
لقرآن: كتاب  ا آداب محلة  تبيان يف  ل   ا
لنووى بن شرف ا ا  ليف االمام أيب زكري  تأ

  الباب االول يف أطراف من فضيلة تالوة القرآن ومحلته

قال اهللا عز وجل إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون جتارة لن تبور 
وروينا عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال ) ٣٠(فضله إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 

  خريكم من تعلم القرآن وعلمه : رسول اهللا ص

رواه أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري يف صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن وعن عائشة 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام : ه وسلم رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا علي

الربرة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري وأبو احلسني مسلم بن مسلم 
  القشريي

  النيسابوري يف صحيحهما

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن : * وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها طيب حلو

ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة 
  طعمها مرليس هلا ريح و

قال إن اهللا تعاىل : رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يرفع هبذا الكالم أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول صلى 

  يقول: اهللا عليه وسلم 

  أيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه رواه مسلماقرؤوا القرآن فإنه ي
رجل آتاه اهللا  - ١قال ال حسد إال يف إثنتني : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه  - ٢القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار 
رجل  - ١سلم وروينا أيضا من رواية عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه بلفظ ال حسد إال يف اثنتني البخاري وم

ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها وعن عبد اهللا بن  - ٢آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق 
رفا من كتاب اهللا تعاىل فله حسنة من قرأ ح: مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول أمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف

رواه أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن 
وذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي من شغله القرآن (قال يقول سبحانه وتعاىل : النيب صلى اهللا عليه وسلم 



السائلني وفضل كالم اهللا سبحانه وتعاىل عن سائر الكالم كفضل اهللا تعاىل على خلقه رواه الترمذي وقال حديث 
  .حسن غريب

  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد اهللا بن إن الذي ليس يف جوفه شئ من القرآن كالبيت اخل

  قال: عمرو بن العاص رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها رواه أبو داود 
ح وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحي

قال من قرأ القرآن وعمل مبا فيه ألبس اهللا والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس يف : عليه وسلم 
هللا بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل هبذا رواه أبو داود وروى الدارمي بإسناده أن عن عبد اهللا بن مسعود رضي ا

قال اقرؤوا القرآن فإن اهللا تعاىل ال يعذب قلبا وعي القرآن وإن هذا القرآن : عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  مأدبة اهللا فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر

رآن ألن وعن احلميدي اجلمايل قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن فقال يقرأ الق
  قال خريكم من تعلم القرآن وعلمه: النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الباب الثاين يف ترجيح القراءة والقارئ على غريمها

يؤم القوم أقرؤهم : قال: ثبت عن ابن مسعود األنصاري البدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  لكتاب اهللا تعاىل رواه مسلم 

ي اهللا عنهما قال كان القراء أصحاب جملس عمر رضي اهللا عنه ومشاورته كهوال وشبابا رواه وعن ابن عباس رض
البخاري يف صحيحه وسيأيت يف الباب بعد هذا أحاديث تدخل يف هذا الباب واعلم أن املذهب الصحيح املختار 

ا من األذكار وقد تظاهرت الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغريمه
  األدلة على ذلك واهللا أعلم

  الباب الثالث يف إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم

ذلك ومن يعظم حرمات اهللا (وقال اهللا تعاىل ) ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب(قال اهللا عز وجل 
والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنا (من املؤمنني وقال تعاىل  واخفض جناحك ملن اتبعك(فهو خري له عند ربه وقال تعاىل 

  ت بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإمثا مبينا 

ويف الباب حديث أيب مسعود األنصاري وحديث ابن عباس املتقدمان يف الباب الثاين وعن أيب موسى األشعري 
من إجالل اهللا تعاىل إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل  إن: رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه وإكرام ذي السلطان املقسط رواه أبو داود وهو حديث حسن وعن عائشة رضي 
  اهللا عنها قالت



مسنده قال احلاكم  أن ننزل الناس منازهلم رواه أبو داود يف سننه والبزار يف: أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أبو عبد اهللا

كان جيمع بني الرجلني من : يف علوم احلديث هو حديث صحيح وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب ص
قتلى أحد مث يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد رواه البخاري وعن أيب هريرة رضي 

ن اهللا عز وجل قال من آذى يل وليا فقد آذنته باحلرب رواه البخاري وثبت يف الصحيحني إ: اهللا عنه عن النيب ص
أنه قال من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا تعاىل فال يطلبنكم اهللا بشئ من ذمته وعن : عنه صلى اهللا عليه وسلم 

أولياء اهللا فليس هللا ويل قال اإلمام اإلمامني اجلليلني أيب حنيفة والشافعي رضي اهللا عنهما قاال إن مل يكن العلماء 
احلافظ أبو القاسم بن عساكر رمحه اهللا اعلم يا أخي وفقنا اهللا وإياك ملرضاته وجعلنا ممن يغشاه ويتقيه حق تقاته أن 

  حلوم العلماء مسمومة وعادة اهللا يف هتك أستار

اىل قبل موته مبوت القلب فليحذر الذين منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه يف العلماء بالثلب ابتاله اهللا تع
  خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

  الباب الرابع يف آداب معلم القرآن ومتعلمه

قال هذا الباب مع البابني بعده مقصود الكتاب وهو طويل منتشر جدا فإين أشري إىل مقاصده خمتصرة يف فصول 
أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا اهللا تعاىل ] فضل [ تعاىل ليسهل حفظه وضبطه إن شاء اهللا 

قال اهللا تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي 
ال بالنيات وإمنا لكل إمرئ ما نوى إمنا األعم: امللة املستقيمة ويف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وهذا احلديث من أصول اإلسالم 

وروينا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال إمنا يعطى الرجل على قدر نيته وعن غريه إمنا يعطى الناس على قدر 
القصد وهو أن نياهتم وروينا عن األستاذ أيب القاسم القشريي رمحه اهللا تعاىل قال اإلخالص إفراد احلق يف الطاعة ب

يريد بطاعته التقرب اىل اهللا تعاىل دون شئ آخر من تصنع ملخلوق أو اكتساب حممدة عند الناس أو حمبة أو مدح 
  من اخللق أو معىن من املعاين سوى التقرب إىل اهللا تعاىل قال ويصح أن يقال

ىل اإلخالص استواء أفعال العبد يف اإلخالص تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقني وعن حذيفة املرعشي رمحه اهللا تعا
استواء املدح والذم من العامة  - ١الظاهر والباطن وعن ذي النون رمحه اهللا تعاىل قال ثالث من عالمات اإلخالص 

واقتضاء ثواب األعمال يف اآلخرة وعن الفضيل بن عياض رضي اهللا  - ٣ونسيان رؤية العمل يف األعمال  - ٢
الناس رياء والعمل ألجل الناس شرك واإلخالص أن يعافيك اهللا منهما وعن سهل عنه قال ترك العمل ألجل 

  التستري رمحه اهللا تعاىل قال نظر األكياس يف تفسري اإلخالص فلم جيدوا غري هذا أن تكون

حركته وسكونه يف سره وعالنيته هللا تعاىل وحده ال ميازجه شئ ال نفس وال هوى وال دنيا وعن السري رضي اهللا 
ه قال ال تعمل للناس شيئا وال تترك هلم شيئا وال تغط هلم شيئا وال تكشف هلم شيئا وعن القشريي قال أفضل عن

الصدق استواء الصدق والعالنية وعن احلارث احملاسيب رمحه اهللا تعاىل قال الصادق هو الذي ال يبايل ولو خرج عن 
  كل قدر له يف قلوب



الع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله وال يكره إطالع الناس على اخلالئق من أجل صالح قلبه وال حيب إط
السئ من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه حيب الزيادة عندهم وليس هذا من أخالق الصديقني وعن غريه إذا 

يف هذا طلبت اهللا تعاىل بالصدق أعطاك اهللا مرآة تبصر فيها كل شئ من عجائب الدنيا واآلخرة وأقاويل السلف 
كثرية أشرنا إىل هذه األحرف منها تنبيها على املطلوب وقد ذكرت مجال من عن ذلك مع شرحها يف أول شرح 

  املهذب

  وضممت إليها من آداب العامل واملتعلم والفقيه واملتفقه ما ال يستغين عنه طالب العلم واهللا أعلم

  نياوينبغي أن ال يقصد به توصال إىل غرض من أغراض الد] فصل [ 

وال * من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو حنو ذلك 
يشوب املقرئ إقراءه بطمع يف رفق حيصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق ماال أو خدمة وإن قل ولو 

من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه (ها إليه قال تعاىل كان على صورة اهلدية اليت لوال قراءته عليه ملا أهدا
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها (وقال تعاىل ) ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب

تعلم علما من : اآلية وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ما نشاء ملن نريد
يبتغي به وجه اهللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به غرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد 

صحيح ومثله أحاديث كثرية وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  قال : وسلم 

ء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار رواه من طلب العلم ليماري به السفها
  الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله النار

  
  إخالص املعلم له

  وليحذر كل احلذر من قصده التكثر بكثرة املشتغلني عليه] فصل [ 

ن ينتفع به وهذه مصيبة يبتلى هبا بعض املعلمني واملختلفني إليه وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غريه مم
اجلاهلني وهي داللة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته بل هي حجة فاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه 
د اهللا تعاىل الكرمي فإنه لو أراد اهللا بتعليمه ملا كره ذلك بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت وقد قص

  بقراءته على غريي زيادة علم فال عتب عليه 

  وقد روينا يف مسند اإلمام اجملمع على حفظه وإمامته أيب حممد
الدارمي رمحة اهللا عليه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال يا محلة القرآن أو قال يا محلة العلم اعملوا به 

كون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم خيالف عملهم علمهم فإمنا العلم من عمل مبا علم ووافق علمه عمله وسي
وختالف سريرهتم عالنيتهم جيلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حىت أن الرجل ليغضب على جليسه أن جيلس إىل غريه 



قال  ويدعه أولئك ال تصعد أعماهلم يف جمالسهم تلك إىل اهللا تعاىل وقد صح عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه أنه
  وددت أن اخللق تعلموا هذا العلم يعين علمه وكتبه أن ال ينسب إيل حرف منه

  مكارم االخالق

  وينبغي للمعلم أن يتخلق باحملاسن اليت ورد الشرع هبا] فصل [ 

هلها واخلصال احلميدة والشيم املرضية اليت أرشده اهللا إليها من الزهادة يف الدنيا والتقلل منها وعدم املباالة هبا وبأ
والسخاء واجلود ومكارم األخالق وطالقة الوجه من غري خروج إىل حد اخلالعة واحللم والصرب والتنزه عن دنئ 

املكاسب ومالزمة الورع واخلشوع والسكينة والوقار والتواضع واخلضوع واجتناب الضحك واإلكثار من املزاح 
والشعور اليت ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب ومالزمة الوظائف الشرعية كالتنظيف وتقليم بإزالة األوساخ 

  وتقليم الظفر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة واملالبس املكروهة 

وليحذر كل احلذر من احلسد والرياء والعجب واحتقار غريه وإن كان دونه وينبغي أن يستعمل األحاديث الواردة 
وات وأن يراقب اهللا تعاىل يف سره وعالنيته وحيافظ على ذلك وأن يف التسبيح والتهليل وحنومها من األذكار والدع

  يكون تعويله يف مجيع أموره على اهللا تعاىل
  

  االحسان للمتعلم

  وينبغي له أن يرفق مبن يقرأ عليه] فصل [ 

 وأن يرحب به وحيسن إليه حبسب حاله فقد روينا عن أيب هرون العبدي قال كنا نأيت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا
قال إن الناس لكم تبع : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عنه فيقول

وإن رجاال يأتونكم من أقطار األرض يتفقهون يف الدين فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريا رواه الترمذي وابن ماجه 
  داء رضي اهللا عنه وغريمها وروينا حنوه يف مسند الدارمي عن أيب الدر

  إخالص النصيحة له

  وينبغي أن يبذل هلم النصيحة] فصل [ 

قال الدين النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم رواه مسلم : فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مساعدته على طلبه مبا أمكن ومن النصيحة هللا تعاىل ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إىل مصلحته والرفق به و

وينبغي أن يذكره فضيلة * وتأليف قلب الطالب وأن يكون مسحا بتعليمه يف رفق متلطفا به وحمرضا له على التعلم 
  ذلك ليكون سببا يف نشاطه وزيادة يف رغبته ويزهده يف الدنيا ويصرفه عن الركون إليها واالغترار هبا 



ئر العلوم الشرعية وهو طريق العارفني وعباد اهللا الصاحلني وأن ذلك رتبة ويذكره فضيلة االشتغال بالقرآن وسا
وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتين مبصاحله كاعتنائه مبصاحل ولده ومصاحل نفسه * األنبياء عليهم الصالة والسالم 

دبه يف بعض األحيان فإن وجيري املتعلم جمرى ولده يف الشفقة عليه والصرب على جفائه وسوء أدبه ويعذره يف قلة أ
وينبغي أن حيب له ما حيب لنفسه من اخلري وأن يكره له ما * اإلنسان معرض للنقائص ال سيما إن كان صغري السن 

أنه قال ال يؤمن : يكره لنفسه من النقص مطلقا فقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه وع

الناس حىت جيلس إيل لو استطعت أن ال يقع الذباب على وجهه لفعلت ويف رواية إن الذباب ليقع عليه فيؤذيين 
  وينبغي أن ال يتعاظم على املتعلمني بل يلني هلم ويتواضع معهم

كثرية معروفة فكيف هبؤالء الذين هم مبنزلة أوالده مع ما هم عليه من  فقد جاء يف التواضع آلحاد الناس أشياء
أنه : االشتغال بالقرآن مع ما هلم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه وقد جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أن يضع التراب على قال لينوا ملن تعلمون وملن تتعلمون منه وعن أيب أيوب السختياين رمحه اهللا قال ينبغي للعامل
  رأسه تواضعا هللا عز وجل

  تأليف املتعلم

  وينبغي أن يؤدب املتعلم على التدريج باآلداب السنية] فصل [ 

والشيم املرضية ورياضة نفسه بالدقائق اخلفية ويعوده الصيانة يف مجيع أموره الباطنة واجللية وحيرضه بأقواله وأفعاله 
حسن النيات ومراقبة اهللا تعاىل يف مجيع اللحظات ويعرفه أن لذلك تتفتح عليه املتكررات على اإلخالص والصدق و

أنوار املعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع احلكم واللطائف ويبارك له يف علمه وحاله ويوفق يف أفعاله 
  وأقواله

  حكم التعليم 

  تعليم املتعلمني فرض كفاية] فصل [ 

  فإن مل يكن من يصلح إال 

حد تعني وإن كان هناك مجاعة حيصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أمثوا وإن قام به بعضهم سقط احلرج عن وا
  الباقني وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهني أنه ال يأمث لكن يكره له ذلك إن مل يكن عذر

  إخالص املعلم

  يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم] فصل [ 

  ك على مصاحل نفسه الدنيوية اليت ليست بضرورية مؤثرا ذل



وأن يفرغ قلبه يف حال جلوسه إلقرائهم من من األسباب الشاغلة كلها وهي كثرية معروفة وأن يكون حريصا على 
تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فال يكثر على من ال حيتمل اإلكثار وال يقصر ملن حيتمل الزيادة 

عادة حمفوظاهتم ويثين على من ظهرت جنابته ما مل خيش عليه فتنة بإعجاب أو غريه ومن قصر عنفه تعنيفا ويأخذهم بإ
لظيفا يف ما مل خيش عليه تنفريه وال حيسد أحدا منه لرباعة تظهر منه وال يستكثر فيه ما أنعم اهللا به عليه فإن احلسد 

زلة الولد ويعود من فضيلته إىل معلمه يف اآلخرة الثواب لألجانب حرام شديد التحرمي فكيف للمتعلم الذي هو مبن
  اجلزيل ويف الدنيا الثناء اجلميل واهللا املوفق

  ويقدم يف تعليمهم إذا ازدمحوا األول فاألول] فصل [ 

فإن رضي األول بتقدمي غريه قدمه وينبغي أن يظهر هلم البشر وطالقة الوجه ويتفقد أحواهلم ويسأل عمن غاب 
  منهم

  
قال العلماء رضي اهللا عنهم وال ميتنع من تعليم أحد لكونه غري صحيح النية فقد قال سفيان وغريه طلبهم ] ل فص[ 

  للعلم نية وقالوا طلبنا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون إال هللا معناه كانت غايته أن صار هللا تعاىل 

  أدب املعلم

  ومن آدابه املتأكدة] فصل [ 

يه يف حال اإلقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرمها من غري حاجة ويقعد على طهارة وما يعتىن به أن يصون يد
مستقبل القبلة وجيلس بوقار وتكون ثيابه بيضا نظيفة وإذا وصل إىل موضع جلوسه صلى ركعتني قبل اجللوس سواء 

يصلي ركعتني وجيلس  كان املوضع مسجدا أو غريه فإن كان مسجدا كان آكد فيه فإنه يكره اجللوس فيه قبل أن
متربعا إن شاء أو غري متربع روى أبو بكر بن أيب داود السجستاين بإسناده عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

  كان يقرئ الناس يف املسجد جاثيا على ركبتيه

  ومن آدابه املتأكدة] فصل [ 

منه ليتعلم منه فيه وإن كان املتعلم خليفة وما يعتىن حبفظه أن ال يذل العلم فيذهب إىل مكان ينسب إىل من يتعلم 
  فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي اهللا عنهم وحكاياهتم يف هذا كثرية مشهورة

  وينبغي أن يكون جملسه واسعا] فصل [ 

  :ليتمكن جلساؤه فيه ففي احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  داود يف سنته يف أوائل كتاب اآلداب بإسناد صحيح من خري اجملالس أوسعها رواه أبو 

  رواية أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف آداب املتعلم



  مجيع ما ذكرناه من آداب املعلم يف نفسه آداب للمتعلم] فصل [ 

ألدناس ومن آدابه أن جيتنب األسباب الشاغلة عن التحصيل إال سببا ال بد منه للحاجة وينبغي أن يطهر قلبه من ا
أنه قال أال إن يف اجلسد : ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب وقد أحسن القائل بقوله يطيب 
مه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة القلب للعلم كما تطيب األرض للزراعة وينبغي أن يتواضع ملعل

بن كالسيل * ونسبا وصالحا وغري ذلك ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه وقد قالوا نظما العلم حرب للفىت املتعايل 
  *حرب للمكان العايل 

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

  وال يتعلم إال ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته] فصل [ 

وحتققت معرفته واشتهرت صيانته فقد قال حممد بن سريين ومالك بن أنس وغريمها من السلف هذا العلم دين 
بقته فإنه فانظروا عمن تأخذون دينكم وعليه أن ينظر معلمه بعني االحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على ط

أقرب إىل انتفاعه به وكان بعض املتقدمني إذا ذهب إىل معلمه تصدق بشئ وقال اللهم استر عيب معلمي عين وال 
تذهب بركة علمه مين وقال الربيع صاحب الشافعي رمحهما اهللا ما اجترأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إيل هيبة 

رضي اهللا عنه قال من حق املعلم عليك أن تسلم على الناس عامة له وروينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
وختصه دوهنم بتحية وأن جتلس أمامه وال تشرين عنده بيدك وال تغمزن بعينيك وال تقولن قال فالن خالف ما تقول 

رض أي وال تغتابن عنده أحدا وال تشاور جليسك يف جملسه وال تأخذ بثوبه إذا قام وال تلح عليه إذا كسل وال تع
تشبع من طول صحبته وينبغي أن يتأدب هبذه اخلصال اليت أرشد إليها علي كرم اهللا وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن 

  . قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك اجمللس اه

  ويدخل على الشيخ كامل اخلصال] فصل [ 

  الشاغلة متصفا مبا ذكرناه يف املعلم متطهرا مستعمال للسواك فارغ القلب من األمور
استئذان وأن يسلم على احلاضرين إذا دخل * وأن ال يدخل بغري استئذان إذا كان الشيخ يف مكان حيتاج فيه إىل * 

األوىل أحق من الثانية * وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء يف احلديث فليست * وخيصه دوهنم بالتحية 
جمللس إال أن يأذن له الشيخ يف التقدم أو يعلم من حاهلم إيثار وال يتخطى رقاب الناس بل جيلس حيث ينتهي به ا

ذلك وال يقيم أحدا من موضعه فإن آثره غريه مل يقبل اقتداء بابن عمر رضي اهللا عنهما إال أن يكون يف تقدميه 
 وال جيلس بني صاحبني بغري* مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك وال جيلس يف وسط احللقة إال لضرورة 

  إذهنما وإن فسحا له قعد وضم نفسه
  

  أدبه مع رفاقه 



  وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته] فصل [ 

  وحاضري جملس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة جمللسه ويقعد بني يدي الشيخ قعدة املتعلمني ال قعدة 

من غري حاجة وال يعبث بيده وال املعلمني وال يرفع صوته رفعا بليغا من غري حاجة وال يضحك وال يكثر الكالم 
  بغريها وال يلتفت ميينا وال مشاال من غري حاجة بل يكون متوجها إىل الشيخ مصغيا إىل كالمه أدبه مع شيخه

  ومما يتأكد االعتناء به أن ال يقرأ على الشيخ يف حال شغل قلب الشيخ] فصل [ 

ه وحنو ذلك مما يشق عليه أو مينعه من كمال حضور وملله واستيفازه سنة وروعه وغمه وفرحه وعطشه ونعاسه وقلق
القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه وال يصده ذلك عن 

مالزمته واعتقاد كماله ويتأول ألفعاله وأقواله اليت ظاهرها الفساد تأويالت صحيحة فما يعجز عن ذلك إال قليل 
ه وإن جفاه الشيخ ابتدأ هو باالعتذار إىل الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه فذلك أنفع له يف التوفيق أو عدمي

  الدنيا واآلخرة وأنقى لقلب الشيخ 

وقد قالوا من مل يصرب على ذل التعليم بقي عمره يف عماية اجلهالة ومن صرب عليه آل أمره إىل عز اآلخرة والدنيا 
  عباس رضي اهللا عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقد أحسن من قالومنه األثر املشهور عن ابن 
  قطع الزمان بأسره مذلوال* من مل يذق طعم املذلة ساعة 

  
  حرصه على العلم

  ومن آدابه املتأكدة أن يكون حريصا على التعلم] فصل [ 

الكثري وال حيمل نفسه ما ال يطيق  مواظبا عليه يف مجيع األوقات اليت يتمكن منه فيها وال يقنع بالقليل مع متكنه من
خمافة من امللل وضياع ما حصل وهذا خيتلف باختالف الناس واألحوال وإذا جاء إىل جملس الشيخ فلم جيده انتظر 

والزم بابه وال يفوت وظيفته إال أن خياف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله اإلقراء يف وقت بعينه وأنه ال 
د الشيخ نائما أو مشتغال مبهم مل يستأذن عليه بل يصرب إىل استيقاظه أو فراغه أو ينصرف يقرئ يف غريه وإذا وج

والصرب أوىل كما كان ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه يفعلون وينبغي أن يأخذ نفسه باالجتهاد يف التحصيل يف 
الة وارتفاع املنزلة فقد قال أمري وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة اخلاطر وقلة الشاغالت قبل عوارض البط

  املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تفقهوا قبل أن تسودوا 

معناه اجتهدوا يف كمال أهليتكم قبل وأنتم أتباع قبل أن تصريوا سادة فإنكم إذا صرمت سادة متبوعني امتنعتم من 
عي رضي اهللا عنه تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست التعلم الرتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم وهذا معىن قول اإلمام الشاف

  فال سبيل إىل التفقه

  وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار] فصل [ 



اللهم بارك ألميت يف بكورها وينبغي أن حيافظ على قراءة حمفوظة وينبغي أن ال : حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف القرب خبالف اإليثار حبظوظ النفس فإنه حمبوب فإن رأى الشيخ املصلحة يف يؤثر بنوبته غريه فإن اإليثار مكروه 

  اإليثار يف بعض األوقات ملعىن 

شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره ومما جيب عليه ويتأكد الوصية به أال حيسد أحدا من رفقته أو غريهم على 
قدمنا إيضاح هذا يف آداب الشيخ وطريقه يف نفي  فضيلة رزقه اهللا إياها وأن ال يعجب بنفسه مبا خصه اهللا وقد

العجب أن يذكر نفسه أنه مل حيصل ما حصله حبوله وقوته وإمنا هو فضل من اهللا وال ينبغي أن يعجب بشئ مل خيترعه 
  بل أودعه اهللا تعاىل فيه وطريقه يف نفي احلسد أن يعلم أن حكمة اهللا تعاىل اقتضت جعل هذه الفضيلة يف هذا

  أن ال يعترض عليها وال يكره حكمة أرادها اهللا تعاىل ومل يكرههافينبغي 

  الباب اخلامس يف آداب حامل القرآن

قد تقدم مجل منه يف الباب الذي قبل هذا ومن آدابه أن يكون على أكمل األحوال وأكرم الشمائل وأن يرفع نفسه 
الكتساب شريف النفس مرتفعا على اجلبابرة عن كل ما هنى القرآن عنه إجالال للقرآن وأن يكون مصونا عن دنئ ا

فقد جاء عن * واجلفاة من أهل الدنيا متواضعا للصاحلني وأهل اخلري واملساكني وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا اخلريات ال 

  ال على الناستكونوا عيا
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس 
مفطرون وحبزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصحته إذا الناس خيوضون، وخيسوعه إذا الناس 

قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رهبم فكانوا يتدبروهنا  خيتالون وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنه
  بالليل ويتفقدوهنا يف النهار 

وعن الفضيل بن عياض قال ينبغي حلامل القرآن أن ال تكون له حاجة إىل أحد من اخللفاء فمن دوهنم وعنه أيضا 
ال يسهو مع من يسهو وال يلغو مع من يلغو قال حامل القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو و

  تعظيما حلق القرآن
  

  بعده عن التكسب به

  ومن أهم ما يؤمر به أن حيذر كل احلذر من اختاذ القرآن معيشة يكتسب هبا] فصل [ 

اقرؤوا القرآن وال : فقد جاء عن عبد الرمحن بن شبيل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اقرؤوا القرآن من : وا به وال جتفوا عنه وال تغلوا فيه وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تأكل

  قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه
  وال يتأجلونه رواه مبعناه من رواية سهل بن سعد معناه يتعجلون أجره إما مبال وإما مسعة وحنوها



مسجدا فلما : ضي اهللا عنه قال دخل رجالن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن فضيل بن عمرو ر
سلم اإلمام قام رجل فتال آيات من القرآن مث سأل فقال أحدمها إنا هللا وإنا إليه راجعون مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

اإلسناد منقطع فإن الفضل بن يقول سيجئ قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فال تعطوه وهذا : عليه وسلم 
عمرو مل يسمع الصحابة وأما أخذ األجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه فحكى اإلمام أبو سليمان 

اخلطايب منع أخذ األجرة عليه من مجاعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة وعن مجاعة أنه جيوز إن مل يشترطه 
 وابن سريين وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إىل جوازها إن شارطه وهو قول احلسن البصري والشعيب

واستأجره إجارة صحيحة وقد جاء باجلواز األحاديث الصحيحة واحتج من منعها حبديث عبادة بن الصامت أنه 
  :علم رجال من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  طوقا من نار فاقبلها وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغريه وباثار كثرية عن السلف إن سرك أن تطوق هبا
  وأجاب اجملوزون عن حديث عبادة جبوابني

  أحدمها أن يف إسناده مقاال - ١
والثاين أنه كان تربع بتعليمه فلم يستحق شيئا مث أهدي إليه على سبيل العوض فلم جيز له األخذ خبالف من  - ٢

  إجارة قبل التعليم واهللا أعلميعقد معه 

  موقف السلف منه

  ينبغي أن حيافظ على تالوته ويكثر منها] فصل [ 

وكان السلف رضي اهللا عنهم هلم عادات خمتلفة يف قدر ما خيتمون فيه فروى ابن أيب داود عن بعض السلف رضي 
وعن بعضهم يف كل * ر ختمة اهللا عنهم أهنم كانوا خيتمون يف كل شهرين ختمة واحدة وعن بعضهم يف كل شه

* وعن بعضهم يف كل ست * وعن بعضهم يف كل مثان ليال وعن األكثرين يف كل سبع ليال * عشر ليال ختمة 
* وعن بعضهم يف كل ليلتني * وعن كثريين يف كل ثالث * وعن بعضهم يف كل أربع * وعن بعضهم يف كل مخس 

ومنهم من كان خيتم ثالثا * ان خيتم يف كل يوم وليلة ختمتني ومنهم من ك* وختم بعضهم يف كل يوم وليلة ختمة 
وختم بعضهم مثان ختمات أربعا بالليل وأربعا بالنهار فمن الذين كانوا خيتمون ختمة يف الليل واليوم عثمان بن 

  عفان رضي اهللا عنه ومتيم الداري وسعيد بن جبري وجماهد والشافعي وآخرون 

ختمات سليم بن عمر رضي اهللا عنه قاضي مصر يف خالفة معاوية رضي اهللا عنه  ومن الذين كانوا خيتمون ثالث
وروى أبو بكر بن أيب داود أنه كان خيتم يف الليلة أربع ختمات وروى أبو عمر الكندي يف كتابه يف قضاة مصر أنه 

مسعت الشيخ أبا عثمان كان خيتم يف الليلة أربع ختمات قال الشيخ الصاحل أبو عبد الرمحن السلمي رضي اهللا عنه 
املغريب يقول كان ابن الكاتب رضي اهللا عنه خيتم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات وهذا أكثر ما بلغنا من 
اليوم والليلة وروى السيد اجلليل أمحد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان عن عباد التابعني رضي اهللا عنه أنه 

الظهر والعصر وخيتمه أيضا فيما بني املغرب والعشاء يف رمضان إىل أن ميضي ربع الليل  كان خيتم القرآن فيما بني
وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن جماهدا كان خيتم القرآن فيما بني املغرب والعشاء وعن منصور قال كان علي 

ل كان أيب حيتيب فما حيل حبوته األزدي خيتم فيما بني املغرب والعشاء كل ليلة من رمضان وعن إبراهيم بن سعد قا



حىت خيتم القرآن وأما الذي خيتم يف ركعة فال حيصون لكثرهتم فمن املتقدمني عثمان بن عفان ومتيم الداري وسعيد 
  بن جبري رضي اهللا عنهم ختمة يف كل ركعة يف الكعبة

وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن وأما الذين ختموا يف األسبوع مرة فكثريون نقل عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
ثابت وأيب بن كعب رضي اهللا عنهم وعن مجاعة من التابعني كعبد الرمحن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رمحهم اهللا 

واالختيار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
من كان مشغوال بنشر العلم أو غريه من مهمات الدين ومصاحل املسلمني  ما حيصل له كمال فهم ما يقرؤه وكذا

العامة فليقتصر على قدر ال حيصل بسببه إخالل مبا هو مرصد له وإن مل يكن من هؤالء املذكورين فليستكثر ما 
عليه احلديث أمكنه من غري خروج إىل حد امللل واهلذرمة وقد كره مجاعة من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة ويدل 

  :الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغريهم قال الترمذي حديث حسن 
ن خيتم يف األسبوع فقد روى أبو داود أن عثمان بن صحيح واهللا أعلم افتتاحه وختمه وأما وقت االبتداء واخلتم مل

عفان رضي اهللا عنه كان يفتتح القرآن ليلة اجلمعة وخيتمه ليلة اخلميس وقال اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه اهللا تعاىل 
و بعدمها يف اإلحياء األفضل أن خيتم ختمة بالليل وأخرى بالنهار وجيعل ختمة النهار يوم االثنني يف ركعيت الفجر أ

  وجيعل ختمة الليل ليلة اجلمعة يف ركعيت املغرب أو بعدمها ليستقبل أول النهار وآخره

وروى ابن أيب داود عن عمر بن مرة التابعي قال كانوا حيبون أن خيتم القرآن من أول الليل أو من أول النهار وعن 
النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي وأية  طلحة بن مصرف التابعي اجلليل قال من ختم القرآن أية ساعة كانت من

ساعة كانت من الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح وعن جماهد مثله وروى الدارمي يف مسنده بإسناده عن سعد 
بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح وإذا وافق ختمه 

  ه املالئكة حىت ميسي قال الدارمي هذا حسن من سعدآخر الليل صلت علي
وعن حبيب بن أيب ثابت التابعي أنه كان خيتم قبل الركوع قال ابن أيب داود وكذا قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل 

  ويف هذا الفضل بقايا ستأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الباب اآليت

  يف احملافظة على القراءة بالليل] فصل [ 

غي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر قال اهللا تعاىل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم ينب
يسجدون يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك من 

أنه قال نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي : عليه وسلم وثتب وكان يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا ) الصاحلني
  من الليل 

قال يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل مث : ويف احلديث اآلخر من الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم 
 قال شرف: تركه وروى الطرباين وغريه عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املؤمن قيام الليل واألحاديث واآلثار يف هذا كثرية وقد جاء عن أيب األحوص احلبشي قال إن كان الرجل ليطرق 



الفسطاط طروقا أي يأتيه ليال فيسمع ألهله دويا كدوي النحل قال فما بال هؤالء يأمنون ما كان أولئك خيافون 
  اةوعن إبراهيم النخعي كان يقول اقرؤوا من الليل ولو حلب ش

وعن يزيد الرقاشي قال إذا أنا منت مث استيقظت مث منت فال نامت عيناي قلت وإمنا رجحت صالة الليل وقراءته 
لكوهنا أمجع للقلب وأبعد عن الشاغالت وامللهيات روى والتصرف يف احلاجات وأصون عن الرياء وغريه من 

كان ليال : إلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احملبطات مع ما جاء الشرع به من إجياد اخلريات يف الليل فإن ا
  وحديث ينزل ربكم كل ليلة إىل مساء الدنيا حني ميضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له احلديث

قال يف الليل ساعة يستجيب اهللا فيها الدعاء كل ليلة وروى : ويف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ار بإسناده عن سليمان األمناطي قال رأيت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف املنام يقول لوال صاحب هبجة األسر

حديث * بني لدككت أهل أرضكم من حتتكم سحرا * ومل وآخرون هلم سرد يصومونا * الذين هلم ورد يقومونا 
صل بالقليل والكثري وكلما كثر كان واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه حت* ألنكم قوم سوءال عند تطيعونا 

  أفضل إال أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه وإال أن يضر بنفسه
ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ام مبائة آية كتب من القانتني ومن قام بألف آية كتب من قام بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن ق: عليه وسلم 
  من املقسطني رواه أبو داود وغريه

  وحكى الثعليب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال من صلى بالليل ركعتني فقد بات هللا ساجدا وقائما

  يف األمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان] فصل [ 

قال تعاهدوا هذا القرآن : رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثبت عن أيب موسى األشرعي يا 
فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن 

ليها أمسكها وإن قال إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقلة إن عاهد ع: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أطلقها ذهبت رواه مسلم والبخاري 

عرضت علي أجور أميت حىت القذاة : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خيرجها الرجل من املسجد وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث 

  أبو داود والترمذي وتكلم فيهنسيها رواه 

قال من قرأ القرآن مث نسيه لقي اهللا عز وجل يوم القيامة وهو : وعن سعد بن عبادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أجذم رواه أبو داود والترمذي

  فيمن نام عن ورده
ن نام عن حزبه من الليل م: عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] فصل [ 

أو عن شئ منه فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل رواه مسلم وعن سليمان بن 



يسار قال قال أبو أسيد رضي اهللا عنه منت البارحة عن وردي حىت أصبحت فلما أصبحت استرجعت وكان وردي 
  حين رواه ابن أيب داودسورة البقرة فرأيت يف املنام كأن بقرة تنط

عجبت من * وروى ابن أيب الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فأري يف منامه كأن قائال يقول له 
  *يكون يف ظلم الليل إذا يسري * واملوت ال يؤمن خطفاته * لو ومن فىت نام إىل الفجر * جسم ومن صحة 

  الباب السادس يف آداب القرآن

هو مقصود الكتاب وهو منتشر جدا وأنا أشري إىل أطراف من مقاصده كراهة اإلطالة وخوفا على قارئه هذا الباب 
من املاللة فأول ذلك جيب على القارئ اإلخالص كما قدمناه ومراعاة األدب مع القرآن فينبغي أن يستحضر يف 

  ). ١(يكن يراه فإن اهللا تعاىل يراه  نفسه أنه يناجي اهللا تعاىل ويقرأ على حال من يرى اهللا تعاىل فإنه إن مل

  استعماله السواك

  وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغريه] فصل [ 

واالختيار يف السواك أن يكون بعود من أراك وجيوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كاخلرقة اخلشنة واألشنان وغري 
  حاب الشافعي رمحهم اهللا تعاىلذلك ويف حصوله باألصبع اخلشنة ثالثة أوجه ألص

  * * *حيصل إن مل جيد غريها وال حيصل إن وجد : الثالث - ٣والثاين حيصل  - ٢أشهرها أنه ال حيصل  - ١
  ويستاك عرضا مبتدئا باجلانب األمين من فمه وينوي به اإلتيان بالسنة

 قال املاوردي من أصحاب الشافعي قال بعض العلماء يقول عند االستياك اللهم بارك يل فيه يا أرحم الرامحني
ويستحب أن يستاك يف ظاهر األسنان وباطنها ومير السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه 

إمرارا رفيقا قالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط ال شديد اليبوسة وال شديد الرطوبة قال فإن اشتد يبسه لينه باملاء 
  غريه بإذنه وال بأس باستعمال سواك 

وأما إذا كان فمه جنسا بدم أو غريه فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله وهل حيرم قال الروياين من أصحاب 
  الشافعي عن والده حيتمل وجهني واألصح ال حيرم

  حمافظة على الطهارة

  يستحب أن يقرأ وهو على طهارة] فصل [ 

يه كثرية معروفة قال إمام احلرمني وال يقال ارتكب مكروها بل هو فإن قرأ حمدثا جاز بإمجاع املسلمني واألحاديث ف
تارك لألفضل فإن مل جيد املاء تيمم واملستحاضة يف الزمن احملكوم بأنه طهر حكمها حكم احملدث وأما اجلنب 

  واحلائض فإنه حيرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها 



وجيوز هلما النظر يف املصحف وإمراره على القلب وأمجع * بهما من غري تلفظ به وجيوز هلما إجراء القرآن على قل* 
إن قاال : املسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنا هللا (وال عند املصيبة وجيوز هلما أن يق* إلنسان خذ الكتاب بقوة وقصدا به غري القرآن فهو جائز وكذا ما أشبهه 
وإنا إليه راجعون إذا مل يقصدا القرآن قال أصحابنا اخلراسانيون وجيوز أن يقوال عند ركوب الدابة سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وعند الدعاء ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا مل 

احلرمني فإذا قال اجلنب بسم اهللا واحلمد هللا فإن قصد القرآن عصى وإن قصد الذكر أو مل يقصدا القرآن قال إمام 
  يقصد شيئا مل يأمث وجيوز هلما قراءة ما نسخت تالوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة

  لطيفة

  إذا مل جيد اجلنب أو احلائض ماء تيمم] فصل [ 

  ويباح له القراءة والصالة وغريمها
إن أحدث حرمت عليه الصالة ومل حترم القراءة واجللوس يف املسجد وغريمها مما ال حيرم على احملدث كما لو ف

اغتسل مث أحدث وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب مينع من الصالة وال مينع من قراءة القرآن واجللوس يف 
مما ذكرناه بني تيمم اجلنب يف احلضر والسفر  املسجد من غري ضرورة كيف صورته فهذا صورته مث األقرب ال فرق

  وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم يف احلضر استباح الصالة وال يقرأ بعدها وال جيلس يف املسجد 

ولو يتمم مث صلى وقرأ مث رأى ماء يلزمه استعماله فإنه حيرم عليه القراءة ومجيع * والصحيح جواز ذلك كما قدمناه 
ولو تيمم وصلى وقرأ مث أراد التيمم حلدث أو لفريضة أخرى أو لغري ذلك فإنه * جلنب حىت يغتسل ما حيرم على ا

ال حيرم عليه القراءة على املذهب الصحيح املختار وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه ال جيوز واملعروف األول 
ب حاله وحيرم عليه القراءة خارج الصالة أما إذا مل جيد اجلنب ماء وال ترابا فإنه ال يصلي حلرمة الوقت على حس

وحيرم عليه أن يقرأ يف الصالة ما زاد على فاحتة الكتاب وهل حيرم عليه قراءة الفاحتة فيه وجهان الصحيح املختار 
أنه ال حيرم بل جيب فإن الصالة ال تصح إال هبا وكلما جازت الصالة لضرورة مع اجلنابة جيوز القراءة والثاين ال 

يأيت باألذكار اليت يأيت هبا العاجز الذي ال حيفظ شيئا من القرآن ألن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا  جيوز بل
والصواب األول وهذه الفروع اليت ذكرناها حيتاج إليها فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات وإال فلها أدلة وتتمات 

  كثرية معروفة يف كتب الفقه واهللا أعلم

  نظافة املكان

  ويستحب أن تكون القراءة يف مكان نظيف خمتار] فصل [ 

وهلذا استحب مجاعة من العلماء القراءة يف املسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة وحمصال لفضيلة أخرى وهي 
  االعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس يف املسجد االعتكاف سواء أكثر يف جلوسه 



وي االعتكاف وهذا األدب ينبغي أن يعتين به ويشاع ذكره ويعرفه أو أقل بل ينبغي أول دخوله املسجد أن ين
الصغار والعوام فإنه مما يغفل عنه وأما القراءة يف احلمام فقد اختلف السلف يف كراهيتها فقال أصحابنا ال يكره 

عطاء وذهب ونقله اإلمام اجملمع على جاللته أبو بكر بن املنذر يف األشراف عن إبراهيم النخعي ومالك وهو قول 
  إىل كراهته مجاعات منهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه رواه عنه ابن أيب داود

وحكى ابن املنذر عن مجاعة من التابعني منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعيب واحلسن البصري ومكحول وقبيصة 
  بن ذؤيب

 عنهم أمجعني قال الشعيب تكره القراءة يف ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أيب حنيفة رضي اهللا
وبيوت الرحى وهي تدور وعن أيب ميسرة قال ال يذكر اهللا  - ٣واحلشوش  - ٢يف احلمامات  - ١ثالثة مواضع 

إال يف مكان طيب وأما القراءة يف الطريق فاملختار أهنا جائزة غري مكروهة إذا مل يلته صاحبها فإن التهى عنها كرهت 
القراءة للناعس خمافة من اخللط وروى أبو داود عن أيب الدرداء رضي اهللا : لنيب صلى اهللا عليه وسلم كما كره ا

عنه أنه كان يقرأ يف الطريق وروى عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه أذن فيها قال ابن أيب داود حدثين أبو الربيع قال 
الليل فيخرج إىل املسجد وقد بقي من السورة اليت أخربنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر 

  كان يقرأ فيها شئ قال ما أعلم القراءة تكون يف الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح عن مالك رمحه اهللا

  يستحب للقارئ يف غري الصالة أن يستقل القبلة] فصل [ 

  سكينة ووقار فقد جاء يف احلديث خري اجملالس ما استقبل به القبلة وجيلس متخشعا ب

مطرقا رأسه ويكون جلوسه وحده يف حتسني أدبه وخضوعه كجلوسه بني يدي معلمه فهذا هو األكمل ولو قرأ 
إن (قائما أو مضطجعا أو يف فراشه أو على غري ذلك من األحوال جاز وله أجر ولكن دون األول قال اهللا عز وجل 

ت ألويل األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليا
وثبت يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا ) جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض

يتكئ يف حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم ويف رواية يقرأ القرآن : صلى اهللا عليه وسلم 
حجري وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال إين أقرأ القرآن يف صاليت وأقرأ على فراشي وعن ورأسه يف 

  عائشة رضي اهللا عنها قالت إين ال أقرأ حزيب وأنا مضطجعة على السرير
  حكم التعوذ

  فإن أراد الشروع يف القراءة استعاذ] فصل [ 

  من العلماء  فقال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم هكذا قال اجلمهور

وتقدير اآلية عند ) فإذا قرأت فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم(وقال بعض العلماء يتعوذ بعد القراءة لقوله تعاىل 
اجلمهور إذا أردت القراءة فاستعذ مث صيغة التعوذ كما ذكرناه وكان مجاعة من السلف يقولون أعوذ باهللا السميع 

هبذا ولكن االختيار هو األول مث إن التعوذ مستحب وليس بواجب وهو العليم من الشيطان الرجيم وال بأس 



مستحب لكل قارئ سواء كان يف الصالة أو يف غريها ويستحب يف الصالة يف كل ركعة على الصحيح من 
الوجهني عند أصحابنا وعلى الوجه الثاين إمنا يستحب يف الركعة األوىل فإن تركه يف األوىل أتى به يف الثانية 

تحب التعوذ يف التكبرية األوىل يف صالة اجلنازة على أصح الوجهني قال وينبغي أن حيافظ على قراءة بسم اهللا ويس
  الرمحن الرحيم يف أول كل سورة سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إهنا آية حيث تكتب يف املصحف

تمة أو السورة فإذا أخل بالبسملة كان تاركا وقد كتبت يف أوائل السور سوى براءة فإذا قرأها كان متيقنا قراءة اخل
لبعض القرآن عند األكثرين دقيقة فإذا كانت القراءة يف وظيفة عليها جعل كاألسباع سعيد واألجراء اليت عليها 
أوقاف وأرزاق كان االعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة اخلتمة فإنه إذا تركها مل يستحق شيئا من الوقف عند من 

  سملة آية من أول السورة وهذه دقيقة نفيسة يتأكد االعتناء هبا وإشاعتهايقول الب
  

  )١(ختشعه وتدبره 

  فإذا شرع يف القراءة فليكن شأنه اخلشوع والتدبر] فصل [ 

عند القراءة والدالئل عليه أكثر من أن حتصر وأشهر وأظهر من أن تذكر فهو املقصود املطلوب وبه تنشرح 
  قال اهللا عز وجل  الصدور وتستنري القلوب

واألحاديث فيه كثرية وأقاويل السلف ) كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته(وقال تعاىل ) أفال يتدبرون القرآن(
فيه مشهورة وقد بات مجاعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبروهنا ويرددوهنا إىل الصباح وقد صعق مجاعة من 

القراءة وروينا عن هبز بن حكيم أن زرارة بن أوىف التابعي اجلليل رضي اهللا  السلف عند القراءة ومات مجاعات حال
عنه أمهم يف صالة الفجر فقرأ حىت بلغ فإذا نقر يف الناقور فذلك يومئذ يوم عسري خر ميتا قال هبز وكنت فيمن 

نيد رمحه اهللا إذا قرئ عنده محله وكان أمحد بن أيب احلواري رضي اهللا عنه وهو رحيانة الشام كما قال أبو القاسم اجل
  القرآن يصيح ويصعق قال ابن أيب داود وكان القاسم بن عثمان اجلوين رمحه اهللا ينكر على ابن احلواري

وكان اجلوين فاضال من حمدثي أهل دمشق تقدم يف الفضل على ابن أيب احلواري قال وكذلك أنكره أبو اجلوزاء 
  إلنكار إال على من اعترف أنه يفعله تصنعا واهللا أعلموقيس بن جبري وغريهم قلت والصواب عدم ا

  وقال السيد اجلليل ذو املواهب واملعارف إبراهيم اخلواص رضي اهللا تعاىل عنه دواء القلب مخسة أشياء
  قراءة القرآن بالتدبر - ١

  وخالء البطن - ٢
  وقيام الليل - ٣
  والتضرع عند السحر - ٤
  وجمالسة الصاحلني - ٥

  استحباب ترديد اآلية للتدبريف ] فصل [ 



وروينا عن أيب ذر رضي اهللا تعاىل عنه قال * وقد قدمنا يف الفصل قبله احلث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف 
بآية يرددها حىت أصبح واآلية إن تعذهبم فإهنم عبادك اآلية رواه النسائي وابن ماجه : قام النيب صلى اهللا عليه وسلم 

داري رضي اهللا تعاىل عنه أنه كرر هذه اآلية حىت أصبح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم وعن متيم ال* 
وعن عبادة بن محزة قال دخلت على أمساء ) كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سوآء حمياهم ومما هتم ساء ما حيكمون

عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطال علي فمن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم فوقفت (رضي اهللا عنها وهي تقرأ 
ذلك فذهبت إىل السوق فقضيت حاجيت مث رجعت وهي تعيدها وتدعو ورويت هذه القصة عن عائشة رضي اهللا 

  تعاىل عنها 

وردد سعيد بن جبري واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا وررد * وردد ابن مسعود رضي اهللا عنه رب زدين علما * 
األغالل يف أعناقهم اآلية وررد أيضا ما غرك بربك الكرمي وكان الضحاك إذا تال قوله  أيضا فسوف يعلمون إذ

  تعاىل هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل رددها إىل السحر
  

  البكاء

  يف البكاء عند قراءة القرآن] فصل [ 

صفة العارفني وشعار عباد اهللا الصاحلني  قد تقدم يف الفصلني املتقدمني بيان ما حيمل على البكاء يف حال القراءة وهو
وقد وردت فيه أحاديث كثرية وآثار السلف فمن ذلك ) وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا(قال اهللا تعاىل 

اقرؤوا القرآن وابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حىت سالت دموعه على ترقوته  صلى باجلماعة

ويف رواية أنه كان يف صالة العشاء فتدل على تكريره منه ويف رواية أنه بكى حىت مسعوا بكاءه من وراء الصفوف 
وعن أيب رجاء قال رأيت ابن عباس وحتت عينيه مثل الشراك البايل من الدموع وعن أيب صاحل قال قدم ناس من 

ل اليمن على ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا أه
  عنه هكذا كنا

وعن هشام قال رمبا مسعت بكاء حممد بن سريين يف الليل وهو يف الصالة واآلثار يف هذا كثرية ال ميكن حصرها 
قال اإلمام أبو حامد الغزايل البكاء مستحب مع القراءة وعندها وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية واهللا أعلم 

وطريقه يف حتصيله أن حيضر قلبه احلزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد واملواثيق والعهود مث يتأمل 
  تقصريه يف ذلك فإن مل حيضره حزن وبكاء كما حيضر اخلواص فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم املصائب

  حكم الترتيل

  وينبغي أن يرتل قراءته] فصل [ 

   -وقد اتفق العلماء رضي اهللا عنهم 



على استحباب الترتيل قال اهللا تعاىل ورتل القرآن ترتيال وثبت عن أم سلمة رضي اهللا عنها أهنا نعتت قراءة رسول 
ترمذي قال الترمذي حديث حسن قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه أبو داود والنسائي وال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صحيح وعن معاوية بن قرة رضي اهللا عنه عن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع يف قراءته رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي اهللا : وسلم 

  عنهما قال
تلها أحب إيل من أن أقرأ القرآن كله وعن جماهد أنه سئل عن رجلني قرأ أحدمها البقرة وآل ألن أقرأ سورة أر

عمران واآلخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودمها وجلوسهما واحد سواء فقال الذي قرأ البقرة وحدها 
  أفضل

  وقد هني عن اإلفراط يف اإلسراع ويسمى اهلذرمة

أن رجال قال له إين أقرأ املفصل يف ركعة واحدة فقال عبد اهللا بن مسعود هكذا هكذا  فثبت عن عبد اهللا بن مسعود
الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ولكن إذا وقع القلب فرسخ فيه نفع رواه البخاري ومسلم وهذا 

تحب الترتيل للعجمي الذي ال لفظ مسلم يف إحدى رواياته قال العلماء والترتيل مستحب للتدبر ولغريه قالوا يس
  يفهم معناه ألن ذلك أقرب إىل التوقري واالحترام وأشد تأثريا يف القلب

  الدعاء لكل مناسبة

  ويستحب إذا مر بآية رمحة] فصل [ 

أن يسأل اهللا تعاىل من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ باهللا من الشر ومن العذاب أو يقول اللهم إين أسألك 
أو أسألك املعافاة من كل مكروه أو حنو ذلك وإذا مر بآية تنزيه هللا تعاىل نزه فقال سبحانه وتعاىل أو تبارك العافية 

ذات ليلة : وتعاىل أو جلت عظمة ربنا فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما قال صليت مع النيب ص
فقلت يركع هبا مث افتتح النساء * يف ركعة فمضى  فقلت يصلي هبا* فقلت يركع عند املائة مث مضى * فافتتح البقرة 

  فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها يقرأ ترسال 

إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم يف صحيحه وكانت سورة النساء 
حب هذا السؤال واالستعاذة والتسبيح يف ذلك الوقت مقدمة على آل عمران قال أصحابنا رمحهم اهللا تعاىل ويست

ويستحب ذلك يف صالة اإلمام واملنفرد واملأموم ألنه * يف الصالة أو خارجا منها قالوا * لكل قارئ سواء كان 
دعاء فاستووا فيه كالتأمني عقب الفاحتة وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال واالستعاذة هو مذهب الشافعي 

وال يستحب ذلك بل يكره يف الصالة * العلماء رمحهم اهللا قال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل رضي اهللا عنه ومجاهري 
  والصواب قول اجلماهري ملا قدمناه

  احترام القرآن

  ومما يعتىن به ويتأكد األمر به احترام القرآن] فصل [ 



اللغط واحلديث يف خالل من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلني القارئني جمتمعني فمن ذلك اجتناب الضحك و
  ) القراءة إال كالما يضطر إليه وليمتثل قد قول اهللا تعاىل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

وليقتد مبا رواه ابن أيب داود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن ال يتكلم حىت يفرغ منه ذكره يف 
ومن ذلك العبث باليد وغريها فإنه يناجي ربه سبحانه وتعاىل فال ) تعاىل نساؤكم حرث لكمكتاب التفسري يف قوله 

يعبث بني يديه ومن ذلك النظر إىل ما يلهي ويبدد الذهن وأقبح من هذا كله النظر إىل ما ال جيوز النظر إليه 
أو بغريها سواء أمن الفتنة أو مل كاألمرد وغريه فإن النظر إىل األمرد احلسن من غري حاجة حرام سواء كان بشهوة 

يأمنها هذا هو املذهب الصحيح املختار عند العلماء وقد نص على حترميه اإلما الشافعي ومن ال حيصى من العلماء 
وألنه يف معىن املرأة بل رمبا كان بعضهم أو كثري منهم أحسن ) قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم(ودليله قوله تعاىل 
اء ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر يف حقه ما ال يتسهل يف حق املرأة فكان من كثري من النس

  حترميه أوىل وأقاويل السلف يف التنفري منهم أكثر من أن حتصى وقد مسوهم األنتان لكوهنم مستقذرين شرعا

وها من مواضع احلاجة فجائز وأما النظر إليه يف حال البيع والشراء واألخذ واإلعطاء والتطبب والتعليم وحن
  للضرورة لكن يقتصر الناظر على قدر احلاجة وال يدمي النظر من غري ضرورة

وكذا املعلم إمنا يباح له النظر الذي حيتاج إليه وحيرم عليهم كلهم يف كل األحوال النظرة بشهوة وال خيتص هذا 
  ن أوباألمرد بل حيرم على كل مكلف النظر بشهوة إىل كل أحد رجال كا

امرأة حمرما كانت املرأة أو غريها إال الزوجة أو اململوكة اليت ميلك االستمتاع هبا حىت قال أصحابنا حيرم النظر 
بشهوة إىل حمارمه كأخته وأمه واهللا أعلم وعلى احلاضرين جملس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه املنكرات املذكورة أو 

ملن قدر وباللسان ملن عجز عن اليد وقدر على اللسان وإال فلينكر بقلبه  غريها أن ينهوا عنه حسب اإلمكان باليد
  واهللا أعلم

  قراءته بالعجمية

  ال جتوز قراءة القرآن بالعجمية] فصل [ 

سواء أحسن العربية أو مل حيسنها سواء كان يف الصالة أم يف غريها فإن قرأ هبا يف الصالة مل تصح صالته هذا مذهبنا 
وقال أبو يوسف * وقال أبو حنيفة جيوز ذلك وتصح به الصالة * د وداود وأبو بكر بن املنذر ومذهب مالك وأمح

  وحممد جيوز ذلك ملن مل حيسن العربية وال جيوز ملن حيسنها 

  قراءته بالروايات

  وجتوز قراءة القرآن بالقراءات السبع اجملمع عليها] فصل [ 

نقولة عن القراء السبعة وسيأيت يف الباب السابع إن شاء اهللا تعاىل اتفاق وال جيوز بغري السبع وال بالروايات الشاذة امل
الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ هبا وقال أصحابنا وغريهم لو قرأ بالشواذ يف الصالة بطلت صالته إن 



بن عبد الرب احلافظ إمجاع كان عاملا وإن كان جاهال مل تبطل ومل حتسب له تلك القراءة وقد نقل اإلمام أبو عمر 
  املسلمني على أنه ال جتوز القراءة بالشاذ وأنه ال يصلى خلف من يقرأ هبا 

قال العلماء من قرأ الشاذ إن كان جاهال به أو بتحرميه عرف بذلك فإن عاد إليه أو كان عاملا به عزر تعزيرا بليغا 
  .ومنعه اإلنكار واملنع اهإىل أن ينتهي عن ذلك وجيب على كل متمكن من اإلنكار عليه 

  إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة هبا ما دام الكالم مرتبطا] فصل [ 

  فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة واألوىل دوامه على األوىل يف هذا اجمللس
  ترب الترتيب 

  لى ترتيب املصحفقال العلماء االختيار أن يقرأ ع] فصل [ 

فيقرأ الفاحتة مث البقرة مث آل عمران مث ما بعدها على الترتيب وسواء قرأ يف الصالة أو يف غريها حىت قال بعض 
أصحابنا إذا قرأ يف الركعة األوىل سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ يف الثانية بعد الفاحتة من البقرة قال بعض أصحابنا 

أ بعدها اليت تليها ودليل هذا أن ترتيب املصحف إمنا جعل هكذا حلكمة فينبغي أن ويستحب إذا قرأ سورة أن يقر
حيافظ عليها إال فيما ورد املشرع باستثنائه كصالة الصبح يوم اجلمعة يقرأ يف األوىل سورة السجدة ويف الثانية هل 

  أتى على اإلنسان وصالة العيد يف 

ني سنة الفجر يف األوىل قل يا أيها الكافرون ويف الثانية قل هو اهللا أحد األوىل قاف ويف الثانية اقتربت الساعة وركعت
وركعات الوتر يف األوىل سبح اسم ربك األعلى ويف الثانية قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو اهللا أحد 

سورة قبلها جاز فقد  واملعوذتني ولو خالف املواالة فقرأ سورة ال تلي األوىل أو خالف الترتيب فقرأ سورة مث قرأ
جاء بذلك آثار كثرية وقد قرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الركعة األوىل من الصبح بالكهف ويف الثانية 

بيوسف وقد كره مجاعة خمالفة ترتيب املصحف وروى ابن أيب داود عن احلسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إال 
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قيل له إن فالنا يقرأ القرآن على تأليفه يف املصحف وبإسناده الصحيح 

منكوسا فقال ذلك منكوس القلب وأما قراءة السور من آخرها إىل أوهلا فممنوع منعا متأكدا فإنه يذهب بعض 
ليل ضروب اإلعجاز ويزيل حكمة ترتيب اآليات وقد روى ابن أيب داود عن إبراهيم النخعي اإلمام التابعي اجل
واإلمام مالك بن أنس أهنما كرها ذلك وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم وأما تعليم الصبيان من آخر 

املصحف إىل أوله فحسن ليس هذا من هذا الباب فإن ذلك قراءة متفاضلة يف أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل 
  احلفظ عليهم واهللا أعلم

  ل من القراءة عن ظهر القلبقراءة القرآن من املصحف أفض] فصل [ 

ألن النظر يف املصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر هكذا قاله القاضي حسني من أصحابنا وأبو حامد 
الغزايل ومجاعات من السلف ونقل الغزايل يف اإلحياء أن كثريين من الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يقرؤون من 

  نظروا يف املصحفاملصحف ويكرهون أن خيرج يوم ومل ي



وروى ابن أيب داود القراءة يف املصحف عن كثريين من السلف ومل أر فيه خالفا ولو قيل إنه خيتلف باختالف 
األشخاص فيختار القراءة يف املصحف ملن استوى خشوعه وتدبره يف حاليت القراءة يف املصحف وعن ظهر القلب 

خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من املصحف لكان وخيتار القراءة عن ظهر القلب ملن مل يكمل بذلك 
  هذا قوال حسنا والظاهر أن كالم السلف وفعلهم حممول على هذا التفصيل 

  يف استحباب قراءة اجلماعة جمتمعني] فصل [ 

اعلم  الثواب املشترك] وفضل القارئني من اجلماعة والسامعني وبيان فضيلة من مجعهم عليها وحرضهم وندهبم إليها 
أن قراءة اجلماعة جمتمعني مستحبة بالدالئل الظاهرة وأفعال السلف واخللف املتظاهرة فقد صح عن النيب صلى اهللا 

من رواية أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهما أنه قال ما من قوم يذكرون اهللا إال حفت هبم : عليه وسلم 
نة وذكرهم اهللا فيمن عنده صلى اهللا عليه وسلم قال الترمذي حديث املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكي

قال ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت : حسن صحيح وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وذكره اهللا  اهللا تعاىل يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة

فيمن عنده رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن معاوية رضي اهللا عنه أن النيب 
قالوا جلسنا نذكر اهللا تعاىل وحنمده ملا * خرج على حلقة من أصحابه فقال ما جيلسكم : صلى اهللا عليه وسلم 

  ليه السالم فأخربين أن اهللا تعاىل يباهي بكم املالئكة فقال أتاين جربيل ع* هدانا لإلسالم ومن علينا به 

رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح واألحاديث يف هذا كثرية وروى الدارمي بإسناده عن 
ابن عباس رضي اهللا عنهما قال من استمع إىل آية من كتاب اهللا كانت له نورا وروى ابن أيب داود أن أبا الدرداء 

اهللا عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون مجيعا وروى ابن أيب داود فعل الدراسة جمتمعني عن مجاعات من  رضي
أفاضل السلف واخللف وقضاة املتقدمني وعن حسان بن عطية واألوزاعي أهنما قاال أول من أحدث الدراسة يف 

ابن أيب داود عن الضحاك بن عبد الرمحن مسجد دمشق هشام بن إمساعيل يف مقدمته على عبد امللك وأما ما روى 
: بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت وال مسعت وقد أدركت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يعين ما رأيت أحدا فعلها وعن وهب قال قلت ملالك أرأيت القوم جيتمعون فيقرؤون مجيعا سورة واحدة حىت 
ال ليس هكذا تصنع الناس إمنا كان يقرأ الرجل على اآلخر يعرضه فهذا اإلنكار منهما خيتموها فأنكر ذلك وعابه وق

  خمالف ملا عليه السلف واخللف وملا يقتضيه

الدليل فهو متروك واالعتماد على ما تقدم من استحباهبا لكن القراءة يف حال االجتماع هلا شروط قدمناها ينبغي أن 
الدال : من جيمعهم على القراءة ففيها نصوص كثرية كقوله صلى اهللا عليه وسلم يعتىن هبا واهللا أعلم وأما فضيلة 

ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم واألحاديث : على اخلري كفاعله وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  الساعي يف ذلكوال شك يف عظم أجر ) وتعاونوا على الرب والتقوى(فيه كثرية مشهورة وقد قال اهللا تعاىل 

  يف اإلدارة بالقرآن] فصل [ 



وهو أن جيتمع مجاعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غري ذلك مث يسكت ويقرأ األخر من حيث انتهى األول مث يقرأ 
  اآلخر وهذا جائز حسن وقد سئل مالك رمحه اهللا تعاىل عنه فقال ال بأس به

  يف رفع الصوت بالقراءة] فصل [ 

ي أن يعتىن به اعلم أنه جاء أحاديث كثرية يف الصحيح وغريه دالة على استحباب رفع الصوت هذا فصل مهم ينبغ
بالقراءة وجاءت آثار دالة على استحباب اإلخفاء وخفض الصوت وسنذكر منها طرفا يسريا إشارة إىل اصلها إن 

  شاء اهللا تعاىل

األحاديث واآلثار املختلفة يف هذا أن اإلسرار أبعد  قال اإلمام أبو حامد الغزايل وغريه من العلماء وطريق اجلمع بني
من الرياء فهو أفضل يف حق من خياف ذلك فإن مل خيف الرياء فاجلهر ورفع الصوت أفضل ألن العمل فيه أكثر 

وألن فائدته تتعدى إىل غريه واملتعدي أفضل من الالزم وألنه يوقظ قلب القارئ وجيمع مهه إىل الفكر فيه ويصرف 
ليه ويطرد النوم ويزيد يف النشاط ويوقظ غريه من نائم وغافل وينشطه قالوا فمهما حضره شئ من هذه مسعه إ

النيات فاجلهر أفضل فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف األجر قال الغزايل وهلذا قلنا القراءة يف املصحف أفضل 
ن بعضها ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة رضي فهذا حكم املسألة وأما اآلثار املنقولة فكثرية وأنا أشري إىل أطراف م

يقول ما أذن اهللا لشئ ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن : اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  بالقرآن جيهر به

رواه البخاري ومسلم ومعىن أذن استمع وهو إشارة إىل الرضا والقبول وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن 
  قال لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود رواه البخاري ومسلم: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسو

قال له لقد رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارحة ورواه مسلم : ويف رواية ملسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هللا أشد : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رواية بريد بن اخلصيب وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال قال ر

وعن أيب موسى أيضا قال قال * أذنا إىل الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينته رواه ابن ماجه 
إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالليل حني يدخلون وأعرف مازهلم كل من : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليل وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار رواه البخاري ومسلمأصواهتم بالقرآن بال

زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو : وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن القرآن داود والنسائي وغريمها وروى ابن أيب داود عن علي رضي اهللا عنه أنه مسع ضجة ناس يف املسجد يقرؤو

ويف إثبات اجلهر أحاديث كثرية وأما اآلثار عن الصحابة : فقال طوىب هلؤالء كانوا أحب الناس لرسول اهللا ص
والتابعني من أقواهلم وأفعاهلم فأكثر من أن حتصر وأشهر من أن تذكر وهذا كله فيمن ال خياف رياء وال إعجابا وال 

م صالهتم وخيلطها عليهم وقد نقل عن مجاعة السلف اختيار اإلخفاء حنومها من القبائح وال يؤذي مجاعة يلبس عليه
خلوفهم مما ذكرناه فعن األعمش قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ باملصحف فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال ال 

ضي ور: يرى هذا أين أقرأ كل ساعة وعن أيب العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  اهللا عنهم فقال رجل منهم قرأت الليلة كذا فقالوا هذا حظك منه



يقول اجلاهر : ويستدل هلؤالء حبديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ي حديث بالقرآن كاجلاهر بالصدقة واملسر بالقرآن كاملسر بالصدقة رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذ

حسن قال ومعناه أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي جيهر هبا ألن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من 
صدقة العالنية قال وإمنا معىن هذا احلديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب ألن الذي يسر بالعمل ال 

  خياف عليه من العجب كما خياف
كل هذا موافق ملا تقدم تقريره يف أول الفصل من التفصيل وأنه إن خاف بسبب اجلهر شيئا عليه من عالنيته قلت و

مما يكره مل جيهر وإن مل خيف استحب اجلهر فإن كانت القراءة من مجاعة جمتمعني تأكد استحباب اجلهر ملا قدمناه وملا 
  حيصل فيه من نفع غريهم واهللا أعلم

  لقراءةيف استحباب حتسني الصوت با] فصل [ 

أمجع العلماء رضي اهللا عنهم من السلف واخللف من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار أئمة 
املسلمني على استحباب حتسني الصوت بالقرآن وأقواهلم وأفعاهلم مشهورة هناية الشهرة فنحن مستغنون عن نقل 

مستفيضة عند اخلاصة والعامة كحديث : يه وسلم شئ من أفرادها ودالئل هذا من حديث رسول اهللا صلى اهللا عل
زينوا القرآن بأصواتكم وحديث لقد أويت هذا مزمارا وحديث ما أذن اهللا وحديث هللا أشد أذنا وقد تقدمت كلها 

  يف الفصل السابق 

د بن القراءة وكحديث سع: وتقدم يف فضل الترتيل حديث عبد اهللا بن مغفل يف ترجيع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال من مل يتغن بالقرآن فليس منا رواه : أيب وقاص وحديث أمامة رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أبو داود بإسنادين جيدين ويف إسناد سعد اختالف ال يضر
 عليه قال مجهور العلماء معىن مل يتغن مل حيسن صوته وحديث الرباء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا

قرأ يف العشاء بالتني والزيتون فما مسعت أحدا أحسن صوتا منه رواه البخاري ومسلم قال العلماء رمحهم : وسلم 
اهللا فيستحب حتسني الصوت بالقراءة ترتيبها ما مل خيرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حىت زاد حرفا أو أخفاه 

  فهو حرام

شافعي رمحه اهللا يف موضع أكرهها قال أصحابنا ليست على قولني بل فيه تفصيل إن وأما القراءة باألحلان فقد قال ال
أفرط يف التمطيط فجاوز احلد فهو الذي كرهه وإن مل جياوز فهو الذي مل يكرهه وقال أقضى القضاة املاوردي يف 

فيه أو إخراج كتابه احلاوي القراءة باألحلان املوضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات 
  حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو متطيط خيفي به بعض اللفظ ويتلبس املعىن فهو حرام يفسق به القارئ

ويأمث به املستمع ألنه عدل به عن هنجه القومي إىل االعوجاج واهللا تعاىل يقول قرآنا عربيا غري ذي عوج قال وإن مل 
  يله كان مباحا ألنه زاد على أحلانه يفخيرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترت

حتسينه هذا كالم أقضى القضاة وهذا القسم األول من القراءة باألحلان احملرمة مصيبة ابتلي هبا بعض اجلهلة الطغام 
الغشمة الذين يقرؤون على اجلنائز وبعض احملافل وهذه بدعة حمرمة ظاهرة يأمث كل مستمع هلا كما قاله أقضى 

دي ويأمث كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا مل يفعل ذلك وقد بذلت فيها بعض قدريت القضاة املاور



وأرجو من فضل اهللا الكرمي أن يوفق إلزالتها من هو أهل لذلك وأن جيعله يف عافية قال الشافعي يف خمتصر املزين 
ة يقال حدرت بالقراءة إذا أدرجتها ومل وحيسن صوته بأي وجه كان قال وأحب ما يقرأ حدرا وحتزينا قال أهل اللغ

متططها ويقال فالن يقرأ بالتحزين إذا رقق صوته وقد روى ابن أيب داود بإسناده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 
  قرأ إذا الشمس كورت حيزهنا شبه الرثاء

ستطاع يف استحباب طلب ويف سنن أيب داود قيل البن أيب مليكة أرأيت إذا مل يكن حسن الصوت فقال حيسنه ما ا
القراءة الطيبة من حسن الصوت اعلم أن مجاعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة باألصوات احلسنة 
أن يقرؤوا وهم يستمعون وهذا متفق على استحبابه وهو عادة األخيار واملتعبدين وعباد اهللا الصاحلني وهى سنة ثابتة 

فقد صح عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى : م عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول اهللا أقرأ عليك وعليك أنزل قال إين أحب أن أمسعه من غريي : اهللا عليه وسلم 

بك على هؤالء فقرأت عليه سورة النساء حىت إذا جئت إىل هذه اآلية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
قال حسبك اآلن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم وروى الدارمي وغريه بأسانيدهم عن ) شهيدا

  عمر بن اخلطاب رضي اهللا

عنه أنه كان يقول أليب موسى األشعري ذكرنا ربنا فيقرأ عنده القرآن واآلثار يف هذا كثرية معروفة وقد مات 
بسبب قراءة من سألوه القراءة واهللا أعلم وقد استحب العلماء أن يستفتح جملس حديث النيب  مجاعات من الصاحلني
وخيتم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن مث إنه ينبغي للقارئ يف هذه املواطن : صلى اهللا عليه وسلم 

واملواعظ والتزهيد يف الدنيا والترغيب أن يقرأ ما يليق باجمللس ويناسبه وأن تكون قراءته يف آيات الرجاء واخلوف 
  يف اآلخرة والتأهيب هلا وقصر األمل ومكارم األخالق

  حسن الوقف

  ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة] فصل [ 

أو وقف على غري آخرها أن يبتدئ من أول الكالم املرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكالم املرتبط وال يتقيد 
ء فإهنا قد تكون يف وسط الكالم املرتبط كاجلزء الذي يف قوله تعاىل وما نفسي ويف قوله تعاىل فما باألعشار واألجزا
  ) كان جواب قومه

وقوله تعاىل ومن يقنت منكن هللا ورسوله ويف قوله تعاىل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ويف قوله 
قال فما خطبكم أيها املرسلون وكذلك (بدا هلم سيئات ويف قوله تعاىل إليه يرد علم الساعة ويف قوله تعاىل و

فكل هذا وشبيهه ) واذكروا اهللا يف أيام معدودات وقوله تعاىل قل هل أنبئكم خبري من ذلكم(األحزاب كقوله تعاىل 
ن ال يراعون هذه ينبغي أن يبتدأ به وال يوقف عليه فإنه متعلق مبا قبله وال يغترن بكثرة الغافلني له من القراء الذي

اآلداب وال يفكرون يف هذه املعاين وامتثل ما روى احلاكم أبو عبد اهللا بإسناده عن السيد اجلليل الفضيل بن عياض 
  رضي اهللا عنه قال ال تستوحش طرق اهلدى لقلة أهلها وال تغترن بكثرة اهلالكني وال يضرك قلة السالكني



رية بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصرية فإنه قد خيفى وهلذا املعىن قالت العلماء قراءة سورة قص
االرتباط على بعض الناس يف بعض األحوال وقد روى ابن أيب داود بإسناده عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل التابعي 

  املعروف رضي اهللا عنه قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض اآلية ويتركوا بعضها

  تكره فيها القراءة يف أحوال] فصل [ 

اعلم أن قراءة القرآن على اإلطالق إال يف أحوال خمصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها وأنا أذكر اآلن ما 
  حضرين منها خمتصرة حبذف األدلة فإهنا مشهورة

ره وتك - ٢فتكره القراءة يف حالة الركوع والسجود والتشهد وغريها من أحوال الصالة سوى القيام  - ١
 ٤وتكره حالة القعود على اخلالء  - ٣القراءة مبا زاد على الفاحتة للمأموم يف الصالة اجلهرية إذا مسع قراءة اإلمام 

وكذا يف حالة اخلطبة ملن يسمعها وال تكره ملن مل  - ٦وكذا إذا استعجم عليه القرآن  - ٥ويف حالة النعاس  -
عن طاوس كراهيتها وعن إبراهيم عدم الكراهة فيجوز أن جيمع  يسمعها بل تستحب هذا هو املختار الصحيح وجاء

  بني كالميهما مبا قلنا كما ذكره أصحابنا 

وال تكره القراءة يف الطواف هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن املنذر عن عطاء وجماهد وابن املبارك 
ري ومالك كراهتها يف الطواف والصحيح وأيب ثور وأصحاب الرأي وحكي عن احلسن البصري وعروة بن الزب

  األول وقد تقدم بيان االختالف يف القراءة يف احلمام ويف الطريق وفيمن فمه جنس
  البدعة املدروسة

  من البدع املنكرة يف القراءة] فصل [ 

ابعة معتقدين أهنا ما يفعله جهلة املصلني بالناس يف التراويح من قراءة سورة األنعام يف الركعة األخرية يف الليلة الس
ومنها تطويل  - ٣ومنها إيهام العوام ذلك  - ٢منها اعتقادها مستحبة  - ١مستحبة فيجمعون أمورا منكرة 

ومنها هذرمة القراءة  - ٥ومنها التطويل على املأمومني  - ٤الركعة الثانية على األوىل وإمنا السنة تطويل األوىل 
لتهم يف الصبح يوم اجلمعة بسجدة غري سجدة أمل تنزيل قاصدا ذلك وإمنا ومن البدع املشاهبة هلذا قراءة بعض جه

  السنة قراءة أمل تنزيل يف الركعة األوىل وهل أتى يف الثانية 

  يف مسائل غريبة تدعو احلاجة إليها] فصل [ 

ا أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن ميسك عن القراءة حىت يتكامل خروجها مث يعود إىل القراءة كذا منه ١
ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حىت ينقضي  - ٢رواه ابن أيب داود وغريه عن عطاء وهو أدب حسن 

  التثاؤب مث يقرأ 

اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال جماهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن أيب سعيد
ومنها أنه إذا قرأ قول اهللا  - ٣إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم : وسلم 

ذ الرمحن وقال اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصاري املسيح ابن اهللا وقالت اليهود يد اهللا مغلولة وقالوا اخت(عز وجل 



ومنها ما  - ٤ولدا وحنو ذلك من اآليات ينبغي أن خيفض هبا صوته كذا كان إبراهيم النخعي رضي اهللا عنه يفعل 
  رواه ابن أيب داود بإسناد ضعيف عن الشعيب أنه قيل

ومنها  - ٥قال نعم : له إذا قرأ اإلنسان إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه قال من قرأ والتني : أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والزيتون فقال أليس اهللا بأحكم احلاكمني فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين رواه أبو داود والترمذي بإسناد 
هللا عنه قال الترمذي هذا احلديث إمنا يروى هبذا اإلسناد عن ضعيف عن رجل عن أعرايب عن أيب هريرة رضي ا

األعرايب عن أيب هريرة قال وال يسمى وروى ابن أيب داود والترمذي ومن قرأ آخر ال أقسم بيوم القيامة أليس ذلك 
ل آمنت بقادر على أن حييي املوتى فليقل بلى ومن قرأ فبأي آالء ربكما تكذبان أو فبأي حديث بعده يؤمنون فليق

باهللا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما وابن الزبري وأيب موسى األشعري رضي اهللا عنهم أهنم كانوا إذا قرأ أحدهم 
سبح اسم ربك األعلى قال سبحان ريب األعلى وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان يقول فيها سبحان ريب 

عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بين إسرائيل مث قال احلمد هللا  األعلى ثالث مرات وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا
  وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال يف الصالة ما قدمناه) الذي مل يتخذ ولدا

  ويف حديث أيب هريرة يف السور الثالث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان يف معناه واهللا أعلم

  هبا الكالميف قراءة يراد ] فصل [ 

ذكر ابن أيب داود يف هذا اختالفا وروي عن إبراهيم النخعي رضي اهللا عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشئ 
يعرض من أمر الدنيا وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قرأ يف صالة املغرب مبكة والتني والزيتون ورفع صوته 

بن سعد أن رجال من احملكمية أتى عليا رضي اهللا عنه وهو يف صالة  وقال وهذا البلد األمني وعن حكيم بضم احلاء
فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذي ال (الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي يف الصالة 

وأراد ادخلوها بسالم آمنني فإن أراد التالوة (قال أصحابنا إذا استأذن إنسان على املصلي فقال املصلي ) يوقنون
  اإلعالم مل تبطل صالته وإن أراد اإلعالم ومل حيضره نية بطلت صالته 

  حكم القيام

  وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة] فصل [ 

من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بوالية أو والدة أو غريها فال بأس بالقيام له على سبيل االحترام 
وفعل : ذلك مستحب وقد ثبت القيام لإلكرام من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم واإلكرام ال للرياء واإلعظام بل 

أصحابه رضي اهللا عنهم حبضرته وبأمره ومن فعل التابعني ومن بعدهم من العلماء الصاحلني وقد مجعت جزءا يف 
وصحة الصحيح  القيام وذكرت فيه األحاديث واآلثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها

واجلواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه هني وأوضحت ذلك كله حبمد اهللا تعاىل فمن تشكك يف شئ من أحاديثه 
  فليطالعه فال جيد ما يزول به شكه إن شاء اهللا تعاىل 



  حكم السالم

  إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم] فصل [ 

 القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمر يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم مث يرجع إىل
عليه غريه فقد قال اإلمام أبو احلسن الواحدي األوىل ترك السالم على القارئ الشتغاله بالتالوة قال فإن سلم عليه 

ا الذي قاله إنسان كفاه الرد باإلشارة قال فإن أراد الرد باللفظ رده مث استأنف االستعاذة وعاود التالوة وهذ
ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم اجلمعة يف حال اخلطبة وقلنا اإلنصات 

سنة وجب له رد السالم على أصح الوجهني فإذا قالوا هذا يف حال اخلطبة مع االختالف يف وجوب اإلنصات 
  فيها باإلمجاع أوىل وحترمي الكالم ففي حال القراءة اليت ال حيرم الكالم 

مع أن رد السالم واجب باجلملة واهللا أعلم وأما إذا عطس يف حال القراءة فإنه يستحب أن يقول احلمد هللا وكذا 
لو كان يف الصالة ولو عطس غريه وهو يقرأ يف غري الصالة وقال احلمد هللا يستحب للقارئ أن يشمته فيقول 

  يرمحك اهللا

وأجابه مبتابعته يف ألفاظ األذان واإلقامة مث يعود إىل قراءته وهذا متفق عليه عند ولو مسع املؤذن قطع القراءة 
أصحابنا وأما إذا طلبت منه حاجة يف حال القراءة وأمكنه جواب السائل باإلشارة املفهمة وعلم أنه ال ينكسر قلبه 

باإلشارة وال يقطع القراءة فإن  وال حيصل عليه شئ من األذى لألنس الذي بينها بينهما وحنوه فاألوىل أن جييبه
  قطعها جاز واهللا أعلم

  
  أحكام نفيسة

  يف أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة يف الصالة] فصل [ 

  أبالغ يف اختصارها فإهنا مشهورة يف كتب الفقه 

تتعني قراءة منها أنه جيب القراءة يف الصالة املفروضة بإمجاع العلماء مث قال مالك والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء 
الفاحتة يف كل ركعة وقال أبو حنيفة ومجاعة ال تتعني الفاحتة أبدا قال وال جتب قراءة الفاحتة يف الركعتني األخريتني 

يف احلديث : والصواب األول فقد تظاهرت عليها األدلة من السنة ويكفي من ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  الصحيح

القرآن وأمجعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاحتة يف ركعيت الصبح واألولتني  وال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بأم
من باقي الصلوات واختلفوا يف استحباهبا يف الثالثة والرابعة وللشافعي فيها قوالن اجلديد أهنا ال تستحب والقدمي أهنا 

أقل من القراءة يف األولتني قالوا تستحب قال أصحابنا وإذا قلنا إهنا تستحب فال خالف أنه يستحب أن يكون 
وتكون القراءة يف الثالثة والرابعية منه سواء وهل تطول األوىل على الثانية فيها وجهان أصحهما عند مجهور 

  أصحابنا أهنا ال تطول



: والثاين وهو الصحيح عند احملققني أهنا تطول وهو املختار للحديث الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كان يطول يف األوىل ما ال يطول يف الثانية وفائدته أن يدرك املتأخر الركعة األوىل واهللا أعلم قال الشافعي رمحه اهللا 
وإذا أدرك املسبوق مع اإلمام الركعتني األخريتني من الظهر وغريها مث قام إىل اإلتيان مبا بقي عليه استحب أن يقرأ 

على القولني وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة يف األخريتني أما على السورة قال اجلماهري من أصحابنا هذا 
اآلخر فال والصواب األول لئال ختلو صالته من سورة واهللا أعلم هذا حكم اإلمام املنفرد أما املأموم فإن كانت 

ام كره له قراءة صالته سرية وجبت عليه الفاحتة واستحب له السورة وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة اإلم
  والثاين ال جتب - ٢أصحهما جتب  - ١السورة ويف وجوب الفاحتة قوالن 

وإن كان ال يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاحتة واستحباب السورة وقيل جتب وال تستحب السورة واهللا أعلم 
واختلف * النافلة فال بد منها  وجتب قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من صالة اجلنازة وأما قراءة الفاحتة يف صالة

وقال غريمها * وقال صاحبه القاضي حسني تسمى شرطا * أصحابنا يف تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة 
تسمى ركنا وهو األظهر واهللا أعلم والعاجز عن الفاحتة يف هذا كله يأيت ببدهلا فيقرأ بقدرها من غريها من القرآن 

  ن األذكار كالتسبيح والتهليل وحنومها فإن مل حيسن شيئا وقف بقدر القراءة واهللا أعلمفإن مل حيسن أتى بقدرها م

  ال بأس باجلمع بني سورتني يف ركعة واحدة] فصل [ 

فقد ثبت يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال لقد عرفت النظائر اليت كان رسول اهللا 
هن فذكر عشرين سورة من املفصل كل سورتني يف ركعة وقد قدمنا عن مجاعة من يقرن بين: صلى اهللا عليه وسلم 

  السلف قراءة اخلتمة يف ركعة واحدة
  

  ) ٢(حكم اجلهر 

  أمجع املسلمون على استحباب اجلهر بالقراءة يف] فصل [ 

  الصبح واجلمعة والعيدين واألولتني من املغرب والعشاء ويف صالة التراويح والوتر عقيبها 

ذا مستحب لإلمام واملنفرد مبا ينفرد به منها وأما املأموم فال جيهر باإلمجاع ويسن اجلهر يف صالة كسوف القمر وه
وال جيهر يف كسوف الشمس وجيهر يف االستقاء وال جيهر يف اجلنازة إذا صليت بالنهار وكذا يف الليل على املذهب 

  رناه من العيد واالستقاء واختلف أصحابنا يف نوافل الليلالصحيح املختار وال جيهر يف نوافل النهار غري ما ذك

والثالث وهو األصح وبه قطع القاضي حسني والبغوي يقرأ  - ٣والثاين أنه جيهر  - ٢فاألظهر أنه ال جيهر  - ١
سرار بني اجلهر واإلسرار ولو فاته صالة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعترب يف اجلهر واإل

  وقت الفوات أم وقت القضاء
فيه وجهان ألصحابنا أظهرمها االعتبار بوقت القضاء ولو جهر يف موضع اإلسرار أو أسر يف موضع اجلهر فصالته 

  صحيحة ولكنه ارتكب املكروه وال يسجد للسهو



ع نفسه وال بد من نطقه تنبيه واعلم أن اإلسرار يف القراءة والتكبريات وغريمها من األذكار هو أن يقوله حبيث يسم
حبيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع وال عارض له فإن مل يسمع نفسه مل تصح قراءته وال غريها من األذكار 

  بال خالف احلديث على السكتات

  قال أصحابنا يستحب لإلمام يف الصالة اجلهرية أن يسكت أربع سكتات يف حال القيام] فصل [ 

  كبرية اإلحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم املأمومونإحداها أن يسكت بعد ت - ١
  والثانية عقيب الفاحتة سكتة لطيفة جدا بني آخر الفاحتة وبني آمني لئال يتوهم أن آمني من الفاحتة - ٢
  والثالثة بعد آمني سكتة طويلة حبيث يقرأ املأمومون الفاحتة  - ٣

  لقراءة وتكبري اهلوي إىل الركوعوالرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل هبا بني ا - ٤
  

  التأمني

  يستحب لكل قارئ كان يف الصالة أو يف غريها إذا فرغ من الفاحتة أن يقول آمني] فصل [ 

واألحاديث يف ذلك كثرية مشهورة وقد قدمنا يف الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بني آخر الفاحتة وآمني بسكتة 
فليكن وقيل افعل وقيل معناه ال يقدر على هذا أحد سواك وقيل معناه ال لطيفة ومعناه اللهم استجب وقيل كذلك 

ختيب رجاءنا وقيل معناه اللهم أمنا خبري وقيل هو طابع هللا على عباده يدفع به عنهم اآلفات وقيل هي درجة يف اجلنة 
و اسم عرباين غري معرب وقال يستحقها قائلها وقيل هو اسم من أمساء اهللا تعاىل وأنكر احملققون واجملاهري هذا وقيل ه

أبو بكر الوراق هو قوة للدعاء واستنزال للرمحة وقيل غري ذلك ويف آمني لغات قال العلماء أفصحها آمني باملد 
  وختفيف 

امليم والثانية بالقصر وهاتان مشهورتان والثالثة آمني باإلمالة مع املد حكاها الواحدي عن محزة والكسائي والرابعة 
يم مع املد حكاها عن احلسن واحلسني ابن الفضيل قال وحيقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي اهللا بتشديد امل

عنه قال معناه قاصدين حنوك وأنت أكرم من أن ختيب قاصدا هذا كالم الواحدي وهذه الرابعة غريبة جدا فقد 
لصالة بطلت صالته قال أهل العربية عدها أكثر أهل اللغة من حلن العوام وقال مجاعة من أصحابنا من قاهلا يف ا

حقها يف العربية الوقف ألهنا مبنزلة األصوات فإذا وصلها فتح النون اللتقاء الساكنني كما فتحت يف أين وكيف فلم 
تكسر لثقل الكسرة بعد الياء فهذا خمتصر مما يتعلق بلفظ آمني وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة األقوال يف 

قال العلماء ويستحب التأمني يف الصالة لإلمام واملنفرد وجيهر اإلمام واملنفرد ] األمساء واللغات  :هتذيب(كتاب 
والثالث جيهر إن * والثاين ال جيهر * والصحيح أنه جيهر * بلفظ آمني يف صالة اجلهرية واختلفوا يف جهر املأموم 

: مام ال قبله وال بعده لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ويكون تأمني املأموم مع تأمني اإل* كان مجعا كثريا وإال فال 
  يف الصحيح



إذا قال اإلمام وال الضالني فقولوا آمني فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وأما قوله صلى 
ابنا وليس يف الصالة موضع يف الصحيح إذا أمن اإلمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمني قال أصح: اهللا عليه وسلم 

  يستحب أن يقترن قول املأموم بقول اإلمام إال يف قوله آمني وأما يف األقوال الباقية فيتأخر قول املأموم

  يف سجود التالوة] فصل [ 

  وهو مما يتأكد االعتناء به فقد أمجع العلماء على األمر بسجود
اجلماهري ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن  التالوة واختلفوا يف أنه أمر استحباب أم إجياب فقال

اخلطاب رضي اهللا عنه وابن عباس وعمران بن حصني ومالك واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحق وأيب ثور وداود 
وغريهم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هو واجب واحتج بقوله تعاىل فما هلم ال يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن ال 

اجلمهور مبا صح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قرأ على املنرب يوم اجلمعة سورة النمل  واحتج) يسجدون
  حىت إذا جاء السجدة 

نزل فسجد وسجد الناس حىت إذا كانت اجلمعة القابلة قرأ هبا حىت إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إمنا منر 
يه ومل يسجد عمر رواه البخاري وهذا الفعل والقول من بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن مل يسجد فال إمث عل

عمر رضي اهللا عنه يف هذا اجملمع دليل ظاهر وأما اجلواب عن اآلية اليت احتج هبا أبو حنيفة رضي اهللا عنه فظاهر 
وثبت يف الصحيحني عن ) ألن املراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال تعاىل بعده بل الذين كفروا يكذبون

والنجم فلم يسجد وثبت يف الصحيحني أنه : يد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم ز
  سجد يف النجم فدل على أنه ليس بواجب: صلى اهللا عليه وسلم 

  يف بيان عدد السجدات وحملها] فصل [ 

  عشرة سجدة أما عددها املختار الذي قاله الشافعي رمحه اهللا واجلماهري أهنا أربع
  يف األعراف - ١
  والرعد - ٢
  والنحل - ٣
  وسبحان - ٤
  ومرمي - ٥
  ويف احلج سجدتان - ٦
  ويف الفرقان - ٧
  والنمل - ٨
  وأمل - ٩
  وحم السجدة  - ١٠



  والنجم - ١١
  وإذا السماء انشقت - ١٢
  واقرأ باسم ربك - ١٣

يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي وأما سجدة ص فمستحبة فليست من عزائم السجود أي متأكد أنه ثبت 
سجد فيها هذا مذهب : اهللا عنهما قال ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقال أبو حنيفة هي أربع عشرة ايضا لكن أسقط الثانية من احلج وأثبت سجدة ص * الشافعي ومن قال مثله 
امها كالشافعي والثانية مخس عشرة زاد ص وهو قول أيب العباس بن وجعلها من العزائم وعن أمحد روايتان إحد

وعن مالك روايتان إحدامها كالشافعي وأشهرمها إحدى عشرة * شريح وأيب إسحق املروزي من أصحاب الشافعي 
أسقط النجم وإذا السماء انشقت واقرأ وهو قول قدمي للشافعي والصحيح ما قدمناه واألحاديث الصحيحة تدل 

وأما حملها فسجدة األعراف يف آخرها والرعد عقيب قوله عز وجل بالغدو واآلصال والنحل ويفعلون ما عليه 
  يؤمرون ويف سبحان ويزيدهم خشوعا

ويف مرمي خروا سجدا وبكيا واألوىل من سجديت احلج إن اهللا يفعل ما يشاء والثانية وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون 
ب العرش العظيم وأمل تنزيل وهم ال يستكربون وحم ال يسأمون والنجم يف آخرها والفرقان وزادهم نفورا والنمل ر

وإذا السماء انشقت ال يسجدون واقرأ يف آخرها وال خالف يعتد به يف شئ من مواضعها إال اليت يف حم فإن 
بن املسيب  العلماء اختلفوا فيها فذهب الشافعي وأصحابه إهنا ما ذكرناه إهنا عقيب يسأمون وهذا مذهب سعيد

وحممد بن سريين وأيب وائل شقيق ابن سلمة وسفيان الثوري وأيب حنيفة وأمحد وإسحق بن راهويه وذهب آخرون 
إىل أهنا عقيب قوله تعاىل إن كنتم إياه تعبدون حكاه ابن املنذر عن عمر بن اخلطاب واحلسن البصري وأصحاب 

بن مصرف وزبري بن احلرث ومالك بن أنس والليث بن  عبد اهللا بن مسعود وإبراهيم النخعي وأيب صاحل وطلعت
سعد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي يف التهذيب وأما قول أيب احلسن علي بن سعيد العبد من 

ويعلم ما خيفون وما (الكفاية يف اختالف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعاىل [ أصحابنا يف كتابه 
  هذا مذهب أكثر الفقهاءيعلنون قال و

وقال مالك هي عند قوله تعاىل رب العرش العظيم فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غري معروف 
  )وال مقبول بل غلط ظاهر وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأهنا عند قوله تعاىل رب العرش العظيم

  لطهارةحكم سجود التالوة حكم صالة النافلة يف اشتراط ا] فصل [ 

عن احلدث وعن النجاسة ويف استقباله القبلة وستر العورة فتحرم على من ببدنه أو ثوبه جناسة غري معفو عنها وعلى 
احملدث إال إذا تيمم يف موضع جيوز فيه التيمم وحترم إىل غري القبلة إال يف السفر حيث جتوز النافلة إىل غري القبلة 

  صلى اهللا عليه وسلم وهذا كله متفق عليه احلديث على سجدة

  إذا قرأ سجدة ص] فصل [ 



فمن قال إهنا من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها يف الصالة أو خارجها كسائر السجدات وأما الشافعي 
وغريه ممن قال ليست من العزائم فقالوا إذا قرأها خارج الصالة استحب له السجود ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا قدمناه وإن قرأها يف الصالة مل يسجد فإن سجد وهو جاهل أو ناس مل تبطل صالته ولكن يسجد سجد فيها كم: 
للسهو وإن كان عاملا فالصحيح أنه تبطل صالته ألنه زاد يف الصالة ما ليس منها فبطلت كما لو سجد للشكر فإهنا 

مه يف ص لكونه يعتقدها من العزائم تبطل صالته بال خالف والثاين ال تبطل ألن له تعلقا بالصالة ولو سجد إما
  واملأموم ال 

  يعتقد فال يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما وإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان أظهرمها أنه ال يسجد

  فيمن يسن له السجود] فصل [ 

  اعلم أنه يسن للقارئ املطهر باملاء أو التراب حيث جيوز سواء
ا ويسن للمستمع ويسن أيضا للسامع غري املستمع ولكن قال الشافعي ال أؤكد يف كان يف الصالة أو خارجا منه

  حقه كما أؤكد يف حق املستمع هذا هو الصحيح وقال إمام احلرمني من أصحابنا 

ال يسجد السامع واملشهور األول وسواء كان القارئ يف الصالة أو خارجا منها يسن للسامع واملستمع السجود 
ئ أم ال هذا هو الصحيح املشهور عند أصحاب الشافعي ال يسجد املستمع لقراءة من يف الصالة وسواء سجد القار

وقال الصيدالين من أصحاب الشافعي ال يسن السجود إال أن يسجد القارئ والصواب األول وال فرق بني أن 
أة هذا هو الصحيح عندنا وبه يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجال وبني أن يكون كافرا أو صبيا أو حمدثا أو امر

قال أبو حنيفة وقال بعض أصحابنا ال يسجد لقراءة الكافر والصيب واحملدث والسكران وقال مجاعة من السلف ال 
  يسجد لقراءة املرأة حكاه ابن املنذر عن قتادة ومالك وإسحق والصواب ما قدمناه

  يف اختصار السجود] فصل [ 

جد حكى ابن املنذر عن الشعيب واحلسن البصري وحممد بن سريين والنخعي وأمحد وهو أن يقرأ آية أو آيتني مث يس
  وإسحق أهنم كرهوا ذلك 

  وعن أيب حنيفة وحممد بن احلسن وأيب ثور أنه ال بأس به وهذا مقتضى مذهبنا
  

  أحكام عامة

  إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه] فصل [ 

  يسجد للتالوة مل جيز فإن  فلو ترك سجود التالوة وركع مث أراد أن



فعل مع العلم بطلت صالته وإن كان قد هوى لسجود التالوة مث بدا له ورجع إىل القيام جاز أما إذا أصغى املنفرد 
بالصالة لقراءة قارئ يف الصالة أو غريها فال جيوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صالته أما املصلي يف 

املنفرد وإذا سجد اإلمام لتالوة نفسه وجب على املأموم أن يسجد معه فإن مل يفعل مجاعة فإن كان إماما فهو ك
بطلت صالته فإن مل يسجد اإلمام مل جيز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صالته ولكن يستحب أن يسجد إذا 

فهو معذور يف ختلفه فرغ من الصالة وال يتأكد ولو سجد اإلمام ومل يعلم املأموم حىت رفع اإلمام رأسه من السجود 
وال جيوز أن يسجد ولو علم واإلمام بعد يف السجود وجب السجود فلو هوى إىل السجود فرفع اإلمام رأسه وهو 

يف اهلوي يرفع معه ومل جيز السجود وكذا الضعيف الذي هوى مع اإلمام إذا رفع اإلمام قبل بلوغ الضعيف إىل 
ه وال يسجد وأما إن كان املصلي مأموما فال جيوز أن يسجد لقراءة السجود لسرعة اإلمام وبطء املأموم يرجع مع

  نفسه وال لقراءة غري إمامه فإن سجد بطلت صالته وتكره له قراءة غري إمامه

  يف وقت السجود للتالوة] فصل [ 

فقد فات قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة اليت قرأها أو مسعها فإن أخر ومل يطل الفصل سجد وإن طال 
  السجود فال يقضي على املذهب الصحيح املشهور كما ال تقضى صالة الكسوف 

وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما تقضى السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغريمها فأما إذا 
 طال الفصل كان القارئ أو املستمع حمدثا عند تالوة السجدة فإن تطهر عن قرب سجد وإن تأخرت طهارته حىت

فالصحيح املختار الذي قطع به األكثرون أنه ال يسجد وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما جييب 
  املؤذن بعد الفراغ من الصالة واالعتبار يف طول الفصل يف هذا بالعرف على املختار واهللا أعلم

  تكرار السجدة

  جملس واحد سجد لكل سجدةإذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها يف ] فصل [ 

بال خالف فإن كرر اآلية الواحدة يف جمالس سجد لكل مرة بال خالف فإن كررها يف اجمللس الواحد نظر فإن مل 
  يسجد للمرة األوىل كفاه سجدة واحدة عن اجلميع وإن سجد لألوىل ففيه ثالثة أوجه

والثاين يكفيه سجدة األوىل عن  - ٢ أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم األول - ١
اجلميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره 

والثالث إن طال الفصل سجد وإال فتكفيه األوىل أما إذا كرر  - ٣الشيخ نصر املقدسي الزاهد من أصحابنا 
  إن كان يف ركعة فيه السجدة الواحدة يف الصالة ف

  كاجمللس الواحد فيكون فيه األوجه الثالثة وإن كان يف ركعتني فكاجمللسني فيعيد السجود بال خالف حال الركوب

  إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة يف السفر سجد باإلمياء] فصل [ 



م وقال بعض أصحاب أيب هذا مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وأمحد وزفر وداود وغريه
  حنيفة ال يسجد والصواب مذهب اجلماهري وأما الراكب يف احلضر فال جيوز أن يسجد باإلمياء

  فائدة 

  إذا قرأ آية السجدة يف الصالة قبل الفاحتة سجد] فصل [ 

  خبالف ما إذا قرأ يف الركوع أو السجود فإنه ال جيوز أن يسجد ألن القيام حمل القراءة
جدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاحتة فإنه يسجد للتالوة مث يعود إىل القيام فيقرأ الفاحتة ألن سجود ولو قرأ الس

  التالوة ال يؤخر

  لو قرأ آية السجدة بالفارسية ال يسجد عندنا] فصل [ 

  كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد

  إذا سجد املستمع مع القارئ ال يرتبط به] فصل [ 

  القتداء به وله الرفع من السجود قبله وال ينوي ا

  فائدة

  ال تكره قراءة آية السجدة لإلمام] فصل [ 

عندنا سواء كانت الصالة سرية أو جهرية ويسجد إذا قرأها وقال مالك يكره ذلك مطلقا وقال أبو حنيفة يكره يف 
  السرية دون اجلهرية

  
  لطيفة 

  اليت هني عن الصالة فيها ال يكره عندنا سجود التالوة يف األوقات] فصل [ 

وبه قال الشعيب واحلسن البصري وسامل بن عبد اهللا والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك يف 
  إحدى الروايتني 

وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد اهللا بن عمر وسعيد بن املسيب ومالك يف الرواية األخرى وإسحق بن 
  راهويه وأبو ثور

  
  مهمة



  ال يقوم الركوع مقام سجدة التالوة يف حال االختيار] فصل [ 

وهذا مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء السلف واخللف وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يقوم مقامه ودليل اجلمهور القياس 
  على سجود الصالة وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصالة

  ديف صفة السجو] فصل [ 

  اعلم أن الساجد للتالوة له حاالن
والثاين أن يكون فيها أما األول فإذا أراد السجود نوى سجود التالوة  - ٢أحدمها أن يكون خارج الصالة  - ١

وكرب لإلحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل يف تكبرية اإلحرام للصالة مث يكرب تكبرية أخرى للهوي إىل 
د وهذه التكبرية الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبرية سجدة الصالة وأما التكبرية السجود وال يرفع فيها الي

  األوىل تكبرية اإلحرام ففيها ثالثة أوجه ألصحابنا 

  أظهرها وهو قول األكثرين منهم أهنا ركن وال يصح السجود إال هبا - ١
  اجلويينوالثاين أهنا مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ أيب حممد  - ٢
والثالث ليست مستحبة واهللا أعلم مث إن كان الذي يريد السجود قائما كرب لإلحرام يف حال قيامه مث يكرب  - ٣

للسجود يف احنطاطه إىل السجود وإن كان جالسا فقد قال مجاعات من أصحابنا يستحب له أين قوم فيكرب لإلحرام 
ئما ودليل هذا القياس على اإلحرام والسجود يف الصالة وممن قائما مث يهوي للسجود كما إذا كان يف االبتداء قا

نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو حممد اجلويين والقاضي حسني وصاحباه صاحب التتمة 
ا والتهذيب واإلمام احملقق أبو القاسم الرافعي وحكاه إمام احلرمني عن والده الشيخ أيب حممد مث أنكره وقال مل أر هلذ

وال عمن : أصال وال ذكرا وهذا الذي قاله إمام احلرمني ظاهر فلم يثبت فيه شئ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يقتدي به من السلف وال تعرض له اجلمهور من أصحابنا واهللا أعلم

نكبيه على مث إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود يف اهليئة والتسبيح أما اهليئة فينبغي أن يضع يديه حذو م
األرض ويضم أصابعه وينشرها إىل جهة القبلة وخيرجها من كمه ويباشر املصلي هبا وجيايف مرفقيه عن جنبيه ويرفع 

بطنه عن فخذيه إن كان رجال فإن كانت امرأة أو خنثى مل جياف ويرفع الساجد أسافله على رأسه وميكن جبهته 
  وأنفه من املصلى ويطمئن يف سجوده

يف السجود فقال أصحابنا يسبح مبا يسبح به يف سجود الصالة فيقول ثالث مرات سبحان ريب األعلى وأما التسبيح 
مث يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره حبوله 

وله املصلي يف سجود وقوته تبارك اهللا أحسن اخلالقني ويقول سبوح قدوس رب املالئكة والروح فهذا كله مما يق
الصالة قالوا ويستحب أن يقول اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا واجعلها يل عندك ذخرا وضع عين وزرا واقبلها مين 

وهذا الدعاء خصيص هبذا السجود فينبغي أن حيافظ عليه وذكر : كما قبلتها من عبدك داود صلى اهللا عليه وسلم 
فسري أن اختيار الشافعي رضي اهللا عنه يف دعاء سجود التالوة أن يقول األستاذ إمساعيل الضرير يف كتابه الت

وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن فإن ظاهر القرآن يقتضي ) سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال(



وإن اقتصر  مدح قائله يف السجود فيستحب أن جيمع بني هذه األذكار كلها ويدعو مبا يريد من أمور اآلخرة والدنيا
  على بعضها حصل أصل التسبيح ولو مل يسبح بشئ أصال حصل السجود كسجود الصالة

 ١مث إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكربا وهل يفتقر إىل السالم فيه قوالن منصوصان للشافعي مشهوران 
نارة ويؤيد هذا ما رواه ابن أيب أصحهما عند مجاهري أصحابه أنه يفتقر الفتقاره إىل اإلحرام ويصري كصالة اجل -

والثاين ال  - ٢داود بإسناده الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد مث سلم 
ذلك فعلى األول هل يفتقر إىل : يفتقر كسجود التالوة يف الصالة وألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أصحهما ال يفتقر كما ال يفتقر إىل القيام وبعض أصحابنا جيمع بني املسألتني ويقول يف التشهد التشهد ؟ فيه وجهان 
 - ٣والثاين ال حيتاج إىل واحد منهما  - ٢أصحها أنه ال بد من السالم دون التشهد  - ١والسالم ثالثة أوجه 
الرمحن السلمي وأبو األحوص وأبو وممن قال من السلف يسلم حممد بن سريين وأبو عبد * والثالث ال بد منهما 

وممن قال ال يسلم احلسن البصري وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وحيىي بن وثاب * قالبة وإسحاق بن راهويه 
  وأمحد

وهذا كله يف احلال األول وهو السجود خارج الصالة واحلال الثاين أن يسجد للتالوة يف الصالة فال يكرب لإلحرام 
  لسجود وال يرفع يديه ويكرب للرفع من السجود هذا هو الصحيح املشهور الذي قاله اجلمهورويستحب أن يكرب ل

وقال أبو علي بن أيب هريرة من أصحابنا ال يكرب للسجود وال للرفع واملعروف األول وأما اآلداب يف هيئة السجود 
ما فينبغي أن ال يطول التسبيح إال أن والتسبيح فعلى ما تقدم يف السجود خارج الصالة إال أنه إذا كان الساجد إما

يعلم من حال املأمومني أهنم يؤثرون التطويل مث إذا رفع من السجود قام وال جيلس لالستراحة بال خالف وهذه 
مسألة غريبة قل من نص عليها وممن نص عليها القاضي حسني والبغوي والرافعي هذا خبالف سجود الصالة فإن 

افعي املختار الذي جاءت به األحاديث الصحيحة يف البخاري وغريه استحباب القول الصحيح املنصوص للش
جلسته لالستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة األوىل يف كل الصلوات ومن الثالثة يف الرباعيات مث إذا رفع 

انتصب مث ركع من من سجدة التالوة فال بد من االنتصاب قائما واملستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا مث يركع فإن 
  غري قراءة جاز

  يف األوقات املختارة للقراءة] فصل [ 

اعلم أن أفضل القراءة ما كان يف الصالة ومذهب الشافعي وغريه أن تطويل القيام يف الصالة أفضل من تطويل 
  السجود وغريه 

النصف األول والقراءة بني وأما القراءة يف غري الصالة فأفضلها قراءة الليل والنصف األخري من الليل أفضل من 
املغرب والعشاء حمبوبة وأما القراءة يف النهار فأفضلها بعد صالة الصبح وال كراهية يف القراءة يف وقت من األوقات 
ملعىن فيه وأما ما رواه ابن أيب داود عن معاذ بن رفاعة عن مشاخيه أهنم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هي دراسة 

ول وال أصل له وخيتار من األيام اجلمعة واالثنني واخلميس ويوم عرفة ومن األعشار العشر األخري اليهود فغري مقب
  من رمضان والعشر األول من ذي احلجة ومن الشهور رمضان



  
  أدب دقيق

  إذا أرتج على القارئ ومل يدر ما بعد املوضع الذي انتهى إليه] فصل [ 

ن عبد اهللا بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشري بن أيب مسعود رضي اهللا فسأل عنه غريه فينبغي أن يتأدب مبا جاء ع
  عنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها مث يسكت وال يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه

  إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال اهللا تعاىل كذ] فصل [ 

وال كراهة يف شئ من هذا هذا هو الصحيح املختار الذي عليه عمل السلف  ا وله أن يقول اهللا تعاىل يقول كذا
واخللف ورى ابن أيب داود عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري التابعي املشهور قال ال تقولوا إن اهللا تعاىل يقول 

  ولكن قولوا إن اهللا تعاىل قال 

نة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي اهللا عنهم وهذا الذي أنكره مطرف رمحه اهللا خالف ما جاء به القرآن والس
ويف صحيح مسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول ) واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل(فقد قال اهللا تعاىل 

ويف صحيح البخاري يف باب ) يقول اهللا سبحانه وتعاىل من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون فقال أبو طلحة يا رسول اهللا إن اهللا تعاىل يقول لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ( تفسري

ويف الصحيح عن مسروق رمحه اهللا قال قلت : فهذا كالم أيب طلحة يف حضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ) مما حتبون
فقالت أمل تسمع أن اهللا تعاىل يقول ال تدركه األبصار ) د رآه باألفق املبنيلعائشة رضي اهللا عنها أمل يقل اهللا تعاىل ولق

وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب اآلية (أو مل تسمع أن اهللا تعاىل يقول ) وهو يدرك األبصار
  مث

يقول قل ال يعلم من يف السماوات  قالت يف هذا احلديث واهللا تعاىل يقول يا أيها الرسول بلغ مث قالت واهللا تعاىل
  واألرض الغيب إال اهللا ونظائر هذا يف كالم السلف واخللف أكثر من أن حتصر واهللا أعلم

  يف آداب اخلتم وما يتعلق به] فصل [ 

  فيه مسائل
األوىل يف وقته قد تقدم أن اخلتم للقارئ وحده يستحب أن يكون يف الصالة وأنه قيل يستحب أن يكون يف  - ١

ركعيت سنة الفجر وركعيت سنة املغرب ويف ركعيت الفجر أفضل وأنه يستحب أن خيتم ختمة يف أول النهار يف دور 
وخيتم ختمة أخرى يف آخر النهار يف دور آخر وأما من خيتم يف غري الصالة واجلماعة الذين خيتمون جمتمعني 

 ٢* تقدم وأول النهار أفضل عند بعض العلماء فيستحب أن تكون ختمتهم يقول أول النهار أو يف أول الليل كما 
املسألة الثانية يستحب صيام يوم اخلتم إال أن يصادف يوما هنى الشرع عن صيامه وقد روى ابن أيب داود  -

بإسناده الصحيح أن طلحة بن مطرف وحبيب بن أيب ثابت واملسيب بن رافع التابعيني الكوفيني رضي اهللا عنهم 
  يف اليوم الذي خيتمون فيه القرآن صياما  أمجعني كانوا يصبحون



املسألة الثالثة يستحب حضور جملس ختم القرآن استحبابا متأكدا فقد ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا  - ٣* 
  أمر احليض باخلروج يوم العيد ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني: صلى اهللا عليه وسلم 

بن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان جيعل رجال يراقب رجال يقرأ وروى الدارمي وابن أيب داود بإسنادمها عن ا
القرآن فإذا أراد أن خيتم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك وروى ابن أيب داود بإسنادين صحيحني عن قتادة التابعي 
اجلليل صاحب أنس رضي اهللا عنه قال كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا وروى 

انيده الصحيحة عن احلكم بن عيينة التابعي اجلليل قال قال أرسل إيل جماهد وعتبة بن لبابة فقاال إنا أرسلنا إليك بأس
ألنا أردنا أن خنتم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن ويف بعض الروايات الصحيحة وأنه كان يقال أن 

  جماهد قال الرمحة تنزل عند خامتة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن

املسألة الرابعة الدعاء مستحب عقيب اخلتم استحبابا  - ٤* كانوا جيتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرمحة 
متأكدا ملا ذكرناه يف املسألة اليت قبلها وروى الدارمي بإسناده عن محيد األعرج قال من قرأ القرآن مث دعا أمن على 

ح يف الدعاء وأن يدعو باألمور املهمة وأن يكثر يف ذلك يف صالح املسلمني دعائه أربعة آالف ملك وينبغي أن يل
وصالح سلطاهنم وسائر والة أمورهم وقد روى احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري بإسناده أن عبد اهللا بن املبارك 

و ذلك غريه فيختار رضي اهللا عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمني واملؤمنني واملؤمنات وقد قال حن
اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا باحلسىن وزينا بالتقوى وامجع لنا خري * الداعي الدعوات اجلامعة كقوله 

اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات * اآلخرة واألوىل وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا 
اللهم إنا نسألك اهلدى * وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال أعمالنا وأعذنا من عذاب النار 

اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر * والتقوى والعفاف والغىن 
  املسلمني ومجيع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور اآلخرة والدنيا

نسألك العفو والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة وامجع بيننا وبني أحبابنا يف دار كرامتك بفضلك اللهم إنا * 
اللهم أصلح والة املسلمني ووفقهم للعدل يف رعاياهم واإلحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق هبم * ورمحتك 

ك الذي املستقيم والعمل بوظائف دينك واالعتناء مبصاحلهم وحببهم إىل الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراط
اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه ملصاحل الدنيا واآلخرة وحببه إىل رعيته وحبب الرعية إليه ويقول باقي * القومي 

اللهم ارحم نفسه وبالده وصن أتباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين * الدعوات املذكورة يف مجلة الوالة ويزيد 
الفني ووفقه إلزالة املنكرات وإظهار احملاسن وأنواع اخلريات وزد اإلسالم بسببه ظهورا وأعزه ورعيته وسائر املخ

اللهم أصلح أحوال املسلمني وأرخص أسعارهم وأمنهم يف أوطاهنم واقض ديوهنم وعاف مرضاهم * إعزازا باهرا 
وألف بينهم واجعل يف قلوهبم  وانصر جيوشهم وسلم غياهبم وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوهبم

وأوزعهم ن يوفوا بعهدك الذي عاهدهتم عليه : اإلميان واحلكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى اهللا عليه وسلم 
اللهم اجعلهم آمرين باملعروف فاعلني به ناهني عن املنكر * وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق واجعلنا منهم 

اللهم صنهم ألن يف أقواهلم وأفعاهلم * قائمني على طاعتك متناصفني متناصحني  جمتنبني له حمافظني على حدودك
  وبارك هلم يف مجيع أحواهلم ويفتح دعاءه وخيتمه بقوله احلمد هللا رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده



وبارك على حممد اللهم صل وسلم على سيدنا حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم * 
املسألة اخلامسة  - ٥* وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد 

  يستحب إذا فرغ من اخلتمة أن يشرع يف أخرى عقيب اخلتمة فقد
خري األعمال قال : استحبه السلف واحتجوا فيه حبديث أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  احلل والرحلة قيل وما مها قال افتتاح القرآن وختمه

  الباب السابع يف آداب الناس كلهم مع القرآن

قال الدين : ثبت يف صحيح مسلم رضي اهللا عنه عن متيم الداري رضي اهللا عنه قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  وعامتهم - ٥وألئمة املسلمني  - ٤ه ولرسول - ٣ولكتابه  - ٢هللا  - ١النصيحة قلنا ملن قال 

قال العلماء رمحهم اهللا النصيحة لكتاب اهللا تعاىل هي اإلميان بأنه كالم اهللا تعاىل وتنزيله ال يشبهه شئ من كالم 
  اخللق وال يقدر على مثله اخللق بأسرهم مث تعظيمه وتالوته حق تالوته وحتسينها واخلشوع عندها وإقامة حروفه 

الذب عنه لتأويل احملرفني وتعرض الطاغني والتصديق مبا فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله يف التالوة و
واالعتناء مبواعظه والتفكر يف عجائبه والعمل مبحكمه والتسليم مبتشاهبه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 

  ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإىل ما ذكرناه من نصيحته
  

  ظيمهحكم تع

  أمجع املسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز] فصل [ 

على اإلطالق وتنزيهه وصيانته وأمجعوا على أن من جحد منه حرفا مما أمجع عليه أو زاد حرفا مل يقرأ به أحد وهو 
 عامل بذلك فهو كافر قال اإلمام احلافظ أبو الفضل القاضي عياض رمحه اهللا اعلم أن من استخف بالقرآن أو

املصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خرب أو أثبت ما نفاه 
أو نفى ما أثبته وهو عامل بذلك أو يشك يف شئ من ذلك فهو كافر بإمجاع املسلمني وكذلك إذا جحد التوراة 

ا فهو كافر تنبيه وقد أمجع املسلمون على أن القرآن واإلجنيل أو كتب اهللا املنزلة أو كفر هبا أو سبها أو استخف هب
املتلو يف األقطار املكتوب يف الصحف الذي بأيدي املسلمني مما مجعه الدفتان من أول احلمد هللا رب العاملني إىل آخر 

من  وأن مجيع ما فيه حق وأن: قل أعوذ برب الناس كالم اهللا ووحيه املنزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله حبرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما مل يشتمل عليه 

املصحف الذي وقع فيه اإلمجاع وأمجع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر قال أبو عثمان بن احلذاء 
بغداد على استتابة ابن شنبوذ مجيع أهل التوحيد متفقون على أن اجلحد حبرف من القرآن كفر وقد اتفق فقهاء 

املقرئ أحد أئمة املقرئني املتصدرين هبا مع ابن جماهد لقراءته وإقرائه بشواذ من احلروف مما ليس يف املصحف 
وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجال أشهدوا فيه على نفسه يف جملس الوزير أيب بن مقلة سنة ثالث وعشرين 

زيد فيمن قال لصيب لعن اهللا معلمك وما علمك قال أردت سوء األدب ومل أرد القرآن وثلثمائة وأفىت حممد بن أيب 



  قال يؤدب القائل قال وأما من لعن املصحف فإنه يقتل هذا آخر كالم القاضي عياض رمحه اهللا
  

  حكم تفسريه

  وحيرم تفسريه بغري علم والكالم يف معانيه ملن ليس من أهله] فصل [ 

  ثرية واإلمجاع منعقد عليه ا واألحاديث يف ذلك ك

وأما تفسريه للعلماء فجائز حسن واإلمجاع منعقد عليه فمن كان أهال للتفسري جامعا لألدوات حىت اليت يعرف هبا 
معناه وغلب على ظنه املراد فسره إن كان مما يدرك باالجتهاد كاملعاين واألحكام اجللية واخلفية والعموم واخلصوص 

كان مما ال يدرك باالجتهاد كاألمور اليت طريقها النقل وتفسري األلفاظ اللغوية فال جيوز  واإلعراب وغري ذلك وإن
الكالم فيه إال بنقل صحيح من جهة املعتمدين من أهله وأما من كان ليس من أهله لكونه غري جامع ألدواته فحرام 

  عليه التفسري لكن له أن ينقل التفسري عن املعتمدين من أهله

منهم من حيتج بأنه على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع  - ١* برأيهم من غري دليل صحيح أقسام  مث املفسرون
ومنهم من يقصد الدعاء إىل  - ٢* أنه ال يغلب على ظنه أن ذلك هو املراد باآلية وإمنا يقصد الظهور على خصمه 

ألفاظه العربية من غري وقوف على معانيها  ومنهم من يفسر - ٣* خري وحيتج بآية من غري أن تظهر له داللة ملا قاله 
عند أهلها وهي مما ال يؤخذ إال بالسماع من أهل العربية وأهل التفسري كبيان معىن اللفظ وإعراهبا وما فيها من 

احلذف واالختصار واإلضمار واحلقيقة واجملاز والعموم واخلصوص والتقدمي والتأخري واإلمجال والبيان وغري ذلك مما 
ف الظاهر وال يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها بل ال بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسري فيها فقد هو خال

  يكونون جمتمعني على ترك الظاهر أو على إرادة
  اخلصوص أو اإلضمار وغري ذلك مما هو خالف الظاهر وكما إذا كان

 فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسري بالرأي وهو اللفظ مشتركا يف معان فعلم يف موضع أن املراد أحد املعاين مث
  حرام واهللا أعلم

  
  حكم املراء

  حيرم املراء يف القرآن واجلدال فيه بغري حق] فصل [ 

فمن ذلك أن يظهر فيه داللة اآلية على شئ خيالف مذهبه وحيتمل احتماال ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه 
ف ما يقول وأما من ال يظهر له ذلك فهو معذور وقد صح عن رسول اهللا ويناظر على ذلك مع ظهورها يف خال

* وقيل اجلدال املشكك فيه * أنه قال املراء يف القرآن كفر قال اخلطايب املراد باملراء الشك : صلى اهللا عليه وسلم 
  وقيل وهو اجلدال الذي يفعله أهل األهواء يف آيات القدر وحنوها 

  أدب السائل عنه



  وينبغي ملن أراد السؤال عن تقدمي آية على آية ]فصل [ 

  يف املصحف أو مناسبة هذه اآلية يف هذا املوضع وحنو ذلك أن يقول ما احلكمة يف كذا
  

  أدب الناس معه 

  يكره أن يقول نسيت آية كذا] فصل [ 

  بل يقول أنسيتها أو أسقطتها
  : ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد ثبت يف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قا

ال يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو شئ نسي ويف رواية يف الصحيحني أيضا بئسما ألحدكم أن يقول 
نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي وثبت يف الصحيحني أيضا عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه 

ه اهللا لقد ذكرين آية كنت أسقطتها ويف رواية يف الصحيح كنت أنسيتها وأما ما مسع رجال يقرأ فقال رمح: وسلم 
رواه ابن أيب داود عن أيب عبد الرمحن السلمي التابعي اجلليل أنه قال ال تقل أسقطت آية كذا قل أغفلت فهو 

  خالف ما ثبت يف احلديث الصحيح فاالعتماد على احلديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه
  

  حكم إضافة القراءة

  جيوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران] فصل [ 

وسورة النساء وسورة املائدة وسورة األنعام وكذا الباقي ال كراهة يف ذلك وكره بعض املتقدمني هذا وقال يقال 
اء وكذا البواقي السورة اليت يذكر فيها البقرة والسورة اليت يذكر فيها آل عمران والسورة اليت يذكر فيها النس

قوله سورة البقرة وسورة الكهف : والصواب األول فقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وغريمها مما ال حيصى وكذلك عن الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 

  البقرة وعنه يف الصحيحني 

سورة النساء واألحاديث وأقوال السلف يف هذا أكثر من أن حتصر :  صلى اهللا عليه وسلم قرأت على رسول اهللا
ويف السورة لغتان اهلمز وتركه والترك أفصح وهو الذي جاء به القرآن وممن ذكر اللغتني ابن قتيبة يف غريب 

  احلديث
  

  حكم إضافة السورة

  ة نافعوال يكره أن يقال هذه قراءة أيب عمرو أو قراء] فصل [ 



أو محزة أو الكسائي أو غريهم هذا هو املختار الذي عليه السلف واخللف من غري إنكار وروى ابن أيب داود عن 
  إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فالن وقراءة فالن والصحيح ما قدمناه

  
  حكم مساع الكافر له 

  ال مينع الكافر من مساع القرآن] فصل [ 

 تعاىل وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا وميتنع من مس املصحف وهل جيوز لقول اهللا
أصحهما جيوز رجاء * تعليمه القرآن قال أصحابنا إن كان ال يرجى إسالمه مل جيز تعليمه وإن رجي إسالمه فوجهان 

  المه وأما إذا رأيناه يتعلم فهل مينع فيه وجهانوالثاين ال جيوز كما ال جيوز بيع املصحف منه وإن رجي إس* إسالمه 
  

  حكم كتبه على االواين 

  اختلف العلماء يف كتابة القرآن يف إناء مث يغسل ويسقى املريض] فصل [ 

قال القاضي حسني والبغوي وغريمها من * فقال احلسن وجماهد وأبو قالبة واألوزاعي ال بأس به وكرهه النخعي * 
رآن على احللوى وغريها من األطعمة فال بأس بأكلها قال القاضي ولو كان خشبة كره أصحابنا ولو كتب الق

  إحراقها
  

  حكم كتابة احلروي

  مذهبنا أنه يكره نقش احليطان والثياب بالقرآن وبأمساء اهللا تعاىل] فصل [ 

بأس به إذا كان يف  قال عطاء ال بأس بكتب القرآن يف قبلة املسجد وأما كتابة احلروز من القرآن فقال مالك ال
قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا إذا كتب يف اخلرز قرآنا مع غريه فليس حبرام ولكن األوىل تركه 

لكونه حيمل يف حال احلدث وإذا كتب يصان مبا قاله اإلمام مالك رمحه اهللا وهبذا أفىت الشيخ أبو عمرو بن الصالح 
  رمحه اهللا 

  رآن للرقيةيف النفث مع الق] فصل [ 

روى ابن أيب داود عن أيب جحيفة الصحايب رضي اهللا عنه وامسه وهب بن عبد اهللا وقيل غري ذلك وعن احلسن 
البصري وإبراهيم النخعي أهنم كرهوا ذلك واملختار أن ذلك غري مكروه بل هو سنة مستحبة فقد ثبت عن عائشة 

أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما  كان إذا: رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مث مسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ويف روايات يف 

ادة على هذا ففي بعضها قالت عائشة رضي اهللا عنها فلما اشتكى كان يأمرين أن أفعل ذلك به ويف الصحيحني زي



ينفث على نفسه يف املرض الذي مات فيه باملعوذات قالت عائشة رضي اهللا : بعضها كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات عنها فلما ثقل كنت أنفث عليه هبن وأمسح بيد نفسه لربكتها ويف بعضها 

  وينفث قال أهل اللغة 

  النفث نفخ لطيف بال ريق واهللا أعلم

  الباب الثامن يف اآليات والسور املستحبة يف أوقات وأحوال خمصوصة

ة اعلم أن هذا الباب واسع جدا ال ميكن حصره لكثرة ما جاء فيه ولكن نشري إىل أكثره أو كثري منه بعبارات وجيز
فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة وهلذا ال أذكر األدلة يف أكثره فمن ذلك كثرة االعتناء بتالوة 
القرآن يف شهر رمضان ويف العشر آكد، وليايل الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر األول من ذي احلجة ويوم عرفة 

  ى قراءة يس والواقعة وتبارك امللك ويوم اجلمعة وبعد الصبح ويف الليل وينبغي أن حيافظ عل

  القراءات املسنونة

  السنة أن يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة] فصل [ 

بعد الفاحتة يف الركعة األوىل سورة أمل تنزيل بكماهلا ويف الثانية هل أتى على اإلنسان بكماهلا وال يفعل ما يفعله كثري 
  واحدة منهما مع متطيط القراءة بل ينبغي أن يقرأمها بكماهلمامن أئمة املساجد من االقتصار على آيات من كل 

ويدرج قراءته مع ترتيل والسنة أن يقرأ يف صالة اجلمعة يف الركعة األوىل سورة اجلمعة بكماهلا وإن شاء سبح اسم 
يتجنب ول: ربك األعلى ويف الثانية هل أتاك حديث الغاشية فكالمها صحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

االقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه والسنة يف صالة العيد يف الركعة األوىل سورة ق ويف الثانية سورة الساعة 
وليجتنب االقتصار على : بكماهلا وإن شاء سبح وهل أتاك فكالمها صحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  البعض

  ويقرأ يف ركعيت سنة الفجر] فصل [ 

قولوا آمنا باهللا وما أنزل (ة األوىل قل يا أيها الكافرون ويف الثانية قل هو اهللا أحد وإن شاء قرأ يف األوىل بعد الفاحت
ويقرأ يف سنة املغرب قل يا أيها ) إلينا اآلية ويف الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم

  ركعيت الطواف وركعيت االستخارة  الكافرون وقل هو اهللا أحد ويقرأ هبما أيضا يف

ويقرأ من أوتر بثالث ركعات يف الركعة األوىل سبح اسم ربك األعلى ويف الثانية قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة 
  قل هو اهللا أحد واملعوذتني

  ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم اجلمعة] فصل [ 



ل اإلمام الشافعي يف األم ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة اجلمعة حلديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وغريه فيه قا
ودليل هذا ما رواه أبو حممد الدارمي بإسناده عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة 

وم اجلمعة اجلمعة أضاء له النور فيما بينه وبني البيت العتيق وذكر الدارمي حديثا يف استحباب قراءة سورة هود ي
  وعن مكحول التابعي اجلليل استحباب قراءة آل عمران يوم اجلمعة 

  ويستحب اإلكثار من تالوة آية الكرسي يف مجيع املواطن] فصل [ 

وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إىل فراشه وأن يقرأ املعوذتني عقب كل صالة فقد صح عن عقبة بن عامر رضي اهللا 
أن أقرأ املعوذتني دبر كل صالة رواه أبو داود والترمذي والنسائي : اهللا عليه وسلم  عنه قال أمرين رسول اهللا صلى

  قال الترمذي حديث حسن صحيح ما يقرأ عند النوم

  يستحب أن يقرأ عند النوم] فصل [ 

يه آية الكرسي وقل هو اهللا أحد واملعوذتني وآخر سورة البقرة فهذا مما يهتم له ويتأكد االعتناء به فقد ثبت ف
  قال : أحاديث صحيحة عن أيب مسعود البدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأ هبما يف ليلة كفتاه قال مجاعة من اهل العلم كفتاه عن قيام الليل وقال آخرون 
  كفتاه املكروه يف ليلته

كان كل ليلة يقرأ قل هو اهللا أحد واملعوذتني وقد قدمناه : هللا عليه وسلم وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى ا
يف فصل النفث بالقرآن وروي عن أيب داود بإسناده عن علي كرم اهللا وجهه قال ما كنت أرى أحدا يعقل دخل يف 

ينام قبل أن يقرأ وعن علي كرم اهللا وجهه أيضا قال ما كنت أرى أحدا يعقل * اإلسالم ينام حىت يقرأ آية الكرسي 
وعن عقبة بن عامر رضي * اآليات الثالث األواخر من سورة البقرة إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم 

ال متر بك ليلة إال قرأت فيها قل هو اهللا أحد واملعوذتني فما : اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرؤوا هذه السور كل ليلة فإن * أتت علي ليلة إال وأنا أقرؤهن 

وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلموهنم إذا * ثالث مرات قل هو اهللا أحد واملعوذتني إسناده صحيح على شرط مسلم 
  أووا إىل فراشهم أن يقرؤوا املعوذتني

ال ينام حىت يقرأ الزمر وبين إسرائيل رواه الترمذي  :وعن عائشة رضي اهللا عنها كان النيب صلى اهللا عليه وسلم * 
ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعاىل إن يف خلق * وقال حسن 

كان يقرأ خواتيم آل : السماوات واألرض إىل آخرها فقد ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  عمران إذا استيقظ

  فيما يقرأ عند املريض] فصل [ 

* يف احلديث الصحيح فيها وما أدراك أهنا رقية : يستحب أن يقرأ عند املريض بالفاحتة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ويستحب أن يقرأ عنده قل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفث يف اليدين فقد ثبت 



وقد تقدم بيانه يف فصل النفث يف آخر الباب الذي قبل : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني من فعل رس
هذا وعن طلحة بن مطرف قال كان املريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة فدخلت على خيمته وهو 

ه اهللا بإسناده مريض فقلت إين أراك اليوم صاحلا فقال إين قرئ عندي القرآن وروى اخلطيب أبو بكر البغدادي رمح
أن الرمادي رضي اهللا عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب اال حديث فإذا حضروا قال اقرؤوا علي 

  احلديث فهذا يف احلديث فالقرآن أوىل 

  فيما يقرأ عند امليت] فصل [ 

أن النيب صلى اهللا  قال العلماء من أصحابنا وغريهم يستحب أن تقرأ عنده يس حلديث معقل بن يسار رضي اهللا عنه
قال اقرؤوا يس على موتاكم رواه أبو داود والنسائي يف عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف : عليه وسلم 

  وروى جمالد عن الشعيب قال كانت األنصار إذا حضروا عند امليت قرؤوا سورة البقرة وجمالد ضعيف واهللا أعلم 

  م املصحفالباب التاسع يف كتابة القرآن وإكرا

على ما هو يف املصاحف اليوم ولكن مل يكن : اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جمموعا يف مصحف بل كان حمفوظا يف صدور الرجال فكان طوائف من الصحابة حيفظونه كله وطوائف حيفظون 

  ه وقتل كثري من محلة أبعاضا منه فلما كان زمن أيب بكر الصديق رضي اهللا عن

القرآن خاف موهتم واختالف من بعدهم فيه فاستشار الصحابة رضي اهللا عنهم يف مجعه يف مصحف فأشاروا بذلك 
فكتبه يف مصحف وجعله يف بيت حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها فلما كان يف زمن عثمان رضي اهللا عنه وانتشر 

إىل ترك شئ من القرآن أو الزيادة فيه فنسخ من ذلك اجملموع الذي  اإلسالم خاف عثمان وقوع االختالف املؤدي
عند حفصة الذي أمجعت الصحابة عليه مصاحف وبعث هبا إىل البلدان وأمر بإتالف ما خالفها وكان فعله هذا 

يه وسلم باتفاق منه ومن علي بن أيب طالب وسائر الصحابة وغريهم رضي اهللا عنهم وإمنا مل جيعله النيب صلى اهللا عل
يف مصحف واحد ملا كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض املتلو ومل يزل ذلك التوقع إىل وفاته صلى اهللا عليه وسلم : 
فلما أمن أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت املصلحة مجعه فعلوه رضي اهللا عنهم واختلفوا يف عدد : 

 - ١و الداين أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ املصاحف اليت بعث هبا عثمان فقال اإلمام أبو عمر
وحبس عنده أخرى وقال أبو  - ٤وإىل الشام أخرى  - ٣وإىل الكوفة أخرى  - ٢فبعث إىل البصرة إحداهن 

  حامت السجستاين كتب عثمان سبعة مصاحف

وآخر إىل * آخر إىل البصرة و* وآخر إىل البحرين * وآخر إىل اليمن * وآخر إىل الشام * بعث واحدا إىل مكة * 
وحبس باملدينة واحدا وهذا خمتصر ما يتعلق بأول مجع املصحف وفيه أحاديث كثرية يف الصحيح ويف * الكوفة 

املصحف ثالث لغات ضم امليم وكسرها وفتحها فالضم والكسر مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس 
  وغريه

  البدعة احلسنة



  لى استحباب كتابة املصاحفاتفق العلماء ع] فصل [ 

وحتسني كتابتها وتبيينها وإيضاحها وحتقق اخلط دون مشقة وتعليقه قال العلماء ويستحب نقط املصحف وشكله 
فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه وأما كراهة الشعيب والنخعي النقط فإمنا كرهاه يف ذلك الزمان خوفا من التغيري 

  ع وال ميتنع من ذلك لكونه حمدثا فإنه من احملدثات احلسنة فلم مينع فيه وقد أمن ذلك اليوم فال من

  منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء املدارس والرباطات وغري ذلك
  

  واهللا أعلم

  ال جتوز كتابة القرآن بشئ جنس وتكره كتابته على اجلدران] فصل [ 

لى األطعمة فال بأس بأكلها وأنه إذا كتب على عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب ع
  خشبة كره إحراقها

  
  القيام له 

  أمجع املسلمون على وجوب صيانة املصحف] فصل [ 

  واحترامه قال أصحابنا وغريهم ولو ألقاه مسلم يف القاذورة والعياذ باهللا تعاىل صار امللقي كافرا 

يستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه ألن القيام قالوا وحيرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام و
مستحب للفضالء من العلماء واألخيار فاملصحف أوىل وقد قررت دالئل استحباب القيام يف اجلزء الذي مجعته فيه 

وروينا يف مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أيب مليكة أن عكرمة بن أيب جهل رضي اهللا عنه كان يضع 
  .ه ويقول كتاب ريب اهاملصحف على وجه

  
  بيعه مهمة غري املسلم

  حترم املسافرة باملصحف إىل أرض العدو إذا خيف وقوعه يف أيديهم] فصل [ 

هنى أن يسافر بالقرآن إىل ارض العدو وحيرم : للحديث املشهور يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  قوالن للشافعيبيع املصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع 

والثاين يصح ويؤمر يف احلال بإزالة ملكه عنه ومينع اجملنون والصيب الذي ال مييز  - ٢* أصحهما ال يصح  - ١* 
  من مس املصحف خمافة من انتهاك حرمته وهذا املنع واجب على الويل وغريه ممن رآه يتعرض حلمله 

  مس املصحف ومحله



  محلهحيرم على احملدث مس املصحف و] فصل [ 

سواء محله بعالقته أو بغريها سواء مس نفس الكتابة أو احلواشي أو اجللد وحيرم مس اخلريطة والغالف والصندوق 
إذا كان فيهن املصحف هذا هو املذهب املختار وقيل ال حترم هذه الثالثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن يف لوح 

  بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح فحكمه حكم املصحف سواء قل املكتوب أو كثر حىت لو كان 

  قلبه بعود

  إذا تصفح احملدث أو اجلنب أو احلائض أوراق املصحف بعود أو شبهه] فصل [ 

 - ٢أظهرمها جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا ألنه غري ماس وال حامل  - ١ففي جوازه وجهان ألصحابنا 
كاجلميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بال خالف والثاين حترميه ألنه يعد حامال للورقة والورقة 

  وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهني والصواب القطع بالتحرمي ألن القلب يقع باليد ال بالكم
  

  كتب احملدث له 

  إذا كتب اجلنب أو احملدث] فصل [ 

الصحيح  - ١* سها ففيه ثالثة أوجه مصحكان حيمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام وإن مل حيملها ومل مي
  والثالث جيوز للمحدث وحيرم على اجلنب  - ٣* والثاين حترميه  - ٢* جوازه 

  محله مع غريه

  إذا مس احملدث أو اجلنب أو احلائض أو محل كتابا] فصل [ 

نانري منقوشة به أو من كتب الفقه أو غريه من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو د
محل متاعا يف مجلته مصحف أو ملس اجلدار أو احللوى أو اخلبز املنقوش به فاملذهب الصحيح جواز هذا كله ألنه 

ليس مبصحف وفيه وجه أنه حرام وقال أقضى القضاة أبو حسن املاوردي يف كتابه احلاوي جيوز مس الثياب املطرزة 
املقصود بلبسها التربك بالقرآن وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف مل يوافقه  بالقرآن وال جيوز لبسها بال خالف ألن

أحد عليه فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو حممد اجلويين وغريه جبواز لبسها وهذا هو الصواب واهللا أعلم وأما كتب 
هو الغالب ففيها تفسري القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غريه حرم مسها ومحلها وإن كان غريه أكثر كما 

والثالث إن كان القرآن خبط متميز بغلظ أو محرة أو  - ٣* والثاين حيرم  - ٢* أصحها ال حيرم  - ١* ثالثة أوجه 
غريها حرم وإن مل يتميز مل حيرم قلت وحيرم املس إذا استويا قال صاحب التتمة من أصحابنا وإذا قلنا ال حيرم فهو 

  مكروه 



فإن مل يكن فيها آيات من القرآن مل حيرم مسها واألوىل أن ال : صلى اهللا عليه وسلم  وأما كتب حديث رسول اهللا
متس إال على طهارة وإن كان فيها آيات من القرآن مل حيرم على املذهب وفيه وجه أنه حيرم وهو الذي يف كتب 

 حيرم مسه وال محله قال أصحابنا الفقه وأما املنسوخ تالوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة وغري ذلك فال
  وكذلك التوراة واإلجنيل

  إذا كان يف موضع من بدن املتطهر جناسة غري معفو عنها] فصل [ 

حرم عليه مس املصحف مبوضع النجاسة بال خالف وال حيرم بغريه على املذهب الصحيح املشهور الذي قاله مجاهري 
الصيمري من أصحابنا حيرم وغلطه أصحابنا يف هذا قال القاضي أبو أصحابنا وغريهم من العلماء وقال أبو القاسم 

  الطيب هذا الذي قاله مردود باإلمجاع مث على املشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه واملختار أنه ليس مبكروه
  

  فروع 

  من مل جيد ماء فتيمم] فصل [ 

  مما جيوز التيمم له حيث جيوز التيمم له مس املصحف سواء كان تيممه للصالة أو لغريها 

وأما من مل جيد ماء وال ترابا فإنه يصلي على حسب حاله وال جيوز له مس املصحف ألنه حمدث جوزنا له الصالة 
للضرورة ولو كان معه مصحف ومل جيد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له محله للضرورة قال القاضي أبو 

ينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على املصحف من حرق أو غرق أو الطيب وال يلزمه التيمم وفيما قاله نظر و
  وقوع يف جناسة أو حصوله يف يد كافر فإنه يأخذه ولو كان حمدثا للضرورة

  هل جيب على الويل واملعلم تكليف الصيب املميز الطهارة حلمل املصحف] فصل [ 

  ألصحاب ال جيب للمشقة واللوح اللذين يقرأ فيهما فيه وجهان مشهوران أصحهما عند ا

  بيعه وشراؤه

  يصح بيع املصحف وشراؤه] فصل [ 

وال كراهة يف شرائه ويف كراهة بيعه وجهان ألصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره ومن قال ال يكره بيعه 
  وشراؤه احلسن البصري وعكرمة

وشراؤه وحكاه ابن املنذر عن علقمة  واحلكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس وكرهت طائفة من العلماء بيعه
وابن سريين والنخعي وشريح ومسروق وعبد اهللا بن زيد وروي عن عمر وأيب موسى األشعري التغليظ يف بيعه 

وذهبت طائفة إىل الترخيص يف الشراء وكراهة البيع حكاه ابن املنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبري وأمحد بن حنبل 
  لم وإسحق بن راهويه واهللا أع



  الباب العاشر يف ضبط األمساء واللغات املذكورة يف الكتاب على ترتيب وقوعها

هي كثرية واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها حيتمل جملدة ضخمة لكين أشري إليها بأوجز اإلشارات وأرمز وإن إىل 
  مقاصدها بأخصر العبارات وأقتصر على األصح يف معظم احلاالت 

  فأول ذلك يف اخلطبة
  مد أي الثناء جبميل الصفات الكرمي يف صفات اهللا تعاىل املتفضل وقيل غري ذلكاحل
  واملنان روينا عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال* 
  الطول الغىن والسعة* 
  مياناهلداية التوفيق واللطف ويقال هدانا لإلميان وهدانا اإلميان وهدانا إىل اإل* 

  سائر مبعىن الباقي* 
لكثرة خصاله احملمودة قاله ابن فارس وغريه أي أهلم اهللا تعاىل أهله ذلك ملا : مسي نبينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم * 

  علم من مجيل صفاته وكرم مشائله زاده اهللا شرفا وكرما
  حتدى قال أهل اللغة يقال فالن يتحدى فالنا إذا باراه ونازعه الغلبة* 
  قوله بأمجعهم بضم امليم وفتحها لغتان مشهورتان أي مجيعهم *
  وأفحم أي قطع وغلب* 
ال خيلق بضم الالم وجيوز فتحها والياء فيهما مفتوحة وجيوز ضمها مع كسر الالم يقال خلق الشئ وأخلق إذا بلي * 

  واملراد هنا ال تذهب جاللته وحالوته
  استظهره حفظه ظاهرا* 
  الولدان الصبيان* 
  احلدثان بفتح احلاء والدال هو واحلدث واحلادثة واحلدثى مبعىن واحد وهو وقوع ما مل يكن* 
  امللوان الليل والنهار* 
  الرضوان بكسر الراء وضمها* 
  األنام اخللق على املذهب املختار ويقال أيضا األنيم* 
  الدامغات الكاسرات هو القاهرات* 

  عجمة هم أوغاد الناسالطغام بفتح الطاء املهملة والغني امل* 
  األماثل اخليار واحدهم أمثل وقد مثل الرجل بضم الثاء صار فاضال خيارا* 
  األعالم مجع علم وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغريه مسي العامل البارع بذلك ألنه يهتدى به* 
  ن صاحبها ينتهي إىل عقله ورأيهالنهي العقول واحدها هنية بضم النون ألهنا تنهى صاحبها عن القبائح وقيل أل* 
  قال أبو علي الفارسي جيوز أن يكون النهي مصدرا وأن يكون مجعا كالغرف* 
  دمشق بكسر الدال وفتح امليم على املشهور وحكى صاحب مطالع األنوار كسر امليم أيضا* 
  املختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه* 
  العتيدة احلاضرة املعدة* 



  أبتهل أتضرع* 
  توفيق خلق قدرة الطاعةال* 
  حسبنا اهللا أي كافينا* 

  الوكيل املوكل إليه وقيل املوكل إليه تدبري خلقه وقيل القائم مبصاحل خلقه وقيل احلافظ* 
آناء الليل ساعاته ويف واحدها أربع لغات أىن وإىن بكسر اهلمزة وفتحها وإين وإنو بالياء والواو واهلمزة مكسورة * 

  فيهما
  عم يف واحدها اللغات األربع أىل وإىل واىل وألو حكى هذا كله الواحدياآلالء الن* 
  اإلنفاق املمدوح يف الشرع إخراج املال يف طاعة اهللا تعاىل* 
  جتارة لن تبور أي لن هتلك وتفسد* 
  السفرة املالئكة الكتبة الربرة مجع بار وهو املطيع* 
  ويتتعتع أي يشتد ويشتق* 
  

   بن قيس منسوب إىل األشعر جد القبيلةأبو موسى األشعري عبد اهللا

األترجة بضم اهلمزة والراء وهي معروفة قال اجلوهري قال أبو زيد ويقال ترجنة يف صحيح البخاري يف كتاب * 
  األطعمة يف هذا احلديث مثل األترجنة

  أبو أمامة الباهلي امسه صدي بن عجالن منسوب إىل باهلة قبيلة معروفة* 
  النعمة عن غريه احلسد متين زوال* 
  والغبطة مثلها من غري زواهلا* 
ال حسد إال يف اثنتني أي ال : واحلسد حرام والغبطة يف اخلري حممودة حمبوبة واملراد بقوله صلى اهللا عليه وسلم * 

  غبطة حممودة يتأكد االهتمام هبا إال يف اثنني

ة على طرف بلخ الذي يقال له جيحون ويقال الترمذي منسوب إىل ترمذ قال أبو سعيد السمعاين هي بلدة قدمي* 
  بالنسبة إليها ترمذي بكسر التاء وامليم وبضمها وبفتح التاء مع كسر امليم ثالثة أوجه حكاها السمعاين

  أبو سعيد اخلدري امسه سعد بن مالك منسوب إىل بين خدرة* 

  وأبو داود السجستاين امسه سليمان بن األشعث* 
  رمحن أمحد بن شعيبالنسائي هو أبو عبد ال* 
أبو مسعود البدري امسه عقبة بن عمرو وقال مجهور العلماء سكن بدرا ومل يشهدها وقال الزهري والبخاري * 

  وغريمها شهدها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  الدارمي هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن منسوب إىل دارم جد قبيلة* 
  ينه واحدهتا شعرية قال اجلوهري ويقال يف الواحدة شعارةشعائر اهللا تعاىل معامل د* 
  البزار صاحب املسند بالراء يف آخره* 



حلد القرب بفتح الالم وضمها لغتان مشهورتان والفتح أفصح وهو شق يف جانبه القبلي يدخل فيه امليت يقال * 
  حلدت امليت وأحلدته

و ثالثني قوال كين هبريرة وسلم كانت له يف صغره وهو أبو هريرة امسه عبد الرمحن بن صخر على األصح من حن* 
  أول من كين هبذا

  آذنين باحلرب أعلمين ومعناه أظهر حماربيت* 
  أبو حنيفة بن النعمان بن ثابت بن زوطي اإلمام الشافعي*
ن هاشم بن أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن يزيد ب*

  املطلب بن عبد مناف بن قصي
  الثلب بفتح الثاء املثلثة وإسكان الالم هو العيب* 
  حنفاء مجع حنيف وهو املستقيم وقيل املائل إىل احلق املعرض عن الباطل* 
  املرعشي بفتح امليم وإسكان الراء وفتح العني املهملة*

   املهملة منسوب إىل تستر املدينة املعروفةالتستري بضم التاء األوىل وفتح الثانية وإسكان السني* 
  اإلمام احملاسيب بضم امليم قال السمعاين قيل له ذلك ألنه كان حياسب نفسه وهو ممن مجع له علم الظاهر والباطن* 
  عرف اجلنة بفتح العني وإسكان الراء وبالفاء رحيها* 
  عاء وقيل خربفليتبوأ مقعده من النار أي فلينزله وقيل فليتخذه وقيل هو د* 
  الداللة بفتح الدال وكسرها ويقال دلولة عنه بضم الدال والالم* 
  الطوية بفتح الطاء وكسر الواو قال أهل اللغة هي الضمري* 
  التراقي مجع ترقوة وهو العظم الذي بني نقرة النحر والعاتق* 

  جيلسون حلقا يقال بفتح احلاء وكسرها لغتان* 
  بن حممد بن يزيد ابن ماجه هو أبو عبد اهللا* 
  أبو الدرداء امسه عومير وقيل عامر* 

  حينو على الطالب أي يعطف عليه ويشفق* 
أيوب السختياين بفتح السني وكسر التاء قال أبو عمر بن عبد الرب كان أيوب يبيع اجللود بالبصرة وهلذا قيل * 

  السختياين

  أصحابهالرباعة مصدر برع الرجل وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق * 
حلقة العلم وحنوها بإسكان الالم هذه هي اللغة الفصيحة املشهورة ويقال بفتحها يف لغة قليلة حكاها ثعلب * 

  واجلوهري وغريمها
  الرفعة بضم الراء وكسرها لغتان* 
  قعدة املتعلمني بكسر القاف* 
  املعشر اجلماعة الذين أمرهم واحد* 



  ا فيهاقوله ويتفقدوهنا بالنهار أي يعملون مب* 
أبو سليمان اخلطايب منسوب إىل جد من أجداده امسه اخلطاب واسم أيب سليمان حممد بن حممد بن إبراهيم بن * 

  اخلطاب وقيل امسه أمحد
الزهري هو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بن كالب * 

  بن مرة بن كعب
  تح الباء وكسرهاالبصري بف* 
  الشعيب بفتح الشني امسه عامر بن شراحيل بفتح الشني* 

متيم الداري منسوب إىل دارين موضع بالساحل ويقال متيم الديري نسبة إىل دير كان يتعبد فيه وقيل غري ذلك * 
  وقد أوضحت اخلالف فيه يف أول شرح صحيح مسلم

  املثناة فوق سليم بن عترة بكسر العني املهملة وإسكان التاء* 
الدورقي بدال مهملة مفتوحة مث واو ساكنة مث راء مفتوحة مث قاف مث ياء النسب قيل إهنا نسبة إىل القالنس * 

الطوال اليت تسمى الدورقية وقيل كان أبونا ناسكا أي عابدا وكان يف ذلك الزمن يسمون الناسك دورقيا وقيل 
  نسبة إىل دورق بلدة بفارس أو غريها

  ن زاذان بالزاي والذال املعجمةمنصور ب* 
قوله حيتيب أي ينصب ساقيه وحيتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب واحلبوة بضم احلاء وكسرها لغتان * 

  هي ذلك الفعل
  اهلذرمة بالذال املعجمة سرعة الكالم اخلفي* 
د روي عنه أنه أنكر هذا وقال إمنا أنا الغزايل هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد وهكذا يقال بتشديد الزاي وق* 

  الغزايل بتخفيف الزاي منسوب إىل قرية من قرى طوس يقال هلا غزالة

  طلحة بن مصرف بضم امليم وفتح الصاد وكسر الراء وقيل جيوز فتح الراء وليس بشئ* 
 املعجمة منسوب إىل أبو األحوص باحلاء والصاد املهملتني وامسه عوف بن مالك اجلشمي بضم اجليم وفتح الشني* 

  جشم جد القبيلة
الفسطاط فيه ست لغات فستاط بالتاء بدل الطاء وفساط بتشديد السني والفاء فيهن مضمومة ومكسورة واملراد * 

  به اخليمة واملنزل
  الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء صوت ال يفهم* 
  يلةالنخعي بفتح النون واخلاء منسوب إىل النخعي جد قب* 
  حلب شاة بفتح الالم وجيوز إسكاهنا يف لغة قليلة* 
  الرقاشي بفتح الراء وختفيف القاف* 
  القذاة كالعود وفتات اخلرق وحنوها مما يكنس املسجد منه* 
  سليمان بن يسار باملثناة مث السني املهملة* 



  أبو أسيد بضم اهلمزة وفتح السني امسه مالك بن ربيعة شهد بدرا* 
  سر الطاء وفتحهاتنطحين بك* 
  منتشر جدا بكسر اجليم وهو مصدر* 
  .أصلية: األشنان بضم اهلمزة وكسرها لغتان ذكرمها أبو عبيدة ومهزة أشنان* 
  وابن اجلواليقي هو فارسي معرب وهو بالعربية احملضة حرض* 
  كراسي أضراسه جيوز فيه التشديد والتخفيف* 
  إىل رويانوالروياين بضم الراء وإسكان الواو منسوب * 
  قوله على حسب حاله هو بفتح السني أي على قدر طاقته* 
  احلمام معروف وهو مذكر عند أهل اللغة* 
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أمحد بن أيب احلواري بفتح احلاء وكسر الراء ومنهم من يفتح الراء وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي رمحه اهللا * 
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  باد كذا قاله الزجاج وصاحب املطالع وغريمهااهللا تعاىل وحقوق الع
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  فضالة بفتح الفاء* 

  هللا أشد أذنا بفتح اهلمزة والذال أي استماعا* 
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تشميت العاطس هو بالشني وبالسني القفال املذكور هنا املروزي عبد اهللا بن أمحد يقرن بضم الراء على اللغة 
  الفصيحة ويف لغة بكسرها

  البغوي منسوب إىل بغ مدينة بني هراة ومرو ويقال هلا أيضا بغشور وامسه احلسني بن مسعود* 
  صال مجع أصيل وهو آخر النهار وقيل ما بني العصر وغروب الشمساآل* 
  زبيد بن احلرث بضم الزاي وبعدها موحدة مفتوحة* 
  سبوح قدوس بضم أوهلما وبالفتح لغتان مشهورتان* 
  أبو قالبة بكسر القاف وفتح الالم وختفيفها وبالياء املوحدة امسه عبد اهللا بن زيد* 

  مشددةحيىي بن وثاب بثاء مثلثة * 
  معان بن رفاعة بضم امليم والعني وآخره نون* 
  الشخري بكسر الشني واخلاء مشددة* 
  احلكم بن عتيبة هو بتاء مثناة من فوق مث مثناة من حتت مث موحدة* 
  احملىي واملمات احلياة واملوت* 
  أوزعهم إال أهلهم* 
  محدا يوايف نعمه أي يصل إليها فيحصلها* 
  ة آخر يكافئ ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعمويكافئ مزيده هو هبمز* 
  جمالد الراوي عن الشعيب باجليم وكسر الالم* 
  الصيمري بفتح الصاد املهملة وامليم وقيل بضم امليم وهو غريب* 
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