجلميل،اآلخرة الثواب اجلزيل

  ]فصل[ 

، فإن رضي األول بتقدمي غريه )1( ألولا األول ف- إذا ازدمحوا -ويقدم يف تعليمهم 
 ويسأل عمن غاب ، ويتفقد أحواهلم،القة الوجه وينبغي أن يظهر هلم البشر وط.قدمه
  .منهم

  ]فصل[

 فقـد   ، وال ميتنع من تعليم أحد لكونه غري صحيح النية         :رمحهم اهللا قال العلماء     
  ].طلبهم للعلم نية[ :قال سفيان وغريه

 كانت غايته أن    : معناه ،)2( ]طلبنا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون إال هللا        [ :وقالوا  
  .اىلصار هللا تع

  ]فصل[

  : وما يعتىن به،ومن آدابه املتأكدة

من غري  - وعينيه عن تفريق نظرمها ، أن يصون يديه يف حال اإلقراء عن العبث       
 ،ا نظيفـة  وجيلس بوقار وتكون ثيابه بيض     ،ويقعد على طهارة مستقبل القبلة     -حاجة  

ا جد سواء كان املوضع مـس     ،وإذا وصل إىل موضع جلوسه صلى ركعتني قبل اجللوس        
 ،فإنه يكره اجللوس فيه قبل أن يصلي ركعـتني         ؛ا كان آكد   فإن كان مسجد   ،أو غريه 

 سنادهإ ب ،ن أيب داود السجستاين   با  روى أبو بكر   ،ا إن شاء أو غري متربع     وجيلس متربع، 

                               
  .62/ 1 اموع (1)
 . يف سـري أعـالم النـبالء        رمحه اهللا  كما ذكر الذهيب  ،  مروية عن وكيع بن اجلراح     وهي .1/57اموع   (2)

سأل الفقيـه   ما أحسن الصدق ، واليوم ت     :  قلت : جيب؛ إذ قال تعليقًا على هذا اخلرب      وللحافظ الذهيب تعليق ع   
سري أعـالم     !، ويا قلة ما عرف منه     طلبته هللا، ويكذب إنما طلبه للدنيا     : فيبادر ويقول  !؟الغيب ملن طلبت العلم   

  .328/ 6 :النبالء
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ـ      [كان   ،رضي اهللا عنه   عن عبد اهللا بن مسعود     ا علـى   يقرئ الناس يف املـسجد جاثي
   .)1( ]ركبتيه

  ]فصل[

 فيذهب إىل مكان ينـسب      ؛ وما يعتين حبفظه أال يذل العلم      ،دابه املتأكدة ومن آ 
بل يـصون    - !ن كان املتعلم خليفة فمن دونه     إو -فيه   ليتعلم منه    ،إىل من يتعلم منه   

 وحكايام يف هـذا كـثرية       ،رضي اهللا عنهم  العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف        
   .)2( مشهورة

  ]فصل[                                

 ففي احلديث عن الـنيب      ، ليتمكن جلساؤه فيه   ،وينبغي أن يكون جملسه واسعا      
 يف أوائل كتاب    -رواه أبو داود يف سننه      " خري االس أوسعها   ":صلى اهللا عليه وسلم   

  .رضي اهللا عنهم بإسناد صحيح من رواية أيب سعيد اخلدري -اآلداب 

  

  

  

                               
  .بعدها وما 1/62 اموع - 1
قصيدة عظيمة يف إعزاز العلم فاقرأهـا يف أدب الـدنيا   رمحه اهللا تعاىل رحاين  وللقاضي اجل1/55 اموع   - 2

 .67: والدين
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  )1(]  يف آداب املتعلم:فصل[

  ..رناه من آداب املعلم يف نفسه آداب للمتعلممجيع ما ذك

ا ال بـد منـه      إال سبب  ؛ ومن آدابه أن جيتنب األسباب الشاغلة عن التحصيل       
 ، وحفظـه  ، ليـصلح لقبـول القـرآن      ؛ وينبغي أن يطهر قلبه من األدناس      ،للحاجة

أال إن يف اجلـسد     " :أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم    فقد صح عن رسول اهللا       ،واستثماره
"  أال وهي القلب   ، وإذا فسدت فصد اجلسد كله     ،غة إذا صلحت صلح اجلسد كله     مض

)2(.  

  .]يطيب القلب للعلم كما تطيب األرض للزراعة[ :أحسن القائل بقولهوقد 

 ، وأقل شهرة  ،ان كان أصغر منه سن     وإ ؛وينبغي أن يتواضع ملعلمه ويتأدب معه     
اونسب،وغري ذلك،ا وصالح .  

   :اوقد قالوا نظم .اضعه يدركهفبتو ؛ ويتواضع للعلم

  )3 (كالسيل حرب للمكان العايل    العلم حرب للفىت املتعايل 

يقبل   كاملريض العاقل  ، ويقبل قوله  ، ويشاوره يف أموره   ،وينبغي أن ينقاد ملعلمه   
   . وهذا أوىل؛قول الطبيب الناصح احلاذق

  ]فصل[

 واشتهرت  ،قت معرفته  وحتق ، وظهرت ديانته  ،وال يتعلم إال ممن تكملت أهليته     
هـذا العلـم    [ :وغريمها من السلف   ومالك بن أنس    فقد قال حممد بن سريين     ،صيانته
   .)4( ] فانظروا عمن تأخذون دينكم؛دين

                               
 . ففيه بسط لذلك1/65 وما بعدها، واموع 30:  أخالق العلماء:راجع -1
 .وغريمها) 1599(، ومسلم 39  – إميان : البخاري-2
  :من بيت أيب متامتضمني  املصراع الثاين -3

 فالسيل حرب للمكان العايل   من الغىن ال تنكري عطل الكرمي
  .526  والتحبري،1/84شرح مسلم للنوويو، 65/ 1 اموع -4
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ورجحانـه علـى     هليته،أويعتقد كمال    وعليه أن ينظر معلمه بعني االحترام،     
   . فإنه أقرب إىل انتفاعه به؛طبقته

اللهم اسـتر   [ :إىل معلمه تصدق بشيء وقال    وكان بعض املتقدمني إذا ذهب      
   .)1( ]وال تذهب بركة علمه مين عيب معلمي عين،

مـا اجتـرأت أن أشـرب املـاء          [ :صاحب الشافعي رمحهما اهللا    وقال الربيع 
  .)2( ] لههيبةً الشافعي ينظر إيل؛و

من حق املعلم   [ :قال رضي اهللا عنه  وروينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب         
 وال تـشرين    ، وأن جتلس أمامه   ،ك أن تسلم على الناس عامة وختصه دوم بتحية        علي

 وال تغتابن عنده    ، وال تقولن قال فالن خالف ما تقول       ،عنده بيدك وال تغمزن بعينيك    
وال تلـح عليـه إذا       ،وال تأخذ بثوبه إذا قام     ،)3()وال تشاور جليسك يف جملسه    (ا  أحد 
  .)4( ]بته وال تعرض أي تشبع من طول صح،كسل

 وأن يـرد    ،وينبغي أن يتأدب هبذه اخلصال اليت أرشد إليها علي كرم اهللا وجهه           
  .غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك الس

  ]فصل[

 ،ا متطهـر  ، متصفا مبا ذكرنـاه يف املعلـم       ،ويدخل على الشيخ كامل اخلصال    
إذا  -خل بغري اسـتئذان     د ي وأال .من األمور الشاغلة  القلب   فارغ   ،مستعمال للسواك 

 ، وأن يسلم على احلاضرين إذا دخـل       - كان الشيخ يف مكان حيتاج فيه إىل استئذان       
 : وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جـاء يف احلـديث            ،وخيصه دوم بالتحية  

بل جيلس حيث ينتهي     - وال يتخطى رقاب الناس      ،)5(" فليست األوىل أحق من الثانية    "

                               
  .526، والتحبري 1/65اموع  -1
  .553:ح: املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي -1
  .1/67وال تسار يف جملسه : يف اموع -3
  .1/67اموع  -3
  .وغريمها)8/52 (139 –أدب : وأبو داود، )6/27 (15 –استئذان :  الترمذي -5
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 وال يقـيم    ، أو يعلم من حاهلم إيثار ذلك      ،إال أن يأذن له الشيخ يف التقدم       -به الس   
ا من موضعهأحد.   

 إال أن يكـون يف تقدميـه        )1(  اقتداء بابن عمر رضي اهللا عنهما      ؛فإن آثره غريه مل يقبل    
  إال لـضرورة   -  وال جيلس يف وسط احللقة     ،مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك     

   .)3(  وضم نفسه، وإن فسحا له قعد، صاحبني بغري إذما وال جيلس بني- )2(

  ]فصل[

 ع فإن ذلك تأدب م    ، وحاضري جملس الشيخ   ،ا أن يتأدب مع رفقته    وينبغي أيض 
 وال  ، ال قعدة املعلمـني    ؛ ويقعد بني يدي الشيخ قعدة املتعلمني      ،وصيانة لسه  ،الشيخ

  يرفع صوته رفع يكثر الكالم من غري حاجـة      وال   ، وال يضحك  ،ا من غري حاجة   ا بليغ، 
بـل يكـون     - من غري حاجة     - الًا وال مشا   وال يلتفت ميين   ،وال يعبث بيده وال بغريها    

متوجهِغا إىل الشيخ مصا إىل كالمهي.  

  ]فصل[

 ، وملله ،أال يقرأ على الشيخ يف حال شغل قلب الشيخ         :ومما يتأكد االعتناء به   
 مما يشق   ؛ وحنو ذلك  ، وقلقه ، ونعاسه ،طشه وع ، وفرحه ، وغمه ، وروعه ،)4(ه  واستيفاز
   . وأن يغتنم أوقات نشاطه، أو مينعه من كمال حضور القلب والنشاط،عليه

وال يصده ذلك عن مالزمته      . وسوء خلقه  ،أن يتحمل جفوة الشيخ    :ومن آدابه 
 ،تأويالت صـحيحة   -اليت ظاهرها الفساد     -ويتأول ألفعاله وأقواله     .واعتقاد كماله 

   .ه عن ذلك إال قليل التوفيق أو عدميفما يعجز

                               
وكان ابن عمر   . ال يقيمن أحدكم رجالً من جملسه، مث جيلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا           : ( يف الصحيحني  -1

  .كتاب السالم/ مسلم بشرح النووي. )إذا قام له رجل من جملسه مل جيلس فيه
 والترمـذي  وأبـو داود  أمحد رواه،  احللقةلعن اهللا من جلس وسط:  حلديث حذيفة رضي اهللا عنه مرفوعا-2

  .وصححه
: اآلداب الـشرعية : واقرأ يف ذلك  ". ل أن يفرق بني اثنني إال بإذما      ال حيل لرج  : " حلديث الترمذي مرفوعا   -3

  . بني الرجلنيفصل يف اجللوس يف وسط احللقة والتفرقة
  .2/1046:  الوسيط-جلسة من جلس على هيئة كأنه يريد القيام : االستيفاز -4
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 والعتب  ،له  وأظهر أن الذنب   ،ن جفاه الشيخ ابتدأ هو باالعتذار إىل الشيخ       إو
  .ى لقلب الشيخق وأن، فذلك أنفع له يف الدنيا واآلخرة،عليه

 ومن صرب   ، يف عماية اجلهالة   همن مل يصرب على ذل التعليم بقي عمر       [ :وقد قالوا 
ومنه األثر املشهور عن ابن عبـاس رضـي اهللا           ،] والدنيا اآلخرةز  عليه آل أمره إىل ع    

   :وقد أحسن من قال ،)1( ]اا فعززت مطلوبذللت طالب[ :عنهما

  )2( والقطع الزمان بأسره مذل     ساعةً  املذلِةممن مل يذق طع

  ]فصل[

 ،األوقاتا عليه يف مجيع      مواظب ،املتأكدة أن يكون حريصا على التعلم      :ومن آدابه      
ل نفسه ما ال    ال حيمِّ  و - نه من الكثري  مع متكّ  -وال يقنع بالقليل     .اليت يتمكن منه فيها   

  . وهذا خيتلف باختالف الناس واألحوال.ل وضياع ما حص،خمافة من امللل ؛يطيق

 إال أن خياف ،ت وظيفته وال يفو. والزم بابه،وإذا جاء إىل جملس الشيخ فلم جيده انتظر  
   . وأنه ال يقرئ يف غريه، بأن يعلم من حاله اإلقراء يف وقت بعينه،يخ لذلككراهة الش

   الًا أو مشتغ  وإذا وجد الشيخ نائم أو  ، بل يـصرب إىل اسـتيقاظه      ، مل يستأذن عليه    مبهم 
كما كان ابن عباس رضي اهللا عنـهما وغـريه           - والصرب أوىل    -  أو ينصرف  ،فراغه
  .)3( يفعلون

                               
ه علمـه،  كـسر   لآلخرةفإن من طلب العلم :...قول احلافظ الذهيب رمحه اهللا ويف معناه .1/69اموع  (1) 
  . 79 /الكبائر! ادعلى نفسه باملرص ه، وكاناستكانت نفسه، وخشع قلبو
  .ويف األثر ضعف. 51: أدب الدنيا والدين، ص:  يف– قبله -لبيت وأثر ابن عباس رضي اهللا عنهما  هذا ا(2) 

 ملا تـويف  رضي اهللا عنهما أنهعن ابن عباس  عن (106/ 1)أخرج احلاكم يف املستدرك  وقد .1/69 اموع (3)
ل أصحاب النيب صلى اهللا عليه       هلم فلنسأ  :يا فالن ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت لرجل من األنصار         

 ويف الناس من أصـحاب      ، أترى الناس حيتاجون إليك    !بن عباس  لك يا    اواعجب:  فقال . فإم اليوم كثري   ؛وسلم
 فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجـل        ،النيب صلى اهللا عليه وسلم من ترى؟ فتركت ذلك وأقبلت على املسألة           

يا بن عـم  :  فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فرياين فيقول     ،به وهو قائل، فأتوسد ردائي على با      ،فآتيه
فبقـى  : أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن احلديث قـال        : فأقول!  ما جاء بك؟ أال أرسلت إيل فآتيك؟       :رسول اهللا 

  .)كان هذا الفىت أعقل مين: الرجل حىت رآين وقد اجتمع الناس علي فقال
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 وقوة  ، والنشاط ، يف التحصيل يف وقت الفراغ     الجتهادباوينبغي أن يأخذ نفسه     
 فقد قال   ،لة وارتفاع املرت  ، قبل عوارض البطالة   ، وقلة الشاغالت  ، ونباهة اخلاطر  ،البدن

ـ  )1( ]تفقهوا قبل أن تسودوا   [ :رضي اهللا عنه  أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب        :ا معناه
 فإنكم إذا صرمت سادة     ،وا سادة  قبل أن تصري   ، وأنتم أتباع  ،اجتهدوا يف كمال أهليتكم   
   . وكثرة شغلكم، الرتفاع مرتلتكم،ممتبوعني امتنعتم من التعلّ

ـ    [ :رضي اهللا عنه  وهذا معىن قول اإلمام الشافعي       فـإذا   ؛سرأّتفقه قبل أن ت 
   .)2( ]رأست فال سبيل إىل التفقه

  ]فصل[

 اهللا عليـه    صلى حلديث النيب    ،وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار       
  .)3( "اللهم بارك ألميت يف بكورها ":وسلم

خبـالف اإليثـار   ؛  فإن اإليثار مكروه يف القُـربِ  ،وينبغي أال يؤثر بنوبته غريه    
فإن رأى الشيخ املصلحة يف اإليثار يف بعض األوقات         . )4( فإنه حمبوب    ،حبظوظ النفس 
  . امتثل أمره، فأشار عليه بذلك،ملعىن شرعي

 علـى   ، أو غريهم  ،من رفقته  اال حيسد أحد  أ :ه ويتأكد الوصية به   ومما جيب علي  
يضاح هذا يف آداب إال يعجب بنفسه مبا خصه اهللا، وقد قدمنا      فضيلة رزقه اهللا إياها، وأ    

  .الشيخ

                               
  .1/91املقدمة :  الدارمي- 1
2 -ذيب األمساء واللغات . 1/69موع  ا 1/54وعبارة الشافعي يف.  
  .1300: ، وصحيح اجلامع، ص1/69اموع :  وغريه، وانظر6: بيوع، ص:  الترمذي- 3
وساِرعوا ،  148:  البقرة  فَاستِبقُوا الْخيراتِ  : لقوله تعاىل يثار يف أمور اآلخرة،     كره بعض العلماء اإل    - 4

غِإلَى مكُمبٍة ِمن رِفر 133: آل عمران ،وناِفسنتافَِس الْمنتفَلْي ِفي ذَِلكوأشار العالمة ابن و، 26: املطففني
 رضي اهللا   عائشة عمر بن اخلطاب   أمنا    إىل جوازه مستدال بإيثار    )506-3/505(القيم رمحه اهللا تعاىل يف الزاد       

ذلك فلـم تكـره لـه       رضي اهللا عنه    سأهلا عمر   اهللا عليه وسلم، كما     صلى   جوار النيب    ، بدفنه يف بيتها   عنهما
 إذا كان ال بد من      ؛ ويتيمم هو  ، أن يتوضأ به   هال ميتنع أن يؤثر صاحب املاء مبائ      كما أنه   ،   وال هلا البذل   ،السؤال

   وفضيلة الطهر بالتراب، ، وحاز فضيلة اإليثار، فآثر أخاه،تيمم أحدمها
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وطريقه يف نفي العجب أن يذكر نفسه أنه مل حيصل ما حصله حبوله وقوته، وإمنا               
   .)1(هو فضل من اهللا

 بل أودعه اهللا تعاىل فيه، وطريقه يف نفـي  ؛ بشيء مل خيترعه   وال ينبغي أن يعجب   
ال ل هذه الفضيلة يف هـذا، فينبغـي أ        احلسد أن يعلم أن حكمة اهللا تعاىل اقتضت جع        

  .)2( هاه ومل يكر، وال يكره حكمة أرادها اهللا تعاىل،يعترض عليها

  

  

  

  

  

  

                               
: ، وأخالق محلة القـرآن، ص     67: ، وأخالق العلماء لآلجري، ص    56: دين، ص أدب الدنيا وال  :  راجع - 1

  . وما بعدها142
 ومـا   1/36 يف اموع للنـووي      - تقريبا   - وردت، بنصها    – للعاِلم واملتعلم    – جمموع هذه اآلداب      - 2

  .بعدها
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  الباب اخلامس

  يف آداب حامل القرآن
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  الباب اخلامس

  )1(  آداب حامل القرآنيف

   .ل منه يف الباب الذي قبل هذامجقد تقدم 

   . وأكرم الشمائل،أن يكون على أكمل األحوال :ومن آدابه

   . للقرآنالًإجال ؛وأن يرفع نفسه عن كل ما ى القرآن عنه

  شريف النفس  ،االكتسابا عن دينء    وأن يكون مصون ، على اجلبابرة واجلفـاة     ا مترفع 
   . واملساكني، وأهل اخلري،ا للصاحلني متواضع،نيامن أهل الد

  رضي اهللا عنـه    فقد جاء عن عمر بن اخلطاب        ؛ ذا سكينة ووقار   ،اوأن يكون متخشع 
 فاسـتبقوا   ، فقد وضح لكـم الطريـق      ، ارفعوا رؤوسكم  ،يا معشر القراء  [ :أنه قال 
  .)2( ] على الناسالً ال تكونوا عيا،اخلريات

ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا       [ :قال ي اهللا عنه  رضوعن عبد اهللا بن مسعود      
 وببكائـه إذا    ، وحبزنه إذا الناس يفرحـون     ، وبنهاره إذا الناس مفطرون    ،الناس نائمون 

  )3( ]. وخبشوعه إذا الناس خيتالون، وبصمته إذا الناس خيوضون،الناس يضحكون

رأوا القرآن رسائل من    إن من كان قبلكم     [ : اهللا عنهما قال   رضي ن علي بوعن احلسن   
   .]فقدوا يف النهاريتو ،فكانوا يتدبروا بالليل ،رهبم

 مـن   ،ال تكون له حاجة إىل أحد     ينبغي حلامل القرآن أ   [ :قال وعن الفضيل بن عياض   
  .)4( ]اخللفاء فمن دوم

 
  

                               
  .2/194 بنصها تقريبا يف اموع (1)
  ، 67: لفاروق عمر بن اخلطاب، ص وا.67: أدب الدنيا والدين، ص:  بنحوه يف(2)
  .2/195 وما بعدها، واموع 1/129 أبو نعيم يف احللية (3)

  . وما بعدها73: أخالق العلماء، ص: ، وانظر92/ 8أبو نعيم يف احللية  )4(
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 وال ، ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو ،حامل القرآن حامل راية اإلسالم    [ :وعنه أيضا قال  
   .)1( ]تعظيما حلق القرآن ؛ وال يلغو مع من يلغو،سهو مع من يسهوي

  ]فصل[

 ،سب هبا تك ي ،أن حيذر كل احلذر من اختاذ القرآن معيشة        : به مرومن أهم ما يؤ   

صلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا     :قال رضي اهللا عنه   ن شبل بفقد جاء عن عبد الرمحن      
  )2(" وا فيه وال تغل،فوا عنه وال جت، وال تأكلوا به،اقرؤوا القرآن ":وسلم

اقرؤوا القرآن من    ":صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب    رضي اهللا عنه   وعن جابر 
رواه مبعناه من روايـة      ." وال يتأجلونه  ،قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه       

  .)3 (.ا مسعة وحنوهاا مبال وإم إم،يتعجلون أجره: معناه ،سهل بن سعد

 دخل رجالن من أصـحاب رسـول اهللا         :قال رمحه اهللا  ل بن عمرو  وعن فضي 
 مث  ، فتال آيات من القـرآن     ، فلما سلم اإلمام قام رجل     ،امسجد صلى اهللا عليه وسلم   

صلى مسعت رسول اهللا     ،156:البقرة نا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ    ِإ :فقال أحدمها  سأل،
".  فمن سأل بالقرآن فال تعطوه     ، يسألون بالقرآن  سيجيء قوم  ": يقول اهللا عليه وسلم  

  .)4( بن عمرو مل يسمع الصحابةا فإن الفضيل ،وهذا اإلسناد منقطع

   :وأما أخذه األجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه

 عن مجاعة من العلماء منـهم       ،منع أخذ األجرة عليه    فحكى اإلمام أبو سليمان اخلطايب    
  .فةوأبو حنيي الزهر

                               
  .]وليحذر أن يتخذ القرآن معيشة له: [، وبقيتها يف اموع2/195، واموع 92/ 8 أبو نعيم يف احللية -1
  .1168: ، صحيح اجلامع444 – 3/438 رواه أمحد -2
عن أخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن : باب إمث من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به : الفتحقال ابن حجر يف      -5

 فإن القرآن   ؛ واسألوا اهللا به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا          ، تعلموا القرآن  : احلاكم رفعه  أيب سعيد وصحح  
، وأخرج أمحد وأبو يعلى من حديث عبد         ورجل يقرؤه هللا   ، ورجل يستأكل به   ، رجل يباهي به   :مه ثالثة نفر  يتعل

  .هـ.ا. وال تأكلوا به، وال حتفوا عنه ، وال تغلوا فيه،وا القرآنؤقرا :الرمحن بن شبل رفعه
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  .وابن سريين والشعيب ي وهو قول احلسن البصر،وعن مجاعة أنه جيوز إن مل يشترطه

 واستأجره إجـارة    ، إن شارطه  ؛ومالك والشافعي وآخرون إىل جوازها     وذهب عطاء 
   .)1( صحيحة

  .وقد جاء باجلواز األحاديث الصحيحة

 مـن أهـل     أنه علم رجالً    رضي اهللا عنه   واحتج من منعها حبديث عبادة بن الصامت      
أن  إن سـرك    " :صلى اهللا عليه وسـلم    فقال له النيب     ،اة القرآن فأهدى له قوس    الصفَّ

 -وهو حديث مشهور رواه أبـو داود وغـريه           - )2( "ا من نار فاقبلها   تطوق هبا طوقً  
   .وبآثار كثرية عن السلف

 والً أحـدمها أن يف إسـناده مقـا        :زون عن حديث عبادة جبوابني    وأجاب ا. 
 فلم  ،مث أهدي إليه على سبيل العوض      ،اأنه كان تربع بتعليمه فلم يستحق شيئً       :ينوالثا

   . واهللا أعلم، خبالف من يعقد معه إجارة قبل التعليم،جيز له األخذ

   ]فصل[

هلم عادات خمتلفة    رمحهم اهللا وكان السلف    :كثر منها ي و ،ينبغي أن حيافظ على تالوته    
  :)3( يف قدر ما خيتمون فيه

أم كانوا خيتمون يف كل شـهرين        رمحهم اهللا ابن أيب داود عن بعض السلف        فروى  
  ..ختمة واحدة

  ..وعن بعضهم يف كل شهر ختمة

  ..وعن بعضهم يف كل عشر ليال ختمة

                               
  .2/394ويف بداية اتهد . 14/ ج–اقرأ أحكام االستئجار لقراءة القرآن يف اموع  )1(
  . وغريمها5/315، وأمحد )3416(، واإلجارة 4/40أبو داود يف الزكاة  )2(
يف كـم   : ، وفتح الباري باب   2/112 ج –خمتصر سنن أيب داود مع معامل السنن والتهذيب         : اقرأ يف ذلك   )3(

 ،وما بعدها، وأحاديـث البـاب وردت يف الـصحيحني         25: ، وكيف حتفظ القرآن، ص    9 ج –يقرأ القرآن   
  . وغريهم، والدارمي، وأيب داود،مذيوالتر
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 وعن بعضهم يف كل     ،وعن األكثرين يف كل سبع ليال     ،  وعن بعضهم يف كل مثان ليال     
 وعن كـثريين يف كـل       ، وعن بعضهم يف كل أربع     ، وعن بعضهم يف كل مخس     ،ست
  .. وعن بعضهم يف كل ليلتني،ثالث

ومنهم  ،يوم وليلة ختمتني   ومنهم من كان خيتم      ،وختم بعضهم يف كل يوم وليلة ختمة      
  .ا بالنهارا بالليل وأربع ختمات أربعوختم بعضهم مثاين ،من كان خيتم ثالثًا

رضـي اهللا   ن  عثمان بن عفا   :فمن الذين كانوا خيتمون ختمة يف الليل واليوم       
  .والشافعي وآخرين وجماهد وسعيد بن جبري الداري ومتيم ،عنه

قاضي مصر يف  ، اهللارمحه رتعومن الذين كانوا خيتمون ثالث ختمات سليم بن         

   .رضي اهللا عنهخالفة معاوية 

 وروى أبـو    ،بن أيب داود أنه كان خيتم يف الليلة أربع ختمات         اوروى أبو بكر    
   . قضاة مصر أنه كان خيتم يف الليلة أربع ختماتيف كتابه يف عمر الكندي

  مسعت الشيخ أبا عثمان    :رمحه اهللا  قال الشيخ الصاحل أبو عبد الرمحن السلمي      

خيتم بالنهار أربع ختمـات وبالليـل أربـع          رمحه اهللا  باتكان ابن الك  : يقول املغريب
   . وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة،ختمات

من عبـاد    - بإسناده عن منصور بن زادان     أمحد الدورقي وروى السيد اجلليل    

ا فيما بني   وخيتمه أيض  ،أنه كان خيتم القرآن فيما بني الظهر والعصر        رمحه اهللا  –التابعني  
   .وسيأيت ،املغرب والعشاء يف رمضان ختمتني

  . وكانوا يؤخرون العشاء يف رمضان إىل أن ميضي ربع الليل

كان خيتم القـرآن فيمـا بـني املغـرب           ايح أن جماهد  وروى أبو داود بإسناده الصح    
   .والعشاء

خيتم فيما بني املغرب والعشاء كـل ليلـة مـن             كان علي األزدي   :قال وعن منصور 
   .رمضان
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   )3( ].بوته حىت خيتم القرآنفما حيل ح كان أيب حيتيب[ :قال وعن إبراهيم بن سعد

 بن عفـان  ا املتقدمني عثمان     فمن ،يف ركعة فال حيصون لكثرم    الذي خيتم   وأما  
   . يف كل ليلة يف الكعبةختمةً رضي اهللا عنهومتيم الداري وسعيد بن جبري 

رضـي  نقل عن عثمان بن عفان       :وأما الذين ختموا يف األسبوع مرة فكثريون      
وعن مجاعة   ،رضي اهللا عنه  وأيب بن كعب     وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت       اهللا عنه 

   .رمحهم اهللا وإبراهيم وعلقمة لرمحن بن يزيدعبد اكمن التابعني 

بـدقيق   - فمن كان يظهر له      ، أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص     اريواالخت
 وكذا  ، فليقتصر على قدر ما حيصل له كمال فهم ما يقرؤه          ،لطائف ومعارف  -الفكر  

 ،ومصاحل املـسلمني العامـة     من مهمات الدين    أو غريه  ، بنشر العلم  الًمن كان مشغو  
  . لهدِصر ال حيصل بسببه إخالل مبا هو ميقتصر على قدٍرفل

من غري خـروج إىل      -ما أمكنه    -وإن مل يكن من هؤالء املذكورين فليستكثر        
   .)2 حد امللل واهلذرمة

 ويدل عليه احلديث الصحيح عن عبد       ،وقد كره مجاعة من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة        
ال يفقه   ":رضي اهللا عنه   قال رسول اهللا     :نهما قال اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا ع       

                               
  - حبساب الوقت -احلق أن هذه األرقام صعبة التصديق على أهل العجز من أمثايل، فهي   احلُبوة، واِحلبوة     - 1

غري ممكنة، وال تفسري هلا فيما نعتقد إال بإكرام اهللا تعاىل هؤالء الناس، واملباركة يف أوقام، حـىت إن أحـدهم                     
دار : ، ط 16: ص( الوقت اليسري، وقد أعجبين كثريا تعليق األستاذ حممد احلجار على التبيان             ليعمل الكثري يف  

 فانظر إىل مؤلفات املـؤلفني مـن        - كرامةً هلم    -بأن هذا من قبيل الربكة يف الوقت، وطي الزمان          ) الصابوين
  .كتابتهاسلفنا، وفكّر مىت كتبوا ذلك، ومىت ألفوه، مع عجزنا عن قراءا، فضالً عن 

وقد نقل عن اإلمام النووي رمحه اهللا أن الكراريس اليت ألفها حسبت فبلغت عدد أيام حياته، اليت انتهت وهو                   
  .يف السادسة واألربعني، بعد أن مأل الدنيا علما

وتأمل كم خلّف ابن تيمية وابن القيم والسيوطي وابن حجر من مؤلفات، تعرف معىن الربكة يف الوقت وطيـه                   
  .ل كرامتهأله
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 قال  .غريهم و )2( رواه أبو داود والترمذي والنسائي     ".من قرأ القرآن يف أقل من ثالث      
   .واهللا أعلم. .الترمذي حديث حسن صحيح

  :وقت االبتداء واخلتم

 فقد روى أبو داود أن عثمان       ،وأما وقت االبتداء واخلتم ملن خيتم يف األسبوع       
   . وخيتمه ليلة اخلميس،كان يفتتح القرآن ليلة اجلمعة رضي اهللا عنهبن عفان ا

 ، األفضل أن خيتم ختمة بالليل     :يف اإلحياء  ،رمحه اهللا تعاىل    وقال اإلمام أبو حامد الغزايل    
 وجيعـل   ، أو بعدمها  ، يف ركعيت الفجر   االثنني وجيعل ختمة النهار يوم      ،وأخرى بالنهار 

  .ليستقبل أول النهار وآخره ؛عة يف ركعيت املغرب أو بعدمهاختمة الليل ليلة اجلم

كانوا حيبون أن خيتم القرآن مـن       [ :قال وروى ابن أيب داود عن عمر بن مرة التابعي        
  ].أول الليل أو من أول النهار

من ختم القرآن أيـة سـاعة       [ : اجلليل قال   التابعي )3(  طلحة بن مصرف   نوع
 وأية ساعة كانت من الليل صـلت        ،كة حىت ميسي  كانت من النهار صلت عليه املالئ     

   . وعن جماهد مثله.]عليه املالئكة حىت يصبح

إذا [: قـال  رضي اهللا عنه   وروى الدارمي يف مسنده بإسناده عن سعد بن أيب وقاص         
 وإذا وافق ختمه آخـر      ،وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح         

  .)1(  هذا حسن من سعد: قال الدارمي.]ميسيالليل صلت عليه املالئكة حىت 

   .أنه كان خيتم قبل الركوع: التابعي وعن حبيب بن أيب ثابت

ويف هذا الفـصل بقايـا        .وكذا قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل        :قال ابن أيب داود   
   .)2( ستأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الباب اآليت

                               
  .وغريمها) 1394 (8/9، وأبو داود، رمضان )2949 (11:  الترمذي، القرآن(2)
  !طلعت: والغفلة يف التحقيق أن بعض الطبعات ذكرت أن امسهوطرائف املصحفني،  من غرائب التصحيف، (3)
  .وهو أثر ضعيف جدا) 3483 (33، 16فضائل القرآن، ص، :  الدارمي(1)
  .2/92: الفقرة كاملة للمجموع ارجع يف مادة هذه (2)
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  :)3( ] يف احملافظة على القراءة بالليل:فصل[

   :ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن يف الليل أكثر

 يتلُونَ آياِت اللَِّه آناَء اللَّيِل      ،ِمن أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قَاِئمةٌ     ؛يسوا سواءً  لَ  :قال اهللا تعاىل  
 وينهـونَ عـِن     ،ِبـالْمعروفِ  ويأْمرونَ   ،يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اآلِخرِ    * وهم يسجدونَ 

  .114، 113 :آل عمران  وأُولَِئك ِمن الصاِلِحني، ويساِرعونَ ِفي الْخيراِت،كَِرالْمن

 ؛نعم الرجل عبد اهللا    ":أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   وثبت يف الصحيح عن رسول اهللا       
  .)4(" لو كان يصلي من الليل

ال تكـن    :يا عبد اهللا   ":قال صلى اهللا عليه وسلم   لصحيح أنه   ويف احلديث اآلخر من ا    
   .)5( " كان يقوم الليل مث تركه؛مثل فالن

صلى اهللا عليه   عن رسول اهللا     رضي اهللا عنه   وغريه عن سهل بن سعد     وروى الطرباين 
  .واألحاديث واآلثار يف هذا كثرية .)5(" شرف املؤمن قيام الليل ":قال وسلم

 -ا  إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقً     [ :قال اجلُشميألحوص  جاء عن أيب ا   وقد  
 قال فما بال هؤالء يأمنون ما كـان        ،ا كدوي النحل   فيسمع ألهله دوي   - أي يأتيه ليالً  
  ؟]أولئك خيافون

   .] ولو حلب شاة؛وا من الليلؤاقر[ :كان يقول وعن إبراهيم النخعي

   .]فال نامت عيناي ،مث منت ،تيقظت مث اس،إذا أنا منت[ :قال وعن يزيد الرقاشي

 وأبعـد عـن     ، لكوا أمجع للقلـب    ؛ وإمنا رجحت صالة الليل وقراءته     :قلت
 وأصون عـن الريـاء وغـريه مـن          ، والتصرف يف احلاجات   ، وامللهيات ،الشاغالت
فإن اإلسراء برسـول اهللا      ؛ مع ما جاء الشرع به من إجياد اخلريات يف الليل          ،احملبطات

                               
 تأليف سيد بن حسني العفاين، ففيه تفصيل        1/235 اقرأ يف هذا املقصود فصالً ضافيا يف كتاب رهبان الليل            (3)

  .معجب
  .، وغريمها2479:  ، ومسلم1122: البخاري (4)
  .، وغريه1152:  البخاري(5)
  . بنحوه371:  صحيح اجلامع(6)
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حني  -يرتل ربكم كل ليلة إىل مساء الدنيا         ":وحديث ،الًكان لي  وسلمصلى اهللا عليه    
   . احلديث)1("  هل من داع فأستجيب له: فيقول -ميضي شطر الليل

يف الليل ساعة يـستجيب اهللا       ":قال صلى اهللا عليه وسلم   ويف احلديث أن رسول اهللا      
   .)2( "فيها الدعاء كل ليلة

بـن أيب   ا رأيت علي    :قال عن سليمان األمناطي  وروى صاحب هبجة األسرار بإسناده      

   :يف املنام يقول رضي اهللا عنهطالب 

  ونا يصومم سردرون هلوآخ  وناقوم يدرم ِون هلوال الذيل

)لدككت (ُأرضكممن حتتكم س حوء ال تطيعوناوم سألنكم ق  ار )3(  

وكلما كثر   ،الليل والقراءة فيه حتصل بالقليل والكثري     واعلم أن فضيلة القيام ب    
  .وإال أن يضر بنفسه ، إال أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه،كان أفضل

ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا               
 مل يكتب مـن     من قام بعشر آيات    ":صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا     :عنهما قال 
 "قنطـرين بألف آية كتب من امل     ومن قام    ، ومن قام مبائة آية كتب من القانتني       ،الغافلني

   . رواه أبو داود وغريه.)1(

                               
  .وغريمها)758: (، ومسلم، صالة املسافر)1145 (14:  البخاري، التهجد(1)
  .1/758 روى مسلم حنوه (2)
البيتان ال يرقيان هبذه الصياغة لبالغة أمري املؤمنني رضي اهللا عنه، ومل أجدمها يف ديوانه، وال يف ج البالغـة                    (3)
حتفة النظار يف دما يف ولقد وج). ، وج البالغة بشرح حممد عبده  191/قافية النون / ديوان اإلمام علي  : انظر(

: بدل) لزلزلت(، وكذا يف كتاب مشيخة حممد الرازي ابن احلطاب          13 /1 غرائب األمصار وعجائب األسفار   
وعود الـضمري   ) لدككت أرضكم : (تطيعونا، ويف بعض النسخ املطبوعة املصحفة     : بدال) تبالونا(لدكدكت، و 

  .على سيدنا علي أمر غري مقبول عقيدةً، فلينتبه
  ).6439(، وصحيح اجلامع 118، فضائل القرآن 8، والدارمي 9: أبو داود، رمضان) 1(
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من صلى بالليل ركعـتني     [ :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        وحكى الثعليب 
فقد بات هللا ساجد2( ]اا وقائم(.   

  ]ير من تعريضه للنسيان والتحذ، يف األمر بتعهد القرآن:فصل [

 :قال صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب    رضي اهللا عنه  ثبت عن أيب موسى األشعري      
 ."بل يف عقلـها   ا من اإل  الذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلت       فو ،تعاهدوا هذا القرآن  "

  .)3( رواه البخاري ومسلم

إمنـا   ":قال صلى اهللا عليه وسلم   وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا          
 ." وإن أطلقها ذهبت   ،إن عاهد عليها أمسكها    :ةلّمثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعق     

  .)4( رواه مسلم والبخاري

 :صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قال رضي اهللا عنه   وعن أنس بن مالك   
" حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد      - أجور أميت    عرضت علي -  وعرضت علي  

رواه "  أوتيها رجل مث نسيها     من القرآن أو آيةٍ    ا أعظم من سورةٍ    فلم أر ذنب   ،ذنوب أميت 
صـلى اهللا عليـه     عن النيب     وعن سعد بن عبادة    .كلم فيه وت ،)5( أبو داود والترمذي  

رواه  .)6(" من قرأ القرآن مث نسيه لقي اهللا عز وجل يوم القيامة وهو أجذم    " :قال وسلم
   .أبو داود والترمذي

                               
والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما، عن سـيدنا         :  وجدته يف تفسري البغوي عند قوله تعاىل يف سورة الفرقان          (2)

ا األثـر علـى     مل نقف هلذ  : ( يف إسالم ويب جاء    135539: يف الفتوى رقم  و. عن ابن عباس رضي اهللا عنهما     
إسناد حىت ميكننا احلكم على صحته، وقد ذكره مجاعة من املفسرين ممن يعتنون بـذكر األسـانيد كـالبغوي                   

     ا، واقتصر النووي يف التبيان على ذكر حكاية الثعليب له، وعلى كل فهو             والثعليب وغريمها ومل يذكروا له إسناد
 لطائف املعارف البـن   : اقرأ يف ذلك للتوسع   ،  ) عليه وسلم  ا إىل النيب صلى اهللا    ا مرفوع أثر موقوف وليس حديثً   

  . خري كثري، فصل قيام الليل، ورهبان الليل جيزأيه ففيهما43: رجب
  .، وغريمها231، 229: صالة املسافرين: ، ومسلم23: فضائل القرآن:  البخاري(3)
  .، وغريمها226: صالة املسافرين: ، ومسلم23: فضائل القرآن:  البخاري(4)

  ).3700ضعيف اجلامع ) (461: (، وأبو داود19: ثواب القرآن: ، والترمذي8: صالة:  أبو داود-5
، وهو يف ضـعيف اجلـامع              2/195، وانظر اموع    3: فضائل القرآن : ، والدارمي 31: الوتر:  أبو داود  -6
  ".ذمما من امرئ يقرأ القرآن مث ينساه إال لقي اهللا يوم القيامة أج: "بلفظ) 5135(
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  ]فيمن نام عن ورده :فصل[

 :صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا   :قال رضي اهللا عنه   عن عمر بن اخلطاب   
فقرأه ما بني صالة الفجر وصـالة        -أو عن شيء منه      -من نام عن حزبه من الليل       "

  .رواه مسلم .)1(" كتب له كأنه قرأه من الليل ،الظهر

منت البارحة عـن    [ :عنهرضي اهللا     قال أبو أسيد   :قال وعن سليمان بن يسار   
فرأيت  -وكان وردي سورة البقرة      - فلما أصبحت استرجعت     ،وردي حىت أصبحت  
   .رواه ابن أيب داود )2( ]حينيف املنام كأن بقرة تنِط

 أنه نام ليلة عن حزبه فأري يف :عن بعض حفاظ القرآن وروى ابن أيب الدنيا
   : يقول لهمنامه كأن قائالً

ومن ف   ة  ومن صح من جسٍمعجبترى نام إىل الفجت  

ؤم ال يواملوتن خطفات3( م الليل إذا يسرييف ظل         ه(  

  

  

  

                               
  ).6561(، وغريه، وصحيح اجلامع 143: صالة املسافرين:  مسلم-1
  .182: كذا ضبطها اإلمام النووي يف الباب العاشر، ص: بكسر الطاء وفتحها -2
 )ما رِوي ِمن الشعِر ِفي النـوِم فَحِفـظَ        (ووجدما يف كتاب املنامات البن أيب الدنيا         مل أعثر على قائلهما،      -2
 الْقُرآِن،  حفَظَِة  ِمن سِعيٍد  أَبا  يكْنى  لَنا  صاِحب  ثين  ،الْمقِْرئ  صدقَةُ ثين  ،الْحسيِن  بن  محمد ثين  )مقطوع  حديث(

   :يقُولُ قَاِئال، مناِمي ِفي فَأُِريت ،جزِئي عن لَيلٍَة ذَات تمِن " :قَالَ
يتيح ٍم ِمنِجس ِمنٍة وِصح  وِمن ىـفَت امِر ِإلَى نالْفَج  
توالْمال و ــينمؤ هطَفَاتِر ِإذَا ِلـْاللَّي ظُلَِم ِفي  خسيي  

ِن ِمنيب نٍة ِإلَى قُوٍلــمفْرح  ِرشفْتي الَـاَألعِر ِفي مالْقَب  
  خِرـوالْفَ الِْكبِر طَِويلَ بات  رٍةــِغ علَى وٍذـمأْخ وبني
اجـعلَه توالْم نغَفْلٍَة ع  اتا فَبورشحِر ِإلَى مشالْح  

  .بعد أُنِسيتها فَما ،أُلِْقمته حجرا واللَِّه أَنهافك
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  الباب السادس

  يف آداب القرآن
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  الباب السادس

  يف آداب القرآن

 وأنا أشري إىل أطـراف مـن   ،اشر جدت وهو من،هذا الباب هو مقصود الكتاب 
   .ا على قارئه من املاللة وخوفً،طالة كراهة اإل،مقاصده

ومراعاة األدب مع    -كما قدمناه    - جيب على القارئ اإلخالص      :فأول ذلك 
 ويقرأ على حال من يرى اهللا       ، فينبغي أن يستحضر يف نفسه أنه يناجي اهللا تعاىل         ،القرآن
  . فإنه إن مل يكن يراه فإن اهللا تعاىل يراه،تعاىل

  ]فصل[

 يف  واالختيـار  . وغـريه  )1( أن ينظف فاه بالسواك    -قراءة  وينبغي إذا أراد ال   
 كاخلرقـة   ، وبكل ما ينظـف    ، وجيوز بسائر العيدان   . من أراك  السواك أن يكون بعودٍ   

  . وغري ذلك)2(  واألشنان،اخلشنة

: ويف حصوله باإلصبع اخلشنة ثالثة أوجه ألصحاب الشافعي رمحهم اهللا تعـاىل           
إن مل جيد    )3( حيصل:  والثالث /حلصول املقصود صل  حي:  والثاين /حيصل أنه ال : أشهرها
  . وال حيصل إن وجد،غريها

وينوي به اإلتيان بالسنة،ا باجلانب األمني من فمها مبتدئًويستاك عرض  .  

   )4( ] فيه يا أرحم الرامحنييلاللهم بارك : [ستياكال يقول عند ا:قال بعض العلماء

                               
، واقـرأ  ]إن أفواهكم طرق للقرآن، فطيبوها بالسواك: [عن علي رضي اهللا عنه ) 1/125( روى ابن ماجه     (1)

  .2/190، 1/324باب السواك : اموعتفاصيل األحكام يف 
شجرة ينبت يف األرض الرملية، يستعمل هو أو رماده يف غسل الثيـاب             . بالضم والكسر للهمزة  :  األشنان (2)

  ).1/19الوسيط . (واأليدي
  .153: ، وقد أثبت النووي رمحه اهللا نفسه حنو هذا يف األذكار1/335:  اموع(3)
 النووي رمحـه اهللا     ، قال بعض العلماء هذا من استحباب     عند االستياك، وإمنا     ثابت مأثور  ذكر   ليس هناك ) 4(

قـال بعـض    : قال الروياين ): فرع يف مسائل تتعلق بالسواك    / باب السواك / كتاب الطهارة ( تعاىل يف اموع  
  يل ، وبارك يت وثبت به هلا   ، وشد به لثايت   ،اللهم بيض به أسناين   : يستحب أن يقول عند ابتداء السواك     : أصحابنا

  . وإن مل يكن له أصل فال بأس به فإنه دعاء حسن، الذي قالهوهذا. فيه يا أرحم الرامحني
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 ، أن يستاك يف ظاهر األسنان وباطنـها       ويستحب :من أصحاب الشافعي   قال املاوردي 
ِمويوسقف حلقه،راسهضوكراسي أ ، السواك على أطراف أسنانهر ،اا رفيقً إمرار.   

  . وال شديد الرطوبة،ال شديد اليبوسة : وينبغي أن يستاك بعود متوسط:قالوا

   . وال بأس باستعماله سواك غريه بإذنه.نه باملاءفإن اشتد يبسه لي :قال

. فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غـسله        -أو غريه    - )1( ا بدم ما إذا كان فمه جنس    وأ
   ؟وهل حيرم

   . واألصح ال حيرم،حيتمل وجهني : عن والده- من أصحاب الشافعي - قال الروياين

  ]فصل[

 ، جاز بإمجـاع املـسلمني     )2( ا فإن قرأ حمدثً   ،يستحب أن يقرأ وهو على طهارة     
   . معروفةواألحاديث فيه كثرية

 فإن مل جيد    ،بل هو تارك لألفضل    ؛اوال يقال ارتكب مكروه   : قال إمام احلرمني  
   .املاء تيمم

                               
ن الدم مما تعـم بـه        عليه؛ أل  ، وإن كان اإلمام النووي  رمحه اهللا حكى اإلمجاع         الصحيح أن الدم ليس بنجس    ) 1(

ـ  ون الصحابة كانت تصيبهم اجلراح ،        وأل .البلوى، ومع ذلك مل يرد األمر بغسله ، وال بتوقّيـه وجتنبه           أمرهم مل ي
، األصل يف األشياء الطهارة حىت يقوم دليل النجاسة        وألنأو الوضوء،   النيب صلى اهللا عليه وسلم بغسل أثر الدم         

عبد الرمحن بـن عبـد اهللا بـن صـاحل      ولو كانت ميتة، ملخصة من فتوى للشيخ أجزاء اآلدمي طاهرة وألن  
  .السحيم

صـححه  " ميس القـرآن إال طـاهر  ال : "العلماء؛ حلديثأي غري متوضئ، فليس املراد هنا اجلنابة باتفاق    ) 2(
، واإلمجاع على ذلـك  2/188، وقد ذكر النووي اإلمجاع على ذلك يف اموع       3/485احلاكم يف املستدرك    

جواز قراءة اجلُنب للقرآن، إذ      - منهم ابن عباس رضي اهللا عنهما        – السلف   ذهب مجاعة من  فقد   .غري مسلم 
النهي عن القراءة يف هذه األحوال، فعِلم أنه مما عفـي           ، ومع ذلك مل يِرد      عم به البلوى  نابة واحليض مما ت   ن اجل إ

السحيم يف  ، انظر جملس الشيخ عبد الرمحن       أثيم قارئ القرآن يف هذه األحوال     ، وبقي على أصله من عدم ت      عنه
  .ففيه تفصيل مهم) قراءة املُحِدث للقرآن(شرح عمدة األحكام 
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وأما اجلنـب     .حكمها حكم احملدث   ،واملستحاضة يف الزمن احملكوم بأنه طهر     
 وجيوز هلما إجراء    ، سواء كان آية أو أقل منها      ،واحلائض فإنه حيرم عليهما قراءة القرآن     

 وإمـراره علـى     ، وجيوز هلما النظر يف املصحف     ،قلبهما من غري تلفظ به    القرآن على   
  .القلب

 والصالة  ، والتكبري ، والتحميد ، والتهليل ،وأمجع املسلمون على جواز التسبيح    

   .وغري ذلك من األذكار للجنب واحلائض ،صلى اهللا عليه وسلمعلى النيب 

بـه غـري     وقصد ،12:مرمي)  ِبقُوةٍ خِذ الِْكتاب ( :اإلنسان  وكذا إن قال   :قال أصحابنا 
   . وكذا ما أشبهه،القرآن فهو جائز

إذا مل   ،156:البقـرة  ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعـونَ      :وجيوز هلما أن يقوال عند املصيبة     
  .يقصدا القرآن

ي سـبحانَ الَّـذِ    :وجيوز أن يقوال عند ركوب الدابة     : )1( قال أصحابنا اخلراسانيون  
      قِْرِننيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخس وعند الدعاء  ،13: الزخرف :      اينا ِفي الـدا آِتننبر

   . إذا مل يقصدا القرآن؛201: البقرة  وِقنا عذَاب الناِر، وِفي اآلِخرِة حسنةً،حسنةً

 فإن قـصد القـرآن      ،د هللا بسم اهللا واحلم   : فإذا قال اجلنب   :قال إمام احلرمني  
   .مل يأمث -ا أو مل يقصد شيئً - وإن قصد الذكر ،عصى

  .)2( ]الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة[  ك:وجيوز هلما قراءة ما نسخت تالوته

  ]فصل[ 

                               
  . الشافعية كثريون، منهم القاضي حسني، واجلويين، واملتويل، والرافعي، والشاشي، وأضراهبم اخلراسانيون(1)
ال : إياكم أن لكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل        : "  يف املوطأ عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه           (2)

 والذي نفسي بيده لوال أن يقـول        جند حدين يف كتاب اهللا، فقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورمجنا،             
، انظر  1/116جامع األصول   ) الشيخ والشيخة فارمجومها البتة   : (زاد ابن اخلطاب يف كتاب اهللا لكتبتها      : الناس
  .314، 2/88: اموع
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 . وغريمها ، والصالة ، ويباح له القراءة   ،)3(  تيمم إذا مل جيد اجلنب أو احلائض ماءً      
 وغريمها مما ال    ، واجللوس يف املسجد   ، ومل حترم القراءة   ،ه الصالة فإن أحدث حرمت علي   

  . كما لو اغتسل مث أحدث؛حيرم على احملدث

 وال مينع مـن قـراءة       ، جنب مينع من الصالة    : فيقال ؛وهذا مما يسأل عنه ويستغرب    
   . فهذا صورته؟كيف صورته ؟ واجللوس يف املسجد من غري ضرورة،القرآن

   .ا ذكرناه بني تيمم اجلنب يف احلضر والسفرمث األقرب ال فرق مم

 ،وال يقرأ بعدها  ،وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم يف احلضر استباح الصالة          
   . والصحيح جواز ذلك كما قدمناه.وال جيلس يف املسجد

 ، فإنه حيرم عليه القـراءة     ، يلزمه استعماله   مث رأى ماءً   ، مث صلى وقرأ   ،ولو تيمم 
  . حىت يغتسل،على اجلنبومجيع ما حيرم 

 أو لغـري  ، أو لفريضة أخـرى   ،حلدٍث - مث أراد التيمم     ،ولو تيمم وصلى وقرأ   
 وفيه وجه لبعض    - على املذهب الصحيح املختار    - فإنه ال حيرم عليه القراءة       - ذلك

   .)1( واملعروف األول.أصحاب الشافعي أنه ال جيوز

                               
            .2/188، وما بعدها، وكذا 2/176اقرأ أحكام ذلك وما يليه يف اموع   ،)3(

 ، وجاز هلما القراءة، وإذا مل جيد اجلنب أو احلائض املاء تيمما: يب زكريا األنصاريقال يف أسىن املطالب أل )1(
مث ال فرق بني أن يكون تيممه لعدم املاء . فإن أحدث بعد ذلك مل حترم عليه القراءة، كما لو اغتسل مث أحدث

إن كان يف احلضر صلى به  : وإن أحدث، وقال بعض أصحابنا،يف احلضر أو يف السفر؛ فله أن يقرأ القرآن بعده
 ولو تيمم .والصحيح جوازه ألن تيممه قام مقام الغسل. وقرأ به يف الصالة، وال جيوز أن يقرأ خارج الصالة

هذا هو املذهب .  مل حترم عليه القراءة،اجلنب وصلى وقرأ مث أراد التيمم حلدث أو فريضة أخرى أو لغري ذلك
   . انتهى.صحابنا أنه حيرم وفيه وجه ضعيف لبعض أ،الصحيح املختار

) 2(
وهذا خطأ يف    )ال يصلي حلرمة الوقت   : (املطبوعبعض  ، ويف   2/188 كما يف اموع     –هذا هو الصواب      

  . ونقص يف السياق،احلكم
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حلرمة الوقت   )2( الفريضة وحدها صلي  فإنه ي ا   وال تراب  أما إذا مل جيد اجلنب ماءً     
 وحيرم عليه أن يقرأ يف الصالة ما        ، وحيرم عليه القراءة خارج الصالة     ،على حسب حاله  

  .زاد على فاحتة الكتاب

   : فيه وجهان؟وهل حيرم عليه قراءة الفاحتة

 وكلمـا   .فإن الصالة ال تصح إال هبـا       -بل جيب    -الصحيح املختار أنه ال حيرم       - 
   .ة لضرورة مع اجلنابة جيوز القراءةجازت الصال

ا مـن    هبا العاجز الذي ال حيفـظ شـيئً         يأيت  بل يأيت باألذكار اليت    ،والثاين ال جيوز   - 
  . والصواب األول،ا فصار كالعاجز حس،ا ألن هذا عاجز شرع؛القرآن

 ، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبـارات      ،وهذه الفروع اليت ذكرناها حيتاج إليها     
   .، واهللا أعلم)1(  معروفة يف كتب الفقه، أدلة وتتمات كثريةوإال فلها

  ]فصل[

 وهلذا استحب مجاعـة مـن      ،ويستحب أن تكون القراءة يف مكان نظيف خمتار       
 لفـضيلة   الً وحمص ، وشرف البقعة  ،ا للنظافة  لكونه جامع  ،)2( العلماء القراءة يف املسجد   

سواء أكثر يف    - االعتكافد   فإنه ينبغي لكل جالس يف املسج      ،االعتكافأخرى وهي   
   .االعتكافبل ينبغي أول دخوله املسجد أن ينوي  - جلوسه أو أقلَّ

 فإنه مما   ، ويعرفه الصغار والعوام   ، ويشاع ذكره  ، به وهذا األدب ينبغي أن يعتىن    
   .يغفل عنه

                               
  
  

  .2/314:  راجع اموع(1)
  .256: التحبري يف علم التفسري:  انظر(2)
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  : فقد اختلف السلف يف كراهيتها)3( وأما القراءة يف احلمام

يف اإلشراف   ه اإلمام امع على جاللته أبو بكر بن املنذر        ونقل ، ال يكره  :فقال أصحابنا 
  . وهو قول عطاء.عن إبراهيم النخعي ومالك

 رواه عنه ابـن أيب      ،رضي اهللا عنه  ب  وذهب إىل كراهته مجاعات منهم علي بن أيب طال        
   .داود

 والـشعيب  وحكى ابن املنذر عن مجاعة من التابعني منهم أبو وائل شقيق بـن سـلمة              
  . كراهتهوقبيصة بن ذؤيب ومكحول البصريواحلسن 

  .أمجعني رمحهم اهللا  وحكاه أصحابنا عن أيب حنيفة،ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي

 وبيوت الرحى   ، واحلشوش ، يف احلمامات  :تكره القراءة يف ثالثة مواضع    [ :قال الشعيب 
   .)1( ]وهي تدور

   .]ال يذكر اهللا إال يف مكان طيب[ :قال وعن أيب ميسرة

 ،صـاحبها  ِهتلْ إذا مل ي   ؛وأما القراءة يف الطريق فاملختار أا جائزة غري مكروهة        

 ؛لنـاعس لالقراءة   صلى اهللا عليه وسلم    كما كره النيب     ،)2( هى عنها كرهت  تفإن ال 
   .)3(  من اخللطخمافةً

   .أنه كان يقرأ يف الطريق رضي اهللا عنه وروى أبو الدرداء

   .يز رمحه اهللا أنه أذن فيهاعمر بن عبد العز عن يورو

                               
رف بعض أهل زماننا، ولكنه هنا موضع االغتسال العمومي          ليس املراد باحلمام موضع قضاء احلاجة كما تعا        (3)

باألجرة، وكان موجودا يف الدول اإلسالمية لعهد قريب، بل رمبا ال يزال موجودا يف بعضها، وقد فصل النووي            
  .3/236رمحه اهللا احلديث عن احلمامات يف اموع 

مع كليهما، والقرآن حيتاج إىل اسـتماع       لعل ذلك بسبب الصوت العايل الذي يشوش على القارئ والسا          )1(

  .2/188انظر اموع . وإنصات، واهللا أعلم
  .2/188اموع  )2(
إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر           : "  مرفوعا رضي اهللا عنه   حلديث أيب هريرة     )3(

  .2/469مع األصول انظر جا). 1311(، وأبو داود )787(رواه مسلم . ما يقول فليضطجع
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ـ   :قال  أخربنا ابن وهب   :قال حدثين أبو الربيع   :قال ابن أيب داود    ا عـن    سألت مالكً
 وقد بقي من السورة اليت كان يقرأ        ، فيخرج إىل املسجد   ،الرجل يصلي من آخر الليل    

   . وكره ذلك،ما أعلم القراءة تكون يف الطريق : قال،يءفيها ش

   .الك رمحه اهللاوهذا إسناد صحيح عن م

  ]فصل[

 فقد جاء يف احلـديث      ،أن يستقبل القبلة   -يف غري الصالة     -يستحب للقارئ   
 .ا رأسـه   مطرقً ،ا بسكينة ووقار  وجيلس متخشع  )1(" خري االس ما استقبل به القبلة     "

 فهـذا  ،كجلوسه بني يدي معلمه -يف حتسني أدبه وخضوعه     -ويكون جلوسه وحده    
   .هو األكمل

 ، أو على غري ذلك من األحوال جاز       ، أو يف فراشه   ،ا أو مضطجع  ،اقرأ قائم ولو  
   . ولكن دون األول،وله أجر

 ، واخِتالِف اللَّيِل والنهارِ   ،ِإنَّ ِفي خلِْق السمواِت واَألرضِ      :قال اهللا عز وجل   
 ويتفَكَّـرونَ   ، وعلَى جنوِبِهم  ،ا وقُعود ،االَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقيام   * آلياٍت ُألوِلي اَأللْبابِ  

   .191، 190 :آل عمران ِفي خلِْق السمواِت واَألرِض

صلى اهللا عليـه    كان رسول اهللا     ":وثبت يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        
  .)2(  رواه البخاري ومسلم." ويقرأ القرآن، يتكئ يف حجري وأنا حائض وسلم

   ."يقرأ القرآن ورأسه يف حجري ":روايةويف 

 وأقرأ  ،إين أقرأ القرآن يف صاليت    [ :قال ي رضي اهللا عنه   وعن أيب موسى األشعر   
إين ألقرأ حزيب وأنا مضطجعة علـى       [: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت      ]على فراشي 

  .)3( ]السرير

                               
  ".أكرم االس ما استقبل به القبلة : " ، وابن عدي بلفظ)3/182(الطرباين يف األوسط  )1(
  .، وغريمها15: حيض: ، ومسلم3: حيض: البخاري )2(
  .4/310اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : اقرأ تفصيالً لذلك يف )3(
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  ]فصل[

 ،]الشيطان الـرجيم  أعوذ باهللا من    [ :فإن أراد الشروع يف القراءة استعاذ فقال      
   .هكذا قال اجلمهور من العلماء

فَِإذَا قَـرأْت الْقُـرآنَ       : لقوله تعاىل  ، يتعوذ بعد القراءة   :وقال بعض العلماء  
 إذا أردت   : وتقدير اآلية عند اجلمهور    ،98 :لنحل ا فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيمِ    

   .القراءة فاستعذ

   . كما ذكرناهمث صيغة التعوذ

، )1( ]أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم      [ :وكان مجاعة من السلف يقولون    
   . هو األولاالختيار ولكن ،وال بأس هبذا

سـواء   - )2(  وهو مستحب لكل قارئ    ،مث إن التعوذ مستحب وليس بواجب     
يح مـن   ويستحب يف الصالة يف كل ركعة على الصح        - كان يف الصالة أو يف غريها     

   .الوجهني عند أصحابنا

  .وعلى الوجه الثاين إمنا يستحب يف الركعة األوىل، فإن تركه يف األوىل أتى به يف الثانية

   .ويستحب التعوذ يف التكبرية األوىل يف صالة اجلنازة على أصح الوجهني

 - يف أول كل سـورة       مسم اهللا الرمحن الرحي   ب وينبغي أن حيافظ على قراءة       :قال
 وقد كتبـت    ، حيث تكتب يف املصحف    ، فإن أكثر العلماء قالوا إا آية      -  براءة سوى

  .)3( يف أوائل السور سوى براءة

   ـ          فإذا قرأها كان متيقن ا ا قراءة اخلتمة أو السورة، فإذا أخل بالبسملة كان تاركً
  . لبعض القرآن عند األكثرين

                               
 وغريمها، وللتوسع يف أحكـام االسـتعاذة        22: القرآن، والدارمي، فضائل    22: ثواب القرآن : الترمذي )1(

  .3/281، واموع 1/75احملرر الوجيز : وصيغها وفضيلتها اقرأ
  .2/190 اموع )2(
  .2/190اموع  )3(
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اء الـيت عليهـا     زواألج ،كاألسباع  لٌعإذا كانت القراءة يف وظيفة عليها ج      ف
ويـستحق مـا    ،  اخلتمةتيقن قراءة   ي ل ، بالبسملة أكثر  االعتناء كان   )1(  وأرزاق أوقاف
البسملة آية مـن     :عند من يقول   -ا من الوقف    ذا تركها مل يستحق شيئً    إ  فإنه .يأخذه

   . وإشاعتها، هبااالعتناء  يتأكد،نفيسة وهذه دقيقة - أول السورة

  ]فصل[

 والدالئل عليه   . والتدبر عند القراءة   ،راءة فليكن شأنه اخلشوع   فإذا شرع يف الق   
 وبه تنـشرح    ، فهو املقصود املطلوب   ، وأشهر وأظهر من أن تذكر     ،أكثر من أن حتصر   

  . وتستنري القلوب،الصدور

ِكتـاب أَنزلْنـاه     :وقال تعاىل  ،82: النساء )أفال يتدبرون القرآن  ( :قال اهللا عز وجل   
م كِإلَيكاراِتهبوا آيربد29:ص ) ِلي.  

  .)2(  وأقاويل السلف فيه مشهورة،واألحاديث فيه كثرية

  . واحدة يتدبروا ويرددوا إىل الصبحةوقد بات مجاعة من السلف يتلون آي

  .)3(  ومات مجاعات حال القراءة.وقد صعق مجاعة من السلف عند القراءة

  وروينا عن بأمهم رمحه اهللا   اجلليل    بن أوىف التابعي   ةأن زرار رضي اهللا عنه      بن حكيم  ِزه
 ِئٍذ يـوم عـِسري    فَذَِلك يوم  * ِقر ِفي الناقُورِ  ِإذَا ن  فَ  :يف صالة الفجر فقرأ حىت بلغ     

  .)4( وكنت فيمن محله :قال هبز. .ا ميت خر9 ،8 :املدثر

                               
، وقد رجح جواز الوقف على قراءة القرآن، كما أشار          28،  13: اإلسعاف يف أحكام األوقاف ص    : انظر )1(

  .2/195اموع : زة لقراءة القرآنالنووي إىل جواز اإلجا
  .2/190 اموع )2(
بكاء الصحابة والتابعني، واخلوف    :  وما بعدها، ويف   1/754اقرأ عن حال أولئك الصاحلني يف رهبان الليل          )3(

  . وما بعدها، جتد خريا كثريا109: من اهللا عز وجل، ص
  .، وغريمها2/506: ، واحلاكم2/306:  الترمذي(4)
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  كما قال أبو القاسم     -م  انة الشا  وهو رحي  ،رمحه اهللا  بن أيب احلواري  امحد  أوكان  
   . ويصعق، عنده القرآن يصيحئإذا قر -رمحه اهللا  اجلنيد

 اهللا ينكر على ابـن      رمحه)1( يعووكان القاسم بن عثمان اجلُ     :قال ابن أيب داود   
 ابـن أيب    ي تقدم يف الفضل عل    ، من حمدثي أهل دمشق    الًي فاض ع وكان اجلو  ،احلواري
   . وغريهم)2( رحبتوقيس بن  ،وزاءأبو اجلوكذلك أنكره : قال. احلواري

   .ا، واهللا أعلمال على من اعترف أنه يفعله تصنعإ ،والصواب عدم اإلنكار :قلت

دواء [ :رمحه اهللا  اص إبراهيم اخلو  ، ذو املواهب واملعارف   ،وقال السيد اجلليل  
نـد   والتضرع ع  ، وقيام الليل  ، وخالء البطن  ،دبرت قراءة القرآن بال   :القلب مخسة أشياء  

  )3( .] وجمالسة الصاحلني،السحر

  ]يف استحباب ترديد اآلية للتدبر: فصل[
   . وتأثر السلف، وبيان موقعه،وقد قدمنا يف الفصل قبله احلث على التدبر

بآية يرددهـا    صلى اهللا عليه وسلم   قام النيب    ":قال رضي اهللا عنه   وروينا عن أيب ذر   
 رواه النسائي وابن ماجه   . 118 :املائدة )نهم ِعبادك  تعذِّبهم فَإِ  إن( :واآلية ،"حىت أصبح 

)4(.   

م حـِسب الَّـِذين     أَ :أنه كرر هذه اآلية حىت أصبح      رضي اهللا عنه   وعن متيم الداري  
   .21 : اجلاثية)  )5نجعلَهم كَالَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت اجترحوا السيئَاِت أَن

                               
القاسم بن عثمان   : ، ووجدت يف الشذرات وغريه    190: ترمجته رقم . وهو تصحيف  )اجلوين: (ملطبوع يف ا  )1(

وقد ضبطه اإلمـام النـووي يف الفـصل         ،  1/396:والعرب يف خرب من غرب    ،  2/118 – من اجلوع    –اجلوعي  
  . وهي تصحيف من املراجعني أو النساخ، عيراجلُ: العاشر

  .197: بن حبتر، انظر ترمجته رقم، وهو ا)جبري: ( يف املطبوع)2(
  .154: األذكار )3(
  .، وغريمها1350: ، وابن ماجه2/177النسائي  )4(

  ).2/362( ابن أيب شيبة (5)
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فَمن    :رضي اهللا عنها وهي تقرأ      دخلت على أمساء   :قال ادة بن محزة  وعن عب 
ـ  فجع ، فوقفت عنـدها   .27 :الطور اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ     ت تعيـدها   ل

 وهـي   ، مث رجعـت   ، فقضيت حاجيت  ، فذهبت إىل السوق   ، ذلك  فطال علي  ،وتدعو
  )1(. وتدعو،تعيدها

  )2(.عائشة رضي اهللا تعاىل عنهاورويت هذه القصة عن 

   .114:هط ارب ِزدِني ِعلْم :رضي اهللا تعاىل عنهاوردد ابن مسعود 

   .281:البقرة  ترجعونَ ِفيِه ِإلَى اللَِّهاواتقُوا يوم  :وردد سعيد بن جبري

اوردد أيض: َونلَمعي فوفَس * اِقِهمنِإِذ اَألغْاللُ ِفي أَع 3 (71 ،70:غافر(  

  .6 :االنفطار ما غَرك ِبربك الْكَِرِمي :وردد أيضا

 فَوِقِهم ظُلَلٌ ِمن الناِر وِمن تحِتِهم ظُلَـلٌ       نلَهم م  :إذا تال قوله تعاىل    وكان الضحاك 
  . رددها إىل السحر،16: الزمر

  )4(] يف البكاء عند قراءة القرآن: فصل[

 وهو صـفة  ،فصلني املتقدمني بيان ما حيمل البكاء يف حال القراءة  قد تقدم يف ال   
   . وشعار عباد اهللا الصاحلني،العارفني

   .109:اإلسراء اويِخرونَ ِلَألذْقَاِن يبكُونَ ويِزيدهم خشوع :قال اهللا تعاىل

   .وقد وردت فيه أحاديث كثرية وآثار السلف

                               
  .5883 :ابن أيب شيبة) 1(

  .الرجل يصلي فيمر بآية رمحة أو آية عذاب/  كتاب صالة التطوع واإلمامة وأبواب متفرقة :ابن أيب شيبة) 2(

  .8369: ابن أيب شيبة) 3(
 وما بعدها، واملنتقى من الترغيـب       460: خمتصر منهاج القاصدين، ص   : ، واقرأ للتوسع  2/190اموع   )4(

 ففيه النـصوص  1/574 وما بعدها، ورهبان الليل 109: ص، وبكاء الصحابة والتابعني،  864/ 2والترهيب  
  .السابقة وزيادة
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 فـإن مل تبكـوا      ،اقرؤوا القرآن وابكـوا    ":يه وسلم صلى اهللا عل  فمن ذلك عن النيب     
  .)1(" فتباكوا

 فقـرأ سـورة     ،أنه صلى باجلماعة الـصبح    [ :رضي اهللا عنه  وعن عمر بن اخلطاب     
أنـه كـان يف صـالة       [ : ويف رواية  .] فبكى حىت سالت دموعه على ترقوته      ،يوسف
   . منههفتدل على تكرير ]العشاء

  .(2) ]اءه من وراء الصفوف حىت مسعوا بك،أنه بكى[ :ويف رواية

  .] من الدموع، وحتت عينيه مثل الشراك البايل،رأيت ابن عباس[ :رجاء قال وعن أيب

 رضي اهللا عنـه   قدم ناس من أهل اليمن على أيب بكر الصديق          [ :قال وعن أيب صاحل  

   .)3( ] هكذا كنا:رضي اهللا عنه  فقال أبو بكر الصديق ،فجعلوا يقرؤون ويبكون

  . )4( ]يف الليل وهو يف الصالة رمبا مسعت بكاء حممد بن سريين[: الق وعن هشام

   . واهللا أعلم، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية،واآلثار يف هذا كثرية ال ميكن حصرها

   .هادالبكاء مستحب مع القراءة وعن :قال اإلمام أبو حامد الغزايل

 والوعيـد   ،ل ما فيه مـن التهديـد       بأن يتأم  ،وطريقه يف حتصيله أن حيضر قلبه احلزن      
 - فإن مل حيضره حزن وبكـاء        ، مث يتأمل تقصريه يف ذلك     ، والعهود ، واملواثيق ،الشديد

  .)6(  فإنه من أعظم املصائب،فليبك على فقد ذلك -حيضر اخلواص كما 

  

  

  

                               
  .اوغريه 1127 :، مسند البزار1116 :الشهاب مسند )1337 (– 176 –إقامة :  ابن ماجه)1(

  .2/364شعب اإلميان  2) 
  .32 :بكاء الصحابة والتابعي ن، ص:  يف بكاء الصديق، واقرأ34/ 1أبو نعيم يف حلية األولياءـ،  (3)

  ).6/395(البيهقي  )4(
  .رهبان الليل، مرجع سابق:  اقرأ(6)
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  ]وينبغي أن يرتل قراءته :فصل[

 :قال اهللا تعـاىل    .)1( على استحباب الترتيل   رضي اهللا عنهم  وقد اتفق العلماء    
ِتيرآنَ تِل الْقُرترالًو 4 :املزمل.  

  صلى اهللا عليه وسـلم    نعتت قراءة رسول اهللا     أا  "نها  عرضي اهللا    وثبت عن أم سلمة   
حـديث   :قال الترمذي ،  رواه أبو داود والنسائي والترمذي    " اا حرفً قراءة مفسرة حرفً  
  )2( .حسن صحيح

رأيـت   ":قال رضي اهللا عنه   عن عبد اهللا بن مغفل     ،عنهرضي اهللا    بن قرة وعن معاوية   
ـ  ،يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح        صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا    ع يف   يرج

  .)3( رواه البخاري ومسلم" قراءته

 من أن أقـرأ      أحب إيلَّ  ،ألن أقرأ سورة أرتلها   [ :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
  .)4( ]القرآن كله

 ،واآلخر البقرة وحدها   ،أنه سئل عن رجلني قرأ أحدمها البقرة وآل عمران          جماهد وعن
الذي قرأ البقـرة    [ : فقال ؟ وجلوسهما واحد سواء   ، وسجودمها ،وزمنهما وركوعهما 

  (5) ].وحدها أفضل

بـن  افثبت عن عبـد اهللا       ، ويسمى اهلذرمة  ،وقد ي عن اإلفراط يف اإلسراع     
فقال عبد   ،يف ركعة واحدة   )6( ل إين أقرأ املفص   : قال له  الًأن رج  رضي اهللا عنه  مسعود  

 ولكن  ،ون القرآن ال جياوز تراقيهم    ؤا يقر  إن أقوام  !؟ الشعر ذِّها ك هذ [:بن مسعود ااهللا  

                               
  .2/190انظر اموع  )1(
  .13: قيام الليل، ص: ، والنسائي30: الوتر، ص: ، أبو داود23: ثواب القرآن، ص: الترمذي )2(

  . وغريمها38، 37: صالة املسافرين، ص: ، ومسلم30: فضائل القرآن، ص:  البخاري(3)
  .384-2/كار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطاراالستذ )4(

  .السابق نفسه (5)
من سورة ق أو احلجرات إىل الربوج، أو الضحى، على خـالف يـسري يف ذلـك،                 : املفصل هو السور   )6(

  .146: مباحث يف علوم القرآن، ص: لكثرة الفصل بني سوره بالبسملة: وتسميته باملفصل
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يف  )1(  وهذا لفظ مـسلم ،رواه البخاري ومسلم .] نفع، فرسخ فيه،إذا وقع يف القلب  
   .إحدى رواياته

   .)2(ب للتدبر ولغريه والترتيل مستح:قال العلماء

 ألن ذلـك أقـرب إىل التـوقري      ، يستحب الترتيل للعجمي الذي ال يفهم معناه       :قالوا
  )3( .ا يف القلب وأشد تأثري،واالحترام

  ]فصل[ 

  . أن يسأل اهللا تعاىل من فضله-رمحة إذا مر بآية  -ويستحب 

 اللهم إين   :لأو يقو  ،عذاب أن يستعيذ باهللا من الشر ومن العذاب        وإذا مر بآية    
  . أو حنو ذلك،أو أسألك املعافاة من كل مكروه ،أسألك العافية

                               
       . وغريمها866: صالة املسافرين: ، ومسلم38: ، فضائل القرآن106: أذان:  البخاري)1(

وألنه به أي بالترتيل يكمل مقصود اخلشوع : وقال يف املنهاج:  من فتاوى إسالم ويب79372: يف الفتوى )2(

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستعمل الترتيل يف: وقال أبو الوليد الباجي يف شرح املوطأ/ واألدب

فتحصل من جمموع ما سبق أن احلكمة من الترتيل هي اإلجالل والتعظيم / قراءا أي السورة للتدبر واالمتثال

: والتوقري لكتاب اهللا تعاىل، وحتقيق التدبر واخلشوع واألدب عند تالوة القرآن وامتثال أمر اهللا تعاىل يف قوله

ال ميكن إطالق هذا إال إذا كان العجمي قادرا على ) 3        (      .}4: املزمل{ورتِل الْقُرآنَ ترِتيالً 

التحدث بالعربية، ويعرف أحكامها، وإال فإن من العسري على العجم يف زمننا النطق ببعض األلفاظ، بله مجلة 

 مث إن العرب أنفسهم صاروا.. كاملة، بله التجويد والترتيل، وهذا جمرب مع مئات من العجم معتنقي اإلسالم

  !أعاجم اللسان يف زمننا، وال حول وال قوة إىل باهللا العلي العظيم
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 : أو ،تبارك وتعـاىل   : أو ، سبحانه وتعاىل  : فقال ،هيه هللا تعاىل نز   وإذا مر بآية ترت   
          :رضـي اهللا عنـهما قـال        فقد صح عن حذيفـة بـن اليمـان         ،جلت عظمة ربنا  

يركـع عنـد     : فقلت ،ات ليلة فافتتح البقرة   ذ صلى اهللا عليه وسلم   صليت مع النيب    "
 مث افتتح النـساء     ،يركع هبا  : فقلت ،يصلي هبا يف ركعة فمضى     : فقلت ، مث مضى  ،املائة
 وإذا مر   ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح      ،الً يقرأ ترس  ، مث افتتح آل عمران فقرأها     ،هاأفقر

انت سورة النساء    وك .يف صحيحه ) 1(  رواه مسلم  ". وإذا مر بتعوذ تعوذ    ،بسؤال سأل 
  )1( .نيف ذلك الوقت مقدمة على آل عمرا

 لكـل   ، والتسبيح ، واالستعاذة ،ويستحب هذا السؤال  : قال أصحابنا رمحهم اهللا تعاىل    
   .ا منها أو خارج، سواء كان يف الصالة،قارئ

 ، فاسـتووا فيـه    ، ألنه دعاء  ، ويستحب ذلك يف صالة اإلمام واملنفرد واملأموم       :قالوا
  .عقب الفاحتةكالتأمني 

هو مذهب الشافعي    - من استحباب السؤال واالستعاذة    -وهذا الذي ذكرناه    
   .)2( ومجاهري العلماء رمحهم اهللا ،رضي اهللا عنه

 بل يكره يف الصالة، والصواب قول       ،وال يستحب ذلك  : قال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل     
  .)3(  ملا قدمناه،اجلماهري

  ]فصل[

 من أمور قد يتساهل فيها بعض        ،احترام القرآن  :األمر به ومما يعتىن به ويتأكد     
   .الغافلني القارئني جمتمعني

                               
 صـحيح   وورد تقدم النـساء علـى آل عمـران يف          .5/384، وأمحد   203: صالة املسافرين : مسلم  (1)

   1663: الرقم/النسائي
  .528: التحبري: ، وانظر2/191اموع  )2(
  .استعاذة/ 4:ج/  الفقهيةاملوسوعة: ملعرفة آراء الفقهاء يف ذلك انظر )3(
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ا إال كالم  - واحلديث يف خالل القراءة      ، واللغط ،اجتناب الضحك  :فمن ذلك 
ِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم       و : وليمتثل قول اهللا تعاىل    - يضطر إليه 

ونَتمحر عن ابن عمـر رضـي اهللا        ، مبا رواه ابن أيب داود     وليقتِد ،204 :ألعرافا
ذكره يف كتاب التفـسري يف   ] حىت يفرغ منه،كان إذا قرأ القرآن ال يتكلم[عنهما أنه   
  .223 :البقرة  كُمساؤكُم حرثٌ لَّن :قوله تعاىل

  . فال يعبث بني يديه،انه وتعاىلفإنه يناجي ربه سبح ؛العبث باليد وغريها :ومن ذلك

   .النظر إىل ما يلهي ويبدد الذهن :ومن ذلك

 فـإن النظـر إىل      ، كاألمرد وغريه  ،وأقبح من هذا كله النظر إىل ما ال جيوز النظر إليه          
ن الفتنة  سواء أِم،سواء كان بشهوة أو بغريها ،حرام -من غري حاجة  -األمرد احلسن 

   . الصحيح املختار عند العلماء هذا هو املذهب،أمنهايأو مل 

   .وقد نص على حترميه اإلمام الشافعي ومن ال حيصى من العلماء

 وألنـه يف معـىن      ،30:النور قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم     :ودليله قوله تعاىل  
ن من تمك وي،أحسن من كثري من النساء -أو كثري منهم  - بل رمبا كان بعضهم   ،املرأة

 فكـان   ،تسهل يف حق املرأة   يتسهل من طرق الشر يف حقه ما ال         ي و ،أسباب الريبة فيه  
   .حترميه أوىل

 لكـوم   ،أقاويل السلف يف التنفري منهم أكثر من أن حتصى، وقد مسـوهم األنتـان             و
1( امستقذرين شرع(.   

 ،لـيم  والتطبب والتع  ، واألخذ واإلعطاء  ،وأما النظر إليه يف حال البيع والشراء      
 وال  ، لكن يقتصر الناظر على قدر احلاجة      ،فجائز للضرورة  ،وحنوها من مواضع احلاجة   
 وحيـرم   ، وكذا املعلم إمنا يباح له النظر الذي حيتاج إليـه          .يدمي النظر من غري ضرورة    

  .النظرة بشهوة -يف كل األحوال  -عليهم كلهم 

                               
 يستخدم الغربيون طريقة اليت رمت بدائها وانسلّت، حني يرمون اإلسالم بالشذوذ، وال ختفى دعوم العاملية          (1)

 الستباحة عمل قوم لوط، وما أعظم حلم اهللا تعاىل الذي توعد الظاملني مبثـل مـصري أولئـك       – رمسيا   –اآلن  
  .5/120موارد الظمآن : وانظر. )83:هود (لظَّاِلِمني ِببِعيٍدوما ِهي ِمن ا: املنحرفني
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بشهوة إىل كل   النظر   -على كل مكلف     - بل وحيرم    ،وال خيتص هذا باألمرد   
 الـيت   ، إال الزوجة أو اململوكة    ،ا كانت املرأة أو غريها     حمرم ، كان أو امرأة   الً رج ،أحد

 ،حيرم النظر بشهوة إىل حمارمه كأختـه وأمـه         :حىت قال أصحابنا   ،ميلك االستمتاع هبا  
   .)1( أعلم واهللا

أو  -ة  ا من هذه املنكرات املذكور     إذا رأوا شيئً   ،وعلى احلاضرين جملس القراءة   
 وباللسان ملن عجز عن اليد قدر       ،باليد ملن قدر   ؛أن ينهوا عنه حسب اإلمكان     -غريها  

   . واهللا أعلم، وإال فلينكر بقلبه،على اللسان

  ]فصل[

 سواء كـان    ، سواء أحسن العربية أو مل حيسنها      ،ميةجال جتوز قراءة القرآن بالع    
  ..صالتهصح هبا يف الصالة مل تقرأ فإن  .ريهاغيف الصالة أم يف 

  . بكر بن املنذروأيب هذا مذهبنا ومذهب مالك وأمحد وداود

   .وتصح به الصالة جيوز ذلك :قال أبو حنيفة

  . )2(حيسنها مل حيسن العربية، وال جيوز ملن  ملن جيوز ذلك :وحممد وقال أبو يوسف

  ]فصل[

 وال  ،ع وال جيوز بغري الـسب     ، السبع امع عليها   تبالقراءاوجتوز قراءة القرآن    
، وسيأيت يف الباب السابع إن شـاء اهللا         )1( بالروايات الشاذة املنقولة عن القراء السبعة     

  .هبا تعاىل بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ الشواذ أو قرأ

ـ           :بنا وغريهم اوقال أصح   وإن  ،ا لو قرأ بالشواذ يف الصالة بطلت صالته إن كان عاملً
   .سب له تلك القراءة ومل حت ، مل تبطلالًهكان جا

                               
(1)530: ، والتحبري، ص2/192موع  ا.  

  .سألة يف حكم قراءة القرآن بالعجميةم/ والعشرونالنوع التاسع / ، والربهان للزركشي2/191 اموع 2(
  .، وسيأيت معىن الشاذ1/19، بنقل مهم عن النشر يف القراءات العشر 317:   انظر التحبري، ص(1)
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إمجاع املسلمني على أنه ال جتوز القـراءة          أبو عمر بن عبد الرب احلافظ      موقد نقل اإلما  
    .)2( .صلى خلف من يقرأ هبا وأنه ال ي،بالشاذ

 ، فإن عاد إليه   .ف بذلك ر ع ، به أو بتحرميه   الًإن كان جاه   : من قرأ الشاذ   :قال العلماء 
  . إىل أن ينتهي عن ذلك؛اا بليغزعزي ترزا به عأو كان عاملً

   .نكار واملنع اإل- نكار عليه ومنعهمن اإل - على كل متمكن بوجي

  ]فصل[

 ما دام الكـالم     ، فينبغي أن يستمر على القراءة هبا      ،ءءة أحد القرا  اإذا ابتدأ بقر  
علـى   واألوىل دوامه  ، فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة       ، فإذا انقضى ارتباطه   ،مرتبطًا

   .)3( األوىل يف هذا الس

  ]فصل[

 مث  ، مث البقرة  ، فيقرأ الفاحتة  ، االختيار أن يقرأ على ترتيب املصحف      :قال العلماء 
 حىت قـال    ،وسواء قرأ يف الصالة أو يف غريها       . مث ما بعدها على الترتيب     ،آل عمران 

يف الثانية    يقرأ  لناِسلْ أَعوذُ ِبرب ا   قُ إذا قرأ يف الركعة األوىل سورة        :بعض أصحابنا 
   .بعد الفاحتة من البقرة

 ودليل  ، أن يقرأ بعدها اليت تليها     ، ويستحب إذا قرأ سورة    :قال بعض أصحابنا  
إال فيما   -، فينبغي أن حيافظ عليها      )1( أن ترتيب املصحف إمنا جعل هكذا حلكمة       :هذا

                               
 من  49القراءات الشاذة عند األصوليني وأثرها يف اختالف الفقهاء، يف العدد           :  حبث للتفصيل يف ذلك اقرأ    )2(

  .          ففيه تفصيل مهم .1417/ جملة البحوث اإلسالمية
 - مرتبطة بغريهـا أو غـري مرتبطـة          - القرآن اود يف اآلية الواحدة       قراءةشيع يف بعض بالد املسلمني       ت (3)

انظر . بقراءات تؤدي إىل التشويش على العامة، وإحداث نوع من التلعب بالقراءة، وال حول وال قوة إال باهللا                
  .254: التحبري، ص

  .2/191ذا يؤيد رأي من قالوا بالتوقيف يف ترتيب سور املصحف الشريف كما مر، انظر اموع  ه(1)
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 ، األوىل سورة الـسجدة     يقرأ يف  ،كصالة الصبح يوم اجلمعة    -ورد الشرع باستثنائه    
  .)) 2 اِننسلْ أَتى علَى اإله :ويف الثانية

وركعيت سـنة    ) )3قْتربِت الساعةُ ا : ويف الثانية  ،يف األوىل ق   :وصالة العيد 
 وركعات  )  )4لْ هو اللَّه أَحد   قُ : ويف الثانية  لْ يأَيها الْكَاِفرونَ  قُ :الفجر يف األوىل  

 ويف  لْ يأَيها الْكَـاِفرونَ   قُ : ويف الثانية  ،سبِح اسم ربك اَألعلَى    : األوىل الوتر يف 
   .)5( املعوذتنيو لْ هو اللَّه أَحدقُ ةالثالث

 مث  ، فقرأ سورة  ، أو خالف الترتيب   ،ولو خالف املواالة فقرأ سورة ال تلي األوىل       
رضي اهللا  عمر بن اخلطاب      وقد قرأ  ،كثرية ار فقد جاء بذلك آث    ،جاز :قرأ سورة قبلها  

  )6(. ويف الثانية بيوسف، يف الركعة األوىل من الصبح بالكهفعنه

 أنه  )7(  وروى ابن أيب داود عن احلسن      ،وقد كره مجاعة خمالفة ترتيب املصحف     
   .القرآن إال على تأليفه يف املصحف كان يكره أن يقرأ

إن [ :لـه   أنه قيـل رضي اهللا عنهمعود بن مساسناده الصحيح عن عبد اهللا  إوب
1( ]ذلك منكوس القلب : فقال؟افالنا يقرأ القرآن منكوس(  

        وأما قراءة السورة من آخرها إىل أوهلا فممنوع منع اا متأكد،  ذهب بعض   فإنه ي
   . ويزيل حكمة ترتيب اآليات،اإلعجازضروب 

                               
  . وغريمها2/599، ومسلم )891( البخاري (2)
  . وغريه2/607صالة العيدين :  مسلم(3)
  . وغريه1/502 مسلم (4)
  . وغريه3/406 أمحد (5)
وقد فـصل اإلمـام    . ، رضي اهللا عنهم   عن عبِد اللَِّه بِن عاِمر     ،أَِبيِه عن   ،ِهشاِم بِن عروةَ  يف معاين اآلثار عن     ) 6(

  .النووي هذا املبحث يف شرحه ملسلم
  .98: انظر ترمجته رقم: لعله احلسن البصري) 7(

  
  
  . 1431/ حممد فنخور العبديل/ بالتنكيس التأسيس يف بيان حكم قراءة القرآن)1(
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واإلمام  -ي اجلليل   اإلمام التابع  - النخعي   إبراهيموقد روى ابن أيب داود عن       
  .هذا عظيم : ويقول،ا كان يعيبهن مالكًأ و،كرها ذلك مالك بن أنس أما

 - ليس هذا من هذا البـاب      - أوله فحسن    ىلإعليم الصبيان من آخر املصحف      توأما  
 واهللا  ، مع ما فيه من تسهيل احلفـظ علـيهم         ، متعددة فإن ذلك قراءة متفاضلة يف أيامٍ     

   .أعلم

  ]فصل[

 ألن النظـر يف     ،قرآن من املصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب        قراءة ال 
مـن    القاضـي حـسني    ه قال . هكذا ، فتجتمع القراءة والنظر   ،املصحف عبادة مطلوبة  

  .)2( عات من السلفا ومج، وأبو حامد الغزايلأصحابنا

كـانوا   رضـي اهللا عنـهم     كثريين من الصحابة     أن اإلحياءونقل الغزايل يف    
  .)3(  وبكرهون أن خيرج يوم ومل ينظروا يف املصحف،حفون من املصؤيقر

  .ا ومل أر فيه خالفً،وروى ابن أيب داود القراءة يف املصحف عن كثريين من السلف

 فيختار القراءة يف املـصحف ملـن        ،إنه خيتلف باختالف األشخاص    :ولو قيل 
  ..القلب  وعن ظهر،استوى خشوعه وتدبره يف حاليت القراءة يف املصحف

 ره ويزيد على خشوعه وتدب    ،خيتار القراءة عن ظهر القلب ملن مل يكمل بذلك خشوعه         و
   .ا حسنالًهذا قو)1(  لكان- من املصحف لو قرأ -

  . كالم السلف وفعلهم حممول على هذا التفصيلنوالظاهر أ

  

                               
 واألحاديث اليت نصت على أن النظـر إىل         .154: ، واألذكار، ص  529: ، والتحبري، ص  2/191 اموع   2)

يف  و 4/88 و 1/531املصحف عبادة بني الضعيفة واملوضوعة، كما ذكر الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة             
  .2855/ ضعيف اجلامع

  .78: دامة، صمنهاج القاصدين البن ق: انظر.  أال يكون القرآن مهجورا– واهللا أعلم –والعلة يف ذلك  )3(
  .وتتمة الكالميف أول النص، ، "لو" هذا جواب (1)
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  ]فصل[

  ، من اجلماعة والسامعنيالقارئنييف استحباب قراءة اجلماعة جمتمعني، وفضل 

  .)2( ضهم وندهبم إليها وح،لة من مجعهم عليهايضوبيان ف

 وأفعـال الـسلف     ،علم أن قراءة اجلماعة جمتمعني مستحبة بالدالئل الظاهرة       ا
 من رواية أيب هريـرة وأيب       صلى اهللا عليه وسلم    فقد صح عن النيب      ة،واخللف املتظاهر 

ـ         ":نه قال أ ،رضي اهللا عنهما   سعيد اخلدري  ت هبـم   ما من قوم يـذكرون اهللا إال حف
قـال   ". وذكرهم اهللا فيمن عنـده  ، ونزلت عليهم السكينة   ، وغشيتهم الرمحة  ،املالئكة
  .)3( صحيح حديث حسن : الترمذي

ما اجتمع قـوم يف      ": قال صلى اهللا عليه وسلم    عن النيب    رضي اهللا عنه  وعن أيب هريرة    
لـيهم   إال نزلـت ع    ، ويتدارسونه بينـهم   ، يتلون كتاب اهللا   ،بيت من بيوت اهللا تعاىل    

رواه مـسلم   . ] وذكرهم اهللا فيمن عنده    ، وحفتهم املالئكة  ، وغشيتهم الرمحة  ،السكينة
  .مسلمسناد صحيح على شرط البخاري وإب )4( داود أبوو

 خرج على حلقة من أصحابه      صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب   " رضي اهللا عنه   وعن معاوية 
  ومـن  ،سـالم إللما هدانا    لِ ،دهجلسنا نذكر اهللا تعاىل وحنم     :لكم؟ قالوا سجيما   :فقال

  "املالئكةخربين أن اهللا تعاىل يباهي بكم أ أتاين جربيل عليه السالم ف: فقال،علينا به

، واألحاديـث يف    )1(  حديث حسن صحيح   : وقال الترمذي  ،رواه الترمذي و النسائي   
  .هذا كثرية

 إىل آية مـن     ستمعامن  [ :سناده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       إوروى الدارمي ب  
2( ]اكتاب اهللا كانت له نور(.  

                               
  .2/192 اموع (2)

  . وغريمها2700: ، ومسلم10: قرآن:  الترمذي)3(
  .وغريمها) 4946(األدب :  وأبو داود39، 38: ذكر، ص: مسلم )4(
  . ، وغريمها8/249، والنسائي 3379: الترمذي )1(
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كان يدرس القـرآن معـه نفـر         رضي اهللا عنه  أن أبا الدرداء    [: وروى ابن أيب داود   
   ].اون مجيعؤيقر

وروى ابن أيب داود فعل الدراسة جمتمعني عن مجاعات من أفاضل الـسلف واخللـف               
   .وقضاة املتقدمني

 أول من أحدث الدراسة يف مسجد دمشق        :أما قاال  واألوزاعي ان بن عطية  سوعن ح 
  .مته على عبد امللكديف قَ عيلامسإهشام بن 

أنـه أنكـر     وأما ما روى ابن أيب داود عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب            
صلى اهللا   وقد أدركت أصحاب رسول اهللا       ،ما رأيت وال مسعت   [ : وقال ،هذه الدراسة 
   . فعلهاايعين ما رأيت أحد ،]عليه وسلم

ا سورة واحدة حىت    ون مجيع ؤأرأيت القوم جيتمعون فيقر   [ قلت ملالك    :قال عن وهب و
 إمنا كان يقرأ الرجـل      ،ع الناس صنليس هكذا ت  [ : وقال ،فأنكر ذلك وعابه   ]؟خيتموها

  ..]هعلى اآلخر يعرض

 فهـو   ، الـدليل  ه وملا يقتـضي   ،خمالف ملا عليه السلف واخللف     )3(  منهما  اإلنكار فهذا
 لكن القراءة يف حال االجتمـاع هلـا         ،اهبابماد على ما تقدم من استح      واالعت .متروك

   . واهللا أعلم، هباىنينبغي أن يعت -قدمناها  -شروط 

 :صلى اهللا عليه وسلم   صوص كثرية كقوله    نوأما فضيلة من جيمعهم على القراءة ففيها        
ـ   ألن يهدي اهللا   ":صلى اهللا عليه وسلم   قوله  و )1(" الدال على اخلري كفاعله   "  الً بك رج

واألحاديث فيه كثري مشهورة ،)2( "ا خري لك من محر النعمواحد.  

 وال شك يف عظم أجـر       ،2:املائدة تعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   و : وقد قال اهللا تعاىل   
   .الساعي يف ذلك

                                                                                        
  .10ئل القرآن ، والدارمي يف فضا3/241 أمحد (2)
أما ما روى ابن أيب داود السابقة والضمري يف منهما يعود على اإلمامني الـضحاك                : مجلة اجلواب عن عبارة    (3)

  .ومالك رضي اهللا تعاىل عنهما
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  ] بالقرآناإلدارةيف : فصل[

      مث يـسكت   ، غري ذلك  و أ ،ا أو جزءً  ،اوهو أن جيتمع مجاعة يقرأ بعضهم عشر ، 
 وقد سئل مالك    ، وهذا جائز حسن   ،اآلخر  مث يقرأ  ،ألول ا ويقرأ اآلخر من حيث انتهى    

  .ال بأس به : فقال،رمحه اهللا تعاىل عنه

  ]يف رفع الصوت بالقراءة :فصل[

يف الـصحيح    - أحاديث كـثرية     تعلم أنه جاء  ا .هذا فصل مهم ينبغي أن يعتىن به      
 استحباب  على وجاءت آثار دالة     ، بالقراءة ترفع الصو دالة على استجاب     -وغريه  

ـ  ا إشارة إىل  ريا يس سنذكر منها طرفً   و . وخفض الصوت  ،خفاءاإل ها إن شـاء اهللا     ل أص
  وطريـق اجلمـع بـني      :وقال اإلمام أبو حامد الغزايل وغريه من العلمـاء             .ىلاتع

فهو أفضل يف حق مـن       ،اءيسرار أبعد من الر   األحاديث واآلثار املختلفة يف هذا أن اإل      
ن  وأل ، الن العمل فيه أكثر    ؛ فاجلهر ورفع الصوت أفضل    ءايفإن مل خيف الر    ،خياف ذلك 

  وجيمـع  ، وألنه يوقظ قلب القارئ    ، واملتعدي أفضل من الالزم    ،ه تتعدى إىل غريه   تفائد
 - ويوقظ غريه    ، ويزيد يف النشاط   ، ويطرد النوم  ، ويصرف مسعه إليه   ،مهه إىل الفكر فيه   

   .وينشطه - ئم وغافلمن نا

 فإن اجتمعت هذه النيـات      ، فمهما حضره شيء من هذه النيات فاجلهر أفضل        :قالوا
   .تضاعف األجر

وأمـا اآلثـار    .  فهذا حكم املسألة   ،صحف أفضل القراءة يف امل   : وهلذا قلنا  :قال الغزايل 
  : أطراف من بعضهاىل وأنا أشري إ،املنقولة فكثرية

  

-----------  
  . وغريها، عن أنس رضي اهللا عنه4/219حيحة الص )1(
 2406: ، م4210: خ: الصحيحني عن سهل بن سعد رضي اهللا عنهيف  )2(
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صلى اهللا عليـه    مسعت رسول اهللا    :  قال رضي اهللا عنه  ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة       
"  جيهر به  ، يتغىن بالقرآن  ، الصوت  حسنِ ،ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب       ": يقول وسلم

  . وهو إشارة إىل الرضا والقبول،استمع : ومعىن أذن. ومسلمرواه البخاري .)1(

 :قـال  صلى اهللا عليه وسـلم     أن رسول اهللا     رضي اهللا عنهم  وعن أيب موسى األشعري     
ويف رواية ملسلم    .)2( مسلمرواه البخاري و   ."ا من مزامري آل داود    وتيت مزمار ألقد  "

 " وأنا أستمع لقراءتك البارحة    يتينلقد رأ  ":له  قال صلى اهللا عليه وسلم   أن رسول اهللا    
  .صيب بن احلةرواه مسلم من رواية بريد .)3(

ـ لَ ":صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا     : قال رضي اهللا عنه   بن عبيد وعن فضالة     هلّ
 رواه ابـن    ."تـه ينا إىل الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل ق          أشد أذن
  .)4( ماجه

ين ألعرف أصوات   إ ":صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا     :ا قال عن أيب موسى أيض   و
 ، من أصوام بالقرآن بالليـل     ، وأعرف منازهلم  ،رفقة األشعريني بالليل حني يدخلون    

  .)5( مسلمرواه البخاري و ."مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهاروإن كنت 

نوا يز ":يه وسلم صلى اهللا عل   قال رسول اهللا     : قال رضي اهللا عنه   وعن الرباء بن عازب   
   .)6( رواه أبو داود و النسائي وغريمها". القرآن بأصواتكم

ـ       أنه :رضي اهللا عنه  وروى ابن أيب داود عن علي        ون رؤ مسع ضجة ناس يف املسجد يق
  . )1( ]صلى اهللا عليه وسلمكانوا أحب الناس لرسول اهللا ؛ طوىب هلؤالء[ : فقال،القرآن

                               
  .، وغريمها232: صالة املسافرين: ، ومسلم)5023(، 19 –فضائل القرآن :  البخاري(1)
  . وغريمها235: صالة املسافرين: ، مسلم21 –فضائل القرآن :  البخاري(2)
                  .2112:  خمتصر مسلم لأللباين(3)

                .، وغريه176: ابن ماجه )4(
  . وغريمها166: فضائل الصحابة: ، مسلم4232: البخاري )5(
  .وغريمها) 179/ج (83افتتاح : ، والنسائي30 –وتر : أبو داود )6(
  .يف إسناده حفص بن سليمان الغاضري وهو متروك عن علي رضي اهللا عنه، و7/169 :جممع الزوائد )1(
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   .ويف إثبات اجلهر أحاديث كثرية

من أن حتصر    فأكثر -من أقواهلم وأفعاهلم     -ني  عوأما اآلثار عن الصحابة والتاب    
ـ   ،وهذا كله فيمن ال خياف رياءً      .وأشهر من أن تذكر    وال حنومهـا مـن      ،ا وال إعجاب 

  . عليهم صالم وخيلطها عليهمسبل وال يؤذي مجاعة ي،القبائح

 :قـال   فعن األعمش  ، مما ذكرناه  م خلوفه ؛اإلخفاءوقد نقل عن مجاعة السلف اختيار       
ال يرى   : وقال ،غطاه ف ، فاستأذن عليه رجل   ،باملصحف  وهو يقرأ  إبراهيمدخلت على   [

  .)2( ]كل ساعة هذا أين أقرأ

صـلى اهللا عليـه     ا مع أصحاب رسول اهللا      كنت جالس [ :قال وعن أيب العالية  
  ].هذا حظك منه :افقالو .قرأت الليلة كذا : فقال رجل منهم،رضي اهللا عنهم وسلم

 مسعـت رسـول اهللا      : قال رضي اهللا عنه   ديث عقبة بن عامر   حبؤالء  هلويستدل  
واملـسر بـالقرآن     ،اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة   "  :يقول  صلى اهللا عليه وسلم   

 حـديث   :قال الترمـذي   .)3( النسائي رواه أبو داود والترمذي و     ."كاملسر بالصدقة 
ألن صـدقة    ؛ بقراء القرآن أفضل من الذي جيهر هبا        ومعناه أن الذي يسر    :قال .حسن

  .ة العالنيةقالسر أفضل عند أهل العلم من صد

ن الذي   أل ،بجلكي يأمن الرجل من الع     :وإمنا معىن هذا احلديث عند أهل العلم      : قال
ر بالعمل الِسي خاف عليه من العجب كما خياف عليه من عالنيتهي.  

  

 وأنـه إن    ،من التفـصيل   -يف أول الفصل     -م تقريره    وكل هذا موافق ملا تقد     :قلت
 فـإن كانـت     ، وإن مل خيف استحب اجلهر     ،ا مما يكره مل جيهر    خاف بسبب اجلهر شيئً   

                               
  .8369/  يف ِإدامِة النظَِر ِفي الْمصحِف/أَبواب مساِئلَ شتى ِفي الصالِة /مصنف ابن أيب شيبة.)2(
وانظر يف تعليل مـا     .  وغريهم 68 –زكاة  : ، والنسائي 30 –ثواب القرآن   : ، والترمذي 1333:  أبو داود  )3(

خمتـصر منـهاج    : سبق من اجلهر أحيانا ملقصود كتجويد احلفظ، أو صرف الكسل والنوم، أو إيقاظ وسـنان              
  .2/192، واموع 55: ، واألذكار77: القاصدين
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 وملا حيصل فيه مـن نفـع        ،القراءة من مجاعة جمتمعني تأكد استحباب اجلهر ملا قدمناه        
   . واهللا أعلم،غريهم

  )1(]  يف استحباب حتسني الصوت بالقراءة:فصل[

ومن بعدهم   ،من السلف واخللف من الصحابة والتابعني     رضي اهللا عنهم،      أمجع العلماء   
  .على استحباب حتسني الصوت بالقرآن -أئمة املسلمني  -من علماء األمصار 

  .فرادهاأمن  حن مستغنون عن نقل شيءن ف؛وأقواهلم وأفعاهلم مشهورة اية الشهرة

 ، مستفيضة عند اخلاصة والعامة   هللا عليه وسلم  صلى ا ودالئل هذا من حديث رسول اهللا       
مـا    ":وحديث" اارملقد أويت هذا مز    ":وحديث" بأصواتكمزينوا القرآن    ":كحديث
   .ابقسوقد تقدمت كلها يف الفصل ال ."اهللا أشد أذن ":وحديث" أذن اهللا

صلى اهللا عليه   وتقدم يف فضل الترتيل حديث عبد اهللا بن مغفل يف ترجيع النيب             
أن   اهللا عنـهما رضـي أيب لبابة وحديث   وكحديث سعد بن أيب وقاص ، القراءة لموس

 أبـو داود    اروامه .)2( "من مل يتغن بالقرآن فليس منا      ":قال صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
   . ال يضر اختالف ويف إسناد سعٍد،سنادين جيدينإب

  .مل حيسن صوته:  معىن مل يتغن:قال مجهور العلماء

قـرأ يف    صلى اهللا عليه وسـلم    مسعت رسول اهللا     ": قال رضي اهللا عنه   ءوحديث الربا 
ـ   "ا منـه  ا أحسن صـوت   فما مسعت أحد   التِني والزيتونِ و العشاء ب  اري رواه البخ
  . ومسلم

 مل خيرج   ما،  )2( بها وترتي ، الصوت بالقراءة  فيستحب حتسني  :قال العلماء رمحهم اهللا    )1( 
  .اه فهو حرامفا لو أخ فإن أفرط حىت زاد حرفً،يطعن حد القراءة بالتمط

                               
  .2/190: اموع )1(
. ، وغريمهـا 3488 – 34 –فضائل القرآن : ارمي، والد44: ، وحنوه يف البخاري، توحيد 1469: رقم .)2(

  .، وغريهم5442: وصحيح اجلامع
  735/  باب القراءة يف العشاء/ البخاري )1(



 -81- 

   القراءة باألحلان

  . أكرهها:وأما القراءة باألحلان فقد قال الشافعي رمحه اهللا يف موضع

  احلد،  فجاوز ،إن أفرط يف التمطيط    : تفصيل ا بل فيه  ؛ ليست على قولني   :قال أصحابنا 
  .وإن مل جياوز، فهو الذي مل يكرهه، )3( فهو الذي كرهه

   :يف كتابه احلاوي أقضى القضاة املاوردي وقال

بإدخال حركـات    -ن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته        إ :القراءة باألحلان املوضوعة  
  به بعـض   ى خيف  أو متطيطٍ  ، أو مد مقصورٍ   ، أو قصر ممدودٍ   ، أو إخراج حركات منه    ،فيه

 ألنه عدل به عن     ؛ع ويأمث به املستم   ،فسق به القارئ   ي ، ويتلبس املعين فهو حرام    ،اللفظ
ـ قُ : واهللا تعاىل يقـول    ،جه القومي إىل االعوجاج    آنـ  ار ِبيرجٍ     ا عِذي ِعـو ـرغَي   

  .28:الزمر

ـ             :قال ألنـه زاد يف     ؛اوإن مل خيرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كـان مباح 
   .هذا كالم أقضى القضاة حتسينه،

ة ابتلي هبـا بعـض      بمصي - احملرمة   نباألحلاالقراءة  من   -وهذا القسم األول    
 وهذه بدعة حمرمة    . وبعض احملافل  ،ون على اجلنائز  ؤ الذين يقر  ،مةش الغ ،غام الطَّ ،ةلاجله

مث كل قادر علـى  أ وي-  املاوردي ة أقضى القضا  هكما قال  - ظاهرة يأمث كل مستمع هلا    
   . إذا مل يفعل ذلك، أو على النهي عنها،إزالتها

زالتها من   وأرجو من فضل اهللا الكرمي أن يوفق إل        ،ض قدريت وقد بذلت فيها بع   
  . )1(  وأن جيعله يف عافية،هو أهل لذلك

                                                                                        
  .واهللا أعلم.. وترتيلها، أو تزيينها:  لعل املقصود)2(
 .2/190 اموع )3(
د شدد النكري على من     دار الفكر، فق  :  ط 1/17جلامع ألحكام القرآن    ا –القرطيب  : م ذلك احكأانظر يف    )1(

 .يفعل ذلك من القراء
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وأحب مـا    :قال .ن صوته بأي وجه كان    وحيس: قال الشافعي يف خمتصر املزين    
 يقرأ حدحتا و رومل  ، إذا أدرجتـها   ، بـالقراءة  رتحـد  :يقال: )2( قال أهل اللغة   .ازين 

  .ن يقرأ بالتحزين إذا رقق صوتهفال : ويقال،ططهامت

ِإذَا الـشمس    : أنه قرأ  ،رضي اهللا عنه  سناده عن أيب هريرة     إن أيب داود ب   بوقد روى ا  
تركُو1: التكوير ،ا شبه الرثاءحيز. )3(  

 : فقـال  ]؟ن الصوت سأرأيت إذا مل يكن ح    [: ةويف سنن أيب داود قيل البن أيب مليك       
  )4(. ]حيسنه ما استطاع[

  

  

  

  

  

  

   

  

  

                               
  .1/161 والوسيط 1/585اللسان : انظر )2(

  .1887 :ح :عنه اهللا رضي هريرة أبو /للذهيب اإلسالم تاريخو ،629 /2 :النبالء أعالم سري )3(    

 /1451: صحيح الترغيب )4(
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  ]يف استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت: فصل[ 

اعلم أن مجاعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القـراءة باألصـوات             
  . وهذا متفق على استحبابه.نووا وهم يستمعؤاحلسنة أن يقر

 وهو سنة ثابتة عن رسـول       ، وعباد اهللا الصاحلني   ،دينبوهو عادة األخيار واملتع   
   : قالرضي اهللا عنهفقد صح عن عبد اهللا بن مسعود  ؛هللا عليه وسلمصلى ااهللا 

أقرأ  :رسول اهللا   يا :فقلت .نآ القر قرأ علي ا ":صلى اهللا عليه وسلم   قال يل رسول اهللا     
 ، فقرأت عليه سورة النساء    ،مسعه من غريي  أن  أين أحب   إ :قال .!؟عليك وعليك أنزل  

كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبـك علَـى    ذَا ِجئْنا ِمنكَيف ِإ ف :حىت إذا جئت إىل هذا اآلية  
 ِهيدالِء شؤاه41  ،حسبك اآلن  :قال، رواه البخـاري  " إليه فإذا عيناه تذرفان   فالتفت

  .)1( ومسلم

نه كان  أ ،رضي اهللا عنه  وروى الدارمي وغريه بأسانيدهم عن عمر بن اخلطاب         
   .)2( ، فيقرأ عنده القرآن]ربنارنا ذكّ[ :يقول أليب موسى األشعري

 وقد مات مجاعات من الصاحلني بسبب قراءة من         ،واآلثار يف هذا كثرية معروفة    
  . واهللا أعلم،)3( سألوه القراءة

 وخيتم صلى اهللا عليه وسلموقد استحب العلماء أن يستفتح جملس حديث النيب        
  .)4( القرآنمن  حسن الصوت ما تيسر ئبقراءة قار

 وأن تكون ،ن يقرأ ما يليق بالس ويناسبه    أ يف هذه املواطن     ئغي للقار مث إنه ينب  
 ، والترغيب يف اآلخرة   ، والتزهيد يف الدنيا   ، واملواعظ ، واخلوف ،قراءته يف آيات الرجاء   

  .األخالق ومكارم ،األملصر  وِق،والتأهيب هلا

                               
 . 9: ، تفسري سورة النساء25 –مناقب : ، البخاري2119:  خمتصر مسلم)1(
  453:، وصحيح دالئل النبوة للوادعي11/58:وجمموع الفتاوى/ 24: فضائل القرآن:  الدارمي)2 (
 .2/192 وما بعدها، وبنصه يف اموع 1/450رهبان الليل : انظر )3(
 .129: نص عليه يف الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث )4(
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  ]فصل[

 من أول ئن يبتدأ ، أو وقف على غري آخرها ، إذا ابتدأ من وسط السورة     ئينبغي للقار 
عـشار   وال يتقيد باأل   الكالم املرتبط  آخروأن يقف على     ،الكالم املرتبط بعضه ببعض   

:  كاجلزء الذي يف قولـه تعـاىل       ، فإا قد تكون يف وسط الكالم املرتبط       ،)1(واألجزاء  
فِْسي  ون ئرا أُبم ويف قوله تعاىل   ،53 : يوسف: َِمـهِ       فقَو ابـوـا كَـانَ جم 
، من يقْنت ِمنكُن ِللَِّه ورسوِلهِ    و :وقوله تعاىل ،  29،    23 : والعنكبوت ،56:لنملا

  ما أَنزلْنا علَى قَوِمِه ِمن بعِدِه ِمن جنٍد ِمن السماءِ         و :يف قوله تعاىل   و ،31 :األحزاب
 :ويف قولـه تعـاىل    ،  47 :ت فصل لَيِه يرد ِعلْم الساعةِ   ِإ : ويف قوله تعاىل   ،28 :سي
و  ئَاتيس ما لَهدب ويف قوله  ،33 : واجلاثية ،48 : الزمر: ـا      قهأَي كُمطْـبا خالَ فَم

 :وكـذلك األحـزاب كقولـه تعـاىل        ،31 : والذاريات ،57 : احلجر الْمرسلُونَ
اتٍ    ووددعاٍم مِفي أَي وا اللَّهاذْكُر اىلوقوله تع  ،203 : البقرة: ُـٍر    قيِبخ ئُكُمبنلْ أَؤ

ِمن ذَِلكُم15 : آل عمران.  

 يغتـرنَّ  وال   ، فإنه متعلق مبا قبله    ،هي وال يوقف عل   ،تدأ به ب ي ال ينبغي أ  ،فكل هذا وشبيهه  
 وال يفكـرون يف هـذه       ، القراء الذين ال يراعون هذه اآلداب       من ،له لنيفاعبكثرة ال 
   .املعاين

 الفـضيل بـن     ، عن السيد اجلليل   ،سنادهإب بو عبد اهللا  وامتثل ما روى احلاكم أ    
 بكثـرة   غترنَّت وال   ،ال تستوحش طرق اهلدى لقلة أهلها     [ : قال رضي اهللا عنه   ،عياض
 قراءه سورة قـصرية     : وهلذا املعىن قالت العلماء    ،] وال يضرك قلة السالكني    ،كنيلاهلا

نه قد خيفى االرتبـاط      فإ ، بقدر القصرية  ، أفضل من قراءة بعض سورة طويلة      ،بكاملها
   .)2(األحوال على بعض الناس يف بعض 

                               
 .2/193اموع  )1(
 .2/193: اموع )2(
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التابعي املعـروف    ،سناده عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل      إد روى ابن أيب داود ب     قو
  .)1(]ون أن يقرؤوا بعض اآلية ويتركوا بعضهارهكانون يك[ :قالرضي اهللا عنه 

  ]ةقراء يف أحوال تكره فيها ال:فصل[

 يف أحوال خمصوصة جـاء الـشرع        ال إ ،اإلطالقى  ن قراءة القرآن عل   أاعلم  
 فإـا   ،األدلة وأنا أذكر اآلن ما حضرين منها خمتصرة حبذف          .هي عن القراءة فيها   نبال

   :مشهورة

  وغربها من أحوال الصالة سوى     ، والتشهد ، والسجود ،فتكره القراءة يف حالة الركوع    
  :القيام

   .ذا مسع قراءة اإلمامإ ، الصالة اجلهرية للمأموم يف،تكره القراءة مبا زاد على الفاحتةو

/  استعجم عليه القـرآن    اذإ :وكذا/  ويف حالة النعاس   ،وتكره حالة القعود على اخلالء    
   . يف حالة اخلطبة ملن يسمعها:وكذا

 وجـاء عـن     ، هذا هو املختار الصحيح    ، بل تستحب  ،كره ملن مل يسمعها   توال  
نـا  قل كالميهما مبا    جمع بني  فيجوز أن ي   ،عدم الكراهة  براهيمإ وعن   ،كراهيتها طاوس

  .)2( صحابناأكما ذكره 

 وحكـاه   ،أكثر العلماء  وبه قال  -هذا مذهبنا    - فاوال تكره القراءة يف الطو    
 عن احلسن   ى وحك ،وأيب ثور وأصحاب الرأي    ابن املنذر عن عطاء وجماهد وابن املبارك      

 وقد تقدم   ،األولوالصحيح   .)3(وعروة بن الزبري ومالك كراهتها يف الطواف       البصري
  . جنسهمف منو ،الطريق ويف ،بيان االختالف يف القراءة يف احلمام

  

-------------  
  4423:كتاب فضائل القرآن/ مصنف ابن أيب شيبة )1(
  .، والعكس ملن مل يسمعها قراءة القرآن حال اخلطبةكرهأي ال ت) 2(
  8967:ومصنف عبد الرزاق /ة يف الطواف بالبيتالقراء/ كتاب احلج/ مصنف ابن أيب شيبة: انظر )3(
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  ]فصل[ 

ما يفعله جهلة املصلني بالناس يف التراويح مـن قـراءة            : من البدع املنكرة يف القراءة    
 فيجمعون  ،)1(  معتقدين بأا مستحبة   ،سورة األنعام يف الركعة األخرية يف الليلة السابعة       

   :ا منكرة منهامورأ

 طويل الركعة الثانية على األوىل     ت : ومنها ،يهام العوام ذلك   إ : ومنها ،اعتقادها مستحبة 
  .هذرمة القراءة : ومنها،التطويل على املأمومني : ومنها- منا السنة تطويل األوىلإ و-

قراءة بعض جهلتهم يف الصبح يوم اجلمعة بـسجدة          :ومن البدع املشاهبة هلذا   
* مل  ا(منا الـسنة قـراءة      إ و ،لكا ذ قاصد ،2،  1 : السجدة يلُِرتت* مل  اغري سجدة   

  .يف الثانية، 1:اإلنسان  ىت أَلْه  و،يف الركعة األوىل )يلترت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               
 .155: األذكار. ألم كانوا يعتقدون أا نزلت مجلةً واحدة )1(
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  ]ليهاإ يف مسائل غريبة تدعو احلاجة :فصل[

ن ميسك عـن القـراءة حـىت        أ فينبغي   ،أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح       :منها
 وهـو   ،اه ابن أيب داود وغريه عن عطاء       كذا رو  ،ىل القراءة إ مث يعود    ،يتكامل خروجها 

   .)1( أدب حسن

:  قال جماهـد   ، مث يقرأ  ، ينقضي التثاؤب   حىت ،ذا تثاءب أمسك عن القراءة    إأنه   :ومنها
قال رسول   : قال رضي اهللا عنه   ويدل عليه ما ثبت عن أيب سعيد اخلدري          ،وهو حسن 

فإن الـشيطان    ؛فمهإذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على       " :صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
   .)2(رواه مسلم"لخيد

 وقَالَِت النصارى   ،قَالَِت الْيهود عزير ابن اللَّهِ    و :أنه إذا قرأ قول اهللا عز وجل       :ومنها
قَـالُوا  و 64: املائدة قَالَِت الْيهود يد اللَِّه مغلُولَة    و 30: التوبة الْمِسيح ابن اللَّه  

 ينبغـي أن    ،وحنو ذلك من اآليـات     ،26 : واألنبياء ،88: مرمي ارحمن ولَد اتخذَ ال 
  .يفعلرمحه اهللا  النخعي إبراهيم كذا كان ،خيفض هبا صوته

 اإلنـسان  إذا قرأ : عن الشعيب أنه قيل له،سناد ضعيفإ ب،ما رواه ابن أيب داود     :ومنها
ِإ     لَى النلُّونَ عصي هالِئكَتمو نَّ اللَّهِبي صلى اهللا عليه   يصلي على النيب     ،56: األحزاب

  .نعم : قال؟وسلم

صـلى اهللا    عن النيب    رضي اهللا عنه   له أن يقول ما رواه أبو هريرة         بأنه يستح  :ومنها
لَـيس اللَّـه ِبـأَحكَِم      أَ :فقـال  التِني والزيتونِ و :من قرأ  ": أنه قال  عليه وسلم 
اِكِمنيالْح رواه أبـو داود     )3(." وأنا على ذلك من الشاهدين     ،بلى :فليقل ،8:التني

 قـال  .رضـي اهللا عنـه   سناد ضعيف عن رجل عن أعرايب عن أيب هريرة      إالترمذي ب و

                               
 .202: ، وأخالق محلة القرآن لآلجري2/189 اموع )1(
التئـاؤب مـن     : بلفظ ،2994:ويف مسلم  .تفسري سورة التني  : والترمذي) 5026 (15:صالة:  أبو داود  )2(

  . فليكظم ما استطاعأحدكم تثاءبفإذا . الشيطان 
 . وغريمها بأسانيد ضعيفة3347:والترمذي/ 887: أبو داود)3(
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وال  : قـال  ،سناد عن األعرايب عن أيب هريرة      هذا احلديث إمنا يروى هبذا اإل      :لترمذيا
   .يسمى

 :أُقْـِسم ِبيـوِم الِْقيامـةِ   ال  ومن قرأ آخر ":يب داود والترمذيأوروى ابن  
ى      أتوالْم ِييحلَى أَنْ يِبقَاِدٍر ع ذَِلك سلَي ومن قرأ  ،بلى :فليقل ،40: القيامة : َف ِبأَي

 ِبـأَي حـِديٍث بعـده يؤِمنـونَ       فَأو   ،وغريها 13: الرمحن آالِء ربكُما تكَذِّبانِ  
  .)1(" آمنت باهللا :يقلفل 50 : املرسالت،185:األعراف

رضي اهللا   وأيب موسى األشعري     ،وابن الزبري ،  رضي اهللا عنهما   وعن ابن عباس  
 .سبحان ريب األعلى   :قال بِح اسم ربك اَألعلَى   س :أحدهم أم كانوا إذا قرأ    عنهم

 ثـالث   ،سبحان ريب األعلى   : أنه كان يقول فيها    رضي اهللا عنه  وعن عمر بن اخلطاب     
   .مرات

مث ،  سـرائيل إ آخر سورة بـين      : أنه صلى فقرأ   رضي اهللا عنه   بن مسعود    وعن عبد اهللا  
  .111: اإلسراءاالْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَد :قال

 ويف  ،على أنه يستحب أن يقال يف الصالة ما قـدمناه          وقد نص بعض أصحابنا   
 ومـا   ،أن يقال باقي ما ذكرناه     وكذلك يستحب    ،حديث أيب هريرة يف السور الثالث     

   . واهللا أعلم،)2( كان يف معناه

  ] يف قراءة يراد هبا الكالم:فصل[

نه أ رضي اهللا عنه  براهيم النخعي   إوروي عن    .اذكر ابن أيب داود يف هذا اختالفً      
   .ض من أمر الدنيان بشيء يعرآكان يكره أن يقال القر

 والتِني والزيتونِ  :يف صالة املغرب مبكة    نه قرأ أ رضي اهللا عنه  بن اخلطاب   وعن عمر   
  .وهذَا الْبلَِد اَألِمِني :ورفع صوته وقال

  

                               
 .5784وهو يف ضعيف اجلامع   العلم،3، 15: صالة: أبو داود )1(
 .2/194: اموع )2(
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 1( ميةن رجال من احملكّ   أ ابن سعيد  -بضم احلاء    - كيٍموعن ح(  رضي ا  أتى علي
  65: الزمـر  ِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُـك    لَ :وهو يف صالة الصبح فقال    اهللا عنه،   

  وال يستِخفَّنك الَِّذين ال يوِقنـونَ      ،اصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق    فَ ةفأجابه علي يف الصال   
  .60:الروم

دخلُوها ِبـسالٍم  ا : على املصلي فقال املصليإنسان إذا استأذن   :قال أصحابنا 
آِمِنني اإلعالمن أراد   إ و ،تهتبطل صال  :اإلعالم وأراد   ،فإن أراد التالوة   ،46 : احلجر، 

  .بطلت صالته :ومل حيضره نية

  ]لفص[

  أو سن مع صيانة    ، أو شرف  ،من علم  -وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة        
فال بأس بالقيام له على سبيل االحترام        -و غريها   أ ،و والدة  أ ،بوالية -و له حرمة    أ -
  . بل ذلك مستحب،عظام ال للرياء واإل،كرامواإل

 هبوفعـل أصـحا    صلى اهللا عليه وسلم،      كرام من فعل النيب   القيام لإل وقد ثبت   
 ومن بعـدهم مـن العلمـاء        ، ومن فعل التابعني   ، وبأمره ،حبضرته  )2(رضي اهللا عنهم  

 وذكرت فيـه األحاديـث واآلثـار الـواردة          ،ا يف القيام   وقد مجعت جزءً   ،الصاحلني
ا اب عم وجل وا ،حالصحي وصحة   ،وبينت ضعف الضعيف منها    ، وبالنهي عنه  ،باستحبابه

 فمـن   - حبمد اهللا تعاىل   -وأوضحت ذلك كله     -وليس فيه ي     -يتوهم منه النهي    
   .ن شاء اهللا تعاىلإه ما يزول به شكُّ جيد )1(  فليطالعههتشكك يف شيء من أحاديث

                               
 وجيمعـون النـاس منـادين إىل        ،أو احملكمة قوم من اخلوارج كانوا يرتلون بسيوفهم إىل األسواق         : احملكمية )1(

ضربون بسيوفهم كل من جيدونه، وكانوا يعتقدون أنه ال حتكيم يف دين            مث ي  )ال حكم إال اهللا   : (شعارهم الشهري 
. يف الناس تعاىل اهللا ألحد من الناس إال باهللا، وهم هلذا السبب يكفرون كل من يتناول أمرا ال يعرب عن حكم اهللا   

 .م1987مكتبة املعارف بالرياض : 3 ط148: ص: دراسات يف الفرق للدكتور صابر طعيمة: انظر
 لسيدهم سـعد     وقيام األنصار  – 5217:  أبو داود  – لفاطمة رضي اهللا عنها      صلى اهللا عليه وسلم   كقيامه   )2(

 .8/278جامع األصول .. رضي اهللا عنهم أمجعنيابن معاذ 
 على جهة الرب والتوقري واالحترام، ال على جهة الرياء واإلعظـام،            ،الترخيص بالقيام ألهل اإلسالم   : امسه )1(

 . يف معجم املؤلفني يف ترمجة اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىلوقد أشار إليه



 -90- 

  ]فصل[

   ويـسلم   ،ن يقطـع القـراءة    أ يستحب   ،مفمر على قو   )2( اإذا كان يقرأ ماشي 
  .اولو أعاد التعوذ كان حسن .ىل القراءةإع  مث يرج،عليهم

   بو احلـسن الواحـدي    أ فقد قال اإلمام     ،مر عليه غريه  فا  ولو كان يقرأ جالس :
م عليه إنسان كفـاه      فإن سلَّ  :قال . الشتغاله بالتالوة  ،األوىل ترك السالم على القارئ    

  . وعاود التالوة، مث استأنف االستعاذة، فإن أراد الرد باللفظ رده:قال .شارةالرد باإل

 إذا  :أصحابنا  فقد قال  ،وجوب الرد باللفظ    والظاهر .وهذا الذي قاله ضعيف   
 وجب له رد الـسالم      ،نصات سنة اإل :م الداخل يوم اجلمعة يف حال اخلطبة وقلنا       سلَّ

   .)3( على أصح الوجهني

 وحتـرمي   ،صاتنمع االختالف يف وجوب اإل     -هذا يف حال اخلطبة      :ذا قالوا إف
ن رد الـسالم  أ مع   ،وىلأمجاع  ففي حال القراءة اليت ال حيرم الكالم فيها باإل         - الكالم

  . واهللا أعلم،واجب باجلملة

 وكذا لـو    ، احلمد هللا  :ن يقول أ فإنه يستحب    ،ذا عطس يف حال القراءة    إوأما  
  .كان يف الصالة

 ئ يستحب للقـار   ، وقال احلمد هللا   ، وهو يقرأ يف غري الصالة     ،ولو عطس غريه  
  . يرمحك اهللا: فيقول،متهن يشأ

 مث يعود   ،قامةابعته يف ألفاظ األذان واإل    ت مب ، وأجابه ،طع القراءة قولو مسع املؤذن    
  .وهذا متفق عليه عند أصحابنا .ىل قراءتهإ

 باإلشـارة  وأمكنه جواب الـسائل      ،ما إذا طلبت منه حاجة يف حال القراءة       أو
  لألنس الذي - شيء من األذى صل عليهحي وال ، وعلم أنه ال ينكسر قلبه،املفهمة

                               
 . 2/193 راجع ذلك وما بعده يف اموع )3(
 . وما بعدها4/347 انظر تفصيل هذا احلكم وغريه يف اموع )5(
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 ها جاز  فإن قطع  ، وال يقطع القراءة   ،شارةن جييبه باإل  أفاألوىل   - بينهما وحنوه   
   .، واهللا أعلم)1(

  )2( ]علق بالقراءة يف الصالةتت يف أحكام نفيسة :فصل[

   : منها، فإا مشهورة يف كتب الفقه؛أبالغ يف اختصارها

الـشافعي   مث قال مالك و    ،مجاع العلماء إل ؛وضةيف الصالة املفر   نه جيب القراءة  أ
  . تتعني قراءة الفاحتة يف كل ركعة:وأمحد ومجاهري العلماء

 وال جتب قراءة الفاحتـة يف       :قال .اني الفاحتة أبد  تع ال ت  : ومجاعة ،وقال أبو حنيفة  
 ويكفـي   ،دلة من السنة   فقد تظاهرت عليها األ    ، والصواب األول  ،تنيريخالركعتني األ 

 صالة ال يقرأ فيها     ئوال جتز  ": يف احلديث الصحيح   صلى اهللا عليه وسلم    قوله   من ذلك 
   .)3(" بأم القرآن

من باقي   نييول واأل ، يف ركعيت الصبح   ،وأمجعوا على استحباب قراء السورة بعد الفاحتة      
اجلديـد   : وللشافعي فيها قوالن   . والرابعة ، واختلفوا يف استحباهبا يف الثالثة     ،الصلوات

  .) )4ا تستحبأ مي والقد، تستحبا الأ

 فال خالف أنه يستحب أن يكون أقـل         ،إا تستحب  : وإذا قلنا  :قال أصحابنا 
  .من القراءة يف األولتني

  . وتكون القراءة يف الثالثة والرابعة سواء:قالوا

   : فيها وجهان؟وىل على الثانيةوهل تطول األ

   .تطول أصحهما عند مجهور أصحابنا أا ال

                               
 .2/191 اموع )1(
/  الفقهية الكويتيـة    واملوسوعة . وما بعدها  317،  3/285تفاصيل أحكام الفاحتة يف اموع النووي        راجع )2(

 .فاحتة الكتاب
 .3/351اموع :  وغريمها، وراجع أيضا38، 34: صالة: ، مسلم95: أذان: البخاري )3(
 .3/351اموع :  فالقدمي أا ال تستحب، واجلديد أا تستحب، انظر،احلكم هنا مقلوب )4(
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 للحـديث   ؛ وهو املختـار   ،أا تطول  -وهو الصحيح عند احملققني      -اين  والث
طـول يف  ي كان يطول يف األوىل مـا ال  صلى اهللا عليه وسـلم أن رسول اهللا     ":الصحيح
  . واهللا أعلم، أن يدرك املتأخر الركعة األوىلتهوفائد )1(" الثانية

عتني األخريتني مـن     وإذا أدرك املسبوق مع اإلمام الرك      :قال الشافعي رمحه اهللا   
  . استحب أن يقرأ السورة،هيتيان مبا بقي علىل اإلإمث قام  -وغريها  -الظهر 

  )2( . هذا على القولني:قال اجلماهري من أصحابنا

 ،السورة يف األخريتني، أما على اآلخر فـال        يقرأ : هذا على قوله   :وقال بعضهم 
   .لم واهللا أع، لئال ختلو صالته من سورة،والصواب األول

  .هذا حكم اإلمام واملنفرد

 ، واستحب له الـسورة    ،أما املأموم فإن كانت صالته سرية وجبت عليه الفاحتة        
   .فإن كان يسمع قراءة اإلمام كره له قراءة السورة :ن كانت جهريةإو

  . والثاين ال جتب، أصحهما جتب:ويف وجوب الفاحتة قوالن

 وقيل  ،حتة واستحباب السورة  ن كان ال يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفا       إو
  .)3(  واهللا أعلم،حتب وال تستحب السورة

  . من صالة اجلنازةاألوىلوجتب قراءة الفاحتة يف الركعة 

تها ي واختلف أصحابنا يف تـسم     ،وأما قراءة الفاحتة يف صالة النافلة فال بد منها        
 وقال  ،ارطًتسمى ش  ::نيس وقال صاحبه القاضي ح    ، تسمى واجبة  )1( فيها، فقال القفال  

  . واهللا أعلم،ظهر وهو األ،اركن :ا تسمىغريمه

                               
  وغريمها، 451: ، ومسلم الصالة)759 (96 :أذان: البخاري )1(
  .ا تستحبأ مي والقد،ا ال تستحبأاجلديد  :ىل السابقنييريد قويل الشافعي رمحه اهللا تعا )2(
 . وما بعدها3/353انظر هذه األحكام وغريها يف اموع  )3(
 .196: ، انظر ترمجته رقم185: هو هنا املروزي ال الشاشي كما قال النووي يف الباب العاشر )1(
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 ، فيقرأ بقدرها من غريها من القرآن      ، يف هذا كله يأيت ببدهلا     ةاحتفوالعاجز عن ال  
ا  فإن مل حيسن شـيئً     ، وحنومها ،ذكار كالتسبيح والتهليل  فإن مل حيسن أتى بقدرها من األ      

  . واهللا أعلم)2( وقف بقدر القراءة

  ]فصل[

 فقد ثبـت يف الـصحيحني مـن         ،س باجلمع بني سورتني يف ركعة واحدة      ال بأ 
لقد عرفت النظائر اليت كان رسـول       [ : قال رضي اهللا عنه  حديث عبد اهللا بن مسعود      

 كل سـورتني    ، فذكر عشرين سورة من املفصل     ، َّ  بينهن نُ يقرِ صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
   . اخلتمة يف ركعة واحدةوقد قدمنا عن مجاعة من السلف قراءة .)3( ]يف ركعة

  ]فصل[

على استحباب اجلهر بالقراءة يف الصبح واجلمعة والعيـدين          )4( أمجع املسلمون 
 وهـذا مـستحب     ،هابقِي ويف صالة التراويح والوتر ع     ،ني من املغرب والعشاء   يولواأل
   .مجاع وأما املأموم فال جيهر باإل،مام واملفرد مبا ينفرد به منهالإل

 وجيهـر يف    ،يف كـسوف الـشمس      وال جيهر  ، يف صالة كسوف القمر    ويسن اجلهر 
يل علـى املـذهب     لل وكذا يف ا   ، وال جيهر يف اجلنازة إذا صليت بالنهار       ،)1( االستقاء

   .الصحيح احملتار

  . غري ما ذكرناه من العيد واالستقاء،فل النهاراوال جيهر يف نو

                               
 .340 وما بعدها حىت 3/334اموع : انظر.  يركعأي قراءة الفاحتة، مث )2(
 .3/347:  وغريمها، وانظر اموع275:  صالة املسافرين:، ومسلم6: فضائل القرآن: البخاري )3(
       .3/354اموع  )4(
هو االصطالح الشرعي، الذي يعـين       فاالستقاء طلب السقيا، واألشهر هو االستسقاء، و       ،هي صحيحة لغةً   )1(

: انظر.. وهو مقدم يف هذا السياق على الوضع اللغوي       "  ودعاء ،ب الغيث بعد طول انقطاع، بصالة خاصة      طل"
 .1/437:  والوسيط61: معجم لغة الفقهاء
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 - والثالـث    ،أنه جيهر  : والثاين ،هرنه ال جي  أظهر   فاأل ،يللواختلف أصحابنا يف نوافل ال    
  .سراريقرأ بني اجلهر واإل :- البغويني و وبه قطع القاضي حس،صحوهو األ

 فهل يعتـرب يف اجلهـر   ، أو بالنهار فقضاها بالليل  ،ولو فاته صالة بالليل فقضاها النهار     
أظهرمهـا االعتبـار     :فيه وجهان ألصحابنا    ؟ وقت القضاء  مسرار وقت الفوات أ   واإل
  .قت القضاءبو

 ولكنه ارتكب   ،ةحسر يف موضع اجلهر فصالته صحي     أ أو   ،اإلسرارولو جهر يف موضع     
  . وال يسجد للسهو،املكروه

هو أن يقوله حبيث     -وغريمها من األذكار     - يف القراءة والتكبريات     اإلسرارن  أواعلم  
ـ      إ -ه  فسوال بد من نطقه حبيث يسمع ن       .هسيسمع نف   وال  ،معسذا كان صـحيح ال

  .بال خالف )2(األذكار  وال غريها من ، فإن مل يسمع نفسه مل تصح قراءته- رض لهعا

  ]فصل[

 يف الصالة اجلهرية أن يسكت أربع سـكتات  لإلمام يستحب :)3( قال أصحابنا 
   :يف حال القيام

   .م املأمومونِرح ولي، ليقرأ دعاء التوجه،أن يسكت بعد تكبرية اإلحرام :إحداها

ا بني آخر الفاحتة وبني آمني، لـئال يتـوهم أن           ة جد فالفاحتة سكتة لطي  عقيب   :والثانية
   . بعد آمني سكتة طويلة حبيث يقرأ املأمومون الفاحتة: والثالثة.آمني من الفاحتة

 إىل  بعد الفراغ من السورة يفصل هبا بني القـراءة وتكـبري اهلـوي             :والرابعة
   .الركوع

  

 

                               
  وما بعدها 3/354: اموع )2(
 .3/362اموع  )3(
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 أحكام التأمني
  ]فصل[

إذا فرغ من الفاحتة أن      - أو يف غريها     ،كان يف الصالة   - يستحب لكل قارئ  
وقد قدمنا يف الفصل قبلـه أنـه         . واألحاديث يف ذلك كثرية مشهورة     .)1( منيآيقول  

  .يستحب أن يفصل بني آخر الفاحتة وآمني بسكتة لطيفة

ال  : وقيـل معنـاه    ،افعل : وقيل ،كذلك فليكن  : وقيل ،اللهم استجب  :ومعناه
اللهم أمنا خبري،    : وقيل معناه  ،ال ختيب رجاءنا   : وقيل معناه  ،أحد سواك يقدر على هذا    

ـ     : وقيل ،على عباده يدفع به عنهم اآلفات      )2( هللا )طابع(هو   :وقيل  ةهي درجة يف اجلن
 - ماهري هذا  وأنكر احملققون واجل   -  اهللا تعاىل  مساءاسم من أ   هو : وقيل ،يستحقها قائلها 

 ل الدعاء واسـترت  ا هو قوة    : وقال أبو بكر الوراق    ،هو اسم عرباين غري معرب     :وقيل
   .ري ذلكغ، وقيل )3( للرمحة

 والثانية بالقـصر، والثالثـة      ،أفصحها آمني باملد   : قال العلماء  ، لغات ويف آمني 
 امليم مع   والرابعة بتشديد  -.والكسائي عن محزة  حكاها الواحدي  - ّ مع املد  )4( باإلمالة
   :قال )7( واحلسن بن الفضيل )6( عن احلسن )5(  حكاها،املد

 ، معناه قاصدين حنوك   : قال ،رضي اهللا عنه   ما روي عن جعفر الصادق     )1( وحيقق ذلك 
ديحهذا كالم الوا .اوأنت أكرم من أن ختيب قاصد.  

                               
 . وما بعدها3/329:  اقرأ تفصيل أحكامها يف اموع)1(
 .3/330وهي يف اموع . فهم معناها هكذا يف املطبوعة، ومل أ)2(
 . 3/12ذيب األمساء واللغات )3(
 .، وقد سقط من املطبوعة3/12  التصحيح من ذيب األمساء واللغات )4(
 .98: ، وانظر ترمجته رقم)3/329(صرح يف اموع بأنه احلسن البصري ) 6       (.الواحدي:  يعين)5(
 .3/329احلسني أيب الفضل : ، ويف اموع3/12ن الفضل اب:  يف ذيب األمساء واللغات)7(

 
 . أي املعىن الرابع)1(
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   وقال مجاعة ،أهل اللغة من حلن العوام      فقد عدها أكثر   ،اوهذه الرابعة غريبة جد 
   .بطلت صالته من قاهلا يف الصالة :من أصحابنا

 فإذا وصـلها    ،األصواتلة  ا مبرت  أل ؛قف حقها يف العربية الو    :قال أهل العربية  
 لثقل الكسرة   ،فلم تكسر  -كما فتحت يف أين وكيف       -فتح النون اللتقاء الساكنني     

 فهذا خمتصر مما يتعلق بلفظ آمني، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة             ،بعد الياء 
  .)2( }تواللغا األمساءذيب { يف كتاب األقوال

 وجيهـر اإلمـام     ،نفـرد  واملأموم وامل  لإلمام ويستحب التأمني يف الصالة      :قال العلماء 
 ، والصحيح أنه جيهر   ،واختلفوا يف جهر املأموم     .واملنفرد بلفظ آمني يف الصالة اجلهرية     

   . وإال فال،اا كثريجيهر إن كان مجع : والثالث،ال جيهر :والثاين

صـلى اهللا    لقول النيب    ، وال بعده  ، ال قبله  ، مع تأمني اإلمام   من تأمني املأمو  ويكو
فمـن وافـق     ؛آمني : فقولوا نيالِّال الض وإذا قال اإلمام     ": يف الصحيح  عليه وسلم 

  .)3(" نه تأمني املالئكة غفر اهللا له ما تقدم من ذنبهيمتأ

فمعناه  )1( "نوان اإلمام فأم  إذا أم  ":يف الصحيح  صلى اهللا عليه وسلم   وأما قوله   
   .نيمأإذا أراد الت

 وليس يف الصالة موضع يستحب أن يقترن قول املأموم بقـول            :قال أصحابنا 
   . وأما يف األقوال الباقية فيتأخر قول املأموم، آمني:اإلمام إال يف قوله

                               
، وهذا الكتاب من الكتب اهلامة اليت خلفها اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل، مجع فيـه املـصطلحات                  3/12 )2(

 عربية كانت -  وضم إليها ما حيتاجه الباحث من ألفاظ اللغة،الفقهية من ستة كتب من أصول املذهب الشافعي     
خمتصر أيب إبـراهيم    :  وكذلك تراجم الرجال والنساء، واملالئكة واجلن، والكتب اليت اهتم هبا هي           -أو معربة   

ووضـح  . املزين، واملهذب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز، والروضة، مع االهتمام مبا فيها مما حيتاج إىل ترمجـة              
بها على حروف املعجم، على حسب ما سبق، من مراعاة احلرف        وأما اللغات فأرت  : (منهجه من حيث اللغة فقال    

 - عليه رمحـة اهللا      -البحث الفقهي ألستاذنا الدكتور إمساعيل سامل عبد العال         : انظر. )األول والثاين وما بعدها   
 .3/329الكالم عن آمني يف اموع : ، وانظر أيضا173: م، ص1992/ الزهراء بالقاهرة1ط

 .وغريمها) 410 (73: صالة: ، مسلم)4475 (64: تدعوا:  البخاري )3(
 .وغربمها) 410 (73: صالة: ، مسلم78، 111: أذان:   البخاري)2(
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  )2(]  يف سجود التالوة:فصل[

   . بسجود التالوةاألمر على وهو مما يتأكد االعتناء به، فقد أمجع العلماء

 . بل مـستحب ، ليس بواجب:فقال اجلماهري ؛م إجيابأنه أمر استحباب أواختلفوا يف  
 ،ومالـك  ،عمران بن حصني   و ، وابن عباس  رضي اهللا عنه  وهذا قول عمر بن اخلطاب      

  .رضي اهللا عنهموغريهم ،  وداود، وأيب ثور، وإسحق، وأمحد، والشافعي،وزاعيواأل

مـا لَهـم ال     فَ : واحتج بقوله تعـاىل    ، هو واجب  :يفة رمحه اهللا  وقال أبو حن  
  .21، 20: االنشقاقوِإذَا قُِرئ علَيِهم الْقُرآنُ ال يسجدونَ* يؤِمنونَ

نه قرأ على املنرب    أ" رضي اهللا عنه  واحتج اجلمهور مبا صح عن عمر بن اخلطاب         
   .الناس  وسجد،نزل فسجد حىت إذا جاء السجدة ،يوم اجلمعة سورة النمل

 :ها الناس أي ي : حىت إذا جاء السجدة قال     ،هبا حىت إذا كانت اجلمعة القابلة قرأ     
 ومل يـسجد    ، ومن مل يسجد فال إمث عليـه       ، فمن سجد فقد أصاب    ،إمنا منر بالسجود  

   .)3( رواه البخاري". مرع

  .ع دليل ظاهرم يف هذا ارضي اهللا عنهوهذا الفعل والقول من عمر 

 ألن املراد   ؛اهرظ ف رضي اهللا عنه  وأما اجلواب عن اآلية اليت احتج هبا أبو حنيفة          
    كما قال تعاىل بعده    ،اذمهم على ترك السجود تكذيب :     َونكَـذِّبوا يكَفَر بِل الَِّذين  

  . 22 :االنشقاق

صـلى   أنه قرأ على النيب      رضي اهللا عنه  وثبت يف الصحيحني عن زيد بن ثابت        
  .)1( م يسجدلف )ِمجالنو( وسلماهللا عليه 

فدل على   )2( " سجد يف النجم     صلى اهللا عليه وسلم   أنه  " وثبت يف الصحيحني    
   .أنه ليس بواجب

                               
 . وما بعدها3/551:  اقرأ أحكامه يف اموع)3(
 .10: السجود:  البخاري )3(
 .وغريمها) 577 (106: ساجد: ، ومسلم)1072 (6: السجود:  البخاري )1(
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  )3(]  يف بيان عدد السجدات وحملها:فصل[

   : سجدةةرشأا أربع ع :أما عددها املختار الذي قاله الشافعي رمحه اهللا واجلماهري  

 ،رقـان ف ويف ال  ، ويف احلج سـجدتان    ، ومرمي ، وسبحان ،لحلن وا ، والرعد ،األعراف
قْرأْ ِباسـِم   او  ذَا السماُء انشقَّت  ِإوالنجم و ،  فصلت وحم    السجدة، والنمل وأمل 

كبر.  

ـ  أي متأكد  : فليست من عزائم السجود    ،فمستحبة" ص"وأما سجدة    ثبـت يف   ؛  .هات
ليـست مـن عـزائم      " ص" :ليح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـا         حص

هذا مذهب الـشافعي     )4( فيها سجد صلى اهللا عليه وسلم    وقد رأيت النيب     ،السجود
   .ومن قال مثله

ثبـت سـجدة   أ و، لكن أسقط الثانية من احلج،ا أيضرة هي أربع عش  :وقال أبو حنيفة  
   .علها من العزائمجو" ص"

 وهو قـول أيب     ،زاد ص  :ةعشرمخس   إحدامها كالشافعي والثانية     :وعن أمحد روايتان  
  .من أصحاب الشافعي سحق املروزيإوأيب  )5( جريسبن االعباس 

 أسـقط   ، وأشهرمها إحدى عـشرة    ،حدامها كالشافعي إ :وعن مالك روايتان  
  . وهو قول قدمي للشافعي،)اقرأ(و ِإذَا السماُء انشقَّتو ،النجم

  . واألحاديث الصحيحة تدل عليه،والصحيح ما قدمناه

ـ  يبِقع : يف آخرها، والرعد   األعرافما حملها فسجدة    وأ           : وجـل   عـز  ِه قوِل
ال بااآلصو ودلْغ والنحل،  15:الرعد: ونَ  ورمؤا يلُونَ مفْعي  يف و،  50:النحـل

                                                                                        
 . وغريهم576: ، ومسلم1067: بخاري، وال401: أمحد )2(
 . وما بعدها5/554 وجامع األصول 557، 3/552 اموع )3(
، يعـين سـجدة     )إمنا هي توبة نيب    (– وصححه األلباين    –، وعند أيب داود واحلاكم      3 :السجود:  البخاري )4(
 . وما بعدها5/556 وتفصيلها يف جامع األصول 1/468اجلامع  صحيح -" ص"
ابن : ، إذ أورده  557 /3، وانظر اموع    39: ترمجته رقم : ، وال يصح، انظر   )ابن شريح : (ملطبوعهو يف ا   )5(

 .سريج
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 : مرمي ا وبِكي اخروا سجد  :ويف مرمي  ،109: اإلسراء ايِزيدهم خشوع و :سبحان
 :والثانيـة  ،18:احلـج  نَّ اللَّه يفْعلُ ما يـشاءُ     ِإ : من سجديت احلج   واألوىل ،58
ـونَ    وفِْلحت لَّكُملَع ريلُوا الْخافْع  والفرقـان  ،77:احلـج: و   فُـورن ـمهاداز 

هـم ال   و: ترتيل* ملا و ،26 :النمل رب الْعرِش الْعِظيمِ   :والنمل ،60:الفرقان
والنجم ،  38:فصلت ال يسأَمونَ  )1( :فصلتوحم   - 15:السجدة  يستكِْبرونَ
  . يف آخرها: واقرأ،21:االنشقاق )ال يسجدونَ( :)شقَّتنذَا السماُء اِإ( و،يف آخرها

ختلفوا ان العلماء   إ ف ،وال خالف يعتد به يف شيء من مواضعها إال اليت يف حم           
  ،38:فـصلت  سأَمونَي  ما ذكرناه أنه عقيب      ىلوأصحابه إ  ،فذهب الشافعي  :فيها

 وسفيان  ، وأيب وائل شقيق بن سلمة     ،ينري وحممد بن س   ،وهذا مذهب سعيد بن املسيب    
  . وإسحاق بن راهويه، وأمحد،وأيب حنيفةي، الثور

 : فـصلت  تم ِإياه تعبدونَ  نكُ نِإ :ىلا قوله تع  بوذهب آخرون إىل أا عقي    
بن ااهللا    وأصحاب عبد  ، واحلسن البصري  ،عن عمر بن اخلطاب    بن املنذر اكاه  ح،  37

 ومالك  ،رثا احل  بن د وزبي ،بن مصرف  حةوطل  وأيب صاحل  ،النخعي إبراهيم و ،مسعود
وهو وجه لبعض أصحاب الـشافعي حكـاه البغـوي يف           د،  ليث بن سع  ال و ،بن أنس 
  .التهذيب

: )الكفايـة ( يف كتابه أصحابنا من ريالعبد احلسن علي بن سعيد   قول أيب وأما  
ويعلَم ما تخفُـونَ     :ىلاعندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تع        -يف اختالف الفقهاء    

 هي عند قوله    :وقال مالك ،  كثر الفقهاء أ وهذا مذهب    : قال ،25:النمل وما تعِلنونَ 
 أكثر  ومذهِب ان عن مذهب  فهذا الذي نقله  .. 26 :النمل رب الْعرِش الْعِظيمِ   :تعاىل

 بأـا  وهذه كتب أصحابنا مصرحة      ،لط ظاهر غ بل   ، وال مقبول  ، غري معروف  الفقهاِء
   .رب الْعرِش الْعِظيِم :عند قوله تعاىل

  

                               
  . زيادة يقتضيها السياق(1)
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  ]فصل[

 ،يف اشتراط الطهارة عن احلـدث      )1( حكم سجود التالوة حكم صالة النافلة     
حرم على من ببدنه أو ثوبه جناسة       ي ف .لعورة وستر ا  ، ويف استقباله القبلة   ،وعن النجاسة 

  . إال إذا تيمم يف موضع جيوز فيه التيمم؛وعلى احملدث ،و عنهاعفغري م

وهذا كله   . حيث جتوز النافلة إىل غري القبلة      ،وحترم إىل غري القبلة إال يف السفر      
   .)2( متفق عليه

  ])ص(إذا قرأ سجدة  :فصل[

 سـواء قرأهـا يف الـصالة أو         ،يسجد :فمن قال إا من عزائم السجود قال      
  . كسائر السجدات،خارجها

 إذا قرأهـا خـارج      :افقالو –  الشافعي وغريه ممن قال ليست من العزائم       وأما
   . كما قدمناه)3(  سجد فيهاصلى اهللا عليه وسلمألن النيب  ؛ب له السجودحالصالة است

 ، تبطل صالته   مل فإن سجد وهو جاهل أو ناسٍ     ،  ن قرأها يف الصالة مل يسجد     إو
   .ولكن يسجد للسهو

 ، ما ليس منـها    ةالصنه زاد يف ال   أل ؛ا فالصحيح أنه تبطل صالته    ن كان عاملً  إو
  .. فإا تبطل صالته بال خالف،للشكر كما لو سجد ؛فبطلت

   .ا بالصالة ألن له تعلقً؛ال تبطل :والثاين 

 يعتقـد فـال      ال واملأموم ،لكونه يعتقدها من العزائم    )ص(ولو سجد إمامه يف     
  .ا قائمينتظره بل يفارقه أو ،هيتابع

  .)1( أنه ال يسجد : أظهرمها: فيه وجهان؟ هل يسجد للسهوانتظرهوإذا 
                               

  .5/558: اموع )1(
  .3/559: اموع )2(
صـحيح  " وقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد فيهـا        : "كما مر يف احلديث البخاري وغريه السابق       )3(

  .1/468مع اجلا
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  )2(]  له السجود فيمن يسن:فصل[

  سواء كـان يف     -وز  جيحيث   -هر باملاء أو التراب      املطّ ئ للقار اعلم أنه يسن
  ا منها الصالة أو خارج، و ، للمستمع  ويسن يسن أيض  ولكن قال   ،امع غري املستمع  ا للس 

  . هذا هو الصحيح، كما أؤكد يف حق املستمعه ال أؤكد يف حق:الشافعي

   . واملشهور األول،امع ال يسجد الس:من أصحابنا إمام احلرمني وقال

 ،امع واملستمع السجود   للس ا منها يسن   يف الصالة أو خارج    ئوسواء كان القار  
ال  :هذا هو الصحيح املشهور عند أصـحاب الـشافعي         . أم ال  ئلقارا وسواء سجد 

  ال يسن  :من أصحاب الشافعي   وقال الصيدالين   .جد املستمع لقراءة من يف الصالة     يس
  . والصواب األول،)3(ئالسجود إال أن يسجد القار

 أو  ،ا وبني أن يكون كافر    ،ا رجلً ، متطهرا ، بالغا ،ا مسلم ئوال فرق بني أن يكون القار     
وبه قال أبو حنيفة، هذا هو الصحيح عندنا، أو امرأة، أو حمدثًا،اصبي .  

   . ال يسجد لقراءة الكافر والصيب واحملدث والسكران:وقال بعض أصحابنا

ومالـك   عن قتـادة    حكاه ابن املنذر   ، ال يسجد لقراءة املرأة    :وقال مجاعة من السلف   
   .والصواب ما قدمناه .إسحاقو

  ]ار السجوديف اختص :فصل[

واحلـسن    حكى ابن املنذر عن الـشعيب      ،و آيتني مث يسجد   أوهو أن يقرأ آية     
  . والنخعي وأمحد وإسحاق أم كرهوا ذلك ينسريالبصري وحممد ابن 

   .)1( مذهبنا  وهذا مقتضى،وأيب ثور أنه ال بأس به بن احلسن وعن أيب حنيفة وحممد

                                                                                        
  .558، 555/ 3: اموع )1(
  .3/555: اموع)2(
 .قرأ السجدة فلم يسجد: كتاب الصالة، باب سجود التالوة، فرع: اموع )3(
  
  .3/569: اموع )1(
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  ]فصل[

  إذا كان مصلي فلو ترك سجود التالوة وركع     ،)2( فسها سجد لقراءة ن   ا منفرد ، 
 وإن كان قـد     ،بطلت صالته  -مع العلم    - فإن فعل    ،ن يسجد للتالوة مل جيز    أمث أراد   

  . ورجع إىل القيام جاز، مث بدا لهةهوى لسجود التالو

لـه أن     يف الصالة أو غريها فال جيوز      ئأما إذا أصغى املنفرد بالصالة لقراءة قار      
  .بطلت صالته -العلم مع  -ولو سجد  .يسجد

  . فإن كان إماما فهو كاملنفرد،صلي يف مجاعةأما امل

 فإن مل يفعـل     ، لتالوة نفسه وجب على املأموم أن يسجد معه        اإلماموإذا سجد   
   .بطلت صالته

 ولكـن   ، فإن سجد بطلت صالته    ، مل جيز للمأموم السجود    اإلمامفإن مل يسجد    
  .تأكديستحب أن يسجد إذا فرغ من الصالة وال ي

فهو  - رأسه من السجود     اإلمامحىت رفع    - ومل يعلم املأموم     اإلمامولو سجد   
   . وال جيوز أن يسجد،معذور يف ختلفه

فلو هوى إىل السجود     .وجب السجود  - بعد يف السجود      واإلمام -ولو علم   
   . ومل جيز السجود، يرفع معه،ّ ويفرفع اإلمام رأسه وهو يف اهل

إذا رفع اإلمام قبل بلوغ الـضعيف إىل         : مع اإلمام  وكذا الضعيف الذي هوى   
  . وال يسجد،يرجع معه - وبطء املأموم ،لسرعة اإلمام -د والسج

 وال لقراءة غـري     ،فسهنوأما إن كان املصلي مأموما فال جيوز أن يسجد لقراءة           
  .قراءة غري إمامهاإلصغاء إىل كره له يو ،)1( بطلت صالته فإن سجد .إمامه

  

 
                               

  . هلذه املسألة وما يليها3/552: اقرأ اموع )2(
  .3/553: اموع..  ألنه زاد سجودا عمدا(1)
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  ]للتالوة  وقت السجود يف:فصل[

ر ومل  فإن أخ  . ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة اليت قرأها أو مسعها          :قال العلماء 
على الـذهب الـصحيح      ي فال يقض  ،وإن طال فقد فات السجود     . الفصل سجد  ِلِطي 

  . كما ال تقضى صالة الكسوف،املشهور

الراتبـة كـسنة    قضي كما تقضى السنن      فيه قول ضعيف أنه ي     :وقال بعض أصحابنا  
  .وغريمهاالظهر والصبح 

 ، سجد  فإن تطهر عن قربٍ    ،ا عند تالوة السجدة   فأما إذا كان القارئ أو املستمع حمدثً      
ختار الذي قطع به األكثرون أنه ال        فالصحيح امل  ،وإن تأخرت طهارته حىت طال الفصل     

عـد  كما جييب املـؤذن ب     -وهو اختيار البغوي من أصحابنا       - يسجد :وقيل .يسجد
   .الفراغ من الصالة

   . واهللا أعلم،)2(  على املختار، طول الفصل يف هذا بالعرفيفواالعتبار 

  ]فصل[

 بال   سجد لكل سجدةٍ   إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها يف جملس واحدٍ         
  .الف خ فإن كرر اآلية الواحدة يف جمالس سجد لكل مرة بال،)3( خالف

 فإن مل يسجد للمرة األوىل كفاه سـجدة         ،ر فإن كررها يف الس الواحد نظ     
   :ن سجد لألوىل ففيه ثالثة أوجهإ و،واحدة عن اجلميع

  .يسجد لكل مرة سجدة لتجديد السبب بعد توفية حكم األول :أصحها

 وهو مذهب أيب حنيفة     ، وهو قول ابن سريج    ،ن اجلميع عيكفيه سجدة األوىل     :والثاين
 واختاره الـشيخ نـصر      ، وعليه الفتوى  :صحابنامن أ  )1( حب العدة صاقال   .رمحه اهللا 
   .ال فتكفيه األوىلإ و،ل سجدفصإن طال ال :والثالث .الزاهد من أصحابنا املقدسي

                               
  .3/567:  يف اموع اقرأ تفصيل ذلك(2)

  .3/567:  اموع)3(
  ). هـ498-418 (بن علي الطربي من أئمة الشافعيةاحلسني بن حممد هو أبو عبد اهللا  )1(



 -104-

 ،ن كان يف ركعة فهي كـالس الواحـد        إ ف ،أما إذا كرر السجدة الواحدة يف الصالة      
 بال خـالف   فيعيد السجود    ،ن كان يف ركعتني فكالس    إ و ،فيكون فيه األوجه الثالثة   

)2(.   

  ]فصل[

هـذا مـذهبنا     ،باإلمياء السجدة وهو راكب على دابة يف السفر سجد          أقر إذا
  . وغريهم، وداود، وزفر، وأمحد، وحممد، وأيب يوسف، وأيب حنيفة،ومذهب مالك

  .ب مذهب اجلماهريا والصو، ال يسجد:بعض أصحاب أيب حنيفة وقال

  .)3( إلمياءباوأما الراكب يف احلضر فال جيوز أن يسجد 

  ]فصل[

 خبالف ما إذا قرأ يف الركوع       ، سجد : يف الصالة قبل الفاحتة    ةإذا قرأ آية السجد   
  . ألن القيام حمل القراءة؛ن يسجدأ فإنه ال جيوز ،أو السجود

فإنه يسجد للـتالوة مث      ؟ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاحتة        
  .)4( التالوة ال يؤخر ألن سجود ؛يعود إىل القيام فيقرأ الفاحتة

  ]فصل[

   .كما لو فسر آية سجدة -عندنا  -ال يسجد  :لو قرأ آية السجدة بالفارسية

  .)1( يسجد :وقال أبو حنيفة

  ]فصل[

وله الرفع من    ، به قتداءاال وال ينوي    ،يرتبط به  إذا سجد املستمع مع القارئ ال     
  .)2( السجود قبله

                               
  .3/567: اقرأ تفصيل ذلك يف اموع )2(

  .3/569:  اموع(3)
  .3/197:  اموع(4)
  .3/568:   اموع(1)
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  ]فصل[

سواء كانت الصالة سرية أو جهرية       - عندنا   ماملإلال تكره قراءة آية السجدة      
يكره يف السرية    :وقال أبو حنيفة   .ايكره ذلك مطلقً   : قال مالك  .ويسجد إذا قرأها   -

 . )3( اجلهرية   دون 

  ]فصل[

وبه قـال    :ال يكره عندنا سجود التالوة يف األوقات اليت ي عن الصالة فيها           
 ، وأبو حنيفة،عكرمةو ،وعطاءم،  والقاس،   وسامل بن عبد اهللا    ، واحلسن البصري  ،الشعيب

  . يف إحدى الروايتني، ومالك،وأصحاب الرأي

ـ    ،عبد اهللا بن عمر    :وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم       ،سيب وسعيد بن امل
   . وأبو ثور،ق بن راهويهاوإسح -يف الرواية األخرى  -ومالك 

  ]فصل[

 ومذهب  ، وهذا مذهبنا  :ارال يقوم الركوع مقام سجدة التالوة يف حال االختي        
ودليل اجلمهور  ،   يقوم مقامه  : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا     ،مجاهري العلماء السلف واخللف   
   .القياس على سجود الصالة

 .)4(  لسجود الصالةئ إليه كما يومئوأما العاجز عن السجود فيوم

  )1(  ] يف صفة السجود:فصل[

   :علم أن الساجد للتالوة له حاالنا

   .أن يكون فيها :والثاين .أن يكون خارج الصالة :أحدمها

                                                                                        
  .3/568:  بنصه يف اموع(2)

  .3/568: اموع )4(و )3(
  .3/568:  اموع(1)
  . وما بعدها3/396:  وما بعدها، وكذا3/560:  اقرأ تفاصيلها يف اموع(2)
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 ورفع يديه حـذو     ،رامحر لإل  وكب ،فإذا أراد السجود نوى سجود التالوة      :أما األول 
 إىل  ر تكبرية أخرى للـهوي    كبي مث   - كما يفعل يف تكبرية اإلحرام للصالة      -منكبيه  
 -ليـست بـشرط      -ة   وهذه التكبرية الثانية مـستحب     . وال يرفع فيها اليد    ،السجود

  .كتكبرية سجدة الصالة

وهـو   أظهرها   :ففيها ثالثة أوجه ألصحابنا    -تكبرية اإلحرام    -وأما التكبرية األوىل    
  .وال يصح السجود إال هبا، )2()أا ركن (–قول األكثرين منهم 

 وهذا قـول الـشيخ أيب حممـد        . السجود ولو تركت صح   ،)3(،أا مستحبة  :والثاين
  .، واهللا أعلم)4()ليست مستحبة (:الثالثو .اجلويين

       ا كبـ ، يف حـال قيامـه   لإلحرامر  مث إن كان الذي يريد السجود قائم ر  مث يكب
  .للسجود يف احنطاطه إىل السجود

  ـ     ب   يستح : مجاعات من أصحابنا   الا فقد ق  وإن كان جالس ر له أن يقـوم فيكب
   .ابتداء قائم كان يف االا كما إذ، مث يهوي للسجود، قائمالإلحرام

   .يف الصالة  والسجوداإلحرامالقياس على  :ودليل هذا

، الشيخ أبو حممد اجلويين    -من أئمة أصحابنا     - وجزم به    ،على هذا  نص   وممن
 احملقق أبو القاسـم     واإلمام ،)5(  والتهذيب ، وصاحباه صاحب التتمة   ،والقاضي حسني 

مل أر هلـذا     :مث أنكره وقال   ،يب حممد كاه إمام احلرمني عن والده الشيخ أ      حوي،  الرافع
 فلم يثبت فيه شيء عن النيب       ،، وهذا الذي قاله إمام احلرمني ظاهر      )1( ا وال ذكر  اأصلً

ض لـه اجلمهـور مـن    تعر  وال، به من السلفى وال عمن يقتد  صلى اهللا عليه وسلم   
  . واهللا أعلم،أصحابنا

                               
   .3/560: انظر). أا شرط: ( يف اموع(3)

  .3/560: اموع.. ال تشرع أصالً:  يف اموع)4(
  .3/561: انظر اموع.  مها اإلمامان املتويل ونصر املقدسي)5(

  
  .3/561:  اموع(1)
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  . والتسبيحمث إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود يف اهليئة

 ، ويـضم أصـابعه    ،أما اهليئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه علـى األرض          
 وجيايف مرفقيه عـن     ،ام ويباشر املصلى هب   ،هم وخيرجها من كُ   ،وينشرها إىل جهة القبلة   

  . مل جيافى فإن كانت امرأة أو خنث-  إن كان رجال-  ويرفع بطنه عن فخذيه،جنبيه

  ويطمئن يف سجوده   ،ن جبهته وأنفه من املصلى    كّمي و ،أسهرفع الساجد أسافله على ر    يو
)2(.  

 فيقول  ، به يف سجود الصالة    ح مبا يسب  حيسب : فقال أصحابنا  ،وأما التسبيح يف السجود   
 ، وبـك آمنـت    ،اللهم لك سجدت  [ : مث يقول  ،)3( األعلى سبحان ريب  :ثالث مرات 

 ،تـه  حبوله وقو  ،بصرهعه و  مس  وشق ،وجهي للذي خلقه وصوره     سجد ،ولك أسلمت 
  .)4( ]تبارك اهللا أحسن اخلالقني

فهذا كله مما يقولـه املـصلي يف         .)5( ] املالئكة والروح   قدوس رب  وحبس[ :ويقول
  .سجود الصالة

   ،ا واجعلها يل عندك ذخر،لهم اكتب يل هبا عندك أجرالا[ : ويستحب أن يقول:قالوا

عليه السالم )1( ]من عبدك داود مين كما قبلتها لها واقب،اوضع عين وزر..  

  . فينبغي كما أن حيافظ عليه،صيص هبذا السجودخوهذا الدعاء 

رضي أن اختيار الشافعي     )2()التفسري( إمساعيل الضرير يف كتابه      األستاذوذكر  
ـ     سبحانَ ربنا ِإن   : يف دعاء سجود التالوة أن يقول      اهللا عنه   اكَانَ وعد ربنا لَمفْعولً
  .108:اإلسراء

                               
  .361، 3/560: اموع:  اقرأ يف ذلك كله(2)

  .1/862 – 4734:  صحيح اجلامع)3(
  .5/561، جامع األصول 2/222، والنسائي)1414(، وأبو داود 33/، ودعوات55/مجعة: الترمذي )4(

  .499: ، ورياض الصاحلني147/صالة: ، أبو داود223/صالة:  مسلم(5)
، 5/562، وجامع األصـول     3/561:  ، وصححه الترمذي، واموع   2/1367 داود    خمتصر سنن أيب   )1(

  . وما بعدها90واقرأ أذكار السجود يف األذكار للنووي 
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فإن ظاهر القرآن يقتضي     ،)3(  وهو حسن  ،االنقل عن الشافعي غريب جد     وهذا
 ويدعو مبا يريد من     ، فيستحب أن جيمع بني هذه األذكار كلها       ،مدح قائله يف السجود   

  .)4(  والدنياةأمور اآلخر

 حصل  اح بشيء أصلً   ولو مل يسب   ،وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح      
   .جود كسجود الصالةالس

  .ارذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبإمث 

ا م أصحه :)5( فيه قوالن منصوصان للشافعي مشهوران     ؟وهل يفتقر إىل السالم   
ويؤيد هذا   . ويصري كصالة اجلنازة   ، الفتقاره إىل اإلحرام   ،عند مجاهري أصحابه أنه يفتقر    

أنـه  [ :رضي اهللا عنه   عبد اهللا ابن مسعود      سناده الصحيح عن  إما رواه ابن أيب داود ب     
  .)6( ] مث سلم،كان إذا قرأ السجدة سجد

صـلى اهللا   وألنه مل ينقل عن النيب ؛ال يفتقر كسجود التالوة يف الصالة   :والثاين
  .ذلك عليه وسلم

   : فيه وجهان؟ األول هل يفتقر إىل التشهدىفعل

   .ال يفتقر كما ال يفتقر إىل القيام :أصحهما

   :يف التشهد والسالم ثالثة أوجه :قوليض أصحابنا جيمع بني املسألتني ووبع

  .أنه ال بد من السالم دون التشهد :هاصحأ

   . منهاال حيتاج إىل واحٍد :والثاين

  .ال بد منهما :والثالث

                                                                                        
  .1/358 معجم املؤلفني –الكفاية يف التفسري  )2(
  .3/561: ، واموع93: األذكار للنووي) 4(، )3(
  .3/562:  اموع)5(
  .وه من طرق يف الصحيحني وأيب داود بنح5/551 جامع األصول )6(
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 وأبـو   ، وأبو عبد الرمحن السلمي    ،حممد بن سريين   :موممن قال من السلف يسلِّ    
  .حق بن راهويهوإسة، وأبو قالبص، األحو

 وحييي  ،براهيم النخعي إ و ، وسعيد بن جبري   ،احلسن البصري  :موممن قال ال يسلِّ   
  . وهذا كله يف احلال األول وهو السجود خارج الصالة،وأمحدب، بن وثا

  .حرامر لإل فال يكب،أن يسجد للتالوة يف الصالة :واحلال الثاين

وال يرفع يديه،ر للسجودويستحب أن يكب ،ر للرفع من السجود ويكب.   

  .هذا هو الصحيح املشهور الذي قاله اجلمهور

ـ   :من أصحابنا  وقال أبو علي بن أيب هريرة      ر للـسجود وال للرفـع      ال يكب، 
  .)1( واملعروف األول

  :آداب هيئة السجود

وأما اآلداب يف هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقـدم يف الـسجود خـارج               
 إال أن يعلم من حال      ،ل التسبيح ا فينبغي أال يطو   لساجد إمام  إال أنه إذا كان ا     ،الصالة
  . أم يؤثرون التطويلنياملأموم

 وهذه مـسألة    ،خالف  بال ، وال جيلس لالستراحة   ،مث إذا رفع من السجود قام     
  . والرافعي، والبغوي،القاضي حسني : عليها وممن نص. عليهاصن من غريبة قلَّ

 املختـار   ، املنصوص للشافعي  الصحيح   ن القول  فإ ،هذا خبالف سجود الصالة   
 تهاستحباب جلـس   - )1( البخاري وغريه  يف   -الذي جاءت به األحاديث الصحيحة      

 ومن الثالثـة يف     ،يب السجدة الثانية من الركعة األوىل يف كل الصلوات        ِقلالستراحة ع 
  .الرباعيات

ملـستحب إذا    وا ،بد من االنتـصاب قائمـا      مث إذا رفع من سجدة التالوة فال      
   . فإن انتصب مث ركع من غري قراءة جاز،ا مث يركعانتصب أن يقرأ شيئً

                               
  .3/559:  اموع)1(
  . وغريمها74/صالة املسافرين: ، مسلم)238 (143/آذان:  البخاري) 1(
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  )1(]  يف األوقات املختارة للقراءة:فصل[

  .اعلم أن أفضل القراءة ما كان يف الصالة

  .لقيام يف الصالة أفضل من تطويل السجود وغريهاومذهب الشافعي وغريه أن تطويل 

 والنصف األخري من الليـل      ،غري الصالة فأفضلها قراءة الليل    وأما القراءة يف    
  . والقراءة بني املغرب والعشاء حمبوبة،أفضل من النصف األول

كراهية يف القـراءة يف       وال ،بعد صالة الصبح   :وأما القراءة يف النهار فأفضلها    
   عـن   )2(  رفاعـة  بن نداود عن معا   وأما ما رواه ابن أيب       ، فيه وقت من األوقات ملعىن

 وال  ،لبـو  فغري مق  ،هي دراسة اليهود   : وقالوا ،أم كرهوا القراءة بعد العصر     :همشاخي
  .أصل له

 : ومـن األعـشار    . ويوم عرفة  ، واخلميس ، واالثنني ،اجلمعة :وخيتار من األيام  
   .رمضان : ومن الشهور، والعشر األول من ذي احلجة،العشر األخري من رمضان

  ]فصل[

 فسأل عنـه    ،ومل يدر ما بعد املوضع الذي انتهى إليه        )3( قارئ على ال  جِترإذا أُ 
بن ا وبشري   ،براهيم النخعي إ و ، فينبغي أن يتأدب مبا جاء عن عبد اهللا بن مسعود          ،غريه
ما قبلـها مث     إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ      [ :قالوارضي اهللا عنه،     مسعود أيب  

   .]يه يلبس علهفإن ؟كيف كذا وكذا : وال يقول،يسكت

  ]فصل[

 وال كراهة يف شـيء      ، كذا  قال اهللا تعاىل   :راد أن يستدل بآية فله أن يقول      أإذا  
  . هذا هو الصحيح املختار الذي عليه عمل السلف واخللف،من هذا

                               
  .150: ، واألذكار1/194:  اقرأ ذلك يف اموع(1)
  .186: وقد ضبطه النووي يف الفصل العاشر، ص )معاذ( وليس - بالنون -معان :  هو(2)
  . الكالم وصعب استغلق عليه(3)
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          وروى ابن أيب داود عن مطرف بن عبد اهللا بن الشقال ،التابعي املشهور ،  ريخ: 
   .)1 (]إن اهللا تعاىل قال :لواولكن قو ،ال تقولوا إن اهللا تعاىل يقول[

 وفعلتـه   ،وهذا الذي أنكره مطرف رمحه اهللا خالف ما جاء به القرآن والسنة           
 وهـو   ،اللَّه يقُولُ الْحق  و :فقد قال اهللا تعاىل    ؛رضي اهللا عنهم  الصحابة ومن بعدهم    

  .4 :األحزاب يهِدي السِبيلَ

صلى اهللا عليه    قال رسول اهللا     :قال رضي اهللا عنه   ويف صحيح مسلم عن أيب ذر     
  .160:األنعام )جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها من( :يقول اهللا سبحانه وتعاىل وسلم 

 آل  تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ      نل :يف باب تفسري   )2( ويف صحيح البخاري  
ن تنالُوا الِْبر حتى    لَ : إن اهللا تعاىل يقول    ،رسول اهللا  يا   :فقال أبو طلحة  ،  92 :عمران

  .صلى اهللا عليه وسلم فهذا كالم أيب طلحة يف حضرة النيب تنِفقُوا ِمما تِحبونَ

 أمل يقل   :قلت لعائشة رضي اهللا عنها    " :ويف الصحيح عن مسروق رمحه اهللا قال      
 تـسمع أن اهللا تعـاىل       مل أ :فقالت ،23 :التكوير مِبِنيولَقَد رآه ِباُألفُِق الْ    :اهللا تعاىل 
مل تسمع أن اهللا تعاىل     أو،  103:األنعام ال تدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار      :يقول
 51:الـشورى  وراِء ِحجاب  أَو ِمنا وحيوما كَانَ ِلبشٍر أَنْ يكَلِّمه اللَّه ِإالَّ :يقول
مث   67:املائدة يأَيها الرسولُ بلِّغْ   :ىل يقول تعاواهللا   : يف هذا احلديث   : مث قالت  .يةاآل

 )) 3  اللَّهرِض الْغيب ِإالَِّفي السمواِت واأل ال يعلَم من لقُ :ىل يقولا واهللا تع:قالت
   .65:النمل

  .هللا أعلم وا،نظائر هذا كالم السلف واخللف أكثر من أن حتصرو

   

  

                               
  .483: ، ويف األذكار1/197: اقرأ املسألة يف اموع (1) 

  .9/557: ، وجامع األصول3/57: ، وعون الباري6/46: تفسري:   البخاري(2)
  .وغريمها) 177: (، ومسلم)4855: ( البخاري)3(
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  )1(]  يف آداب اخلتم وما يتعلق به:فصل[

  : فيه مسائل

 وأنـه   ، قد تقدم أن اخلتم للقارئ وحده يستحب أن يكون يف الصالة           :يف وقته  :األوىل
وىف ركعـيت    -  وركعيت سنة املغـرب    ،يستحب أن يكون يف ركعيت سنة الفجر       :قيل

 وخيتم ختمة أخرى    ،ر يف دور   وأنه يستحب أن خيتم ختمة يف أول النها        - أفضل الفجر
   .آخر يف آخر النهار يف دور

 فيـستحب أن تكـون      ،تمون جمتمعني خيوأما من خيتم يف غري الصالة واجلماعة الذين         
 وأول النهار أفضل عند بعـض       - كما تقدم  -يف أول الليل      أو ،ختمتهم أول النهار  

  .العلماء

 .صادف يوما ى الشرع عن صـيامه  إال أن ي،حب صيام يوم اخلتمت يس:املسألة الثانية 
بـن أيب   احبيب   و ،)2(صرف  طلحة بن م   أن   : الصحيح بإسنادهوقد روى ابن أيب داود      

 كانوا يصبحون   ،أمجعني رضي اهللا عنهم   -التابعيني الكوفيني    - واملسيب بن رافع   ثابت
3( ايف اليوم الذي خيتمون فيه القرآن صيام(.  

، فقد ثبـت يف     )4( اا متأكد اببلس ختم القرآن استح    يستحب حضور جم   :ةاملسألة الثالث 
 بـاخلروج يـوم العيـد       ضيأمر احلُ  صلى اهللا عليه وسلم   أن رسول اهللا    " :نيحالصحي
  .)5("  اخلري ودعوة املسلمنيليشهدنَ

كان جيعل   :سنادمها عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه       إوروى الدرامي وابن أيب داود و     
   .)1( ذا أراد أن خيتم أعلم ابن عباس فيشهد ذلكإ ف،يقرأ القرآن ا يراقب رجلًارجلً

                               
  .150: ، واألذكار1/194:  اموع(1) 
  .، وهو تصحيف)مطرف: (، يف املطبوع152:  الترمجة رقم(2) 
  .150:  األذكار(3) 
  .24/322: ، وجمموع الفتاوى2/194:  اموع)4(
وغريمها، واجلامع بني املسألتني    ) 890 (12،  11/عيدين: ، مسلم 15/عيدين) 324(،  7/حيض:  البخاري )5(

  .هو شهود اخلري، والدعاء
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رضي ب أنس   حاصالتابعي اجلليل    -سنادين صحيحني عن قتادة     إأيب داود ب   وروى ابن 
   .)2(  ختم القرآن مجع أهله ودعاا إذرضي اهللا عنهالك م كان أنس بن :قال - اهللا عنه

 قال أرسل إىل جماهد    -التابعي اجلليل    بةعتيبن  ااحلكم  وروى بأسانيده الصحيحة عن     
 والـدعاء   ،إنا أرسلنا إليك ألنا أردنا أن خنـتم القـرآن          [:فقاال  لبابة  أيب بنا بدةوع

  .]يستجاب عند ختم القرآن

 ]ل عند خامتة القـرآن    ن الرمحة ترت  إ :وأنه كان يقال  [ :ويف بعض الروايات الصحيحة   
انوا جيتمعون عنـد خـتم القـرآن        ك[:  الصحيح عن جماهد قال    بإسنادهوروى   .)3(

  .)4( ]ترتل الرمحة :يقولون

ملـا ذكرنـاه يف      -ا  ا متأكد استحباب - الدعاء مستحب عقيب اخلتم      :املسألة الرابعة 
  .)5( املسألة اليت قبلها

ن على دعائه    أم ،من قرأ القرآن مث دعا    [ :قال يد األعرج مح عن   بإسنادهوروى الدرامي   
  .)6( ]أربعة آالف ملك

 وأن يكثر يف ذلك يف صـالح        ، وأن يدعو باألمور املهمة    ،)7( وينبغي أن يلح يف الدعاء    
   .املسلمني وصالح سلطام وسائر والة أمورهم

 رمحه اهللا  املبارك أن عبد اهللا بن    -  بإسناده -وقد روى احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري        
   . واملؤمناتنيكان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمني واملؤمن

   : كقوله)1(  الدعوات اجلامعةعي فيختار الدا،وقد قال حنو ذلك غريه

                                                                                        
  . عن قتادة33/فضائل القرآن:  الدارمي(1)

  .77 : خمتصر منهاج القاصدين)2(
  .151:  األذكار)3(

  .151:  األذكار(4)
  .2/194:  اموع)5(
  . وسنده ضعيف3/248)6(
  .151: األذكار) 7(
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 وامجـع لنـا خـري       ،وزينا بالتقوى  وتولنا باحلسىن،    ، وأزل عيوبنا  ،اللهم أصلح قلوبنا  
  .، وارزقنا طاعتك ما أبقيتنااآلخرة واألوىل

 ،وسـيئات أعمالنـا    وأعذنا من شرور أنفسنا      ،ى وجنبنا العسر  ،اللهم يسرنا لليسرى  
  . وفتنة املسيح الدجال، وفتنة احمليا واملمات،وأعذنا من عذاب النار وعذاب القرب

   .اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن

 ، وأحبابنـا  ، وأهالينـا  ، وأنفسنا ، وخواتيم أعمالنا  ،اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا    
  .ا وعليهم من أمور اآلخرة والدنيا علينأنعمت ومجيع ما ،وسائر املسلمني

 يف  أحبابنـا  وامجع بيننا وبني     ،اللهم إنا نسألك العفو والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة        
  .لك ورمحتكض بف،دار كرامتك

 والـشفقة   ، إليهم واإلحسان ،لمني، ووفقهم للعدل يف رعاياهم    س والة امل  أصلحاللهم  
 ، وحبب الرعيـة إلـيهم     ، وحببهم إىل الرعية   ،هماحل االعتناء مبص  ، والرفق هبم  ،عليهم

   . والعمل بوظائف دينك القومي، املستقيمكووفقهم لصراط

 وحبـب   ،ىل رعيته ه إ  وحبب ، ووفقه ملصاحل الدنيا واآلخرة    ، بعبدك سلطاننا  الطفاللهم  
  :ويزيد )ويقول باقي الدعوات الذكورة يف مجلة الوالة( .الرعية إليه

 وانصره على أعداء الـدين وسـائر        ،صن أتباعه وأجناده   و ،فسه وبالده ناللهم احم   
 بسببه  اإلسالم وزد   ، وإظهار احملاسن وأنواع اخلريات    ،زالة املنكرات املخالفني، ووفقه إل  

اظهور،عزاإه ورعيته  وأعززاا باهر.  

 ، واقض ديوم  ،نهم يف أوطام   وأم ، أسعارهم خص وأرِ ،اللهم أصلح أحوال املسلمني   
 ،شف صـدورهم  ا و ، وفك أسراهم  ،اهبميم غُ  وسلّ ، وانصر جيوشهم  ،اهموعاف مرض 

                                                                                        
  - وما بعدها أدلة عن مشروعية دعاء ختم القرآن الكـرمي طـوال العـام                2/256 نقل يف رهبان الليل      -1

اإلنصاف واملبدع، وعن القاضي حسني  عن اإلمام أمحد وكتب احلنابلة كاملغين و-وبالذات بعد تراويح رمضان 
 2/262 -من الشافعية، وأثبت فيه دعاء ختم القرآن العظيم املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل                 

 فارجع إليهمـا مـع      - 265 - ودعاء ختم القرآن العظيم لعلي زين العابدين ابن احلسني رضي اهللا عنهما              -
  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا ثبت عن بعض األئمةالعلم أنه مل يصح يف ذلك عن ا
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 وثبتهم على ملة    ، واحلكمة اإلميان واجعل يف قلوهبم     ،ف بينهم  وألِّ ،وأذهب غيظ قلوهبم  
 ،وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الـذي عاهـدم عليـه          ،صلى اهللا عليه وسلم   رسولك  

  . واجعلنا منهم، إله احلق،وانصرهم على عدوك وعدوهم

 حمافظني علـى    ، ناهني عن املنكر جمتنبني له     ،اللهم اجعلهم آمرين باملعروف فاعلني به     
  . متناصحني، متناصفني، قائمني على طاعتك،حدودك

  . وبارك هلم يف مجيع أحواهلم،اللهم صنهم يف أقواهلم وأفعاهلم

   :ولهقويفتح دعاءه وخيتمه ب

  . مزيدهئافويك ،ا يوايف نعمه محد،احلمد هللا رب العاملني

 وعلـى آل    إبـراهيم  كما صليت على     ، على سيدنا حممد وعلى آل حممد      اللهم صلِّ 
ل آ وعلـى    إبـراهيم  كما باركت علـى      ،ل حممد آ وبارك على حممد وعلى      ،إبراهيم
  . إنك محيد جميد،ملنيا يف الع،مإبراهي

قـد   ف ،ذا فرغ من اخلتمة أن يشرع يف أخرى عقيب اخلتمة         إ يستحب   :املسألة اخلامسة 
صلى اهللا عليه    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه   واحتجوا فيه حبديث أنس      ،استحبه السلف 

"  افتتاح القرآن وختمـه    : قال .وما مها  :قيل .خري األعمال احلل والرحلة    ":قال وسلم
)1(.   

  

  

  

  

  

  

                               
  .152: ، وغريه، وكذا يف األذكار)2948 (8/144:  الترمذي بسند ضعيف(1)
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  الباب السابع

 يف آداب الناس كلهم مع القرآن
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  الباب السابع

 )1( آنيف آداب الناس كلهم مع القر

قال إن الـنيب    رضي اهللا عنه    عن متيم الداري     رمحه اهللا  ثبت يف صحيح مسلم   

هللا ولكتابه ولرسـوله     ": قال ؟ملن :قلنا" الدين النصيحة " :قال صلى اهللا عليه وسلم   
  .)2(" عامتهماملسلمني و وألئمة

  بأنه كـالم اهللا    اإلميان هي   : النصيحة لكتاب اهللا تعاىل    :قال العلماء رمحهم اهللا   
  . وال يقدر على مثله اخللق بأسرهم، ال يشبهه شيء من كالم اخللق،يلهتعاىل وترت

 ، وإقامة حروفه يف التالوة    ، واخلشوع عندها  ، وحتسينها ، وتالوته حق تالوته   ،مث تعظيمه 
والوقوف مع أحكامه، والتصديق مبا فيه، وتعرض الطاغني، عنه لتأويل احملرفني   والذب ، 

 ، والعمـل مبحكمـه    ،عجائبـه   والتفكر يف  ، واالعتناء مبواعظه  ،لهوتفهم علومه وأمثا  
 ، ونشر علومه  ، وناسخه ومنسوخه  ، والبحث عن عمومه وخصوصه    ،والتسليم مبتشاهبه 

  . وإىل ما ذكرناه من نصيحته،ليهإوالدعاء 

  ]فصل[

   .يهه وصيانته وترت)3( اإلطالقأمجع املسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على 

وهو عامل   -ا مل يقرأ به أحد       أو زاد حرفً   ،مجع عليه ا مما أُ  عوا على من جحد منه حرفً     وأمج
      .فهو كافر -بذلك 

  : رمحه اهللا  احلافظ أبو الفضل القاضي عياضاإلمامقال 

  أو جحد  ،هما أو سب  ، منه ءبشي أو   ، أو املصحف  ،علم أن من استخف بالقرآن    ا
 أو نفي   ، أو أثبت ما نفاه    ،رح به فيه من حكم أو خرب       مما ص   أو كذب بشيءٍ   ،ا منه حرفً

   . املسلمنيبإمجاعفهو كافر  ، أو يشك يف شيء من ذلك- وهو عامل بذلك - ما أثبته

                               
  .2/196:  اموع  )1(
 .وغريمها ) 4944( ، وأبو داود 95/إميان:   مسلم )2(
  .2/196 اموع )3(
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 أو  ،ها أو سـب   ، أو كفر هبـا    ،لة أو كتب اهللا املرتَّ    ،واإلجنيل ،لك إذا جحد التوراة   ذوك
  .استخف هبا فهو كافر

 املكتـوب يف    األقطـار،  يف    القرآن املتلـو   د أمجع املسلمون على أن    ق و :قال
لْحمـد ِللَّـِه رب     ا  : مـن أول   ، الذي بأيدي املسلمني مما مجعة الـدفتان       ،الصحف
الَِمنيالْع  إىل آخر : ُاسِ   قالن بوذُ ِبرلْ أَع   على نبيه حممد    لُ ووحيه املرتَّ  ،كالم اهللا 

 ،ا لـذلك ا قاصدوأن من نقص منه حرفً ، وأن مجيع ما فيه حق،صلى اهللا عليه وسلم  
 ا مما مل يشمل عليه املصحف الذي وقع فيـه       أو زاد فيه حرفً    ،له حبرف آخر مكانه   أو بد
  .)1( فهو كافر -ا لكل هذا عامد - وأمجع على أنه ليس بقرآن ،اإلمجاع

د حبـرف   حمجيع أهل التوحيد متفقون على أن اجل      [ :دادقال أبو عثمان بن احل    
  .]ن كفرمن القرآ

 أحـد أئمـة املقـرئني       ،املقرئوقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ         
 ممـا لـيس يف       )2(  من احلروف   بشواذّ وإقرائه لقراءته   ، مع ابن جماهد   ،املتصدرين هبا 

 يف جملس   ، أشهدوا فيه على نفسه    سجالً  وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة     ،املصحف
   .ةوثالمثائ ثالث وعشرين سنة مقلةبن ا عليالوزير أيب 

       قـال و ، لعن اهللا معلمك وما علمك     :وأفىت حممد بن أيب زيد فيمن قال لصيب: 
  .يؤدب القائل : قال، ومل أرد القرآن،أردت سوء األدب

  هذا آخر كالم القاضي عياض رمحه اهللا  .لت وأما من لعن املصحف فإنه يق:قال

  ]فصل[

 واألحاديـث يف    ،عانيه ملن ليس من أهلها     والكالم يف م   ،رم تفسريه بغري علم   حيو
  . منعقد عليهواإلمجاع ،ذلك كثرية

                               
اجتاهات التفسري  :  وما بعدها، وكذا   12/117ابن تيمية   سالم  جمموع فتاوى شيخ اإل   :  الستقصاء ذلك انظر   )1(

  .1/70يف القرآن الرابع عشر 
 113: ، ص  أحكامها ومصادرها للدكتور شعبان حممد إمساعيل     : القراءات:   اقرأ يف معىن القراءات الشاذة        )2(

 . وما بعدها 251: ، صبعدها ، والتحبري يف علم التفسريوما 
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  .)1(  منعقد عليهواإلمجاع ،وأما تفسريه للعلماء فجائز حسن

 وغلب على ظنه    ، اليت يعرف هبا معناه    لألدواتا   جامع ،سريف للت من كان أهالً  ف
  والعمـوم  ،يةفجللية واخل واألحكام ا  كاملعاين :جتهادباال فسره إن كان مما يدرك       ،املراد
  . وغري ذلك،اإلعراب و،اخلصوصو

غوية ل وتفسر األلفاظ ال   ،النقل كاألمور اليت طريقها   -وإن كان مما ال يدرك باالجتهاد       
وأما من كان    .)2( لههتمدين من أ  ع من جهة امل   ،فال جيوز الكالم فيه إال بنقل صحيح       -

لـه أن ينقـل       لكن ، عليه التفسري  فحرام -ه  تلكونه غري جامع ألدوا    -ليس من أهله    
  .هالتفسري عن املعتمدين من أهل

من حيتج بأنه علـى تـصحيح    :منهم :مث املفسرون برأيهم من غري دليل صحيح أقسام       
 وإمنا يقصد   ، باآلية د مع أنه ال يغلب على ظنه أن ذلك هو املرا          ، وتقوية خاطره  ،ذهبهم

  .الظهور على خصمه

  .أن يظهر له داللة ملا قاله من غري؛  بآية وحيتج،ريمن يقصد الدعاء إىل خ :ومنهم

 وهي ممـا ال     ،وقوف على معانيها عند أهلها     من غري    ، من يفسر ألفاظه الغريبة    :ومنهم
 ومـا   ،وإعراهبا ،كبيان معىن اللفظ   : وأهل التفسري  ،يؤخذ إال بالسماع من أهل العربية     

 ، واخلـصوص  ، والعمـوم  ،ااز و ، واحلقيقة ،واإلضمار ، واالختصار ،فيها من احلذف  
  .مما هو خالف الظاهرذلك  وغري ، والبيان،واإلمجال ، والتأخري،والتقدمي

من معرفة   -معها   -بد    بل ال  ،معرفة العربية وحدها   -مع ذلك    -وال يكفي   
ـ  فقد يكونون جمتمعني على ؛ ما قاله أهل التفسري فيها      أو علـى إرادة  ،رك الظـاهر ت

ا  وكما إذا كان اللفظ مشتركً    ،وغري ذلك مما هو خالف الظاهر      اإلضمار أو   ،اخلصوص
 فهذا كله تفسري    ،ر كل ما جاء به     مث فس  ،املعايند أحد    فعلم يف موضع أن املرا     ،يف معانٍ 
   . واهللا أعلم، وهو حرام،بالرأي

                               
  .2/197:  وما بعدها ، واموع 323: ، ص  م القرآن للشيخ مناع القطانمباحث يف علو:  اقرأ )1(
 . وما بعدها 329: مباحث يف علوم التفسري  :   انظر يف املسألة وما بعدها)2(
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  ]فصل[

 من ذلك أن يظهر فيه داللة اآلية علـى        ف : واجلدال فيه بغري حق    ،حيرم املراء يف القرآن   
 ، فيحملها علـى مذهبـه     ،ا موافقة مذهبه   ضعيفً تمل احتماالً حي و ، خيالف مذهبه  شيٍء

وأما من ال يظهر له ذلـك فهـو          . مع ظهورها يف خالف ما يقول      ،ويناظر على ذلك  

املـراء يف القـرآن    ":أنه قال صلى اهللا عليه وسلم  عن رسول اهللا      وقد صح  .معذور
وهو  :وقيل . اجلدال املشكك فيه   :وقيل .الشك :ء املراد باملرا  :قال اخلطايب  .)1( "كفر

  . آيات القدر وحنوهايفاجلدال الذي يفعله أهل األهواء 

  ]فصل[

 أو مناسبة هـذه     ،وينبغي ملن أراد السؤال عن تقدمي آية على آية يف املصحف          
    ؟ما احلكمة يف كذا : أن يقول،اآلية يف هذا املوضع وحنو ذلك

  ]فصل[ 

 فقد ثبت يف    ،بل يقول أنسيتها أو أسقطتها    ؛   )2( ل نسيت آية كذا   يكره أن يقو         

صلى اهللا عليه  قال رسول اهللا    : قال .رضي اهللا عنه  الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود       
   :وسلم

  .)1(" يس بل هو ن،نسيت آية كذا وكذا :أحدكم ال يقول"

    آية كيت وكيـت    نسيت :بئسما ألحدكم أن يقول    ":اويف رواية يف الصحيحني أيض ، 
   .)1 "يس هو نبل

   صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    ، عن عائشة رضي اهللا عنها     ،اوثبت يف الصحيحني أيض 
ويف رواية يف    .)3(" رين آية كنت أسقطتها   لقد ذكَّ  ،)2( رمحه اهللا  ": يقرأ فقال  مسع رجالً 
  ."كنت أنسيتها"الصحيح 

                               
 . وغريمها 300 ، 2/286:  ، أمحد) 4603 (4/السنة:   أبو داود )1(
  .156:  األذكار )2(
 . 790: ، ومسلم  5039:  البخاري )1(
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 :أنه قـال   -التابعي اجلليل    -مي  لَلرمحن الس وأما ما رواه ابن أيب داود عن أيب عبد ا         
 ؛ فهو خالف ما ثبت يف احلـديث الـصحيح         ]أغفلت : قل ،ال تقل أسقطت آية كذا    [

   . وعدم الكراهة فيه،أسقطت :وهو جواز ،فاالعتماد على احلديث

  ]فصل[

 وسـورة  ، وسـورة النـساء   ، وسورة آل عمران   ،سورة البقرة  :جيوز أن يقال  
 وكره بعـض املتقـدمني      ،)4( كراهة يف ذلك    ال ،باقيل ا   وكذا ،نعام وسورة األ  ،املائدة
 ، والسورة اليت يذكر فيها آل عمـران ،السورة اليت يذكر فيها البقرة     يقال :وإمنا ،هذا

  . وكذا البواقي،والسورة اليت يذكر فيها النساء

صـلى اهللا عليـه     حني عن رسول اهللا      فقد ثبت يف الصحي    ،والصواب األول 
 وكـذلك عـن     ، وغريمها مما ال حيـصي     ، وسورة الكهف  ،سورة البقرة  :هقول وسلم

   .الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم

   .)1( ]البقرة سورة عليه هذا مقام الذي أنزلت [  :قال ابن مسعود

  .)2( "النساء  سورةصلى اهللا عليه وسلمقرأت على رسول اهللا  ":وعنه يف الصحيحني

   .ها أكثر من أن حتصرواألحاديث وأقوال والسلف يف هذا

 ، وهو الذي جاء به القـرآن      ، أفصح  والترك ، وتركه ،اهلمز :ويف السورة لغتان  
  .يف غريب احلديث  ابن قتيبة:وممن ذكر اللغتني

                                                                                        
، جواز الدعاء بذلك للميت على سبيل الترحم ال اجلـزم         " رمحه اهللا :  صلى اهللا عليه وسلم هنا     لعل يف قوله     )2(

؛  ليس شهادة جبنة وال نار     -يف ظين    -؛ إذ يرون ذلك خمالفًا للعقيدة، وهذا        كما يعتقد بعض الناس من الصيغة     
 .ه دعاء أو من باب التفاؤل اللغوي، واهللا أعلملكن

 . وغريمها 213/الصيام: ، مسلم) 2655 (26/فضائل القرآن: لبخاري ا)3(
  .156: ، واألذكار 2/197:  اموع)4(
  .، وغريمها1296: ، مسلم1747:البخاري )1(
  .، وغريه5050: البخاري)1(
 .3/235: وانظر قول النخعي يف نتائج األفكار البن حجر .156: ، واألذكار 2/197:  اموع)3(
 156: ، واألذكار 2/197: ، واموع 531: حبري يف علم التفسري، ص   الت)4(
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  ]فصل[

 ، أو الكسائي  ، أو محزة  ،افعنأو قراءة    ،هذه قراءة أيب عمرو    :وال يكره أن يقال   
وروى ابـن أيب     . واخللف من غري إنكار    املختار الذي عليه السلف   هو   هذا   ،أو غريهم 

 ] وقراءة فالن  ، فالن ةُ سن :الكانوا يكرهون أن يق    [:داود عن إبراهيم النخعي أنه قال     
)3(. مناهوالصحيح ما قد.   

  ]فصل[

 لقول اهللا تعاىل   ،منع الكافر من مساع القرآن    ال ي : و     ِرِكنيـشالْم ِمن دِإنْ أَح
هفَأَِجر كارجتاساللَِّه ح كَالم عمسى يتمس املصحف وميتنع من ، 6 : التوبة.  

 ،كان ال يرجى إسالمه مل جيز تعليمه إن : قال أصحابنا؟وهل جيوز تعليمه القرآن  
 كمـا ال    ؛ال جيوز  :والثاين،   إسالمه رجاَء؛جيوز : أصحهما :فوجهانه  وإن رجي إسالم  

  .)4( .ن رجي إسالمهإو ،جيوز بيع املصحف منه

   .)5(  فيه وجهان؟وأما إذا رأيناه يتعلم فهل مينع 

  ]فصل[

 فقـال   ،)1( اختلف العلماء يف كتابة القرآن يف إناء مث يغسل ويسقى املـريض           
  .وكرهه النخعي .ال بأس به :احلسن وجماهد وأبو قالبة واألوزاعي

 ولو كتب القـرآن علـى       :البغوي وغريمها من أصحابنا   وقال القاضي حسني    
ة كـره   ب ولو كان خش   :)2( قال القاضي  .كلهاأها من األطعمة فال بأس ب     احللوى وغري 

  .إحراقها

  ]فصل[

                               
  . :2/85موع  ا)5(

 
 
  .2/197:  اموع )1(
  .192: انظر ترمجته رقم  . 2/83:  هو القاضي حسني كما أشار يف اموع )2(
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  .ىلاهللا تعاالقرآن وبأمساء بقش احليطان والثياب نمذهبنا أنه يكره 

  .)3( بأس بكتب القرآن يف قبلة املسجد ال :قال عطاء

بة أو جلد    ال بأس به إذا كان يف قص       : فقال مالك  ،من القرآن  زووأما كتابة احلر  
  .وخرز عليه

 ولكـن   ،رز قرآن مع غريه فليس حبـرام       إذا كتب يف احل    :وقال بعض أصحابنا  
  وإذا كتب يصان مبا قالـه اإلمـام مالـك       ، لكونه حيمل يف حال احلدث     ،األوىل تركه 

  .رمحه اهللا فىت الشيخ أبو عمرو ابن الصالحأ هبذا ،هللا رمحه ا)4(

  )5 (] يف النفث مع القرآن للرقية:فصل[

وامسه وهب بـن     - رضي اهللا عنه   حيفة الصحايب جروى ابن أيب داود عن أيب       
 أـم كرهـوا     : و إبراهيم النخعي   ، وعن احلسن البصري   -  وقيل غري ذلك   ،عبد اهللا 
  .ذلك

فقد ثبت عن عائشة رضي      - بل سنة مستحبة     - واملختار أن ذلك غري مكروه      

 مجـع   - كل ليلـة     -فراشه  ذا أوى   كان إ " صلى اهللا عليه وسلم   ن النيب   أاهللا عنها   
 و لْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   قُو لْ هو اللَّه أَحد   ق  : فقرأ فيهما  ، مث نفث فيهما   ،كفيه
 يبدأ هبما علـى رأسـه       ، مث مسح هبما ما استطاع من جسده        لْ أَعوذُ ِبرب الناسِ   قُ

رواه البخاري ومسلم يف     .)1("  يفعل ذلك ثالث مرات    ،وما أقبل من جسده    ،ووجهه
  .صحيحيهما

 ففي بعضها قالت عائشة رضي اهللا       ،ويف روايات يف الصحيحني زيادة على هذا      
   .)2(" اشتكى كان يأمرين أن أفعل ذلك بهفلما  ":عنها

                               
  .650:  ، والتحبري 2/208 و 2/83:  اموع )3(
 . أو حنوه ،ٍد خمروز أو جل، أي إذا كان يف قصبٍة)4(
  .2/197: اموع ) 5(
  .2192: ، ومسلم) 5017 (14/ فضائل القرآن:  البخاري )1(
  .2192: ، ومسلم 5017:  البخاري )2(
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 ينفث على نفسه يف املـرض        صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب    ":ويف بعضها 
 فلما ثقل كنت أنفـث عليـه        :اهللا عنها قالت عائشة رضي     .الذي مات فيه باملعوذات   

   .)3(" وأمسح بيد بنفسه لربكتها ،هبن

   .)4( "ثه باملعوذات وينفكان إذا اشتكى يقرأ على نفس ":ويف بعضها

  . واهللا أعلم،نفخ لطيف بال ريق : النفث:قال أهل اللغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                               
 . بنحوه 166، 6/124:  أمحد )3(
  .15/سالم:  ، ومسلم 14/فضائل القرآن:  البخاري )4(
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  الباب الثامن

 يف اآليات والسور املستحبة يف أوقات وأحوال خمصوصة
  

  

  

  

  

  



 -127-

  الباب الثامن

 )1( يف اآليات والسور املستحبة يف أوقات وأحوال خمصوصة

     ولكـن   ، لكثرة ما جاء فيـه     ،كن حصره مي ال   ،ااعلم أن هذا الباب واسع جد 
فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف       ،ةيزبعبارات وج  -منه   أو كثري  -نشري إىل أكثره    
  .ثره وهلذا ال أذكر األدلة يف أك،للخاصة والعامة

 ويف العـشر األخـري      ،فمن ذلك كثره االعتناء بتالوة القرآن يف شهر رمضان        
  . وليايل الوتر منه آكد،آكد

 وبعـد   ، ويـوم اجلمعـة    ، ويوم عرفة  ،ومن ذلك العشر األول من ذي احلجة      
  . ويف الليل،الصبح

   . وتبارك امللك، والواقعة،وينبغي أن حيافظ على قراءة يس

  :]فصل[

يف الركعة األوىل    -بعد الفاحتة    -يوم اجلمعة    )2(  صالة الصبح  السنة أن يقرأ يف   
 لْ أَتى علَى اِإلنـسانِ    ه ويف الثانية    ،اهلامبك – 2،  1 :السجدة يلُِرتت* ملاسورة  
 مـن كـل      وال يفعل ما يفعله كثري من أئمة املساجد من االقتصار على آياتٍ            ،هلامابك

اءته مع  ر ويدرج ق  ،اهلمام بل ينبغي أن يقرأمها بك     - مع متطيط القراءة   -واحدة منهما   
   .ترتيل

 ،اجلمعة بكماهلا  :سورة - يف الركعة األوىل     - والسنة أن يقرأ يف صالة اجلمعة     
فكالمها  لْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيةِ   ه : ويف الثانية  بِح اسم ربك اَألعلَى   س :وإن شاء 

  .)3( عليه وسلمصلى اهللا صحيح عن رسول اهللا 

  . وليفعل ما قدمناه،وليجتنب االقتصار على البعض

                               
   .2192:  ، ومسلم 5017:  البخاري (1)
   .157: ، واألذكار 2/197: وع  ام(2)
  . وغريمها 4/271، 429/ 2 ، وأمحد 878،  877:  مسلم :  انظر (3)
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  : ويف الثانيـة سـورة     ،ق والسنة يف صالة العيد يف الركعة األوىل سـورة        
 ُةاعِت السبراقْت وإن شاء  ،بكماهلا : سِحبو هاكلْ أَت   فكالمها صـحيح عـن 

   .صار على البعضتوليتجنب االق ،صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  ]صلف[

ويف  لْ يأَيهـا الْكَـاِفرونَ    قُ :ألوىل ا –بعد الفاحتة    - الفجر   )1( ويقرأ يف ركعيت سنة   
ـ ولُوا آمنا ِباللَّـِه ومـا أُ      ق :ألوىلإن شاء قرأ يف ا    و لْ هو اللَّه أَحد   قُ :الثانية ِزلَ ن
يأَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننـا        لْ  قُ : ويف الثانية  ، البقرة :... 136ِإلَينا

كُمنيبو... 64:    صلى اهللا عليـه     فكالمها صحيح من فعل رسول اهللا        - آل عمران
  .وسلم

  .لْ هو اللَّه أَحد قُ ولْ يأَيها الْكَاِفرونَق :ويقرأ يف سنة املغرب

   .)2( واف وركعيت االستخارةويقرأ هبما أيضا يف ركعيت الط

 ويف  ،بِح اسم ربـك اَألعلَـى     س :ويقرأ من أوتر بثالث ركعات يف الركعة األوىل       
   .)3( واملعوذتني لْ هو اللَّه أَحدق :ويف الثالثة  لْ يأَيها الْكَاِفرونَق :الثانية

  

                               
  .وغريمها ) 230: (، وأمحد ) 726: ( السابق نفسه من اموع واألذكار ، ومسلم (1)
  .وغريمها ) 1149: (، وابن ماجه 35، 2/24:  أمحد (2)
  . سبق خترجيه (3)
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  ]فصل[ 

رضي ديث أيب سعيد اخلدري     ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم اجلمعة احل       
  .)1( فيه –وغريه  - اهللا عنه

 ودليل هذا   ،ا ليلة اجلمعة   ويستحب أن يقرأها أيض    :قال اإلمام الشافعي يف األم    
من  ": قال رضي اهللا عنه  عن أيب سعيد اخلدري      -سناده  إب -ما رواه أبو حممد الدارمي      

  .)2(" وبني البيت العتيقنور فيما بينه ة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له الرقرأ سو

  .)3( ءة سورة هود يوم اجلمعةاا يف استجاب قرمي حديثًاروذكر الد

  .استحباب قراءة آل عمران يوم اجلمعة -التابعي اجلليل  -وعن مكحول 

  ]فصل[

 ليلة   وأن يقرأها كلَّ   ،ويستحب األكثار من تالوة آية الكرسي يف مجيع املواطن        
   .إذا أوى إىل فراشه

 رضي اهللا عنه   عن عقبة بن عامر       فقد صح  ، عقب كل صالة   تنيذأ املعو وأن يقر 
رواه  .)4(" أن أقرأ املعوذين دبر كل صالة      صلى اهللا عليه وسلم   أمرين رسول اهللا     ":قال

  . حديث حسن صحيح: قال الترمذي.النسائيأبو داود والترمذي و

  ]فصل[

                               
سورة الكهف عـصم مـن فتنـة       من حفظ عشر آيات من آخر       : " اهللا عنه مرفوعا   رضي حديث أيب سعيد     (1)

   .8/480:  عن جامع األصول – 6/446: أمحد يف املسند ". الدجال
   .6470: ، صحيح اجلامع 18: فضائل القرآن :  الدارمي (2)
اقرؤوا سورة  : " فوعا   مر  الدارمي يف مسنده ، وأبو داود يف مراسيله ، والبيهقي يف الشعب عن كعب                (3)

   .7/232: احملرر الوجيز " . هود يوم اجلمعة 
  . ، وغريهم 2903: ، والترمذي 3/68: ، والنسائي 1523:  أبو داود (4)
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 ،نيتواملعـوذ   اللَّه أَحـد   لْ هو قُو ،يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي      
  فقد ثبـت فيـه أحاديـث       ، ويتأكد االعتناء به   ، فهذا مما يهتم له    ،وآخر سورة البقرة  

 صلي اهللا عليـه وسـلم      أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه  صحيحة عن أيب مسعود البدري      
قال مجاعة مـن أهـل       ."من قرأها يف ليلة كفتاه     :اآليتان من آخر سورة البقرة     ":قال
  . كفتاه املكروه يف ليلته: وقال آخرون، كفتاه عن قيام الليل:العلم

 كان كل ليلة يقـرأ      صلى اهللا عليه وسلم   وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب        
ُقدأَح اللَّه ولْ ه وقد قدمناه يف فصل النفث بالقرآن،)1(" نيتواملعوذ .   

ما كنـت أرى    [ :قالسناده عن علي كرم اهللا وجهه       إب )2(  عن أيب داود   يورو
ينام حىت يقرأ آية الكرسي،سالم يعقل دخل يف اإلاأحد [.  

     ا قال وعن علي كرم اهللا وجهه أيض:]    ينام قبـل أن يقـرأ       ، يعقل اما كنت أرى أحد 
سناده صحيح علـى شـرط البخـاري         إ .]اآليات الثالث األواخر من سورة البقرة     

   .ومسلم

ال  ":ليه وسـلم  صلى اهللا ع  قال يل رسول اهللا      : قال رضي اهللا عنه  وعن عقبة ابن عامر     
وأنا  فما أتت علي ليلة إال       ، واملعوذتني ،لْ هو اللَّه أَحد   قُ :قرأت فيها متر بك ليلة إال     

كانوا يستحبون أن يقرؤوا هذه السور كل       " : وعن إبراهيم النخعي قال    .)3( "أقرؤهن
  . صحيح على شرط مسلمهسنادإ "واملعوذتني لْ هو اللَّه أَحدقُ :ليلة ثالث مرات

م إذا أووا إىل فرشهم أن يقرؤوا املعوذتني [:اوعن إبراهيم أيضكانوا يعلمو[.   

 ال ينام حىت يقرأ الزمـر       صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب   "وعن عائشة رضي اهللا عنها      
   . حسن:رواه الترمذي وقال. )4( "سرائيلإوبين 

                               
  . مر خترجيه يف الكالم عن النفث يف الرقية (1)
  .وروى أبو داود :  لعلها (2)
  . بنحوه، وغريه 4/148:  أمحد (3)
  . وغريمها 3405: لترمذي ، وا2/434:  احلكم (4)
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 مـن   ،آخر آل عمران   - استيقظ من النوم كل ليلة       إذا -ويستحب أن يقرأ    
فقـد ثبـت يف      ؛   خرهـا آ إىل   ، 190نَّ ِفي خلِْق السمواِت واَألرضِ    إ :قوله تعاىل 

  الصحيحني 

  .)1( كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا 

  ]فيما يقرأ عند املريض :فصل[

 يف احلـديث    صلى اهللا عليه وسلم   يستحب أن يقرأ عند املريض بالفاحتة لقوله        
  . )2( !"؟وما أدراك أا رقية"الصحيح فيها 

   لْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِققو لْ هو اللَّه أَحدق :ويستحب أن يقرأ عنده

لصحيحني مـن    فقد ثبت يف ا    ، مع النفث يف اليدين    لْ أَعوذُ ِبرب الناسِ   قو
   .صلى اهللا عليه وسلمفعل رسول اهللا 

بـن  ا وعن طلحة    ،قدم بيانه يف فصل النفث يف آخر الباب الذي قبل هذا          توقد  
 فدخلت علـى    ، وجد لذلك خفة   ، عنده القرآن  ئكان املريض إذا قر   [ :قال رفصم
  .]إين قرئ عندي القرآن : فقال،اإين أراك اليوم صاحلً : فقلت،وهو مريض مةثخي

 رمحـه اهللا   أن الرمادي [  :سنادهإرمحه اهللا ب   وى اخلطيب أبو بكر البغدادي    ور
وا علـى   ؤاقر( :فإذا حضروا قال   ،هاتوا أصحاب احلديث   :ا قال كان إذا اشتكى شيئً   

   . فالقرآن أوىل؛ فهذا يف احلديث،)احلديث

  ] فيما يقرأ عند امليت:فصل[

 حلديث معقل   سيده   يستحب أن تقرأ عن    :قال العلماء من أصحابنا وغريهم    
ـ وا  ؤقرا ": قال صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    رضي اهللا عنه   ن يسار اب  علـى   سي

                               
  .، وغريمها ) 763: ( بنحوه ، ومسلم 4569:  البخاري (1)
  .، وغريمها 2776:  والبخاري 2201:  مسلم (2)
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 سناد ضـعيف  إ وابن ماجه ب   ،النسائي يف عمل اليوم والليلة    ورواه أبو داود       ."موتاكم
)3(.  

وا ؤكانت األنصار إذا حضروا عند امليت قـر       [ :عن الشعيب قال   وروى جمالد 
      . واهللا أعلم،الد ضعيف وجم،]سورة البقرة

  

  

  
  

  

                               
  .، وغريمها 1448:  وابن ماجه 3121: يف أيب داود  )3(
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  الباب التاسع

 كرام املصحفوإيف كتابة القرآن 
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  الباب التاسع

  )1( فكرام املصحوإابة القرآن يف كت

 على مـا    صلى اهللا عليه وسلم   ا يف زمن النيب     م أن القرآن العزيز كان مؤلفً     لاع
ا يف صـدور    كان حمفوظً  بل   ،ا يف مصحف   ولكن مل يكن جمموع    ،هو يف املصاحف اليوم   

   .الرجال

  . وطوائف حيفظونه أبعاضا منه،حيفظونه كلهفكان طوائف من الصحابة 

 خـاف   ، وقتل كثري من محلة القـرآن      ،رضي اهللا عنه  أيب بكر الصديق    فلما كان زمن    
يف مجعـه يف     رضـي اهللا عنـهم     فاستشار الصحابة    ، واختالف من بعدهم فيه    ،موم

 رضي  نيأم املؤمن   وجعله يف بيت حفصة    ،فكتبه يف مصحف   ، فأشاروا بذلك  ٍ ، مصحف
  .اهللا عنها

 خـاف عثمـان وقـوع       ،اإلسـالم  وانتشر   ،رضي اهللا عنه  فلما كان يف زمن عثمان      
 فنسخ من ذلك امـوع      ، أو الزيادة فيه   ،االختالف املؤدي إىل ترك شيء من القرآن      

 ،ا إىل البلـدان    وبعث هب  ،مصاحف – هالذي أمجعت الصحابة علي    -الذي عن حفصة    
 وسـائر   ، ومن على بن أيب طالب     ،منه  وكان فعله هذا باتفاق    .تالف ما خالفها  إوأمر ب 

   .رضي اهللا عنهمالصحابة وغريهم 

 ملا كان يتوقع مـن      ؛ يف مصحف واحد   صلى اهللا عليه وسلم   وإمنا مل جيعله النيب     
فلمـا   ، عليه وسلم  صلى اهللا وفاته  ىل  إومل يزل ذلك التوقع      . ونسخ بعض املتلو   ،زيادته
رضـي اهللا   فعلـوه   ، واقتضت املصلحة مجعه   ، وسائر أصحابه ذلك التوقع    ٍر أبو بك  نأِم

  .عنهم

  .واختلفوا يف عدد املصاحف اليت بعث هبا عثمان

                               
 ومباحـث يف     وما بعدها ،   165:  وما بعدها ، واملصاحف ، ص        560: التحبري  :  اقرأ تفصيالً يف ذلك يف       (1)

  . وما بعدها 118: علوم القرآن للقطان ، ص 
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 فبعث إىل   ، أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ        :الداين فقال اإلمام أبو عمرو   
  . وحبس عنده أخرى،ىل الشام أخرى وا،البصرة إحداهن، وإىل الكوفة أخرى

 ،ا إىل مكة   بعث واحد  : كتب عثمان سبعة مصاحف    :وقال أبو حامت السجستاين   
 وآخـر إىل    ، وآخر إىل البصرة   ، وآخر إىل البحرين   ، وآخر إىل اليمن   ،وآخر إىل الشام  

 وفيـه   ، وهذا خمتصر ما يتعلق بأول مجـع املـصحف         ،ا وحبس باملدينة واحد   ،الكوفة
  .)1( ة يف الصحيحأحاديث كثري

 فالـضم والكـسر     ،ضم امليم وكسرها وفتحهـا     :ويف املصحف ثالث لغات   
   .)2( ه والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغري،مشهورتان

  ]فصل[

 ،نـها ي وتبي ، وحتـسني كتابتـها    ،اتفق العلماء على استحباب كتابة املصاحف     
  .)4(ه يق وتعل،)3(ه ق اخلط دون مشق وحتقي،يضاحهاإو

  .فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه ،وشكله ، ويستحب نقط املصحف:لماءقال الع

 ، من التغيري فيـه    ا فإمنا كرهاه يف ذلك الزمان خوفً      ،أما كراهة الشعيب و النخعي النقط     
  . ذلك اليوم فال منعنوقد أِم

                               
، وفضائل القرآن ، وفضائل الصحابة ومناقب األنصار ، وكذا يف أمحد             كتاب التفسري : انظر يف البخاري    ) 1(

   .رمحهم اهللاوالترمذي ومسلم 
ذكر من يفتحها  متيم تكسرها ، وقيس تضمها ، ومل ي       :  يف ضبط ميم مصحف      – 2/412 –قال يف اللسان    ) 2(

   .46: انظر ترمجة النحاس رقم . وال أا تفتح ، وإمنا ذلك يف اللحيايت عن الكسائي 
: ، ومن معاين املـشق أيـضا      )2/871: الوسيط  (عند التأنق يف اخلط،     مد احلروف   هو  : املشق يف الكتابة  ) 3(

كراهية ابن  ) 1/463( بكر السجستاين    وقد ورد يف كتاب املصاحف أليب     .. الكتابة السريعة، أو الكتابة باملغرة    
 ألن فيه نقصا، ولعل يف اإلسراع برسم احلروف ومدها غلوا خيرجها عن حـد               ؛سريين لكتابة املصاحف مشقًا   

  .، واهللا أعلم 561: التحبري: القراءة الصحيحة ، وانظر أيضاالرسم الدقيق  و
قلم معني، ويطلـق لفـظ      رفعه فوق مستوى الكتابة، أو هو       د  مل أفهم املراد بالتعليق هنا، إال إذا كان املرا        ) 4(

  .، وليس قبيحا وال مكروهاالتعليق عند اخلطاطني القدامى واحملدثني على اخلط الفارسي
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 - فإنه من احملدثات احلسنة فلـم مينـع منـه            ،اوال ميتنع من ذلك لكونه حمدثً     
   . واهللا أعلم.)1(  وغري ذلك، والرباطات، وبناء املدارس،ثل تصنيف العلمم -كنظائره 

  ]فصل[

 وفيـه   ، وتكره كتابته على اجلدران عنـدنا      ،ال جتوز كتابة القرآن بشيء جنس     
 وأنه  ،طعمة فال بأس بأكلها   وقد قدمنا أنه إذا كتب على األ      . مذهب عطاء الذي قدمناه   
   .إحراقها )2( إذا كتب على خشبة كره

  ]فصل[

  .)3( أمجع املسلمون على وجوب صيانة املصحف واحترامه

صار امللقي   -والعياذ باهللا تعاىل     - ولو ألقاه مسلم يف القاذورة       :مقال أصحابنا وغريه  
4( اكافر(.  

ويـستحب أن يقـوم     . )5(  بل توسد آحاد كتب العلم حـرام       ،وحيرم توسده  :قالوا
 فاملصحف ،ب للفضالء من العلماء واألخيار     ألن القيام مستح   ؛م عليه ِدللمصحف إذا قَ  

   .)6(  وقد قررت دالئل استحباب القيام يف اجلزء الذي مجعته فيه،أوىل

 بن أيب جهـل   اأن عكرمة    : صحيح عن ابن أيب مليكة     سناٍدإوروينا يف مسند الدرامي ب    
  .)6( ]كتاب ريب،كتاب ريب[ : ويقول،كان يضع املصحف على وجههرضي اهللا عنه 

  

                               
   .560: ، والتحبري 1/445:  املصاحف )1(
   .1/465: املصاحف :  اقرأ )2(
   .2/196: اموع ) 3(
   .2/83: اموع ) 4(
. الترخيص بالقيام ألهل اإلسالم، على جهة الرب والتوقري واالحترام، ال على الريـاء واإلعظـام                :  ومساه   )5(

   .4/98: معجم املؤلفني 
، وهـو   371،  3/217:احلـاكم يف تعاهد القرآن، و   : يف فضائل القرآن، باب   : ، كتاب 3350: الدارمي) 6(

  .ضعيف
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  ]فصل[

 -إذا خيف وقوعـه يف أيـديهم         -حترم املسافرة باملصحف إىل أرض العدو       
 ى أن يـسافر     صلى اهللا عليه وسلم   أن رسول اهللا     :للحديث املشهور يف الصحيحني   

  .)1( بالقرآن إىل أرض العدو

  :  فإن باعه ففي صحة البيع قوالن للشافعي،وحيرم بيع املصحف من الذمي

  .زالة ملكه عنهإ ويؤمر يف احلال ب، يصح : والثاين،ال يصح :أصحهما

 وهـذا   ، من انتهاك حرمته    خمافةً ،ومينع انون والصيب الذي ال مييز من مس املصحف        
   . ممن رآه يتعرض حلملههوغري ،املنع واجب على الويل

  ]فصل[

  سواء مس  ،قته أو بغريها   سواء محله بعالّ   ،ث مس املصحف ومحله   حيرم على احملدِ  
  . أو اجللد، أو احلواشي،نفس الكتابة

 هـذا هـو     ، املـصحف   والصندوق إذا كان فيهن    ، والغالف ،)2(  اخلريطة رم مس حيو
   .املذهب املختار

  .)3(  وهو ضعيف،ال حترم هذه الثالثة :وقيل

ر، حىت لو    املكتوب أو كثُ    سواء قلَّ  ، ولو كتب القرآن يف لوح فحكمه حكم املصحف       
  .)4( حرم مس اللوح -كتب للدراسة  -كان بعض آية 

  

                               
  .، وغريمها 2990: ، والبخاري 1869:  مسلم (1)
، 2/573: املـصاحف : ، واقرأ فيما سبق   ) 1/228: لوسيط  ا. (وعاء من جلد يشد على ما فيه      : ةريط اخل (2)

   .204: ، وتنوير احلوالك2/82: واموع
: انظـر . النخعـي ، وإبـراهيم    احلسن البصري، وسفيان، وعطاء، وابن املـسيب      : ز ذلك مجاعة منهم    أجا (3)

   .2/80: ، واموع2/582: املصاحف
)4( 2/83: موع ا.   



 -138-

   ]فصل[

 ففي جوازه ،أورق املصحف بعود أو شبهه ،ائض أو احل، أو اجلنب،إذا تصفح احملدث
 ألنه غري  ؛من أصحابنا )1(  وبه قطع العراقيون،هجواز :أظهرمها :وجهان ألصحابنا

وال حاملماس .   

  . والورقة كاجلميع، للورقة حامالًحترميه ألنه يعد :والثاين

 وغلـط بعـض     ، فحرام بال خالف   ، وقلب الورقة  ،ذا لف كمه على يده    وأما إ 
 ال  ، ألن القلب يقـع باليـد       ؛  والصواب القطع بالتحرمي   ،أصحابنا فحكى فيه وجهني   

  .)2( بالكم

  ]فصل[

 أو ميـسها حـال      ، إن كان حيمل الورقة    ،اإذا كتب اجلنب أو احملدث مصحفً     
  . فحرام،الكتابة

 ،حترميـه  : والثـاين  ،جوازه: الصحيح :ه ثالثة أوجه   ومل ميسها ففي   ،ن مل حيملها  إو
   .)3(  وحيرم على اجلنب،جيوز للمحدث :والثالث

  ]فصل[

 أو احلائض  ، أو اجلنب  ،ث احملدِ إذا مس ،   ا من كتب الفقه أو غـريه        أو محل كتاب
 أو دنـانري    ، أو دراهم  ،ا بالقرآن زا مطر  أو ثوب  ،)4(  وفيه آيات من القرآن    ،من العلوم 

 أو اخلبـز    ، أو احللـوى   ، أو ملس اجلدار   ،ا يف مجلته مصحف    أو محل متاع   ،شة به منقو
 وفيه وجـه أنـه   ، ألنه ليس مبصحف  ؛ جواز هذا كله   : فاملذهب الصحيح  ،املنقوش به 

   .حرام

                               
 العراقيون من الشافعية كاإلسفراييين ، واملاوردي ، والقاضي أيب الطيـب ، والعبـدري ، والرويـاين ،                   (1) 

  .والبندنيجي ، وأضراهبم 
   .2/80:  اموع (2) 

   .2/82: ، واموع 1/462:  املصاحف (3)
   .83، 2/82:  اموع (4)
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 جيوز مس الثيـاب     :سن املاوردي يف كتابه احلاوي    احلوقال أقضى القضاة أبو     
ألن املقـصود بلبـسها التـربك        -خـالف   بال   - وال جيوز لبسها     ،املطرزة بالقرآن 

   .)1(بالقرآن

بل صرح   -فيما رأيته    - مل يوافقه أحد عليه      ،وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف     
  . واهللا أعلم، وهذا هو الصواب،وغريه جبواز لبسها الشيخ أبو حممد اجلويين

ها  فإن كان القرآن فيها أكثر من غريه حـرم مـس           ،وأما كتب تفسري القرآن   
 ،حيرم ال : أصحها :ففيها ثالثة أوجه   -كما هو الغالب     -ن كان غريه أكثر     إو. لهاومح

ن إ و ، حرم ، أو محرة أو غريها     متميز بغلظٍ   إن كان القرآن خبطّ    : والثالث ،حيرم :والثاين
  .مل يتميز مل حيرم

  . وحيرم املس إذا استويا:قلت

   . مكروهذا قلنا ال حيرم فهوإ و:من أصحابنا )2( قال صاحب التتمة

فإن مل يكن فيها آيات مـن        :صلى اهللا عليه وسلم   وأما كتب حديث رسول اهللا      
ن كان فيها آيات من القرآن      إ و ،متس إال على طهارة     واألوىل أال  ،القرآن مل حيرم مسها   
   . وهو الذي يف كتب الفقه، وفيه وجه أنه حيرم.مل حيرم على املذهب

وغـري   .)3(] لبتةاة إذا زنيا فارمجومها     الشيخ والشيخ  [ه ك توأما املنسوخ تالو  
   .)4( جنيلوكذلك التوراة و اإل : قال أصحابنا.ذلك فال حيرم مسه وال محله

  

                               
بعض السالطني العثمانيني كانوا يلبسون ثيابا للحرب منقوشا عليهـا          من اللطائف اليت شهدا بنفسي أن        (1)

آيات من القرآن، كسوريت الفتح، والنصر، وآيات أخرى فيها معاين النصر، مع طالسم وأدعية، مـن بـاب                  
  .احلماية والتحريز

  . املتويل الفقيه الشافعي (2)
  . سبق خترجيه (3)
  .سألة وما سبقها  يف هذه امل2/82: اموع :  راجع  (4)
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  ]فصل[

مـس   حـرم عليـه    ،إذا كان يف موضع من بدن املتطهر جناسة غري معفو عنها          
 علـى املـذهب الـصحيح       ؛ وال حيرم بغريه   ، بال خالف  ،مبوضع النجاسة  ،املصحف
   . وغريهم من العلماء،لذي قاله مجاهري أصحابنا ا،املشهور

   .طه أصحابنا يف هذا وغلّ، حيرم:من أصحابنا وقال أبو القاسم الصيمري

 قال بعض   )1(  مث على املشهور   .مجاع هذا الذي قال مردود باإل     :قال القاضي أبو الطيب   
  .)2( أنه ليس مبكروه : واملختار،نه مكروه إ:أصحابنا

  ]فصل[

 سـواء كـان     ،له مس املصحف   -حيث جيوز التيمم     -اء فتيمم   من مل جيد م   
   . مما جيوز التيمم له،هاتيممه للصالة أو لغري

  ؛ صحف وال جيوز له مس امل     ،ا فإنه يصلي على حسب حاله     رابت وال   وأما من مل جيد ماءً    
  . جوزنا له الصالة للضرورة،ألنه حمدث

 جاز لـه محلـه      ،ز عن الوضوء   وعج ،ودعه عنده ي ومل جيد من     ،ولو كان معه مصحف   
   .للضرورة

   . وينبغي أن يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر.وال يلزمه التيمم :قال القاضي أبو الطيب

  أو حصوله يف يد    ، أو وقوع يف جناسة    ، أو غرق  ، املصحف من حرق   أما إذا خاف على   
   .)3( للضرورة -ولو كان حمدثا  -كافر فإنه يأخذه 

  ]فصل[

                               
  .وهو رأي من مل يذهب إىل التحرمي من الشافعية  )1(
   .2/81: اموع  )2(
   .2/84: اموع  )3(
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لويل واملعلم تكليف الصيب املميز الطهـارة حلمـل املـصحف           هل جيب على ا   
  ؟واللوح اللذين يقرأ فيهما

   . للمشقة؛ال جيب :صحهما عند األصحابأ :وجهان مشهوران

  ]فصل[

  . وال كراهة يف شرائه،يصح بيع املصحف وشراؤه

   . أنه يكره- الشافعي وهو نص - أصحهما ،ويف كراهة بيعه وجهان ألصحابنا

    واحلكـم ابـن     ، وعكرمة ،احلسن البصري  :ال يكره بيعه وشراؤه    :ن قال ممو
   . رضي اهللا عنهم وهو مروي عن ابن عباس،ةبيتع

 وابـن   ، وحكاه ابن املنذر عن علقمة     ،هءوكرهت طائفة من العلماء بيعه وشرا     
   . رمحهم اهللا تعاىل)1(  وعبد اهللا بن زيد، ومسروق، وشريح، والنخعي،ينريس

  .التغليظ يف بيعه : موسى األشعري عن عمر وأيبىورو

 حكاه ابن املنذر عن ابن      ،ىل الترخيص يف الشراء وكراهة البيع     إوذهبت طائفة   
  .)2(  واهللا أعلم،هق ابن راهويا وإسح، وأمحد بن حنبل، وسعيد بن جبري،عباس

  

  

  

  

  

  

  

                               
   .161: انظر ترمجته رقم : هو هنا عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب  )1(
   .2/514: ، واملصاحف 2/85: اموع  )2(
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  الباب العاشر

  وعهايف ضبط األمساء واللغات املذكورة يف الكتاب على ترتيب وق
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  الباب العاشر

  يف ضبط األمساء واللغات املذكورة يف الكتاب على ترتيب وقوعها

 لكـين   ، وبسطها حيتمل جملدة ضخمة    ، وإيضاحها ،واستيفاء ضبطها  .هي كثرية 
 وأقتـصر علـى     ، مقاصدها بأخصر العبارات   إىل وأرمز   ،اإلشاراتأشري إليها بأوجز    

   .األصح يف معظم احلاالت

o    يف صـفات  ، أي الثناء جبمل الصفات الكرمي  :احلمد – )1( ةب اخلط يف -فأول ذلك 
   . وقيل غري ذلك،اهللا تعاىل املتفضل

o أن معناه الـذي يبـدأ       -كرم اهللا وجهه     - روينا عن على بن أيب طالب        :واملنان
   .بالنوال قبل السؤال

o َّالغىن والسعة :ولالط.   

o ميان وهدانا إىل اإل،ميانوهدانا اإل ،ميانهدانا لإل : ويقال، التوفيق والطف:اهلداية.  

o سائر مبعىن الباقي.  

o عنده :لديه.  

o   نمسي قاله ابن فارس وغريه    ، لكثرة خصاله احملمودة   صلى اهللا عليه وسلم   ا  بينا حممد  
 زاده اهللا ، وكـرم مشائلـه  ، ملا علم من مجيل صفاته،  أي أهلم اهللا تعاىل أهله ذلك   ،

  .اا وكرمشرفً

o قال أهل اللغة:حتدى :ونازعه الغلبة،إذا باراه :ا يقال فالن يتحدى فالن .   

o أقوله بَأي مجيعهم: لغتان مشهورتان -بضم امليم وفتحها  -عهم مج .   

o وغلبعأي قط :وأفحم .   

o   الخوجيوز ضمها مـع كـسر       ، والياء فيهما مفتوحة   -بضم امليم وفتحها     -ق  لَُي
   .ذهب جاللته وحالوتهتال  :راد هناامل .إذا بلي : وأخلق،ق الشيءلُِخ : يقال،الالم

                               
  . أي خطبة الكتاب(1)
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o استظهره: احفظه ظاهر.  

o الصبيان :نلداالو.  

o َاحلهو احلدث  :بفتح احلاء والدال   ؛انثد.   وهـو   ، واحـد   واحلادثة واحلدثى مبعىن
   .وقوع ما مل يكن

o َالليل والنهار :وانلَامل.   

o ِ1( بكسر الراء وضمها -ضوان الر(.   

o ويقال،ملختار على املذهب ا،اخللق :األنام  األنيم:اأيض .   

o الكاسرات القاهرات :الدامغات.   

o َّهم أوغاد الناس :بفتح الطاء املهملة والغني املعجمة ؛غامالط.  

o واحدهم أمثل  ،اخليار :لثاألما  ،  صـار فاضـالً    -بضم الثاء    -ل الرجل   ثُ وقد م 
اخيار.   

o مسي العـامل    ،وغريه ، من جبل  ، وهو ما يستدل به على الطريق      ،مجع علم  :األعالم 
هتدى بهالبارع بذلك ألنه ي.  

o العقول   :هىالن-  واحدها نها تنهى صاحبها عـن القبـائح       -  بضم النون  ،ةٌيأل ، 
 جيوز أن يكـون     :قال أبو علي الفارسي    .ىل عقله ورأيه  إها ينتهي   احبألن ص  :وقيل

االنهي مصدر،وأن يكون مجع ا كالغفر.   

o ِدمشاألنوار  وحكى صاحب مطالع     ،على املشهور  -ل وفتح امليم    بكسر الدا  - ق 
   .ايضأكسر امليم  )2(

o وكثرت معانيه،ما قل لفظه :املختصر .   

o العتيدة: ةاحلاضرة املعد.  

                               
   .1/351: الوسيط  :  القبول واملوافقة(1)

   .3/13هو أبو إسحاق ابن قُرقُول كما أشار النووي يف ذيب األمساء واللغات ) 2(
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o أتضرع:أبتهل .  

o لق قدرة الطاعةخ :التوفيق.   

o أي كافينا :حسبنا اهللا.   

o القائم مبصاحل خلقـه،     :يل وق ، خلقه برياملوكل إليه تد   : وقيل ،ليهإاملوكل   :الوكيل
   .احملافظ :وقيل

o  بكسر اهلمزة وفتحهـا    - ىنًإ و أىنً: ويف واحدها أربع لغات    ،هتساعا :آناء الليل - 
وأنوي إنواهلمزة مكسورة فيهما،بالياء والواو - و .  

o إ و ىلٌإ و  وإىلً ىلًأ : يف واحدها اللغات األربع    ،النعم :اآلالءحكـى هـذا كلـه       .لو 
   .الواحدي

o خراج املال يف طاعة اهللا تعاىل إ: املمدوح يف الشرعإلنفاقا.   

o لك وتفسد:جتارة لن تبور أي .  

o املالئكة الكتبة :ةرفَالس.  

o وهو املطيع،مجع بار :الربرة .  

o أي يشتد ويشق :ويتتعتع.   

o 1( جد القبيلة،ىل األشعرإ منسوب ،أبو موسى األشعري عبد اهللا بن قيس(.    

o األترقال أبو زيـد    :ريهقال اجلو  .)2( وهي معروفة  :- اهلمزة والراء    بضم - ةُج : 
مثـل   :يف هذا احلديث   -يف كتاب األطعمة     - يف صحيح البخاري     ،ةجتتر :ويقال
  .األترجنة

o أبو أمامة الباهلي: امسه صدقبيلة معروفة،ىل باهلةإ منسوب ، بن عجالني.   

                               
   .1/4:  الوسيط – مثرة كالليمونة الكبرية ، ذهبية اللون ، زكية الرائحة ، حامضة املاء (2)

   .1/200: ول تتمة جامع األص.. نبت بن أدد بن يشجب بن زيد بن كهالن بن سبأ : وامسه  (1) 
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o واحلسد حـرام   ،غري زواهلا  يف   لها مث  والغبطة ،متين زوال النعمة عن غريه     :د  ساحل ، 
ال حـسد إال     ":صلى اهللا عليه وسلم    واملراد بقوله    ،اخلري حممودة حمبوبة  والغبطة يف   
   . اثنتنيال يفإ أي ال غبطة حممودة يتأكد االهتمام هبا :)1(" يف اثنتني

o هي بلدة قدمية على طـرف       : قال أبو سعيد السمعاين    . ترمذ إىلمنسوب   :الترمذي 
ذي بكـسر التـاء     رِمِت -بالنسبة إليها    - ويقال   ،)2( جيحون :ذي يقال له   ال ،بلخ
   . ثالثة أوجه حكاها السمعاين، وبفتح التاء مع كسر امليم،ام وبضمه،وامليم

o 3(  منسوب إىل بين خدرة، سعد بن مالك: امسه:أبو سعيد اخلدري(.  

o شعثألسليمان بن ا :امسه :أبو داود السجساين.   

o عبد الرمحن أمحد بن شعيبهو أبو :النسائي .   

o   وقال مجهور العلماء   ،عقبة بن عمر   :مسه ا :أبو مسعود البدري :    ومل  ،ا سـكن بـدر 
صلى اهللا عليـه    شهدها مع رسول اهللا      : وقال الزهري والبخاري وغريمها    .يشهدها
   .وسلم

o جد قبيلة )4( ىل دارمإ منسوب ،هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن :ميارالد.   

o ا شعرية  ،معامل دينه  :ر اهللا تعاىل  شعائويقـال يف الواحـدة      :قال اجلوهري  . واحد 
   .شعارة

o بالراء يف آخره -صاحب املسند  -البزار.   

                               
  .، وغريمها ) 816: (، ومسلم ) 1409: (البخاري  - 1
  . يف جنوب أوزبكستان احلالية ومشايل أفغانستان على ر آموداريا  - 2
خدرة أم األجبر ، وهم بطن مـن  : منسوب إىل خدرة وهو األجبر بن عوف بن احلارث بن اخلزرج ، وقيل        - 3

   .1/359تتمة اجلامع . األنصار 
: حبر بن مالك بن حنظلة بن مالك التميمي ، وإمنا مسي دراما ألن قوما أتوا أباه يسألونه فقال:  واسم دارم  - 4

قد جاءكم يدرم   : اذهب فأت باخلريطة اليت عند أمك لتعطيها هلم ، فجاء هبا حيملها يقارب خطوه مثقالً ، فقال                  
   .1/370: تتمة جامع األصول . ، فسمي دارما 
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o َُشق يف جانبه القبلـي     : وهو ،لغتان مشهورتان  -بفتح الالم وضمها     -حد القرب   ل، 
  . امليت وأحلدتهتحلد :يقال .يدخل فيه امليت

o  ـ على األصح من حنو ثالثني       ،لرمحن بن صخر  عبد ا  :امسه :أبو هريرة كـين   .والًق
   . وهو أول من كين هبذا، كانت له يف صغرههبريرٍة

o أظهر حماربيت : ومعناه،أعلمين :آذنين باحلرب.  

o النعمان بن ثابت بن زوطي أبو حنيفة.   

o  دريس بن العباس بن عثمان بن شافع بـن         إبد اهللا حممد بن     أبو ع  :اإلمام الشافعي
عبد مناف بن   بن  بن هاشم بن املطلب      - يزيد    أو عبد  -بن عبيد بن يزيد     السائب  
  .قصي

o َّهو العيب -سكان الالم إبفتح الثاء املثلثة و - :بلْالث.   

o ىل احلق املعرض عن الباطلإاملائل  : وقيل، وهو املستقيم،مجع حنيف :حنفاء.   

o وفتح العني املهملة، وإسكان الراء،بفتح امليم :املرعشي .   

o التسِرتسكان السني املهملة بينـهما  إ و، وفتح الثانية،وىلبضم التاء واأل  - )1( ي- 
  .املدينة املعروفة ،رتسىل تإمنسوب 

o  نه كان حياسب نفسه    قيل له ذلك أل    : قال السمعاين  .بضم امليم  :)2(سيبااإلمام احمل، 
   .وهو ممن مجع له علم الظاهر والباطن

o رحيها:إسكان الراء وبالفاءبفتح العني و :عرف اجلنة .  

o خرب: وقيل، دعاء: وقيل،يتخذهفل : وقيل،لهفليرت أي :نا مقعده من الأفليتبو .   

o ِويقال،بفتح الدال وكسرها :اللةالد : 1( بضم الدال والالم؛ ولة لُد(.   

o هي الضمري: قال أهل اللغة،بفتح الطاء وكسر الواو :الطوية .   
                               

  .ر مدينة باألهواز  تست(1)
  . ال ندري ما مراده بعلم الباطن ، وال نعرف أحدا يعرف بالباطن إال اهللا رب العاملني (2)

  ) .دل: مادة: الوسيط. (اإلرشاد إليه : الداللة على الشيء  )1(
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o العظم الذي بني  وهو ،مجع ترقوة :التراقيقت النحر والعاةقرن.  

o ِيقال بفتح احلاء وكسرها لغتان :القًجيلسون ح.  

o حممد بن يزيد هو أبو عبد اهللا : ماجهابن.  

o عامر : وقيل،عومير :امسه :أبو الدرداء.  

o ويشفق، أي يعطف عليه:حينو على الطالب .  

o  أيوب السكان أيـوب  :عبد الرب قال أبو عمر بن . بفتح السني وكسر التاء:ياينِتخ 
   .)2( وهلذا قيل السختياين ،بييع اجللود بالبصرة

o الرباعة: مصدر برع الرجل وبإذا فاق أصحابه -بفتح الراء وضمها  -ع ر.  

o َويقـال   . هذه هي اللغة الفصيحة املـشهورة      ،سكان الالم إب :قة العلم وحنوها  حل 
   .وغريمهاي، واجلوهرب، بفتحها يف لغة قليلة حكاها ثعل

o ِ3(  لغتان،بضم الراء وكسرها :فعةالر(.   

o ِق4( بكسر القاف :دة املتعلمنيع(.  

o اجلماعة الذين أمرهم واحد :املعشر.   

o ا بالنهار :قولهأي يعملون مبا فيها: ويتفقدو.   

o   أبو سليمان اخلطايب:   يب أواسـم   . )1( جداده امسه اخلطـاب   أمن    منسوب إىل جد
   . وقيل امسه أمحد. بن اخلطاببراهيمإن حممد بن با دان محسليم

o الزهو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا                  :ريه
   .بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب

                               
   1/492: ، وتتمة جامع األصول ) 1/421: سخت : مادة : الوسيط . (جلد املاعز إذا دبغ : السختيان  )2(

  ) .1/361الوسيط . (  ارتفاع املرتلة والقدر ، وهي الشرف (3)
  . بصيغة اسم اهليئة (4)

  ) .1/360تتمة جامع األصول . (اخلطاب بن طهمان  )1(
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o ِالبِرصبفتح الباء وكسرها:ي .  

o الشعبفتح الشني؛ عامر بن شراحيل : امسه،بفتح الشني :يب.   

o  نسبة إىل   ،متيم الديري  : ويقال . موضع بالساحل  ،منسوب إىل دارين   :اريمتيم الد 
دوقد أوضحت اخلالف فيه يف أول شـرح         . وقيل غري ذلك   .)2( ر كان يتعبد فيه   ي 

   .صحيح مسلم

o ثناة فوقملوإسكان التاء ا ،عني املهملةبكسر ال رةتم بن ِعسلي.   

o مث يـاء    ، مث قـاف   ،راء مفتوحة  مث   ، ساكنة  مث واوٍ  ،بدال مهملة مفتوحة   :يقالدور 
ه كان أبو  : وقيل .الدورقية :ىل القالنس الطوال اليت تسمى    إإا نسبة    : قيل ،النسب
ىل إنسبة   : وقيل .ايدورق : وكان يف ذلك الزمن يسمون الناسك      .ا أي عابد  :اكًناس

   . أو غريها،دورق بلدة بفارس

o بالزاي والذال املعجمةن، منصور بن زاذا.   

o  أو بثوب  ،هدي وحيتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه وبي      ، أي ينصب ساقيه   :يبتقوله حي . 
   .لغتان هي ذلك الفعل - بضم احلاء وكسرها -بوة واحلُِ

o  فيسرعة الكالم اخل :-بالذال املعجمية  -اهلذرمة.  

o وقـد   .وهكذا يقال بتشديد الـزاي     .هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد        :الغزايل 
منـسوب إىل    -بتخفيف الـزاي     -إمنا أنا الغزايل     : وقال .اروي عنه أنه أنكر هذ    
   . يقال هلا غزالة،قرية من قرى طوس

o   طلحة بن مصح الـراء  تجيوز ف  :وقيل .بضم امليم وفتح الصاد وكسر الراء      :فر، 
   .وليس بشيء

o  اجلُ ،عوف بن مالك   : وامسه ،باحلاء والصاد املهملتني   :أبو األحوص شبضم اجليم   مي 
   . منسوب إىل جشم جد قبيلة،لشني املعجميةوفتح ا

                               
   .)1/369تتمة جامع األصول ( منسوب إىل الدار بن هاين بن حبيب ، من خلم  : قبل اإلسالم ، وقيل  )2(
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o وفُِ، بالتاء بدل الطاء  ،ستاط فُِ :فيه ست لغات   :الفسطاط اط بتشديد السني والفاء س
   .اخليمة املرتل : واملراد به.فيهن مضمومة ومكسورة

o ِوالديفهم  صوت ال،بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء :ي.   

o النِعخجد قبيلة )1(  النخعيىلإ منسوب ،خلاءبفتح النون ا :ي.   

o لَْحا يف لغة قليلةإبفتح الالم وجيوز  : شاٍةبسكا.   

o بفتح الراء وختفيف القاف :قاشيالر.   

o القذاة: منهكالعود وفتات اخلرق وحنوها مما يكنس املسجد .   

o مث السني املهملة ،باملثناة :سليمان بن يسار.   

o ُأبو أسامسه،فتح السنيبضم اهلمزة و :دي : امالك بن ربيعة شهد بدر.   

o َِبكسر الطاء وفتحها :حينتنط.   

o منتشر ِجوهو مصدر ،بكسر اجليم :اًد.   

o ُِهـو  . يليقاوابن اجلـو  ،   لغتان ذكرمها أبو عبيدة    ،بضم اهلمزة وكسرها   :شناناأل
   .)2( نان أصليةشومهزة أُ .ضرعوهو بالعربية احملضة  ،فارسي معرب

o كراِسجيوز فيه التشديد والتخفيف :أضراسه ي.   

o وال1(  منسوب إىل رويان،بضم الراء وإسكان الواو :وياينر(.   

o ي على قدر طاقتهأ: هو بفتح السني :على حسب حاله :قوله.   

o 2(  وهو مذكر عند أهل اللغة،معروف :اماحلم(.   

                               
، أو هو منسوب إىل     ) 2/909: الوسيط  (إذا جرى فيه املاء     : العود خنعا من خنع   ، وهو   إىل النخع :  األصوب (1)

  ) 2/960: تتمة جامع األصول . (، أو هو عامر بن عمرو النخع، وهو حبيب بن عمرو بن عوف
  . )أشن: الوسيط، مادة( أو رماده يف غسل الثياب واأليدي نبات كان يستعمل هو: األشنان )2(

  .ربستان بلدة بنواحي ط (1)
   .)1/200: الوسيط . ( مكان عام يغتسل فيه ، من احلمة ، أو احلميم ، وهو املاء احلار  (2)
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o ِذمواضع الع  :احلشوشله ذة املتخ ،ة والبول ر. واحد ِها حبفتح احلاء وضـمها     ،ش
   .لغتان

o ِح3( بفتح احلاء وكسرها :نسانر اإلج(.   

o َِإذا ستربكسر اجليم وفتحها من جرت :نازةاجل .   

o بهوبالزاي ،سكان اهلاءإو ،هو بفتح الباء : بن حكيمز.   

o الزايمرارة بضز .   

o    شيخنا   وكان ، ومنهم من يفتح الراء    ،بفتح احلاء وكسر الراء    :أمحد بن أيب احلواري 
وكان عالمة وقتـه يف      . ورمبا اختاره  ،حيكيه –رمحه اهللا    -أبو البقاء خالد النابلسي   
عبد اهللا بن ميمون بن عبـاس        : واسم أيب احلواري   . فيه ههذا الفن مع كمال حتقيق    

  .بن احلرثا

o ُاجلربضم اجليم والراء :عي.  

o ن خالدابأوس  :وقيل ،أوس بن عبد اهللا : امسه ،زايلبفتح اجليم وبا :أبو اجلوزاء.  

o حمث  ، مث تاء مثناة من فوق مفتوحة      ، مث باء موحدة ساكنة    ،حباء مهملة مفتوحة  ،  رتب 
  .راء

o  ـ  هو القائم حبقوق اهللا تعاىل وحقوق العباد كـذا قالـه           :الرجل الصاحل اجالزج 
   .وصاحب املطالع وغريمها

o جندب :امسه :أبو ذر،وقيل ب اء وتكرير الر، بضم املوحدةرير.   

o اكتسبوها :اجترحوا السيئات.   

o ِّالعالمة،بكسر الشني :عارالش .   

o بكسر الشني :راكالش،هو الس يقيق الذي يكون يف النعل على ظهر القدمر الر.   

o وليس بشيء،رملة : وقيل،هند :امسها :أم سلمة .  

                               
  ) .1/157: الوسيط. (ه ، وما بني يدي اإلنسان من ثوبه، وعقلهو حضن اإلنسان )3
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o عبد اهللا بن مبضم امليم وفتح الغني املعجمة والفاء :فلغ.   

o لَّلاَا :طُغهو اختالط األصوات، لغتان،بفتح الغني وإسكا .  

o ُاجلْا وفتحها :عةموالواحدي  قاله الفراء، بضم امليم وإسكا.   

o ِّبكسر الواو :ذتاناملعو.   

o ىل موضـع   إإمام الشام يف عصره منسوب      و،  امسه عبد الرمحن بن عمر     :األوزاعي
   . وقيل غري ذلك،ة وقيل إىل قبيل،بباب الفراديس من دمشق يقال له األوزاع

o عرزني مهملة مفتوحة مث راء ساكنة مث زاي مفتوحة مث باء موحدةعب :ب.  

o بريبن احلُةُد بضم احلاء وفتح الصاد املهملتني :يبص.  

o َبفتح الفاء :ضالةف.   

o بالفتح اهلمزة والذال :اهللا أشد أذن:ا أي استماع.   

o املغنية :بفتح القاف :القينة.  

o كذا قاله أهل اللغة،هلمخري   أي:طوىب .   

o سليمان بن مهران :األعمش.   

o امسه،ني املهملةعبال :أبو العالية : يع بضم الراءفَر.  

o ُررفاعة بن عبد املنذ : وقيل،بشري : امسه،الملالصحايب بضم ا :ةبباأبو ل.   

o الغشلَالظَّ :ةُمةُم.   

o نفاعيناه تذر  :قوله:  ص أي ينوكـسر   ،املثناة من فوق  اء  ت وهو بفتح ال   ، دمعهما ب 
   .الراء

o أي شأنكم:فما خطبكم .   

o بعد يوم النحر،أيام التشريق الثالثة :األيام املعدودات .   

o شني وبالسنيلبا و ه:تشميت العاطس.   

o القفال املذكور هنا: املرزوعبد اهللا بن أمحدي .  
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o قْيِويف لغة بكسرها،بضم الراء على اللغة الفصيحة :نر .  

o 1(  مدينة بني هراة ومرو    :ىل بغٍ إوب  منس :البغوي(،   وامسه ،  بغشور :ايقال هلا أيض : 
   .احلسني بن مسعود

o ما بني العصر وغروب الشمس : وقيل، وهو آخر النهار،مجع أصيل :اآلصال.  

o وبعدها موحدة مفتوحة،بضم الزاي :بيد بن احلرثز .  

o سقُوح بوالفتح لغتان مشهورتان،بضم أوهلما :وسد .   

o   عبد اهللا بـن     :ه امس ، وبالياء املوحدة  ، وفتح الالم وختفيفها   ،بكسر القاف  :قالبةأبو 
  .زيد

o َّبثاء مثلثة مشددة :ابحيىي بن وث.  

o بضم امليم والعني وآخره نون :عان بن رفاعةم.   

o الشبكسر الشني واخلاء مشددة :ريخ.   

o دةهو بتاء مثناة من فوق مث مثناة من حتت مث موح :احلكم بن عتيبة.   

o احلياة واملوت : واملماتيااحمل.  

o هممأهل :أوزعهم.   

o ي يصل إليها فيحصلهاأ :ه يوايف نعمامحد.   

o يقوم بشكر ما زادنا من النعم : ومعناه،هو هبمزة آخر يكافئ :هويكافئ مزيد.   

o جاِلمباجليم وكسر الالم،لشعيباالراوي عن  :د .   

o الصيُِرموقد بـسطت    ، وهو غريب  ، وقيل بضم امليم   ،بفتح الصاد املهملة وامليم    :ي
   .بيانه يف ذيب األمساء واللغات

                               
: يسمى، فكل من هو منها      ، نسبوا إليها على غري قياس     راسان منسوب إىل مدينة تسمى بغشور من مدن خ        - 1

 .1/232: تتمة جامع األصول. ذلك تغيري وإبدال خارج عن القياسالبغوي ، ويف 
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 وما بقـي منـها   ،فهذه أحرف وجيزة يف ضبط مشكل ما وقع يف هذا الكتاب    
 فإنه ينتفع به    ، وما ذكرته من الظاهر قصدت بيانه ملن ال خيالط العلماء          .تركته لظهوره 
  .إن شاء اهللا تعاىل

 ، وهو نبذة خمتصرة بالنسبة إىل آداب القراء       ،الكتابهذا آخر ما تيسر من هذا       
   .ولكن محلين على اختصاره ما ذكرته يف أو ل الكتاب

 ، وكل ناظر فيـه    ، وألحبايب ،وأنا أسأل اهللا العظيم أن ينفع به النفع العميم يل         
   .وسائر املسلمني يف الدارين

صـالته وسـالمه     و ، ويكافئ مزيـده   ،واحلمد هللا رب العاملني محداً يوايف نعمه      
   . وأصحابه أمجعني، وعلى آل حممد،األكمالن على سيدنا حممد

   .واحلمد هللا رب العاملني
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  فهرس اآليات القرآنية 
  

 الصفحة رقم اآلية ةاآلي السورة

        136قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا   البقرة
  إنا هللا وإنا إليه راجعون  156    
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة  201    
    يف أيام معدوداتواذكروا اهللا  203    
   نساؤكم حرث لكم   223    
   واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا  281    

آل 
  عمران

 قل أؤنبئكم خبري من ذلكم   15    

   قل يأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء  64    
   لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون   92    
    الصاحلنيمن.. من أهل الكتاب أمة قائمة   113، 114    
  إن يف خلق السماوات واألرض   190    
   191، 190  )الذين يذكرون... إن يف خلق السموات    

      41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد   النساء
   أفال يتدبرون القرآن   82    

      2 وتعاونوا على الرب والتقوى   املائدة
   وقالت اليهود يد اهللا مغلولة  64    
   يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك   67    
   م عبادكإن تعذهبم فإ  118    

      103ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار   األنعام
   من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا   160    

      204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   األعراف
      6 جاركوإن أحد من املشركني است   التوبة

   وقالت اليهود عزير ابن اهللا  30    
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      53 وما أبرئ نفسي   يوسف
      15 بالغدو واآلصال   الرعد
      46ن ادخلوها بسالم آمين   احلجر

   قال فما خطبكم أيها املرسلون  57    
      50ويفعلون ما يؤمرون   النحل

   فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا   98    
      18نريد ... من كان يريد العاجلة    اإلسراء

   سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال   108    
   وخيرون لألذقان يبكون   109    
   اً ويزيدهم خشوع   109    
   ااحلمد هللا الذي مل يتخذ ولد  111    
      12خذ الكتاب بقوة  مرمي
   خروا سجدا وبكيا  58    
   ولداوقالوا اختذ الرمحن   88    
      114 رب زدين علما   طه

      26وقالوا اختذ الرمحن ولدا   األنبياء
      18إن اهللا يفعل ما يشاء  احلج

   ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له  30    
   اومن يعظم شعائر اهللا فإ   32    
   وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون   77    

      30 صارهمقل للمؤمنني يغضوا من أب   النور
   فليحذر الذين خيالفون عن أمره   63    

      60وزادهم نفورا   الفرقان
      215واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني    الشعراء
      25 ويعلم ما ختفون وما تعلنون   النمل

   رب العرش العظيم  26    
   فما كان جواب قومه   56    
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   قل ال يعلم من يف السموات   65    
      24 ،29فما كان جواب قومه  العنكبوت

      60يوقنون .. فاصرب إن وعد اهللا حق    الروم
      1 ،2 ترتيل* امل    السجدة

   وهم ال يستكربون   15    
      4واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل  األحزاب

  ومن يقنت منكن هللا ورسوله   31    
   ى النيبإن اهللا ومالئكته يصلون عل   56    
   والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات   58    
      29 ،30شكور ... إن الذين يتلون كتاب اهللا    فاطر

   مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا   32    
      28وما أنزلنا على قومه   يس
        29كتاب أنزلناه إليك مبارك   ص
      16هلم من فوقهم ظلل من النار   الزمر

  ا غري ذي عوج قا عربيرآن  28    
   وبدا هلم سيئات ما كسبوا  48    
   لئن أشركت ليحبطن عملك   65    
      70 ،71 إذ األغالل يف أعناقهم* سوف يعلمون  ف  غافر

      37 ن كنتم إياه تعبدون إ  فصلت
   ال يسأمون   38    
  إليه يرد علم الساعة   47    

      20نصيب...  حرث اآلخرة من كان يريد   الشورى
    وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا ...  51    

      13بحان الذي سخر لنا هذا س  الزخرف
      21أم حسب الذين اجترحوا السيئات  اجلاثية

   وبدا هلم سيئات  33    
      31 قال فما خطبكم أيها املرسلون  الذاريات
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      27قانامن اهللا علينا وو ف  الطور
      1اقتربت الساعة  القمر
    مكررة   فبأي آالء ربكما تكذبان  الرمحن
      4ورتل القرآن ترتيال   املزمل
      8 ،9 فذلك* فإذا نقر يف الناقور   املدثر
      1 ال أقسم بيوم القيامة   القيامة

   أليس ذلك بقادر على أن حيىي املوتى   40    
      1اإلنسانهل أتى على   اإلنسان
      50 فبأي حديث بعده يؤمنون  املرسالت
      1 نيولقد رآه باألفق املب   التكوير
      6 ما غرك بربك الكرمي   االنفطار
      1إذا السماء انشقت  االنشقاق

    وإذا* فما هلم ال يؤمنون  20 ،21    
   ال يسجدون   21    
   بل الذين كفروا يكذبون   22    

      1 سبح اسم ربك األعلى   ىاألعل
      1 هل أتاك حديث الغاشية   الغاشية
      1والتني والزيتون   التني

   وهذا البلد األمني  3    
  أليس اهللا بأحكم احلاكمني  8    

      1 اقرأ باسم ربك   العلق
      5وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني   البينة

      1 نقل يأيها الكافرو  الكافرون
      1  قل هو اهللا أحد   اإلخالص
      1  قل أعوذ برب الفلق  الفلق
      1 قل أعوذ برب الناس   الناس
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  فهرس األحاديث الشريفة

      
  الصفحة  ثاحلدي  مسلسل

    اآليتان من آخر سورة البقرة1
  إذا أمن اإلمام فأمنوا2
  إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه3
  وال الضالني: ال اإلمام إذا ق4
  :، فقلت  اقرأ علي القرآن5
  وا سورة هود يوم اجلمعةؤاقر6
  وا يس على موتاكم ؤاقر7
  وا القرآن فإن اهللا تعاىل ال يعذبؤاقر8
  وا القرآن فإنه يأيتؤاقر9

  وا القرآن من قبل أن يأيتؤاقر10
  وا القرآن وابكواؤاقر11
  وا بهاقرؤوا القرآن وال تأكل12
  الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به13
  أال إن يف اجلسد مضغة14
  اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا15
  لهم بارك ألميت يف بكورهالا16
  اللهم لك سجدت ، وبك آمنت17
   أن نرتل الناسصلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا 18
   أن أقرأ املعوذتنيصلى اهللا عليه وسلمأمرين 19
  سرك أن تطوق هبا إن 20
  إن الذي ليس يف جوفه شيء21
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  صلى اهللا عليه وسلمإا نعتت قراءة رسول اهللا 22
  .... أمر احليض صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا 23
  .... كان يطول صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا 24
   كان يقرأ خواتيمصلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا 25
   ى أن يسافرصلى اهللا عليه وسلمهللا أن رسول ا26
  إن اهللا تعاىل يرفع هبذا الكتاب أقواما27
  من آذى: إن اهللا عز وجل قال 28
  :إن من إجالل اهللا تعاىل 29
  إن الناس لكم تبع30
  إمنا األعمال بالنيات31
  إمنا مثل صاحب القرآن كمثل32
  نيإين ألعرف أصوات رفقة األشعري33
  نسيت كذا: دكم أن يقول بئسما ألح34
  فوالذي: تعاهدوا القرآن 35
  اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة36
  احلل والرحلة: خري األعمال 37
  خريكم من تعلم القرآن وعلمه38
  خري االس أوسعها39
  خري االس ما استقبل به القبلة40
  الدال على اخلري كفاعله41
  ..ن مل :  ، قلنا الدين النصيحة42
  الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به43
  رمحه اهللا ، لقد أذكرين آية44
  زينوا القرآن بأصواتكم45
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  سبوح قدوس46
  مسعت رسول اهللا  قرأ يف العشاء47
  سيجيء قوم يسألون بالقرآن48
  شرف املؤمن قيام الليل49
   ليست من عزائم السجود)ص(50
  ات ليلة ذصلى اهللا عليه وسلمصليت مع النيب 51
  عرضت علي أجور أميت52
  فليست األوىل أحق من الثانية53
  يف الليل ساعة يستجيب اهللا فيها54
   بآية يرددهاصلى اهللا عليه وسلمقام النيب 55
 ... سورة صلى اهللا عليه وسلمقرأت على رسول اهللا 56
  كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه57
  ذا أوى إىل إصلى اهللا عليه وسلمكان النيب 58
  يتكئ يف حجريصلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا 59
   ينفث على نفسه يفصلى اهللا عليه وسلمكان النيب 60
  ال متر  بك ليلة إال قرأت61
  رجل آتاه اهللا القرآن: ال حسد إال يف اثنتني 62
   ماالًرجل آتاه اهللا: ال حسد إال يف اثنتني 63
   أقل من ثالثال يفقه من قرأ القرآن يف64
  ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه65
  نسيت آية كذا: ال يقول أحدكم 66
  ألن يهدي اهللا بك رجال67ً
  لقد أوتيت مزمارا من مزامري68
   لقد رأيتين وأنا أستمع لقراءتك69
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   هللا أشد أذنا إىل الرجل حسن الصوت70
  ، وملن لينوا ملن تعلّمون منه71
   بيت من بيوت اهللاما اجتمع قوم يف72
  ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب73
  ما من قوم يذكرون اهللا إال حفت74
  مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن75
  املراء يف القرآن كفر76
  من استمع إىل آية من كتاب اهللا77
  من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا78
  من شغله القرآن وذكري79
   ذمة اهللامن صلى الصبح فهو يف80
  من طلب العلم ليماري به السفهاء81
  من قام بعشر آيات82
  من قرأ حرفًا من كتاب اهللا83
  من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة84
  من قرأ القرآن وعمل مبا فيه85
  من قرأ القرآن مث نسيه86
  :والتني والزيتون فقال : من قرأ 87
  من مل يتغن بالقرآن فليس منا88
  ، أو عن شيء منه  عن حزبه من الليلمن نام89
  نعم الرجل عبد اهللا90
  وال جتزئ صالة ال يقرأ فيها91
  ! وما أدراك أا رقية ؟92
  ال أقسم: ومن قرأ آخر 93
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  اعملوا به: يا محلة القرآن 94
  ال تكن مثل فالن: يا عبد اهللا 95
  اقرأ وارق: يقال لصاحب القرآن 96
  من شغله القرآن: عاىل يقول اهللا سبحانه وت97
  يرتل ربكم كل ليلة إىل مساء الدنيا98
    يؤم القوم أقرؤهم99
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  فهرس اآلثار واألقوال
  

  الصفحة  والار واألقاآلث مسلسل
    ..كان القراء أصحاب جملس عمر 1
   أن نرتل الناسصلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا 2
  كان جيمع بني الرجلني صلى اهللا عليه وسلمأن النيب 3
  إن مل يكن العلماء أولياء اهللا4
  اعلم يا أخي وفقنا اهللا وإياك ملرضاته5
  إمنا يعطى الناس على قدر نيام6
  إمنا يعطى الرجل على قدر نيته7
  اإلخالص إفراد احلق يف الطاعة8
  اإلخالص تصفية الفعل عن9

  اإلخالص استواء أفعال العبد يف10
  :الث من عالمات اإلخالص ث11
  ترك العمل ألجل الناس رياء12
  نظر األكياس يف تفسري اإلخالص 13
  ، وال تترك ال تعمل للناس شيئًا14
  أفضل الصدق استواء السر والعالنية15
  الصادق هو الذي ال يبايل ولو16
  إذا طلبت اهللا تعاىل بالصدق 17
   اعملوا–العلم يا محلة :  أو قال –يا محلة القرآن 18
  وددت أن اخللق تعلموا هذا العلم19
  صلى اهللا عليه وسلممرحبا بوصية رسول اهللا 20
  ، الذي أكرم الناس علي جليسي21
  ينبغي للعامل أن يضع التراب على رأسه22
  طلبهم للعلم نية23
  طلبنا العلم لغري اهللا فأىب24
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  كان يقرئ الناس يف املسجد25
   للعلم كما تطيبيطيب القلب26
  هذا العلم دين فانظروا 27
  اللهم استر عيب معلمي عين28
  ما اجترأت أن أشرب املاء29
  من حق املعلم عليك أن تسلم30
  من مل يصرب على ذل التعلم31
  ذللت طالبا فعززت32
  تفقهوا قبل أن تسودوا33
  تفقه قبل أن تراس34
  ارفعوا رؤوسكم :  يا معشر القراء35
  ينبغي حلامل القرآن أن يعرف36
  إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل37
  ينبغي حلامل القرآن أال تكون له38
  حامل القرآن حامل راية اإلسالم39
  كان أيب حيتيب فما حيل حبوته حىت40
  كانوا حيبون أن خيتم القرآن41
  من ختم القرآن أية ساعة كانت42
  لليلإذا وافق ختم القرآن أول ا43
  إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقًا44
  وا من الليلؤاقر45
  إذا أنا منت مث 46
  من صلى بالليل ركعتني فقد47
  منت البارحة عن وردي48
  اللهم بارك يل فيه49
  الشيخ والشيخة إذا زنيا50
  تكره القراءة يف ثالثة مواضع51
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  ال يذكر اهللا إال يف مكان طيب52
   يتكئ يف حجريصلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا53
  إين ألقرأ القرآن يف صاليت54
  إين ألقرأ حزيب55
  أعوذ باهللا السميع العليم56
  أن زرارة بن أوىف التابعي57
  دواء القلب مخسة أشياء58
  قام النيب بآية يرددها59
  صلى باجلماعة الصبح فقرأ60
  رأيت ابن عباس وحتت عينيه61
   أهل اليمن على أيب بكرقدم ناس من62
  ينريرمبا مسعت بكاء حممد بن س63
  صلى اهللا عليه وسلمأا نعتت قراءة رسول اهللا 64
   يومصلى اهللا عليه وسلمرأيت رسول اهللا 65
  ألن أقرأ سورة أرتلها66
  الذي قرأ البقرة وحدها أفضل67
  هذّا كهذّ الشعر68
   صلى اهللا عليه وسلمصليت مع النيب 69
  كان إذا قرأ القرآن ال يتكلم 70
  إن فالنا يقرأ القرآن منكوسا71
   خرج على صلى اهللا عليه وسلمإن النيب 72
  من استمع إىل آية من كتاب اهللا73
   كانصلى اهللا عليه وسلمأن أبا الدرداء 74
  ما رأيت وال مسعت75
  ليس هكذا تصنع الناس76
   ؛ كانوا أحب طوىب هلؤالء77
  على إبراهيم وهودخلت 78
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  كنت جالسا مع أصحاب79
  أرأيت إن مل يكن حسن الصوت؟80
  ذكّرنا ربنا81
  ال تستوحش طرق اهلدى82
  كانوا يكرهون أن يقرؤوا83
  لقد عرفت النظائر اليت 84
  أنه قرأ على املنرب يوم اجلمعة سورة85
   والنجمصلى اهللا عليه وسلمأنه قرأ على النيب 86
  سجد يف النجمهللا عليه وسلم صلى اأنه 87
  ليست من عزائم السجود" ص"88
  سبحان ريب األعلى89
  ، وبك آمنت اللهم لك سجدت90
  سبوح قدوس91
  اللهم اكتب يل عندك92
  كان إذا قرأ السجدة سجد93
  إذا سأل أحدكم أخاه94
  :إن اهللا تعاىل يقول : ال تقولوا 95
  :يا رسول اهللا : فقال أبو طلحة 96
  :أمل يقل اهللا تعاىل  : قلت لعائشة رضي اهللا عنها 97
  كان جيعل رجالً يراقب98
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  فهرس الرجال
  الذين وردت أمساؤهم بالتبيان

   وإمنا أثبت من قد خيفون على غري املختصمل أثبت هنا أمساء أعالم الصحابة واألئمة ،
  – ابن - 

 ابن أيب الدنيا 
عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي، موالهم، أبو بكر ابن أيب الدنيا، البغـدادي، صـدوق حـافظ،               

  .1/530) 3602: (تقريب التهذيب   .ه281صاحب تصانيف، مات سنة 

 ابن أيب ليلى
 ، مـات بوقعـة      األنصاري، املدين مث الكويف، ثقة، اختلف يف مساعه عن عمـر            عبد الرمحن ابن أيب ليلى،      

  .1/588) 4007: (تقريب التهذيب  .غرق :  ، وقيل ه86اجلماجم سنة 

 ابن أيب مليكة 
أدرك ثالثني من   . عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن أيب مليكة، ابن عبد اهللا بن جدعان، زهري التميمي املدين                    

   .ه117مات سنة .  ، ثقة، فقيه صلى اهللا عليه وسلمأصحاب النيب 
  . ،5/306ذيب التهذيب 3305 (15/256: (ذيب الكمال   .1/511) 3466: (تقريب التهذيب 

 ابن اجلواليقي
أديـب  ) 540 – 466(موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر بن احلسن البغدادي أبو منصور ابن اجلـواليقي      

  .شرح أدب الكاتب، العروض، املعرب من الكالم األعجمي ، وغريمها  : لغوي، له
  .12/165:  ، سري أعالم النبالء 3/941: معجم املؤلفني 

 ابن سريج
تذكرة العامل واملتعلم، يف فروع     : عمر بن أمحد بن عمر الشافعي، أبو حفص، املعروف بابن سريج، من تصانيفه              

  .1/165: ، وتتمة جامع األصول 2/553: ؤلفني معجم امل  .)ه340 –(... الفقه 

 ينريابن س
  .ه110مات سنة   . حممد بن سريين األنصاري، أبو بكر ابن أيب عمرة، البصري، ثبت، ثقة، عابد، كبري القدر                

  .2/84) 5966: (تقريب التهذيب 

 ابن شنبوذ
العراق، ثقة يف نفسه، متبحر يف العلم،       حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ، أبو احلسن، البغدادي، شيخ القراء ب            

مع الصالح والورع كان يرى جواز القراءة بالشاذ، وهذا ما أنكر عليه حني عقد له جملس حبضور الـوزير أيب                    
علي ابن مقلة، وحبضور جماهد ومجاعة من العلماء والقضاة، وكتب عليه به احملضر، واستتيب عنه بعد اعترافـه                  
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 إىل غـري    )كالصوف املنقـوش   ( )يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا     ( )فامضوا إىل ذكر اهللا   ( قراءته  : بأشياء منها   
  .ه328: مات سنة  . ه323ذلك من القراءات الشاذة، وكان هذا سنة 
  .عبد الفتاح القاضي ط عيسى البايب احلليب : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب 

  . بريوت -ة دار الثقاف: ، ط 4/299: وفيات األعيان 

  ابن شهاب
 .الزهري : انظر 

 ابن الصالح
عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى الكردي، الشهرزوري، املوصلي، الشافعي، ابن الـصالح، تقـي                 

: ، فقيه، مفسر، أصويل، حنوي، عارف بالرجال والعلوم، مـن تـصانيفه             ) ه643 – 577(الدين، أبو عمرو    
 .لغزايل، الفتاوى، طبقات الشافعية، وغريها علوم احلديث، مشكل الوسيط ل

 ابن عبد الرب 
) ه463 – 368(يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم، النمري، األندلس، القرطيب، أبو عمـر                  

االستيعاب يف معرفة األصحاب، جـامع بيـان        : من كتبه    .حمدث، حافظ، مؤرخ، نسابة، مقرئ، فقيه، حنوي        
  .4/170: معجم املؤلفني  .الستذكار ملذاهب فقهاء األمصار ، وغريها العلم وفضله، ا

 ابن عساكر
علي بن احلسن بن عبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني، الدمشقي، الشافعي، أبو القاسم، ثقة دين، احلافظ احملـدث                    

بضع ومثانني امـرأة،    و رجالً   1300 على   – كما قال ياقوت     –تلقى العلم    ) . ه571 – 499(الفقيه املؤرخ   
تري فيما نـسب إىل اإلمـام       تاريخ مدينة دمشق، اإلشراف على معرفة األطراف، تبني كذب املف         : من تصانيفه 
  2/427: معجم املؤلفني  .األشعري

 ابن فارس
أبو احلسني أمحد بن زكريا بن فارس، صاحب امل يف اللغة، من أعيان أهل العلم، كان جيمع إتقان العلمـاء                    

   .1/165: تتمة جامع األصول . بديع الزمان : ق الكتاب والشعراء، من تالميذته وطر

 ابن قتيبة 
  ) ه276 – 213(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة املروزي، صاحب املعارف وغريب احلديث 

  .م 1992 اهليئة املصرية العامة للكتاب –انظر مقدمة املعارف 

 ابن الكاتب
أبو عبد الرمحن، من علماء األندلس الذي اشتغلوا بالرياضـيات          : ن، املعروف بابن الكاتب     حممد بن عبد الرمح   

   .3/399: معجم املؤلفني  .وألفوا فيها، من القرن السادس اهلجري 
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 ابن املبارك
 ، ثقة، عامل، ثبت، فقيه جواد، جماهد، مجعـت فيـه          ) ه181ت  (عبد اهللا بن املبارك املروزي، موىل بين حنظلة         

  .1/527: تقريب التهذيب  . سنة 63مات عن . خصال اخلري 

 ابن جماهد
  )ه324 – 245(أبو بكر أمحد بن موسى بن جماهد املقرئ، كان شيخ القراء واملقدم عليهم يف عصره 

  .1/166: تتمة جامع األصول 

 ابن مقلة
  .أبو علي ابن مقلة : انظر 

 ابن املنذر
 .أبو بكر ابن املنذر : انظر 

 ن وهب اب
 ه297مات سنة   . عبد اهللا بن وهب بن مسلم، القرشي، موالهم، أبو حممد، املصري، فقيه، ثقة، حافظ، عابد                

   .2/545) 3705: (التقريب  . سنة 72، عن 

 - أبو - 
 ميشأبو األحوص اجل

 يف والية احلجاج عوف بن مالك بن نضلة اجلُشمي، أبو األحوص، الكويف، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، قتل              
  .1/760) 5233: (تقريب التهذيب  .على العراق 

 ق املروزيأبو إسح
 .ق املروزي أبو إسح: انظر 

 رضي اهللا عنهأبو أُسيد 
  .2/357: التقريب .عبد اهللا، له حديث : أبو سيد بن ثابت األنصاري املدين، صحايب، قيل امسه 

 رضي اهللا عنهأبو أُمامة الباهلي 
: تقريـب التهـذيب     .ه86، صحايب مشهور، سكن الشام ومات هبا سـنة      ر ضي اهللا عنه   ن عجالن   صدي ب 

)1934 (1/437.   

 دأبو بكر ابن أيب داو
  ) .ه316 – 230(أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين احلنبلي، ابن اإلمام أيب داود 

، 2/772: تـذكرة احلفـاظ      .صابيح يف السنة، وغريها     املصاحف، وفضائل القرآن، ونظم القرآن، وامل     : له  
  . طبع وزارة األوقاف القطرية –، وله ترمجة ضافية يف مقدمة كتاب املصاحف 324: والفهرست 
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 أبو بكر البغدادي 
  اخلطيب البغدادي : انظر 

  أبو بكر ابن املنذر 
صر طلبا للحديث والفقه، وتلقى منـا       ، رحل إىل م   ) ه318 – 242(حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري       

ارتفع مقامه يف مكـة     .  صاحب الشافعي، وابن احلكم، واحلافظ بن حيىي الذهلي وغريهم           –لربيع بن سليمان    
  .3/782: تذكرة احلفاظ  .حىت صار شيخ احلرم املكي، وصنف ودرس وأفىت 

 أبو ثور 
: تذكرة احلافظ    ) .240:ت. (و ثور، صاحب الشافعي      أبو عبد اهللا، وأب    –إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي      

2/512.  

  رضي اهللا عنهأبو جحيفة 
.  أبو جحيفة، مـشهور بكنيتـه        –وهب أيضا   : وهب اخلري، وهب بن عبد اهللا السوائي، ويقال إن اسم أبيه            

، ـذيب    2/292) 7506: (التقريب    .ه74مات سنة   . صحايب معروف، وصحب عليا رضي اهللا عنهما        
  .11/164: التهذيب 

 أبو جعفر النحاس 
، مفسر، أديب، فقيـه،     )338: ت  (أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس، املرادي، العالمة، املصري، النحوي            

الناسخ واملنسوخ، شرح أبيات سيبويه، معاين القرآن، إتقان املقال يف علم الرجال            : حنوي، غرق يف النيل ، له       
  .1/252: م املؤلفني معج .وغريها .. 

 أبو اجلوزاء
: التقريـب     .ه83مات سـنة    . أوس بن عبداهللا الربعي، أبو اجلوزاء، بصري، يرسل كثريا، ثقة، من الثالثة             

)578 (1/112.   

 أبو حامت 
 .اين تالسجس: انظر 

 أبو الربيع 
  .2/397) 8126: (التقريب  .ة  من الثالث– مقبول –أبو الربيع املدين، مسع أبا هريرة رضي اهللا عنهما، 

 رضي اهللا عنهأبو رجاء 
، وأخذ عـن    صلى اهللا عليه وسلم   ، من املخضرمني، أسلم يف حياة النيب        رضي اهللا عنه  عمران بن متيم العطاردي     

  .) ه105 - ه.  ق 11(عمر وطائفة، وهو من ولد عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متـيم   
   .1/130: شذرات الذهب 
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 أبو زيد
سعيد بن أوس بن ثابت، من األنصار، كانت اللغات والنوادر يف الغريب أغلب عليه، ويرى رأي القدر، عمر                  

  .5/545: املعارف  .طويالً حىت قارب املائة 

 أبو صاحل
إلمام أمحد،  ، وثقة ارضي اهللا عنهمأبو صاحل بن السمان بن ذكوان، مسع أبا هريرة وعائشة وعددا من الصحابة 

   .1/89: تذكرة احلفاظ  ) .ه101: ت . (مسعت عن أيب صاحل ألف حديث : وقال األعمش 

 طلحة رضي اهللا عنهأبو  
 32: ت(زيد بن سهل بن األسود بن حزام بن عمرو، من النقباء، شهد العقبة وبدرا وأحدا، واملشاهد كلـها                   

  . :2/245ذيب األمساء واللغات   .) سنة70عن 

 بو العاليةأ
   .ه92 وقيل ه90رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي، ثقة كثري اإلرسال، من الثانية ، مات سنة 

  .1/366:  ، ونزهة الفضالء 1/302) 1958: (التقريب 

 أبو العباس ابن سريج
: األمساء واللغات   ذيب   .القاضي اإلمام أبو العباس عمر بن أمحد بن سريج البغدادي، ناشر مذهب الشافعي              

  .2/553:  ، ومعجم املؤلفني 14/201: ، سري أعالم النبالء 2/252

  التابعيأبو عبد الرمحن السلمي
   .ه70ثقة ، ثبت، مات بعد سنة . عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكويف املقري، مشهور بكنيته، وألبيه صحبة 

    .1/485) 3282: (التقريب سري أعالم النبالء، و

  الصويفو عبد الرمحن السلميأب
حممد بن احلسني بن موسى بن خالد السلمي النيسابوري، أحد أعالم الصوفية، وشيخهم يف عصره، قال الذهيب                 

كان ذا عناية تامة بأخبار الصوفية، صنف هلم سننا وتفسريا، وتارخيًا وغري ذلـك، ضـعفه                : يف تاريخ اإلسالم  
 ، ه412تويف سنة ) 2/571(والذهيب يف املغين يف الضعفاء ) 4/139(املناوي يف يف فيض القدير 

 أبو عبيد القاسم بن سالم
   .ه224القاسم بن سالم البغدادي، أبو عبيد، اإلمام املشهور، ثقة، فاضل، مصنف، مات سنة 

  .2/19) 5479: (التقريب 

 أبو عبيدة معمر
وارج وأهل األهـواء ، لـه كتـب يف الـصفات            معمر بن املثىن ، البصري، من كبار أئمة اللغة، يذكر يف اخل           

  .وقد قارب املائة) ه210: ت ( والغرائب، وأيام العرب ووقائعها ، وكان متهما بنشر مثالب العرب ، 
  .) :388 (2/260ذيب األمساء واللغات 
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 أبو عثمان املغريب 
   16/320: سري أعالم النبالء  .)ه373: ت(ريواين، نزيل نيسابور اإلمام القدوة، شيخ الصوفية، املغريب، الق

 أبو علي الفارسي
  .اإليضاح، واحلجة يف علل القراءات ، وغريمها: احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، كان متهما باالعتزال ، له 

   .7/275: تاريخ بغداد 

 أبو علي ابن مقلة
املقتدر العباسي مث غضب عليه،      أديب، شاعر، خطّاط، رائد، استوزره       – أبو علي    –حممد بن علي بن احلسني      

معجم املؤلفني   ).ه328 – 272(واستوزره القاهر باهللا مث انقلب عليه وقطع ميناه، مث لسانه، وسجنه حىت مات              
 :3/505.  

 أبو علي ابن أيب هريرة
له مسائل وإشارات كثرية يف املهذب والوسيط والروضة مـن          ) ه345: ت(اإلمام، شيخ الشافعية، البغدادي     

  .15/430: ، سري أعالم النبالء 2/261ذيب األمساء واللغات  .كتب الشافعية 

 أبو عمر الكندي 
  ) .ه320( اإلمام الكبري، قاضي القضاة، حممد بن يوسف بن يعقوب األزدي، موالهم البصري 

   .14/555: سري أعالم النبالء 

 أبو عمرو الداين
 .الداين : انظر 

 أبو عمرو ابن العالء
 عمرو ابن العالء بن عمار التميمي، املازين، البصري، مقرئ البصرة، أحد السبعة، مات وله أربع ومثـانون                  أبو

سنة، كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب، وكانت دفاتره ملء البيت مث تنسك فأحرقها،                 
  .1/237: شذرات الذهب  . ه154ولد مبكة ومات بالكوفة سنة 

  قالبةأبو
:  فاضل، كثري اإلرسال، قال العجلـي  اجلَرمي أبو قالبة، البصري، ثقة،– أو عامر –عبد اهللا بن زيد بن عمرو    

، ـذيب   ) 3344: (تقريب التهـذيب     . وقيل بعدها    ه104مات بالشام سنة    . فيه نصب يسري، من الثالثة      
  . ،  :5/224ذيب التهذيب 14/542) 3283: ( الكمال 

  رضي اهللا عنهابة األنصاري أبو لب
بشري بن عبد املنذر، أو رفاعة بن عبد املنذر، مكنى ببنت له كانت حتت زيد بن اخلطاب، تويف بعد قتل عثمان                     

   .325: املعارف  . أمجعني رضي اهللا عنهم

 أبو حممد اجلويين 
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جوين الواقعة بـني بـسطام        درس على والده يف    – والد إمام احلرمني     –حممد بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين        
ملأموم، الوسائل يف فـروق     اجلمع والفرق، منقذ اإلمام وا    : ، وله )ه438: ت( طلب العلم    ، وتنقل يف  ونيسابور
  .، عاملًا بافترائه صلى اهللا عليه وسلم قاصداومن آرائه تكفري من وضع حديثًا على رسول اهللا . املسائل

  .7/26:  العريب لربوكلمان ، تاريخ األدب65: اختصار علوم احلديث 

 رضي اهللا عنه )األنصاري(أبو مسعود البدري 
) 4663: (التقريـب    .عقبة بن عمر بن ثعلبة األنصاري، صحايب جليل، مات قبل األربعني، وقيـل بعـدها                

1/682.  

 اهلمداينرة سأبو مي
  .1/737) 5064: (قريب الت  .ه63مات سنة . عمرو بن شرحبيل اهلمداين، الكويف، ثقة، عابد، خمضرم 

 أبو هارون العبدي
   .ه134مات سنة . عمارة بن جوين، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذّبه، شيعي، من الرابعة 

 ) .4856: (التقريب 

 أبو وائل شقيق بن سلمة
  .مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة . شقيق بن سلمة األسدي، الكويف، ثقة، خمضرم 

  أبو حيىي احلماين
. أصله من خوارزم، ولقبه بشمني، ولد بعد العشرين ومائة، ومات سنة اثنتني ومائتني            : قال عنه الذهيب يف السري    

كـان داعيـة    : ليس بالقوي، وقال أبـو داود     : وكان من علماء احلديث، وثقه حيىي بن معني، وقال النسائي         
  .لإلرجاء

 أبو يوسف
ن حبيب بن سعد، تلميذ أيب حنيفة، كان من أصحاب احلديث مث غلـب عليـه                القاضي، يعقوب بن إبراهيم ب    

   .ه182مات سنة . الرأي، تفقه على ابن أيب ليلى، وويل القضاء للرشيد، ولقب بقاضي القضاة 
  .499:  ، املعارف 2/1020: تتمة جامع األصول 

 - حرف األلف - 
 إبراهيم اخلواص

: ت(أبو إسحاق، أحد الشيوخ الصوفية بسر من رأي، له كتب مـصنفة             إبراهيم بن أمحد بن إمساعيل اخلواص       
   .1/9معجم املؤلفني  ) .ه291

  
 

 إبراهيم بن سعد 
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أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، الزهري، القرشي، مسـع أبـاه، والزهـري                    
مـات  . بن املهاد، وشعبة، والليث، وغريهم      وهشام بن عروة، وحممد بن إسحاق، روى عنه يزيد بن عبد اهللا             

   .1/156: تتمة جامع األصول   .ه183ببغداد سنة 

 إبراهيم بن سعد
روى عنـه   . رضي اهللا عنهم   وأسامة بن زيد     رضي اهللا عنهما  ابن أيب وقاص الزهري، القرشي، املدين، مسع أباه         

  .1/156: امع األصول تتمة ج .أخرج الشيخان حديثه يف الطاعون . حبيب بن أيب ثابت 

عيخإبراهيم الن 
مات سنة  . إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي، أبو عمران، الكويف، الفقيه، ثقة، إال أنه يرسل كثريا                  

  .1/69) 270: (التقريب  . وهو ابن مخسني أو حنوها ه196

  رضي اهللا عنهأيب بن كعب 
 بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، األنصاري، اخلزرجـي، أبـو              أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد        

   .ه32، 19املنذر، سيد القراء، من فضالء الصحابة ، اختلف يف سنة موته كثريا ما بني سنة 
  .1/71) 283: (التقريب 

 بن أيب احلوارياأمحد 
 كان من شيوخ الصوفية، وصحب أبـا        أمحد بن عبد اهللا بن ميمون بن العباس بن احلارث التغليب، أبو احلسن،            

: ، ـذيب التهـذيب    2/110: ، شذرات الـذهب   4/212:  صفة الصفوة  .)ه230: ت  (راين  سليمان الدا 
1/49. 

 هإسحاق بن راهوي
قرين أمحد بـن    . ، املروزي، ثقة، حافظ، جمتهد      هإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، احلنظلي، أبو حممد، ابن راهوي         

، 1/78) 322: (التقريـب   . سنة 72 عن ه238مات سنة . أنه تغري قبل موته بيسري ذكر أبو داود    . حنبل  
   .2/840: ونزهة الفضالء 

 الضريرإمساعيل 
  .الكفاية يف التفسري : ، حمدث، حافظ، مقرئ، فقيه، له ) ه430 – 361(إمساعيل بن أمحد بن عمر 

  .3/1097: ، وتذكرة احلفاظ 1/358: معجم املؤلفني 

  األعمش
مات سـنة   . سليمان بن مهران الكاهلي، أبو حممد الكويف، ثقة، حافظ، عارف بالقراءات، ورع لكنه يدلس               

   .1/392) 2623: (التقريب   .ه147
  
 

 أمامة بنت أيب العاص رضي اهللا عنها



 -178-

صـلى   أمامة بنت أيب العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس رضي اهللا عنها، أمها زينب بنت رسول اهللا                
تزوجها علي بن أيب طالب بعد فاطمة، وهي بنت أختها، أمرته بذلك فاطمة، زوجها منه الزبري                .  اهللا عليه وسلم  

  .1/189: تتمة جامع األصول  . أمجعني رضي اهللا عنهم. العوام؛ ألن أباها أوصى هبا إليهابن 

 األوزاعي
   .ه157مات سنة . لفقيه، ثقة جليل، من السابعة عبد الرمحن بن عمرو ابن أيب عمرو األوزاعي، أبو عمرو ا

   .1/584) 3981: (التقريب 

 أيوب السختياين
أيوب ابن أيب متيمة كيسان السختياين، أبو بكر، البصري، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء والعبـاد، مـن                   

   .1/116) 606: (التقريب  . سنة 65 عن 131اخلامس، مات سنة 

  –حرف الباء  - 
 البزار 

احلافظ العالمة أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البصري، صاحب املسند الكبري، ثقة خيطئ، ويتكل على                  
  .2/654: تذكرة احلفاظ   .ه292حفظه، تويف بالرملة سنة 

 بشري بن أيب مسعود
  .ي ثقة تابع:  ابن عمرو األنصاري املدين، له رؤية، وقال العجلي )أيب مسعود(بشري بن عقبة 

  . ، :1/466ذيب التهذيب ) 172 ( ،  :724ذيب الكمال 1/132) 722: (التقريب 

 البغوي 
:  سنة، من أشهر كتبه    80 عن   ه516مات سنة   . احلافظ حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي           

   .4/52: تذكرة احلفاظ  .مصابيح السنة 

 بهز بن حكيم 
: التقريـب    .ه160مـات قبـل   .  معاوية القشريي، أبو عبد امللك، صدوق، من السادسة         هبز بن حكيم بن   

)774 (1/139.   

  - حرف الثاء - 
 ثعلب 

العالمة احملدث، شيخ العربية ، أبو العباس أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين، موالهم البغدادي، كان دينا صـاحلًا                   
   .2/666:  احلفاظ تذكرة  .ه291مات سنة . مشهورا باحلفظ 

  
 

 الثعليب 
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 ، من   ه427أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري أبو إسحاق، مفسر، مقرئ، واعظ، أديب، تويف سنة                
: معجم املـؤلفني     .الكشف والبيان عن تفسري القرآن، العرائس يف قصص األنبياء، ربيع املذكرين            : تصانفيه  

1/238.   

 - حرف اجليم - 
   رضي اهللا عنهدقجعفر الصا

. جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، اهلامشي، أبو عبد اهللا، الصادق، صدوق، فقيه، إمام                     
  .1/163: تقريب التهذيب   .)ه48: ت ( 

 اجلنيد 
ضبطه منهجـه   سيد الطائفة، ل  : أبو القاسم اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي اخلراز، إمام الصوفية، ويقال له              

  .2/228:  ، شذرات الذهب 2/235: صفة الصفوة   .) تقريباه279: ت . ( بالكتاب والسنة 

  اجلوعي
  ..القاسم بن عثمان: انظر

 اجلوهري 
: معجـم األدبـاء      . ه393: ت  . الـصحاح   : أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، من أشهر كتبه           

2/269.  

 أبو املعايلاجلويين إمام احلرمني 
عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين النيسابوري، الشافعي، األشعري، إمام                   

اية املطلب يف دراية املذهب، الربهان يف أصـول         : احلرمني، فقيه أصويل، متكلم، مفسر، أديب، من تصانيفه         
   .2/318: معجم املؤلفني  ) .ه478 – 419. ( الفقه، الشامل يف أصول الدين، وغريها 

  - حرف احلاء - 
 احلارث احملاسيب

التفكـر  :  صويف، متكلم، فقيه، حمدث، من كتبه    )ه243: ت  ( احلارث بن أسد احملاسيب البصري، أبو عبد اهللا         
  .واالعتبار، الرعاية يف األخالق والزهد، رسالة املسترشدين 

 احلاكم النيسابوري 
 بن حممد بن محدويه، الضيب، احلاكم، النيسابوري، أبو عبد اهللا، الشافعي، مسع على شـيوخ                حممد بن عبد اهللا   

املستدرك ، اإلكليل يف    : من تصانيفه    ) .ه405 – 321(يزيدون على ألفي شيخ، وقرأ القراءات على مجاعة         
   .3/454: معجم املؤلفني  .احلديث، تراجم الشيوخ، معرفة علوم احلديث ، وغريها 

  

 حبيب ابن أيب ثابت
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قيس بن دينار األسدي، أبو حيىي الكويف، ثقة، فقيه، جليل، كان كثري اإلرسال والتدليس، رأى ابن عباس وابن                  
: تتمة جامع األصول     ) .ه119: ت  (  ، مسع منه األعمش والثوري وعطاء بن أيب رباح ،            رضي اهللا عنهم  عمر  

  .183) 1087: ( ، التقريب 1/302

 عشيحذيفة املر
  .9/283: سري أعالم النبالء  .حذيفة بن قتادة املرعشي، أحد الصاحلني، صحب سفيان الثوري، وروى عنه 

 حسان بن عطية 
   .ه120حسان بن عطية احملاريب، موالهم، أبو بكر ، الدمشقي، ثقة، فقيه، عابد، من الرابعة، مات بعد سنة 

  .1/199) 1208: (التقريب 

 احلسن البصري 
 البصري، األنصاري، موالهم، ثقة، فيه، فاضل، مشهور، كان يرسل كـثريا            – يسار   – بن أيب احلسن     احلسن

 ،  1/202) 1231: (التقريب   . وقد قارب التسعني     ه110مات سنة   . هو رأس أهل الطبقة الثالثة      . ويدلس  
  .440: واملعارف 

 احلكم بن عتيبة 
: شـذرات الـذهب       .ه114حد األعالم الثقات، مات حنو سنة       احلكم بن عتيبة الكندي، الكويف، التابعي، أ      

  .464: ، واملعارف 1/117: ، تذكرة احلفاظ 1/151

 حكيم بن سعد
 ، ـذيب    ) :1467 (7/210ذيب الكمال    . حكيم بن سعد احلنفي أبو ِتحي، كويف، صدوق، من الثالثة           

   .1/236) 1488: ( ، التقريب 2/453: التهذيب 

 حبيب الزياتمحزة بن 
محزة بن حبيب بن عمار بن إمساعيل الزيات، أبو عمارة، الكويف، التيمي، موالهم، القارئ، صدوق، زاهد، رمبا                 

   ، أحد القراء السبعة، أدرك بعض الصحابة ه80، وكان مولده سنة ه158 أو ه156وهم، مات سنة 
  .529 :، واملعارف  ، :3/26ذيب التهذيب 1/241) 1253: (التقريب 

 محيد األعرج
محيد بن قيس األسدي، موالهم، املكي، األعرج، من الثقات املشهورين، مل يكن مبكة أقـرأ منـه، روى لـه                    

   .237: ، واملعارف  :1/170ذيب األمساء واللغات  .الشيخان وغريمها 
  
  
  
 

 - حرف اخلاء - 
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 أبو البقاء / خالد النابلسي
كان ثبتا، ثقـة، ذا     ) ه663 – 585(ح، احملدث، احلافظ، اإلمام،     خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفر        

   .4/1447: تذكرة احلفاظ  .إتقان 

 اخلطّايب 
، حمدث،  من ولد زيد بن اخلطاب      ) ه388 – 319(أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطّاب، البسيت، اخلطّايب          

سنن يف شرح كتاب أيب داود، وغريب احلديث        معامل ال : من تصانيفه   . ولد وتويف ببست    . لغوي، فقيه، أديب    
    .1/238: معجم املؤلفني  .، وشرح البخاري ، وغريها 

 اخلطيب البغدادي 
من أعلم النـاس  ) ه463 – 319(أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب، صاحب تاريخ بغداد، إمام وفقيه،          

: ، ونزهـة الفـضالء    1/164: ع األصـول  امتتمة ج  .والتواريخ والفقه، مع زهادة وورع    باحلديث والرجال   
3/1288.  

 خيثمة 
   .ه80خيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة اجلعفي، من كبار التابعني، وأحد الثقات األثبات، مات بعد سنة 

   .1/277:  ، والتقريب 1/353: تتمة جامع األصول 

 - حرف الدال - 
 الدارمي 

ام السمرقندي، أبو حممد، الدارمي، احلافظ، صاحب املسند، ثقـة،          عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهر        
   .2/885: ، ونزهة الفضالء ) 3445: (التقريب  . سنة 74 عن ه255مات سنة . فاضل، متقن 

 الداين
ويعـرف بالـداين،    ) ه444 – 371(عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي، موالهم، القرطيب             

املقنع يف القراءات، مصاحف األمصار، التيسري يف القراءات : صدر للقراءات يف األندلس، له     ت. وبابن الصرييف   
   .2/360: معجم املؤلفني  .السبع، وتبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ، وغريها 

  )الظاهري(داود 
 ك كان عقلـه     كان زاهدا متقلالً، قال ثعلب    ) ه270 – 202(داود بن علي بن خلف األصبهاين مث البغدادي         

  .2/495: ، ونزهة الفضالء  :1/182ذيب األمساء واللغات  .أكثر من علمه، وهوإمام أهل الظاهر 

  الدورقي

   .ه246مات سنة . أمحد بن إبراهيم بن كثري بن زيد الدورقي النكري البغدادي، ثقة، حافظ، من العاشرة 
   .1/29) 3(التقريب 

  - حرف الذال - 
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 ريذو النون املص
  ) .ه245: ت (الركن األكرب، الثقة يف الصنعة : ذو النون بن إبراهيم املصري، أبو الفيض، صويف، من كتبه 

   .3/1390:  ، ونزهة الفضالء 1/707: معجم املؤلفني 

  -  حرف الراء - 
 الرافعي

فقيـه  . و القاسـم    عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني الرافعي، القزويين، الشافعي، أب              
شرح احملرر ، فتح العزيز على كتاب الـوجيز         :  ، من تصانيفه     )ه623 – 555( أصويل حمدث، مؤرخ مفسر     

  .2/210: معجم املؤلفني  .للغزايل، شرح مسند الشافعي، وغريها 

 الربيع بن سليمان اجليزي
 ، لكنه كان قليل الرواية      حب الشافعي   أبو حممد الربيع بن سليمان بن داود بن األعرج، األزدي بالوالء، صا           

  .1/113: اموع  .عنه ، وكان ثقة 

 الربيع بن سليمان املرادي
، صـاحب الـشافعي،     ) ه270 –( ... الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي، موالهم، املصري، الفقيـه            

 يف املـذهب  – يل منه، إذا أطلق الربيع ما يف القوم أنفع: املؤذن، إمام، ثقة، صاحب حلقة مبصر، قال الشافعي      
   .1/294) 1899: (، التقريب 2/159: شذرات الذهب  . أريد هو –

 الرمادي 
 . ه265 سنة، ومـات سـنة       83احلافظ احلجة أبو بكر بن منصور بن سيار بن معارك، وثقة أبو حامت، عاش               

  .2/546تذكرة احلفاظ 

 الروياين
روضـة  :  فقيه، أصويل، من مؤلفاته      )ه505: ت  ( وياين الشافعي، أبو نصر     شريح بن عبد الكرمي بن أمحد الر      

  .1/813: معجم املؤلفني  .احلكام وزينة األحكام 

 الروياين
مـن  ) ه502 – 415(عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروياين، الطربي، الشافعي، فقيه، أصـويل               

  . ، الكايف، حلية املؤمن، وكلها يف الفقه الشافعي )فعيةمن أطول كتب الشا( حبر املذهب : تصانيفه 
   .2/332: معجم املؤلفني 

  
  
  

 - حرف الزاي - 
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 زبيد بن احلارث
 ه122مات سـنة    . أبو عبد اهللا الكرمي ابن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرمحن، الكويف، ثقة، ثبت ، عابد                  

  . ،  :3/310ذيب التهذيب  ،) :1957 (9/89ذيب الكمال 1/308: التقريب  .أو بعدها 

 الزجاج
معاين القرآن، كان مـن أهـل       : اإلمام يف العربية أبو إسحاق بن السري بن سهل البصري النحوي، صاحب             

  . :2/170ذيب األمساء واللغات   .ه311: ت . الفضل، حسن االعتقاد واملذهب 

 زرارة بن أويف
بو احلاجب، البصري، قاضبها، ثقة، عابد، من الثالثة، مات فجأة يف الـصالة  زرارة بن أويف العامري احلَرشي، أ   

  .1/310) 2014: (التقريب   .ه93سنة 

 ر زف
صاحب أيب حنيفة، كان يف أول أمره مـن         ) ه210 – 158( زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري اإلمام         

،  :1/197ذيب األمساء واللغـات      .ة، مأمون   زفر صاحب الرأي، ثق   : أصحاب احلديث، قال حيىي بن معني       
   .496: واملعارف 

 الزهري
حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بـن كـالب، القرشـي،                        

   .ه125مات حنو سنة. الزهري، أبو بكر، الفقيه احلافظ، متفق على جاللته وإتقانه، وهو من رؤوس الرابعة 
  .472: ، واملعارف 2/133) 6315: (التقريب 

 - حرف السني - 
  رضي اهللا عنهمسامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

هلدى أبو عمر أو أبو عبد اهللا ، املدين، األنصاري، أحد الفقهاء السبعة، ثبت، عابد، فاضل، كان يشبه بأبيه يف ا                   
  .10/145) 2149: ( الكمال، ذيب1/335) 2182: (التقريب .ه106والسمت ، مات آخر سنة 

 السجستاين أبو حامت
، أبو حـامت ، حنـوي،       ) ه255 – 172( سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد اجلشمي، السجستاين، البصري           

: معجم املـؤلفني     .إعراب القرآن ، وما يلحن فيه العامة ، والقراءات ، وغريها            : لغوي، عروضي، مقرئ، له     
1/803.  

 السقطي السري 
نة، هو خـال اجلنيـد      ، مات عن نيف وتسعني س     ) ه253(السري بن املغلس السقطي، أبو احلسن، البغدادي        

    .2/127: شذرات الذهب  .ذ معروف الكرخي وأستاذه، وتلمي

   عنهرضي اهللاسعد بن عبادة 
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مـات  . أحد األجـواد    سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة األنصاري، اخلزرجي، أحد النقباء، وسيد اخلزرج، و             
  .259:  ، واملعارف 1/344) 2250: (التقريب   .ه15بأرض الشام سنة 

 سعيد بن جبري 
سعيد بن جبري األسدي، موالهم ، الكويف، ثقة ، ثبت ، فقيه، من الثالثة، روى عن عائـشة وأيب موسـى ، و                       

: ، واملعـارف    1/349) 22885: (التقريـب   .  ومل يكمل اخلمسني   ه95غريمها، قتل بني يدي احلجاج سنة       
445.  

  اهللا عنهرضيسعيد بن زيد 

  . أو بعدها بقليل ه50سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبو األعور، أحد العشرة ، مات سنة 
  .145: ، واملعارف 1/353) 2321: (التقريب 

 سعيد بن املسيب
 صحابيان، ولد لسنتني خلتا من خالفـة عمـر،   أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب ، أبوه وجده      

: ـذيب األمسـاء واللغـات       .فقيه الفقهاء   :  ، رأى كبار الصحابة ، وكان يقال عنه          ه94 أو   93تويف سنة   
   .1/370: ، ونزهة الفضالء 437: ، واملعارف 1/219

 سفيان الثوري 
 مـن رؤوس    ، حجة د، إمام حافظ، فقيه، عاب  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا ، الكويف، ثقة،             

: ، ونزهـة الفـضالء    1/371) 2452: ( التقريب . سنة 64 وله   ه161السابعة، وكان رمبا دلس، مات سنة       
2/582.   

 السلمي 
 .أبو عبد الرمحن : انظر 

 سليم بن عتر
سري أعـالم    .ة  لعله كان قاضي مصر زمن خالفة معاوي      ) 75: ت  ( سليم بن عتر التجييب أبو سلمة، املصري        

  .4/131ج : النبالء 

 سليمان األمناطي
 .مل أجده 

 سليمان بن يسار
موىل أم سلمة رضي اهللا عنها، ثقة، فاضل،   : سليمان بن يسار اهلاليل املدين، موىل ميمونة رضي اهللا عنها ، وقيل             

   .1/393) 2627: (التقريب  .مات بعد املائة ، وقيل قبلها . أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة 
  

 السمعاين أبو سعد
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احلافظ العالمة ، تاج اإلسالم، أبو سعد، عبد الكرمي، ابن احلافظ تاج اإلسالم، معني الدين أيب بكر حممد ابـن                    
  .كان ثقة، صدوقًا ، دينا) ه562 – 506(العالمة اتهد أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار 

  .4/1318: تذكرة احلفاظ 

 سهل التستري
رك يف أنواع العلوم،    ، صويف، مشا  )ه283 – 203(سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى التستري، أبو حممد            

  .1/208:  معجم املؤلفني.عظ العارفني، وجوابات أهل اليقني، وغريها، وموارقائق احملبني: له من الكتب

   عنهرضي اهللاسهل بن سعد 

مشهور ،  . د ، األنصاري ، اخلزرجي، الساعدي، أبو العباس، له وألبيه صحبة            سهل بن سعد بن مالك بن خال      
  ، والسري، 9:ج/  البداية والنهاية. وقيل بعدها، وقد جاوز املائة ه88مات سنة 

 - حرف الشني - 
 شريح

 علـى    ومل يلقه، استقضاه عمر    صلى اهللا عليه وسلم   أبو أمية شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم، أدرك النيب            
  . :1/243ذيب األمساء واللغات  . سنة 120 عن )ه78: ت ( الكوفة، وبقي على قضائها ستني سنة، 

 الشعيب 
ما رأيت أفقـه  : عامر بن شراحيل الشعيب ، أبو عمرو ، ثقة، مشهور، فقيه، فاضل ، من الثالثة ، قال مكحول       

   .99:  ، و املعارف 1/461) 3103 (:التقريب  .مات بعد املائة وله حنو من الثمانني . منه 

 - حرف الصاد - 
 الصيدالين

فعي، فقيـه، أديـب،     مشس الدين، أبو عبد اهللا، حممد بن معن بن سلطان الصيدالين الشيباين، الدمشقي، الشا             
  .ه604: ت. شافعي، والتحرير يف وضع األقاريرالتنقيب على املهذب يف فروع الفقه ال: قارئ، من آثاره

  .3/729: لفني معجم املؤ

 الصيمري 
عبد الواحد بن احلسن بن حممد، أبو القاسم، منسوب إىل قرية عند البصرة، من كبار أئمة الـشافعية، كـان                    
حافظًا للمذهب، حسن التصانيف، تتلمذ على أيب حامد املروروذي وأيب الفياض، وتتلمـذ عليـه املـاوردي                 

   .2/78: اموع  .اإليضاح يف املذهب وغريه : صاحب احلاوي، له 
  
  

  -  حرف الضاد - 
 )عرزم(الضحاك بن عرزب 
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الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب أو عرزم، أبو عبد الرمحن أو أبو زرعة، الطرباين، ثقة، من الثالثة، مات سنة                    
  .1/443) 2982: (التقريب   .ه105

 الضحاك بن مزاحم
، قاسم، كان معلما، وأقام خبراسان    مر بن صعصعة، أبو ال    الضحاك بن مزاحم، من بين عبد مناف بن هالل بن عا          

   .457: املعارف   .ه102مات سنة 

  - حرف الطاء - 
 طاووس

ذكوان، وطاووس لقب له    : طاووس بن كيسان اليماين، أبو عبد الرمحن، احلمريي، موالهم، الفارسي، يقال له             
: ، ـذيب الكمـال      1/449) 3020 : (التقريـب  . وقيل بعـدها     ه106مات سنة   . ثقة، فقيه، فاضل    . 
  .1/465: ، ونزهة الفضالء 13/357) 2958(

 الطرباين 
، ثقة ، صدوق، واسع احلفظ، بـصري        ) ه360: ت  ( أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي           

: هـة الفـضالء     ، ونز 3/30: شذرات الذهب    .بالعلل والرجال، كثري التصانيف، له املعاجم الثالثة وغريها         
3/1155.   

 طلحة بن مصرف
 أو  ه112طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكويف ، ثقة، قارئ، فاضل، من اخلامسة ، مات سـنة                    

   . 529: ، واملعارف 1/452) 3045: (التقريب  .بعدها 

  - حرف العني - 
 عباد بن محزة

  .1/466) 3136: (التقريب  .لثالثة عباد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري األسدي، ثقة، من ا

 عبد الرمحن بن شبل
 .كان أحد نقباء األنصار    .عبد الرمحن بن شبل بن عمرو بن زيد بن جندة بن مالك األنصاري، يعد يف أهل املدينة                  

قريب، اقرأ ترمجته يف اإلصابة، والتهذيب، والت      . رضي اهللا عنهما   نزل الشام ، ومات يف إمارة معاوية بن أيب سفيان         
    .2/589: تتمة جامع األصول و

 عبد الرمحن بن يزيد
وهو أخو جممع بن يزيد، قيل إنه ولد على         ) ه98:ت(أبو حممد عبد الرمحن بن يزيد بن جارية األنصاري املدين،           

   .2/651: تتمة جامع األصول  .، وحديثه عند أهل املدينة صلى اهللا عليه وسلمعهد النيب 
 

 العبدري
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د بن عبد الرمحن بن حمرز العبدري، أبو احلسن، فقيه، أصويل، مسع من اخلطيب البغدادي وغريه، علي بن سعي
  .2/445: معجم املؤلفني  ) .ه493: ت. (يف املسائل، اخلالف : من تصانيفه 

 عبد اهللا ابن أيب اهلذيل
            ـذيب    1/543) 3690 : (التقريب .الشافعي أبو املغرية، ثقة، من الثانية، مات يف والية خالد القَسري ، 

  .6/62: التهذيب 

 عبد اهللا ابن اإلمام أمحد بن حنبل
، وله بضع ه290عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، أبو عبد الرمحن، ابن اإلمام، ثقة من الثانية عشرة ، مات سنة 

   .1/477) 3216: (التقريب  .وسبعون 

 عبد اهللا بن زيد بن عاصم 
 عاصم بن كعب املازين األنصاري، ابن عمارة ، وهو الذي قتل مسيلمة، وكان مسيلمة قد عبد اهللا بن زيد بن

 ، وإذا أطلق امسه يف املهذب أريد هو ه63قتل أخاه حبيب ابن زيد، وقطعه عضوا عضوا، قتل يوم احلرة سنة 
  .1/114: موع ا .ذان ال عبد اهللا ابن زيد بن عبد ربه الذي مل يذكر يف املهذب إال يف باب األ

 عبد اهللا بن املبارك
  .511: املعارف .مات يف عودته من الغزو) ه181 – 118(أبو عبد الرمحن املروزي، فاضل، حمدث، جماهد، 

  رضي اهللا عنهعبد اهللا بن مغفل 
   ه57عبد اهللا بن مغفل بن م، أبو عبد الرمحن املزين، صحايب، بايع حتت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة 

   .1/537) 3649: (التقريب 

 عبد امللك بن مروان
عبد امللك بن مروان ابن احلكم بن أيب العاص، األموي، أبو الوليد، املدين، مث الدمشقي، كان طالب علم قبـل                    

 سنني منازعا البن الزبري، من الرابعة، مات        9 سنة استقالالً، وقبلها     13اخلالفة، مث اشتغل هبا فتغري حاله، ملك        
  .1/620) 4227: (التقريب  . يف شوال وقد جاوز الستني 86ة سن

 عبدة ابن أيب لبابة
لوددت أن حظّي من أهل الزمـان  : أبو القاسم األسدي مث الغاضري، موالهم، الكويف، أحد األئمة، من أقواله      

مات حنو  .  بالدراهم     أم ال يسألونين عن شيء، وال أسأهلم ؛ إم يتكاثرون باملسائل كما يتكاثر أهل الدراهم              
   .1/629: ، وتقريب التهذيب 1/485: نزهة الفضالء   .ه127سنة 

  
 

  رضي اهللا عنهمابن الزبريعروة 
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عروة ابن الزبري ابن العوام بن خويلد األسدي، أبو عبد اهللا، املدين، ثقة، فقيه، مشهور، من الثالثة، مات سـنة                    
، ونزهـة   1/671) 4577: (التقريب    .رضي اهللا عنهم  ان   على الصحيح، ومولده يف أول خالفة عثم       ه94

  .1/414: الفضالء 

 عطاء ابن أيب رباح
عطاء ابن أيب رباح، اسم أبيه اسلم القرشي، موالهم، املكي، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثري اإلرسال، من الثالثة،                  

 ،  1/675) 4607: (لتقريـب   ا . على املشهور، وقيل إنه تغري بآخرة، ومل يكن ذلك منـه             ه114مات سنة   
  .1/470: ونزهة الفضالء 

  عنهرضي اهللاعقبة بن عامر اجلهين 

  .أبو محاد، صحايب مشهور، ويل إمرة مصر ملعاوية ثالث سنني، وكان فقيها فاضالً ، مات يف قرب الستني
  . ، :7/242ذيب التهذيب 1/681) 4657: (التقريب 

 عكرمة 
 ه107، أصله بربري، ثقة، ثبت ، عامل بالتفسري، مات سنة           رضي اهللا عنهم  بن عباس   عكرمة بن عبد اهللا، موىل ا     

   .1/464: ، ونزهة الفضالء 1/685) 4689: (التقريب  .وقيل بعدها 

 عكرمة ابن أيب جهل رضي اهللا عنه
 تعـاىل   أبو عثمان، عكرمة ابن أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية، كان من أشد الناس عداوة، مث هـداه اهللا                   

على صدقات هوازن عام حجة الوداع، له أثر عظيم يف قتال أهل            صلى اهللا عليه وسلم      فأسلم، استعمله النيب    
،  :1/339ذيب األمساء واللغـات      . سنة   62الردة، وقاد اجليش يف عهد الصديق، واستشهد رمحه اهللا عن           

  .1/95: ونزهة الفضالء 

 علقمة
و شبل، النخعي، الكويف، خال إبراهيم النخعي، ثقة، إمام، بارع، ثبت، صاحب            علقمة بن قيس بن عبد اهللا، أب      

  .1/330: ، ونزهة الفضالء 1/48تذكرة احلفاظ   .رضي اهللا عنهماعرب وورع، كان يشبه بابن مسعود 

 علي األزدي
: التقريـب    .علي بن حممد بن أيب سارة، ضعيف، من الـسابعة           : علي بن أيب سارة الشيباين البصري، ويقال        

)4751 (1/694.  

 عمرو بن مرة 
   .ه118: عمرو بن مرة بن عبد اهللا بن طارق اجلَملي، املرادي، أبو عبد اهللا الكويف األعمى، ثقة، عابد، ت 

  .1/745) 5128: (التقريب 

  
 عمرو بن شرحبيل
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  .أبو ميسرة : انظر

 عياض القاضي 
سبيت، املالكي، حافظ، علـم، ويل القـضاء، وصـنف          عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل، اليحصيب، ال        

: شذرات الذهب    ) .ه544 – 476(الشفاء، ومشارق األنوار يف غريب الصحيحني واملوطأ        : تصانيف منها   
   .3/1414:  ، ونزهة الفضالء 4/139

  - حرف الغني - 
 الغزايل

 – 450(، متكلم، فقيه، أصـويل      حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي، أبو حامد، حجة اإلسالم، حكيم           
   .3/671: معجم املؤلفني .افت الفالسفة، وإحياء علوم الدين، واملستصفى ، وغريها : ، له ) ه505

  - حرف الفاء - 
  الفراء

  . بطريق مكة ه207أبو زكريا حيىي بن زكريا، من رواة الغريب وأصحاب النحو والشعر، مات سنة 
   .545: املعارف 

 رضي اهللا عنهعبيد فضالة بن 
فضالة بن عبيد ابن نافذ بن قيس األنصاري األوسي، أول مشاهده أحد، نزل دمشق وويل قضاءها، ومات سنة                  

  .2/771: ، وتتمة جامع األصول 1/234: ، ونزهة الفضالء 2/10) 5412: (التقريب  . وقيل قبلها ه58

 فضيل بن عمروال
) 5447: (التقريـب     .ه110ويف، ثقة ، من السادسة ، مات سنة         فضيل بن عمرو الفُقيمي، أبو النصر، الك      

2/15.  

 فضيل بن عياض
فضيل بن عياض ابن مسعود التيمي، أبو علي، الزاهد املشهور، أصله من خراسان وسكن مكة، ثقـة، إمـام،                   

ملعارف  ، وا  2/660: ، ونزهة الفضالء    2/15) 5448: (التقريب    .ه187عابد، من الثامنة، مات حنو سنة       
 :511.   

  - حرف القاف - 
 القاسم

ما رأيت أفضل منه،    : القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء السبعة باملدينة، قال أيوب                
  . على الصحيح ه106من كبار الثالثة ، مات سنة 

 القاسم بن عثمان اجلُوعي
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ار الصوفية، صحب أبا سليمان الداراين، وروى عن سفيان         القاسم بن عثمان اجلُوعي الدمشقي، الزاهد، من كب       
: ، ونزهة الفـضالء     2/118: شذرات الذهب     .ه248صدوق، تويف سنة    : بن عينية ومجاعة، قال أبو حامت       

2/872.  

 القاسم بن سالم
 .أبو عبيد : انظر 

 القاضي أبو الطيب
له ) ه450 – 348(افعي، اإلمام اجلامع للفنون     طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر الطربي، من طربستان، الش           

   .، من أحسنها تعليقته يف املذهب، وله ارد يف املذهب وشرح فروع ابن احلداد وغريهامصنفات نفيسة
  .1/537: اموع 

 القاضي حسني
لتعليقـة  ا:  لـه  )ه462: ت ( حسني بن حممد بن أمحد، العالمة، شيخ الشافعية خبراسان، أبو علي املـروزي         

  .7/1410ط: سري أعالم النبالء  .الكربى، والفتاوى ، وغريمها، وكان يلقب حبرب األمة 

 قبيصة بن ذؤيب
قبيصة بن ذؤيب ابن حلحلة اخلزاعي، أبو سعيد املدين، نزيل دمشق، من أوالد الصحابة، وله رؤية، مات سنة                  

:  ، والتقريب    1/97: شذرات الذهب    .مة  كان من علماء األ   :  ، روى عن أيب بكر وعمر، قال الزهري          ه86
)5529 (2/26.  

 قتادة
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو اخلطاب البصري، أحفظ أهل البـصرة، عـامل باحلـديث والعربيـة                   

  .2/26) 5535: (، والتقريب 1/115: تذكرة احلفاظ  .واألنساب، وهو رأس الطبقة الرابعة 

 القشريي
: صويف، مفسر فقيه، أصويل، له      ) 465 – 376(كرمي بن هوازن بن عبد امللك النيسابوري        أبو القاسم عبد ال   

  .2/212: معجم املؤلفني  .الرسالة القشريية، الفضول يف األصول، لطائف اإلشارات وغريها 

 القفال
 فروع ابن احلداد يف     عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا الشافعي، املعروف بالقفال املروزي، أبو بكر، الفقيه، له شرح               

  .2/225: معجم املؤلفني  ) .ه417 – 327(الفقه 

 قيس بن حبتر
   .2/32) 5584: (التقريب  .قيس بن حبتر التميمي، نزيل اجلزيرة، ثقة، من الرابعة 

  

  - حرف الكاف - 
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 الكسائي
 حنوي، شـاعر، روى  مقرئ، جمود، لغوي، ) ه180: ت(علي بن محزة بن عبد اهللا األسدي الكويف، أبو احلسن           

كتاب القراءات، معاين القـرآن ، متـشابه        : احلديث عن الرؤاسي ومحزة الزيات، وقرا عليه خلق ببغداد، له           
  .2/436: معجم املؤلفني  .القرآن، وغريها 

  رضي اهللا عنهكعب بن مالك 
ة الذين خلّفوا، مات    كعب بن مالك ابن أيب كعب األنصاري السلمي، املدين، صحايب مشهور، وهو أحد الثالث             

   .1/187: ، ونزهة الفضالء 2/43) 5667: (التقريب  .يف خالفة علي رضي اهللا عنهما 

 - حرف الالم - 
 الليث بن سعد

الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفَهمي، أبو احلارث، املصري، ثقة، ثبت ، فقيه، إمام، مشهور، مات يف شعبان                   
   .2/626: ، ونزهة الفضالء  ، :8/2459ذيب التهذيب 2/48) 5702: (التقريب   .ه175سنة 

  -  حرف امليم - 
 املاوردي

: ، فقيه، أصويل، مفسر، أديب، سياسي، لـه         ) ه450 – 364( أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري         
  .احلاوي الكبري يف فروع الفقه الشافعي، وأدب الدنيا والدين، واألحكام السلطانية، وغريها 

  .2/499:  املؤلفني معجم

 جمالد
: ت(جمالد بن سعيد بن عمري بن بسطام الكويف اهلمداين، العالمة احملدث، لني احلديث، من صـغار التـابعني                   

  .537: ، واملعارف 6/284: سري أعالم النبالء  ) .144

 )أو جبري(جماهد بن جرب 
 عن  ه104 يف التفسري ويف العلم، مات حول         املخزومي، موالهم، املكي، ثقة، إمام     – أو جبري    –جماهد بن جرب    

   .1/418:  ، ونزهة الفضالء 2/159) 6501: (التقريب  . سنة 83

 حممد بن احلسن
 ، من خواص تالميذ أيب حنيفة مث        ه189 ، وتويف بالري سنة      ه135حممد بن احلسن الشيباين، ولد بواسط سنة        

  .2/695: ء  ، ونزهة الفضال500: املعارف  .أيب يوسف من بعده 

 ملروزي أبو إسحاقا
شرح خمتصر املـزين،    : إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزي الشافعي، فقيه من أصحاب املزين، له من الكتب               

  .1/9: معجم املؤلفني  ) .ه340: ت ( الفصول يف معرفة األصول وغريمها ، 

 املزين
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لـه يف   ) ه264 – 175(ب الشافعي، وحدث عنه     إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين املصري الشافعي، صح        
 ) .3831: (معجم املؤلفني  .اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، وكتاب الوثائق وغريها : الفقه الشافعي 

 مسروق
 ه62مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين، الوادعي، أبو عائشة، الكويف، ثقة، فقيه، عابد، خمضرم، مات سنة                 

  .1/332: ، ونزهة الفضالء 2/175) 6662: (ب التقري  .ه63أو 

 املسيب بن رافع
   .ه105املسيب بن رافع األسدي الكاهلي، أبو العالء، الكويف، األعمى، ثقة، من الرابعة، مات سنة 

  . ،  :10/153ذيب التهذيب 2/184) 6697: (التقريب 

 مطرف بن عبد اهللا بن الشخري
     خشي، أبو عبد اهللا، البصري، ثقة، عابد، فاضل، من الثانية، مـات              مطرف بن عبد اهللا بن الشري العامري احلَر

  .1/362: ، ونزهة الفضالء 2/188) 6728: (التقريب   .ه95سنة 

  رضي اهللا عنهمعاذ بن أنس 
  .معاذ بن أنس اجلهين األنصاري، صحايب، نزل مصر، وبقي هبا إىل خالفة عبد امللك 

  .2/191) 6747: (التقريب 

 معان بن رفاعة
) 6771: (التقريـب    .مات بعد اخلمـسني     . السالمي، الشامي، لني احلديث، كثري اإلرسال، من السابقني         

2/194.   

 معاوية بن قرة
 وهو ابـن  ه113معاوية بن قرة ابن إياس بن هالل، املزين، أبو هالل البصري، ثقة، عامل، من الثالثة، مات سنة        

  .1/482: ، ونزهة الفضالء 2/197) 6893 : (التقريب . سنة 76

  اهللا عنهرضيمعقل بن يسار 

معقل بن يسار املزين، صحايب، ممن بايع حتت الشجرة، أبو علي، وهو الذي ينسب إليه ر معقل يف البـصرة،                    
  ،  :10/235ذيب التهذيب 1/201) 6824: (التقريب  .مات بعد الستني 

 مكحول الشامي
  .أبو عبد اهللا ، ثقة، فقيه، كثري اإلرسال، مشهور، من اخلامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة مكحول الشامي، 

  .452: ، واملعارف 2/211) 6899: (التقريب 

 منصور بن زاذان
  . على الصحيح ه129منصور بن زاذان، أبو املغرية الثقفي، ثقة، ثبت، عابد، من السادسة، مات سنة 

   .1/141: تذكرة احلفاظ ، و2/214) 6923: (التقريب 
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 - حرف النون - 
 ع ناف

  . أو بعد ذلك ه117أبو عبد اهللا املدين، موىل ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة 
  .460: ، واملعارف 1/472: نزهة الفضالء 

 القارئ.. نافع 
، أصله من أصبهان، وقد ينسب جلده، صدوق،        نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم القارئ، املدين، موىل بين ليث           

  .528: ، واملعارف 2/238) 7103: (التقريب  .ه169ثبت يف القراءة، من كبار السابعة، مات سنة 

 نصر املقدسي
 – 407(أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود املقدسي، النابلسي، الدمـشقي، الـشافعي                  

احلجة علـى   : افظ، اجتمع الغزايل معه، واستفاد منه، وتفقه به مجاعة، من تصانيفه            ، فقيه، حمدث، ح   ) ه490
  .تارك احملجة، االنتخاب الدمشقي، والتهذيب ، وكالمها يف الفقه الشافعي 

   .3/344: ، ونزهة الفضالء 4/21: معجم املؤلفني 

 - حرف اهلاء - 
 هشام بن إمساعيل

العطّار، أبو عبد امللك، الدمشقي، ثقة، فقيه، عابد، من العاشرة ، مات            هشام بن إمساعيل ابن حيىي بن سليمان        
  .2/39:  ، شذرات الذهب 2/265) 7311: (التقريب   .ه216سنة 

 هشام بن حسان
احلافظ، حمدث البصرة، صاحب احلسن وابن سريين، وثقة ابن         ) بالقاف( هشام بن حسان األزدي، القردوسي      

   .1/219: شذرات الذهب   .ه147: ت . هم حيىي عيينة وغريه، وضعفه قوم من

 - حرف الواو - 
 الواحدي

مفسر، ) ه468 –( ... أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، أبو احلسن               
، البسيط يف التفسري ، أسباب نزول القرآن، شرح ديوان املتـنيب          : من تصانيفه   . حنوي، لغوي، وفقيه، شاعر     

  .2/400) 9173: (معجم املؤلفني  .وغريها 

 وهب بن منبه
وهب بن منبه ابن كامل اليماين احلافظ، أبو عبد اهللا األبناوي، الصنعاين، روى عن عدد من الصحابة، تـابعي،                   

  ) .ه114 – 34(طال عمره حىت عاش إىل نيف وثالثني ومائة، ثقة، واسع العلم 
   .1/440: ، ونزهة الفضالء 2/293) 7512: (ب ، والتقري1/100تذكرة احلفاظ 

  - حرف الياء - 
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 حيىي بن وثاب
   .ه103حيىي بن وثاب األسدي، موالهم، الكويف، املقرئ، ثقة، عابد، من الرابعة، مات سنة 

   .1/401: ، ونزهة الفضالء  ، :11/294ذيب التهذيب 2/317: التقريب 

 يزيد الرقاشي
  .بو املعتمر، املصري، نزيل احلرية، ثقة، من السادسة يزيد بن طهمان الرقاشي، أ

   .2/326) 77639: (التقريب 
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  فهرس األشعار
  

 الصفحة تالبي رقم
  رجام إىل الفىت نن فوم ةن راحم ومن جسعجبت م1

    ريل إذا يسة الليم ظليف  اتهطفن خؤموت ال يوامل  
  والًره مذلان بأسع الزمقط اعةًم املذلة سذق طعن مل يم2
  ايلكان العكالسيل حرب للم ايلتعىت املرب للفم حالعل3
  ونارون هلم سرد يصوموآخ ونام ورد يقومن هلذيلوال ال4

    وء ال تطيعوناوم سكم قألن  لدككت أرضكُم من حتتكم سحرا  
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  مراجع التحقيق
م 1986/ 1 ط–فهد بن عبد الـرمحن الرومـي   . اهات التفسري يف القرن الرابع عشر، د اجت - 1

  .الرياض 
، رئاسة احملاكم الـشرعية والـشؤون       3 ط –فؤاد عبد املنعم    . اإلمجاع البن املنذر، حتقيق د     - 2

 .م 1991الدينية بدولة قطر 
م ،  2/1990، ط حممود النقراشي الـسيد   . د: أخالق محلة القرآن لآلجري، دراسة وحتقيق        - 3

 .الرياض 
 .م 1985دار الكتب العلمية، بريوت، . أخالق العلماء لآلجري  - 4
 .م 1983أدب الدنيا والدين، للماوردي، دار الفرجاين، طرابلس، ليبيا،  - 5
 .م 1/1988األذكار للنووي، حتقيق أمحد عبد اهللا باجور، دار الريان للتراث ، ط - 6
، وزراة  3حممـد جنيـب سـراج، ط      : ذر، حتقيق   اإلشراف على مذاهب أهل العلم البن املن       - 7

 .م 1993األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 
 .م 1992مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، ط - 8
، دار التراث   3الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري، تأليف أمحد شاكر، ط            - 9

 .بالقاهرة 
 .م 1/1992إمساعيل سامل عبد العال، مكتبة الزهراء بالقاهرة، ط. حث الفقهي، دالب -10
بداية اتهد واية املقتصد البن رشد القرطيب، حتقيق حازم القاضـي، مكتبـة نـزار                -11

 .م 1995مصطفى الباز، مكة املكرمة، 
اهيم، بكاء الصحابة والتابعني واخلوف من اهللا عز وجل، مجع وتأليف أم عمرو بنت إبر              -12

 .م 1993مكتبة احلرمني للعلوم النافعة، القاهرة، : ط
 اهليئة املصرية العامة للكتاب : تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، مترجم، ط  -13
 : التبيان يف آداب محلة القرآن  -14
  .دار األوزاعي، بريوت، بغري حتقيق : ط  -
  .دار اهلجرة، بريوت، بغري حتقيق : ط  -
  .قيق حممد حممود احلجار دار الصابوين، حت: ط -
وهو أفضلها،  ( م  1995مكتبة ابن عباس باملنصورة، حتقيق أيب عبد اهللا أمحد أبو العينني،            : ط   -

  ) . ومل يضبط النص، ومل يفهرس- حلد الغلو -لكنه مل يعن إال بالتخريج 
 .م ، بريوت 1986مؤسسة التقومي اإلسالمي، حتقيق حميي الدين الشامي ، : ط  -
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 .دار الكتب العلمية، بريوت : حلفاظ للذهيب، طتذكرة ا -15
وزارة : م ط 1995زهري عثمان نـور،     . د: التحبري يف علم التفسري للسيوطي، حتقيق        -16

 .األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر 
دار الفكر، مصورة من طبعة دار الكتب       : ط) اجلامع ألحكام القرآن  ( تفسري القرطيب،    -17

 .املصرية 
 . شرح موطأ مالك للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ تنوير احلوالك -18
إدارة الطباعـة   : ذيب األمساء واللغات للنووي، دار الكتب العلمية، مصورة عـن ط           -19

 .املنربية، بدون تاريخ 
الشيخ عبـد القـادر     :  حتقيق   – البن األثري    - جامع األصول يف أحاديث الرسول       -20

 .م 1983 ، بريوت، ، دار الفكر2األرناؤو، ط
 .م 1987صابر طعيمة، مكتبة املعارف بالرياض، . دراسات يف الفرق، د -21
دار الكتب العلمية،   : نعيم زرزور، ط  :  ، مجعه وضبطه     رضي اهللا عنه  ديوان اإلمام علي     -22

 .بريوت، بدون تاريخ 
 .م 2/1993رهبان الليل، سيد ين حسني العفاين، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ط -23
رضوان حممد رضوان، دار الكتاب العريب، بـريوت،        : الصاحلني للنووي، تعليق    رياض   -24

 .م 1/1973ط
 . مؤسسة الرسالة ه7/1410سري أعالم النبالء للذهيب ، ط -25
 .شذرات الذهب البن العماد، دار الكتب العلمية، بريوت  -26
 .م، املكتب اإلسالمي 3/1988صحيح اجلامع الصغري وزيادته، لأللباين، ط -27
 .م 1994لصفوة، البن اجلوزي، دار ابن خلدون باإلسكندرية، صفة ا -28
 دار الرشيد، حلب : ق حسن خان، ط عون الباري، شرح صحيح البخاري، صدي -29
 .م  1983 ، حممد رضا، دار الكتب العلمية ، رضي اهللا عنهالفاروق عمر بن اخلطاب  -30
وة احلـق، مكـة     شعبان حممد إمساعيل، سلسلة دع    . أحكامها ومصادرها، د  : القراءات   -31

 .املكرمة 
دار إحياء الكتاب   : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح القاضي، ط          -32

 .العريب، القاهرة 
حمب الدين عبـد الـسبحان      . د: كتبا املصاحف أليب بكر السجستاين، دارسة وحتقيق         -33

 .م 1995وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، : واعظ، ط
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 .خنجر يف ظهر اإلسالم:  اإلسالمياليسار •
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