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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

َفْضُل الُْقرْآِن َوالُْقرَّاِء

َلِفيَُّة ِف َفْضِل  ُة َواْلَثاُر السَّ َلَقْد َتَواَفَرِت اْلَياُت اْلُقْرآنِيَُّة َواْلََحاِديُث النََّبِويَّ
تِِّب َعَل تَِلَوتِِه  اْلُقْرآِن اْلَكِريِم، َوَفَضائِِل ُسَوِرِه َوآَياتِِه، َواْلَْجِر اْلَعظِيِم اْلَُتَ

ِرِه َواْلَعَمِل بِِه، َوِف َمْدِح َأْهلِِه، َوَما ِلَْصَحابِِه  ِمِه َوَتْعلِيِمِه، َوَتَدبُّ َوِحْفظِِه، َوَتَعلُّ
َرَجاِت اْلُعَل. ِزيِل، َوالدَّ َوَحَفَظتِِه ِمَن الثََّواِب اْلَ

َوَصنََّف َأْهُل اْلِعْلِم ِف َذلَِك اْلَُصنََّفاِت، َوَتنَاُفَس اْلَُتنَافُِسوَن ِف تَِلَوتِِه 
َوِحْفظِِه، َوُمَداَرَستِِه َواْلَعَمِل بِِه، َفَوَجُدوا َحَلَوَتُه، َوَداَوُموا َعَل ِقَراَءتِِه. 

ْم َعاَداٌت ُمَْتلَِفٌة ِف َقْدِر َما  َلُف َرِضَ اللَُّ َعنُْهْم، َلُ : َوَكاَن السَّ َقاَل النََّوِويُّ
َيْتُِموَن فِيِه، َفَعِن اْلَْكَثِريَن ِف ُكلِّ َسْبِع َلَياٍل، َوَعْن َكثرِِييَن ِف ُكلِّ َثَلٍث.

تَِم اْلُقْرآَن. َتبِي َفَم َيِلُّ َحْبَوَتُه َحتَّى َيْ َوَعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َقاَل: َكاَن َأِب َيْ

ا الَِّذيَن َيْتُِموَن ِف َرْكَعٍة َفَل ُيَْصْوَن لَِكْثَرِتِْم.  َوَأمَّ

َّا َرَزْقنَاُهْم  َلَة َوَأْنَفُقوا ِم َقاَل َتَعاَل: )إِنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن كَِتاَب اللَِّ َوَأَقاُموا الصَّ
ْن َفْضلِِه  َيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم مِّ اَرًة لَّْن َتُبوَر * لُِيَوفِّ ا َوَعَلنَِيًة َيْرُجوَن ِتَ ِسًّ

ُه َغُفوٌر َشُكوٌر(.  إِنَّ

اِء.  ٌف َيُقوُل: َهِذِه آَيُة اْلُقرَّ ، َعْن َقَتاَدَة َقاَل: َكاَن ُمَطرِّ يُّ َرَوى الطََّبِ

اَن َرِضَ اللَُّ َعنُْه، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ - ملسو هيلع هللا ىلص -: )إِنَّ َأْفَضَلُكْم  َوَعْن ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ
َمُه(. ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ  َمْن َتَعلَّ
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اللَّْحُن ِف الِْقَراَءِة

 َ ُ اْلَْبنَى، َسَواٌء َغريَّ ْخَلُل ِف ِقَراَءِة اْلُقْرآِن، َواْلَْيُل ِف َأَداِء التَِّلَوِة بَِم ُيَغريِّ اْلِ
، َأْو َخَرَج بِاْلِقَراَءِة َعْن ِعْلِم اْلِقَراَءِة  ِلُّ ُه، َوُهَو اللَّْحُن اْلَ ْ اْلَْعنَى َأْم َلْ ُيَغريِّ

ُتَها َعَل َأْيِدي  ْلبِيَّاِت الَّتِي َينَْبِغي ُمَعاَلَ : ِمْن السَّ ِفيُّ َدِة، َوُهَو اللَّْحُن اْلَ اْلَُجوَّ
اِق الِقَراَءِة اْلََهَرِة. ُحذَّ

ُهْم َيتَُّقوَن(. َقاَل َبْكُر ْبُن َعْبِد اللَِّ  َقاَل َتَعاَل: )ُقْرآًنا َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج لََّعلَّ
ٍن. : َغرْيَ ِذي َلْ اْلَُزِنُّ

ُ َمَعُه َلْفُظ اْلَكلَِمِة، ُحْكُمُه التَّْحِريُم، إِلَّ َأْن َيْعِجَز  ِلُّ الَِّذي َيَتَغريَّ َواللَّْحُن اْلَ
َتاُج إَِل َقَواِعِد التَّْجِويِد َوَأْحَكاِمِه،  ِفيُّ الَِّذي َيْ ا اْلَ الَقاِرُئ َعْن َتْعِديلِِه، َوَأمَّ

ُد اْستِْحَباُب َتْصِحيِحِه لَِتْحِسنِي التَِّلَوِة، َوَل َيُِب. َفَيَتَأكَّ

َتاُج إَِل َتْفِصيٍل، َفإِْن َكاَن اللَّْحُن ِف  َوُحْكُم َصَلِة َمْن َيْلَحُن ِف ِقَراَءتِِه َيْ
اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت  َ اْلَْعنَى، َكَأْن َيْقَرَأ: )ِصَ ا َأْن ُيَغريِّ ِة، َفَل َيُْلو إِمَّ اْلَفاِتَ

َها ِف )َأْنَعْمَت(، َفَيِجُب َعَلْيِه َتْصِحيُح تَِلَوتِِه  َعَلْيِهْم( َفَيُضمُّ التَّاَء َأْو َيْكِسُ
ُم إَِماًما إِلَّ َأْن َل  َة ُرْكٌن، َوَل ُيَقدَّ َمَع اْلُقْدَرِة، َوإِلَّ َبَطَلْت َصَلُتُه؛ ِلَنَّ اْلَفاِتَ

ُه. ُيوَجَد َغرْيُ

اَط( بَِضمِّ الطَّاِء َأْو  ُ اْلَْعنَى، َكَأْن َيْقَرَأ )ِصَ ا إِْن َكاَن اللَّْحُن َل ُيَغريِّ َوَأمَّ
َم إَِماًما  َح تَِلَوَتُه، َوَل ُيَقدَّ َها، َفَصَلُتُه َوإَِماَمُتُه َصِحيَحٌة، َوَعَلْيِه َأْن ُيَصحِّ َكْسِ

ُه. َر َغرْيُ إِلَّ َأْن َيَتَعذَّ

ُم ِف  َلُة َمَعُه َصِحيَحٌة، َوَلكِْن َل ُيَقدَّ ِة، َفالصَّ ا اللَّْحُن ِف ِقَراَءِة َغرْيِ اْلَفاِتَ َوَأمَّ
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َماَمِة إِلَّ اْلَْقَرُأ. اْلِ

ِة الَِّذي َل ُيِيُل اْلَْعنَى، َفَتِصحُّ َصَلُة  ا اللَّْحُن ِف اْلَفاِتَ َقاَل اْبُن َتْيِميََّة: َأمَّ
ا اللَّْحُن الَِّذي ُيِيُل اْلَْعنَى: إَِذا َعلَِم َصاِحُبُه  َصاِحبِِه إَِماًما َأْو ُمنَْفِرًدا ... َوَأمَّ
اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم( - بَِضمِّ التَّاِء - َوُهَو  َمْعنَاُه، ِمْثَل َأْن َيُقوَل: )ِصَ
ُه ُيِيُل اْلَْعنَى،  ِم، َل َتِصحُّ َصَلُتُه، َوإِْن َلْ َيْعَلْم َأنَّ َيْعَلُم َأنَّ َهَذا َضِمرُي اْلَُتَكلِّ

َواْعَتَقَد َأنَّ َهَذا َضِمرُي اْلَُخاَطِب، َفِفيِه نَِزاٌع. َوَاللَُّ َأْعَلُم.

ُد  اِن، الَِّذي َل ُيِيُل اْلَْعنَى - َنصَّ َعَلْيِه َأْحَ َوَقاَل اْبُن ُقَداَمَة: »ُتْكَرُه إَِماَمُة اللَّحَّ
ُه َأَتى بَِفْرِض اْلِقَراَءِة، َفإِْن َأَحاَل اْلَْعنَى  نَّ - َوَتِصحُّ َصَلُتُه بَِمْن َل َيْلَحُن؛ ِلَ

َدُه، َفَتْبُطَل  َلِة، َوَل اِلْئتَِمَم بِِه، إِلَّ َأْن َيَتَعمَّ َة الصَّ ِة، َلْ َيْمنَْع ِصحَّ ِف َغرْيِ اْلَفاِتَ
َم«.  َصَلُتُ

عن أب ُأَماَمة رض الل عنه، قال: سمعت رسول الل - صل الل عليه وسلم 
- يقول: »اقرؤا القرآن، فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا لصحابه«. رواه مسلم.

ِمه، وتعليمه، والعمل به. فأصحاب القرآن َمَراتِب، عل َقْدر تلوته، وَتَعلُّ

اس بن َسْمَعان رض الل عنه، قال: سمعت رسول الل - صل الل  عن النَّوَّ
عليه وسلم - يقول: »ُيؤَتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 
ان عن صاحبهم«. رواه  به ف الدنيا، َتْقُدُمه سورة البقرة وآل عمران، ُتاجَّ

مسلم.
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ف: أن ُيؤَتى بالقرآن وبك يوم القيامة؛ لكونك صاحبه ف  َ فهذا والل الشَّ
الدنيا، َتْتُلوه وَتَتعلَّمه، وَتعَمل به.

عن عثمن بن عفان رض الل عنه، قال: قال رسول الل - صل الل عليه 
وسلم -: »خريكم َمن َتَعلَّم القرآن وَعلََّمه«. رواه البخاري.

ة، فعليه بُِمَداَرسة القرآن: تصحيًحا  يَّ فمن أراد الريية عل سائر الَبِ
ًرا وعمًل. وتويًدا، وحفًظا ومراجعة، وتفسرًيا وَتدبُّ

عن عائشة رض الل عنها، قالت: قال رسول الل - صل الل عليه وسلم 
َرة، والذي َيْقَرأ  َفَرة الكَِرام الَبَ -: »الذي َيْقَرأ القرآن وهو ماهر به، مع السَّ

، له َأْجَران«. متفق عليه. القرآن وَيَتَتْعَتع فيه، وهو عليه شاقٌّ

فمن َأتَقن التلوة، وَبَرع ف علومها، له أجر وَمِعيَّة مع اللئكة، ومن يتلو 
ة. ل َمَشقَّة تسني القراءة، له َأْجر التلوة، وَأْجر اَلَشقَّ القرآن، وَيتَحمَّ

عن أب موسى الشعري رض الل عنه، قال: قال رسول الل - صل الل 
ة: ِرُيها َطيِّب،  عليه وسلم -: »َمَثل اُلؤِمن الذي َيْقَرأ القرآن َمَثل الُْتُرجَّ

وَطعُمها ُحْلو، وَمَثل اُلؤِمن الذي ل َيْقَرأ القرآن كَمَثل التَّْمَرة: ل ِريَح لا، 
َيانة: ِرُيها َطيِّب،  وَطعُمها ُحْلو، وَمَثل النافق الذي َيْقَرأ القرآن كَمَثل الرَّ

، وَمَثل النافق الذي ل َيْقَرأ القرآن كَمَثل اَلنَْظلة: ليس لا ِريح،  وَطعُمها ُمرٌّ
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«. متفق عليه. وَطعُمها ُمرٌّ

ل بركة قراءة القرآن، وأثرها الياب، حتى عل النافق. َفتَأمَّ

عن عمر بن الطاب رض الل عنه، أن النبي - صل الل عليه وسلم - 
قال: »إن الل َيرَفع هبذا الكتاب أقواًما، وَيَضع به آخرين«. رواه مسلم.

ْفَعة ف القيام بحقه، والوضيعة ف  فالقرآن إما أن َيرَفَعك، أو أن َيَضَعك؛ فالرِّ
العراض عنه وَهْجِره.

عن ابن عمر رض الل عنهم، عن النبي - صل الل عليه وسلم -، قال: »ل 
َحَسَد إل ف اثنتني: رجل آتاه الل القرآن، فهو َيُقوم به آناء الليل وآناء النهار، 

ورجل آتاه الل ماًل، فهو ُينِفقه آناء الليل وآناء النهار«. متفق عليه.

فأفضل ما ُتنَفق فيه ساعات الليل والنهار: َتَعلُّم القرآن، وتعليمه، وِحْفُظه، 
وتلوته، والقيام بحقوقه.

َثَبت عن ابن مسعود رض الل عنه، قال: قال رسول الل - صل الل عليه 
وسلم -: »من قرأ حرًفا من كتاب الل فله حسنة، والسنة بَِعْش أمثالا، ل 

أقول: )ال( حرف، ولكن: ألف حرف، ولم حرف، وميم حرف«. رواه 
التمذي، وقال: حديث َحَسن صحيح. وقد اخُتلِف ف َرْفِعه وَوْقِفه، عل 

أن له ُحْكَم الرفع.
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فَتَشبَّث بعبودية تلوة القرآن ودراسته، فسيأيت اليوم الذي تتاج فيه إل 
السنة الواحدة.

َثَبت عن عبد الل بن عمرو بن العاص رض الل عنهم، عن النبي - صل 
الل عليه وسلم -، قال: »ُيَقال لصاحب القرآن: اْقَرْأ واْرَتِق وَرتِّل كم 

كنت ُتَرتِّل ف الدنيا، فإن َمنِْزَلَتك عند آخر آية َتْقَرؤها«. رواه أحد، وأبو 
داود، والنسائي، والتمذي، وقال: حديث َحَسن صحيح.

فَأْتِقن تلوة القرآن، واْضبِْط ِحْفَظه، فإن الثََّمن اَلنَّة والدرجات الُعَل.

عن أب موسى رض الل عنه، عن النبي - صل الل عليه وسلم -، 
ًتا من البل  قال: »َتعاَهدوا هذا القرآن، فوالذي َنْفس حممد بيده، لو َأَشد َتفلُّ

ف ُعُقلِها«. متفق عليه.

ظات ُعْمِرك: ِحْفظ القرآن ومراجعته. ف فيه َلَ فخري ما ُتْصَ

عن اُلَمْيِدي، قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو: َأَحبُّ إليك أو 
َيْقَرأ القرآن؟ فقال: َيْقَرأ القرآن؛ لن النبي - صل الل عليه وسلم – قال: 

»خريكم َمن َتعلَّم القرآن وَعلََّمه«. )التبيان(

قال النووي: واعلم أن الذهب الصحيح الختار، الذي عليه َمن ُيعَتمد من 
العلمء: أن قراءة القرآن َأفَضل من التسبيح والتهليل، وغريمها من الذكار، 
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وقد تظاهرت الدلة عل ذلك. والل أعلم.

َثَبت عن أب موسى الشعري رض الل عنه، قال: قال رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص 
ْيَبة اُلسلِم، وَحاِمل القرآن غري  -: )إن ِمن إجلل الل تعال: إِكَراَم ِذي الشَّ

نه  الغايل فيه والاف عنه، وإِكَراَم ذي السلطان اُلْقِسط(. رواه أبو داود، وَحسَّ
النووي، والذهبي، وابن ُمفلِح، والعراقي، وابن َحَجر.

ْوف  فمن َحِفظ القرآن َعن َظْهر َقْلب، فقد َحَل كلم الل ف صدره، َفُحقَّ ِلَ
فيه كلم الل أن ُيَلَّ وُيْكَرم.

روى أبو داود عن أب الدرداء رض الل عنه: أنه كان َيْقَرأ القرآن ف الطريق.

وعن أب موسى الشعري رض الل عنه، قال: »إن َأْقَرأ القرآن ف صليت، 
وَأْقَرأ عل فرايش«. 

وعن عائشة رض الل عنها، قالت: »إن َلَْقَرأ ِحْزِب وأنا ُمْضَطِجعة عل 
السير«.

فهذا من الرص والجتهاد عل َضْبِط القرآن، واْستِذكاره، وعدم نسيانه.

عن ُعقَبة بن عامر رض الل عنه، قال: قال رسول الل - صل الل عليه وسلم 
-: )أفل َيغُدو َأحُدكم إل السجد فَيْعَلم، أو َيْقَرأ آيتني من كتاب الل - عز 

وجل -، خري له ِمن ناقتني، وثلث خري له ِمن ثلث، وَأرَبع خري له ِمن 
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

َأرَبع، وِمن أعدادهنَّ ِمن البل(. رواه مسلم.

ط ف هذا الري الكبري، والثواب الكثري، مع أنه سهل يسري!! فكم ِمن ُمَفرِّ

عن أب هريرة رض الل عنه، قال: قال رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )وما اجتمع 
قوم ف بيت من بيوت الل، َيتُلون كتاب الل، وَيَتداَرُسونه بينهم؛ إل َنَزَلْت 

ْتهم اللئكة، وَذَكَرهم الل فيمن  كِينة، وَغِشَيْتهم الرحة، وَحفَّ عليهم السَّ
عنده(. رواه مسلم.

َلقات القرآن بالساجد، وَيْلَحق هبا - إن شاء  فهذا الفضل العظيم َيُصل ِلَ
الل - غريها من الماكن، والوسائل التعليمية.

عن معاوية رض الل عنه، قال: )إن رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - َخَرج عل َحْلقة 
من أصحابه فقال: ما َأجَلَسكم؟ قالوا: َجَلْسنا َنذُكر الل، وَنحَمده عل ما 

هدانا لإلسلم، وَمنَّ به علينا. قال: آلل ما َأجَلَسكم إل ذاك؟ قالوا: والل ما 
َمًة لكم، ولكنه أتان جبيل،  َأجَلَسنا إل ذاك. قال: َأَما إن ل َأْسَتْحلِْفكم ُتْ

فأخبن أن الل ُيباِهي بكم اللئكة(. رواه مسلم.

ْكِر(. ْكر، قال تعال: )ص ۚ والقرآِن ِذي الذِّ فالقرآن َأفَضل الذِّ

كٍِر(. ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا الُقْرآَن لِلذِّ ْ قال تعال: )ولقد َيسَّ

لقد َيسَّ الل تلوة القرآن وِحْفَظه، وأعان اُلعلِّم واُلتَعلِّم. 
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

َلف: كلم زاد ِحزِب ِمن القرآن، زادت البكة ف وقتي، ول  وقال أحد السَّ
ة أجزاء. ِزْلُت َأِزيد حتى بلغ ِحزِب َعَشَ

َر ُأوُلو الَْلَباِب(. ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ قال تعال: )كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

كة القرآن َحالَّة ف الدنيا والخرة.  َفَبَ

قال إبراهيم اَلْقِديِسُّ ُموِصًيا الضياء القديس: »َأكثِر ِمن قراءة القرآن، َيتَيسَّ 
لك الذي َتطُلُبه«.

ْبُته كثرًيا؛ فكنت إذا َقَرأُت كثرًيا َتَيسَّ يل ِمن  قال الضياء: فرأيت ذلك وَجرَّ
سمع الديث وكتابته الكثري، وإذا ل َأْقَرأ ل َيتَيسَّ يل.

َ ِمَن الُقْرآِن(. قال تعال: )َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ

قال أبو هريرة: »إن البيت الذي ُيتَل فيه القرآن: اتََّسع بأهله، وَكُثر َخرُيه، 
ْته اللئكة، وَخَرَجْت منه الشياطني، وإن البيت الذي ل ُيتَل فيه  وَحَضَ

كتاب الل - عز وجل -: ضاق بأهله، وَقلَّ َخرُيه، وَخَرَجْت منه اللئكة، 
ْته الشياطني«. وَحَضَ

َم الُقْرآَن(. ْحَُٰن )1( َعلَّ قال تعال: )الرَّ

قال ابن عمر رض الل عنهم: »عليكم بالقرآن، فَتَعلَّموه وَعلِّموه أبناءكم؛ 
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

فإنكم عنه ُتسَألون، وبه ُتَزون، وكفى به واعًظا لن َعَقل«.

عن العمش، قال: َمرَّ أعراب بعبد الل بن مسعود، وهو ُيْقِرئ قوًما 
القرآن، أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال: ما َيصنَع هؤلء؟ فقال 

ابن مسعود: »َيقَتِسمون مرياث حممد - صل الل عليه وسلم -«.

بُّ مرياث البيب - صل الل عليه وسلم -، وَأكثِر منه ما  فل َيفوتنَّك يا حُمِ
استطعت!

عن عبد الل بن مسعود رض الل عنه، أنه كان َيْقَرأ القرآن، َفَيُمر 
بالية، فيقول للرجل: »خذها، فوالل لي خري ما عل الرض من يشء«.

فآية من كتاب الل َتَفظها، وتعمل هبا، خري من الدنيا وما فيها.

قال أبو ُعَبْيد القاسم بن سلم: عن ُعقَبة بن عامر اُلَهنِي، عن النبي - 
صل الل عليه وسلم - قال: »لو كان القرآن ف إِهاٍب، ثم ُأْلِقَي ف النار ما 

اْحَتَق«. 

قال أبو ُعَبْيد: َوْجه هذا عندنا: أن يكون أراد باِلهاب َقْلَب الؤمن وَجْوَفه 
الذي قد وعى القرآن.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

عن عائشة رضوان الل عليها، قالت: »إن عدد َدَرِج اَلنَّة بعدد آِي القرآن، 
فمن دخل اَلنَّة ِمَّن قرأ القرآن، فليس َفْوَقه َأَحد«. رواه أبو ُعَبْيد.

وعدد آيات القرآن الكريم: ستة آلف ومئتان وست وثلثون آية، فهنيًئا لن 
َحِفَظها وَعِمل هبا.

عن عبد الل بن مسعود رض الل عنه، قال: »إذا أردتم الِعْلم َفَأثرِيوا القرآن؛ 
لنِي والِخِرين«. فإن فيه َخَبَ الَوَّ

ِمْصَداق ذلك قوله تعال: )َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت ِف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا 
الِعْلَم(.

عن اَلَسن، قال: »ما أنزل الل - عز وجل – آية، إل وهو ُيِبُّ أن ُيْعَلم فِيَم 
ُأْنِزَلْت، وما أراد هبا«. 

ة، قال: »إن َلَُمرُّ باَلَثل من كتاب الل - عز  وأحسبه قال: عن عمرو بن ُمرَّ
وجل - ول َأعِرفه، َفَأْغَتمُّ به؛ لقول الل - عز وجل -: )َوتِْلَك الَْمَثاُل 

ا لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إِلَّ الَعالُِوَن(. هُبَ َنْضِ

قال تعال: )الَِّذيَن آَتْينَاُهُم الكَِتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تَِلَوتِِه ُأوٰلَئَِك ُيْؤِمنُوَن بِِه(.

قال عبد الل بن مسعود: والذي نفيس بيده، إن حق تلوته: أن ُيَلَّ حلله، 
ف الَكلِم عن مواضعه، ول  م حرامه، وَيْقَرأه كم أنـزله الل، ول ُيَرِّ وُيَرَّ

ل منه شيًئا عل غري تأويله. َيَتَأوَّ
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن اك بن ُمزاِحم، قال: »ما ِمن َأَحد َتَعلَّم القرآن ثم َنِسَيه، إل بَذْنب  حَّ عن الضَّ

ُيِدثه؛ لن الل - عز وجل - يقول: )َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِم َكَسَبْت 
َأْيِديُكْم(، وإن نسيان القرآن ِمن َأْعَظم الصائب«.

فنسيان القرآن وَتَفلُّت الفظ داء، دواؤه الراجعة.

عن ُعَباَدة بن الصامت رض الل عنه، قال: »كان رسول الل - صل الل عليه 
ُمه القرآن«. رواه أحد،  وسلم - إذا َقِدم عليه ُمهاِجر َدَفَعه إل رجل ِمنَّا ُيعلِّ

وغريه.

وقد َبَعث مصعب بن ُعَمري، وابن ُأمِّ َمكُتوم إل أهل الدينة، وَأرَسل معاذ 
بن جبل إل مكة لتعليم القرآن وإقرائه؛ فكان َمن َيَفظ القرآن ِمن الصحابة 

ا َغِفرًيا. َجًّ



14

 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

)آَن لََك أَْن تَكُوَن َماِهًرا ِبالُْقرْآِن(

إِنَّ َأْفَضَل َما ُتنَْفُق فِيِه اْلَْوَقاُت، َوَأَجلَّ اْلِعَباَداِت َواْلُقُرَباِت ِحْفُظ اْلُقْرآِن 
اْلُبنِِي، َكَلِم َربِّ اْلَعاَلنَِي، َوُمَراَجَعُتُه َوَتْصِحيُح تَِلَوتِِه.

اَن َرِضَ اللَُّ َعنُْه، َقاَل: َقاَل  ، َعْن ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َلِميِّ ْحَِن السُّ َفَعْن َأِب َعْبِد الرَّ
َمُه(. ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ النَّبِيُّ - ملسو هيلع هللا ىلص -: )إِنَّ َأْفَضَلُكْم َمْن َتَعلَّ

ِن َمْقِرُئ اْلُكوَفِة: َوَذاَك الَِّذي َأْقَعَدِن َمْقَعِدي َهَذا. ْحَ َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

َوَعْن َعائَِشَة َرِضَ اللَُّ َعنَْها، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّ - ملسو هيلع هللا ىلص -: )الَِّذي َيْقَرُأ 
َرِة(. ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َفَرِة اْلكَِراِم اْلَبَ اْلُقْرآَن َوُهَو َماِهٌر بِِه، َمَع السَّ

َوَثَبَت َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمٍرو َرِضَ اللَُّ َعنُْهَم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ - ملسو هيلع هللا ىلص 
ْنَيا، َفإِنَّ  ُل ِف الدُّ ْل، َكَم ُكنَْت ُتَرتِّ -: )ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّ

َحُه. ، َوَصحَّ ِمِذيُّ ْ َمنِْزَلَك ِعنَْد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها(. َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالتِّ

ُحْكُم التَّْجِويِد

ُكْم َتْعِقُلوَن(؛ َأْي: َتْفَهُموَن َوَتْفَقُهوَن  ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لََّعلَّ َقاَل َتَعاَل: )إِنَّ
ُروَن َوَتْعَمُلوَن. َوَتَتَدبَّ

ْلنَاُه َتْرتِيًل(. َقاَل َقَتاَدُة: َبيَّنَّاُه َتْبيِينًا.  َوَقاَل َتَعاَل: )َوَرتَّ

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِيًل(. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َبيِّنُْه َبَياًنا.  َوَقاَل َتَعاَل: )َوَرتِّ

ْفُظ َلُه، َعْن َأِب ُموَسى اْلَْشَعِريِّ َرِضَ  َوِف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ َوُمْسلٍِم، َواللَّ
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

َم -: »َلْو َرَأْيَتنِي َوَأَنا  اللَُّ َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َأْسَتِمُع لِِقَراَءتَِك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوتِيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُوَد«. َزاَد َأُبو 
برًِيا«، َوِلْبِن  ُتُه َلَك َتْ ْ بَّ ُه: »َفَقاَل: َأَما إِنِّ َلْو َعلِْمُت بَِمَكانَِك َلَ َيْعَل َوَغرْيُ

ِط ُمْسلٍِم. َسْعٍد َنْحُوُه ِمْن َحِديِث َأَنٍس، َقاَل اْبُن َحَجٍر: بِإِْسنَاٍد َعَل َشْ

تِيِل َوالتَّْحِقيِق  ْ ِسنُي التَِّلَوِة َوُحْسُن اْلََداِء، ِف التَّ َفَتْجِويُد اْلِقَراَءِة َوَتْ
اِء، َوَطبِيَعٌة َعَربِيٌَّة. ْدِر، َمنَْهُج اْلُقرَّ َواْلَ

ا التَّْجِويُد الَِّذي فِيِه َتنَطٌُّع َوَتَكلٌُّف َوَوْسَوَسٌة َفُمْحَدٌث، َكَم َأَشاَر إَِل َذلَِك  َفَأمَّ
ِف  ُهْم، َولَِا فِيِه ِمْن َصْ َهبِيُّ َوَغرْيُ ُد َواْبُن َتْيِميََّة َواْبُن اْلَقيِِّم َوالذَّ َماُم َأْحَ اْلِ

ا التَّْجِويُد اْلُْعَتِدُل َفَمْطَلٌب  ُشوِع. َوَأمَّ ِر َواْلُ ِة َوإِْشَغاِل اْلَقْلِب َعْن التََّدبُّ مَّ اْلِ
. ِعيٌّ َشْ

، َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َسَأْلُت َأَنَس ْبَن َمالٍِك، َعْن ِقَراَءِة  َوِف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ
ا«. َم - َفَقاَل: »َكاَن َيُمدُّ َمدًّ النَّبِيِّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم - َيْقَرُأ  ٍل، َقاَل: »َرَأْيُت النَّبِيَّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َوفِيِه َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن ُمَغفَّ
َوُهَو َعَل َناَقتِِه، َوِهَي َتِسرُي بِِه، َوُهَو َيْقَرُأ ُسوَرَة اْلَفْتِح ِقَراَءًة َليِّنًَة، َيْقَرُأ َوُهَو 

ُع«. ُيَرجِّ

َوَثَبَت َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّ، َقاَل: َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اللَِّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه 
، َفَقاَل: اْقَرُءوا، َفُكلٌّ  َم - َوَنْحُن َنْقَرُأ اْلُقْرآَن، َوفِينَا اْلَْعَراِبُّ َواْلَْعَجِميُّ َوَسلَّ

ُلوَنُه.  ُلوَنُه َوَل َيَتَأجَّ َحَسٌن، َوَسَيِجيُء َأْقَواٌم ُيِقيُموَنُه َكَم ُيَقاُم اْلَقَدُح، َيَتَعجَّ
َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوَرَوى َنْحَوُه َعْن َسْهٍل.

تَُّب َعَل َتْركَِها َفَساُد  ؛ َفَالَّتِي َيَتَ َوَأْحَكاُم التَّْجِويِد َتنَْقِسُم إَِل َلِزٍم َوُمْسَتَحبٍّ
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

قِّ التَِّلَوِة، َواْلَْصُل ُوُجوُب  ا ِلَ ْتَياُن هِبَ اْلَْبنَى َوَتْغيرُِي اْلَْعنَى؛ َيْلَزُم اْلَقاِرَئ اْلِ
تَُّب َعَل َتْركَِها َفَساُد اْلَْبنَى َوَتْغيرُِي اْلَْعنَى؛  ا الَّتِي َل َيَتَ ِمَها َعَل اْلَقاِدِر، َوَأمَّ َتَعلُّ

ُمَها، َوَنصَّ َبْعُص َأْهِل  ْسِن التَِّلَوِة، َوُيْسَتَحبُّ َتَعلُّ ا ِلُ ْتَياُن هِبَ َفُيْسَتَحبُّ اْلِ
ِة َفْرُض كَِفاَيٍة؛ لَِكْوِنَا َوِسيَلًة  َم َأْحَكاِم التَّْجِويِد النََّظِريَّ اْلِعْلِم َعَل َأنَّ َتَعلُّ

. َوَاللَُّ َأْعَلُم. لِْلَعَمِلِّ

 

َأخَرج الشيخان عن ابن عباس رض الل عنهم، قال: »كان رسول الل 
- صل الل عليه وسلم - يلقاه جبيل ف كل ليلة من رمضان، َفُيَداِرُسه 

القرآن«.

فينبغي للمسلم أن َيَتهد ف دراسة القرآن وَعْرِضه عل شيخ للتصحيح، 
والتجويد، والفظ، والراجعة، والقراءات، وَفْهِم العان والحكام.

ِل الُقْرآَن َتْرتِيًل(.  قال تعال: )َوَرتِّ

قال ابن عباس رض الل عنهم: »َبيِّنْه بياًنا«.

وقال اَلَسن: »اْقَرْأه قراءة َبيِّنَة«.

فتبيني القراءة وتسني التلوة َمطَلب شعي، ولكل ِعْلم علومه وعلمؤه، 
ومن سار عل الطريق وصل بمشيئة الل.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

اء للقرآن، وما ُيسَتَحبُّ لم  قال أبو ُعَبْيٍد القاسم بن سلم: باب َعْرِض الُقرَّ
َلف فيها، والتمسك بم َتَعلَّمه به منها. ِمن َأْخِذه عن أهل القراءة، واتباع السَّ

عن ابن سريين، قال: ُنبِّْئُت أن القرآن كان ُيْعَرض عل رسول الل - صل الل 
ًة ف شهر رمضان، فلم كان العام الذي ُتوفِّ فيه،  عليه وسلم - كل عام َمرَّ

َتني. ُعِرض عليه َمرَّ

عن ُأَبِّ بن كعب رض الل عنه، أن رسول الل - صل الل عليه وسلم - 
قال: »إن الل َأَمَرن أن َأْعِرض القرآن عليك«. رواه أبو ُعَبْيٍد القاسم بن 

سلم، )وهو ف الصحيحني(.

قال أبو ُعَبْيد: معنى هذا الديث عندنا: أن رسول الل - صل الل عليه 
وسلم - إنم أراد بذلك الَعْرِض عل ُأَبٍّ أن َيتَعلَّم منه القراءة، وَيسَتْثبِت 

فيها، ولَِيُكون َعْرُض القرآن ُسنَّة.

روى البخاري، عن عبد الل بن مسعود رض الل عنه، قال: »والل لقد 
َأَخْذُت من ِف رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - بِْضًعا وسبعني سورة«.

وعن جماهد، قال: »َعَرْضُت القرآن عل ابن عباس ثلث مرات«.

وعن يزيد بن الَقْعَقاع: أنه كان ُيمِسك الصحف عل عبد الل بن َعيَّاش، 
وعنه َأَخَذ القراءة.

هكذا كان َسَلُفنا الصالح.



18

 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن بِْع ُقْرآَنُه(. َعُه َوُقْرآَنُه )17( َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّ قال تعال: )إِنَّ َعَلْينَا َجْ

وف صحيح البخاري، أن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - قال: اْقَرْأ يا هشام - وقد َأْقَرَأه 
سورة الفرقان - فقرأ عليه، فقال - صل الل عليه وسلم -: كذلك ُأْنِزَلْت، 

ثم قال: اْقَرْأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأن، فقال - صل الل عليه 
وسلم -: كذلك ُأْنِزَلْت.

فإقراء القرآن، وَعْرُضه، وَأْخُذه: ُسنَّة.

َثَبت عن ابن عباس رض الل عنهم، قال: قال رسول الل - صل الل عليه 
وسلم -: )َتسَمعون وُيسَمع منكم، وُيسَمع ِمَّن َسِمع منكم(. رواه أحد، 

وأبو داود، والبزار، والضياء ف »الختارة«، وغريهم، وصححه ابن حبان، 
والاكم.

نَد اُلتَِّصل إل  ة، وَميَّزها بتلقي القرآن والديث، بالسَّ لقد َخصَّ الل هذه الُمَّ
رسول الل - صل الل عليه وسلم -.

قال عبد الل بن مسعود رض الل عنه: )واللِ الذي ل إله غريه، ما ُأنِزَلت 
سورة من كتاب الل، إل أنا َأعَلم أين ُأنِزَلت، ول ُأنِزَلت آية من كتاب الل، 
ُغه البل  إل أنا َأعَلم فِيَم ُأنِزَلت، ولو َأعَلم أحًدا َأعَلم مني بكتاب الل، ُتَبلِّ

لَركِْبُت إليه(. متفق عليه.



19

 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

ة. ة عند َسَلف الُمَّ فهكذا كان ُعُلّو اِلمَّ

جاء ف َأَثر أنس رض الل عنه، افتخار الزرج عل الوس بقولم: 
»منا أربعة جعوا القرآن عل عهد رسول الل - صل الل عليه وسلم - ل 

َيَْمْعه غريهم: زيد بن ثابت، وأب بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد«. 
أخرجه البزار، والطبان، وأبو َيْعَل، وغريهم. قال اليثمي: رجاله رجال 

ن إسناده البوصريي. الصحيح. وَحسَّ

ته وقبيلته. ف لافظه، وَمْفَخَرة لُْسَ َفِحْفظ القرآن َشَ

َثَبت عن عمر رض الل عنه، عن رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: »َمن َأَحبَّ أن 
ا كم ُأنِزل، َفْلَيْقَرأه عل قراءة ابن ُأمِّ َعْبد«. رواه الاكم  َيْقَرأ القرآن َغضًّ

حه، قال: وله شاهد ُمَفّس من حديث عمر بن ياس: أن رسول  وغريه وَصحَّ
الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: َمرَّ بعبد الل بن مسعود، وهو َيْقَرأ حرًفا حرًفا، وَذَكَره.

دها. وِّ فقراءة القرآن لا قواعد وعلوم، َتْرَفع من مستوى التلوة وُتَ

عن عبد الل بن عمرو، قال: سمعت النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - يقول: )خذوا القرآن من 
أربعة: عبد الل بن مسعود، وسال »َمْوَل َأِب حذيفة«، ومعاذ بن جبل، وُأَبِّ 

بن كعب(. متفق عليه.

تِي لكتاب الل ُأَبُّ بن كعب(. رواه أحد،  وعن أنس مرفوًعا: )َأْقَرأ ُأمَّ
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

ح. والتمذي، وغريمها، وقد ُصحِّ

وعن ابن عباس، قال: قال عمر: ُأَبٌّ َأْقَرُؤنا.

اء القرآن مراتب، بحسب الضبط، والتجويد، ونحو ذلك. َفُقرَّ

عن أب مسعود رض الل عنه، قال: قال رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )َيُؤمُّ القوم 
َأْقَرُؤهم لكتاب الل(. رواه مسلم.

وعن ابن عمر، قال: لا اشتد برسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - َوَجُعه، قيل له ف الصلة، 
وا أبا بكر َفْلُيَصلِّ بالناس(. متفق عليه. فقال: )ُمرُّ

فمن جع الل له ِحْفظ القرآن، وتويده، وفِْقَهه، والعمل به، كاللفاء 
الربعة، فقد َأْسَبغ عليه النعمة وَأْكَرمه.

َلِمي: »حدثني الذين كانوا َيْقَرؤون عل عثمن بن  قال أبو عبد الرحن السُّ
عفان، وعبد الل بن مسعود، وأب بن كعب: أن رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - كان 

ُيْقِرئهم الَعْش - يعني اليات - فل ياوزونا إل َعْش أخرى؛ حتى 
ْمنا القرآن والعمل جيًعا«. أخرجه أبو  َيتَعلَّموا ما فيها من العمل، فَتَعلَّ

عمرو الدان.

فاُلَوفَّق َمن َجَع بني الفظ، والضبط، والتجويد، والتدبر، والفهم، والعمل.



21

 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

َلِمي، قال: »كنا إذا َتَعلَّمنا َعْش آيات من القرآن،  عن أب عبد الرحن السُّ
ل َنتَعلَّم الَعْش التي بعدها حتى َنعِرف حللا وحرامها، وَأْمَرها وَنَْيها«. 

أخرجه أبو عمرو الدان.

فالفظ، والتقان، والفقه، والعمل: مطلب إياب، ول مانع من إنفاق 
غ لعلومه. الوقت لتم القرآن حفًظا وما ينبغي، ثم َيتَفرَّ

قال أنس: »كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران َجدَّ ف َأْعُينِنا«. رواه أحد. 

وأقام ابن عمر عل ِحْفظ البقرة ثمن سنني. وهو ف الوطأ، وطبقات ابن 
سعد. 

َم عمر البقرة ف اثنتي  وروى أبوبكر الافظ، وغريه، عن ابن عمر، قال: َتَعلَّ
عشة سنة، فلم ختمها َنَحر َجُزوًرا ُشكًرا لل.

َفِحْفظ القرآن - كله أو بعضه، ولو سورة - نجاح وفلح.

عن عبد الل بن عمرو، قال: »َجَْعُت القرآن، فقرأت به كل ليلة ...«. رواه 
النسائي وابن ماجه. 

وقال أوس: سألت أصحاب رسول الل - صل الل عليه وسلم -: كيف 
بون القرآن؟ قالوا: ثلًثا، ومخًسا، وسبًعا، وتسًعا، وإحدى عشة،  زِّ ُتَ

ل وحده. رواه أبو داود. وثلث عشة، وِحْزب اُلَفصَّ

َفبُِهَداهم اْقَتِده.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن عن عائشة رض الل عنها، قالت: »كان ُخُلق نبي الل - ملسو هيلع هللا ىلص - القرآن«. رواه 

مسلم.

وقال عبد الل بن مسعود: »ينبغي لقارئ القرآن: أن ُيعَرف بَِلْيلِه إذا الناس 
نائمون، وبنهاره إذا الناس ُمفطِرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبَِوَرِعه 

إذا الناس َيلِطون، وبَِصْمتِه إذا الناس يوضون، وبخشوعه إذا الناس 
يتالون«.

عن ابن عمر رض الل عنهم، قال: »َتنِْزل السورة عل حممد - ملسو هيلع هللا ىلص - فنََتَعلَّم 
حللا وحرامها، وَأْمَرها وزاجرها، وما ينبغي أن ُيوَقف عنده منها«.

انِيِّنَي بَِم ُكنُْتْم ُتَعلُِّموَن  اك ف قوله تعال: }َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ حَّ وقال الضَّ
الكَِتاَب{ قال: َحقٌّ عل كل من َتَعلَّم القرآن أن يكون فقيًها.

عن أب هريرة، قال: سمعت رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - يقول: )إن أول الناس 
َمه وقرأ  ُيْقَض يوم القيامة عليه ... الديث، وفيه: ورجل َتَعلَّم الِعْلم وَعلَّ

ْمُت  َفه نَِعَمه َفَعَرَفها، قال: فم َعِمْلَت فيها؟ قال: َتعلَّ القرآن، َفُأيِت به، َفَعرَّ
ْمَت الِعْلم  ْمُته، وَقَرْأُت فيك القرآن، قال: َكَذْبَت، ولكنك َتَعلَّ الِعْلم وَعلَّ
ليقال: عاِل، وَقَرْأَت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم ُأِمر به َفُسِحب 

عل وجهه، حتى ُأْلِقَي ف النار(. رواه مسلم.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

ْمنا الِعْلم لغري الل، فأبى أن يكون إل لل.  قال سفيان الثوري: َتعلَّ

وقال عبد الل بن البارك: َطَلْبنا الِعْلم للدنيا، َفَدلَّنا عل َتْرك الدنيا. 

وقال جماهد، وغريه: َطَلْبنا هذا الِعْلم، وما لنا فيه كبري نِيَّة، ثم رزقنا الل النِّيَّة 
َبْعُد.

فالقصود: أن الطالب قد ل َيْسَتْحِض النِّيَّة، وقد َيْطُلب الِعْلم حَمَبَّة، ثم ُيَوفَّق 
للنِّيَّة والخلص.

عن الباء بن عازب رض الل عنه، قال: قرأ رجل الكهف، وف الدار دابة، 
َفَجَعَلْت َتنِْفر، َفَسلَّم، فإذا ضبابة أو سحابة َغِشَيْته، فذكر ذلك لرسول الل - 
َلْت - للقرآن«.  صل الل عليه وسلم -، فقال: »تلك السكينة َنَزَلْت - أو َتنَزَّ

متفق عليه. 

وف الصحيحني: )تلك اللئكة كانت تستمع لك(.

ها اللئكة. ُضُ فبيوت أصحاب القرآن، كلها َسكِينَة وُطَمْأنِينَة، وَتْ

عن عبد الل بن َأِب َأْوَف رض الل عنه، قال: »َأوَص النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - بكتاب 
الل عز وجل«. متفق عليه.

فالقرآن مرياث النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ووصيته، وهذا يدل عل مكانة القرآن 
العظيمة.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن عن سهل بن سعد، أن رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - قال للرجل ف حديث الرأة التي 

َوَهَبْت نفسها: )ماذا معك من القرآن؟(. قال: معي سورة كذا، وسورة 
ها، قال: )َأَتْقَرُؤُهنَّ عن َظْهر َقْلبِك؟(. قال: نعم.  كذا، وسورة كذا، َعدَّ

ْكُتَكها بم معك من القرآن(. متفق عليه. قال: )اذهب، فقد َملَّ

م عل الفظ ف السطور. فالفظ ف الصدور، ُمَقدَّ

قال البخاري: باب تعليم الصبيان القرآن. وساق بسنده عن ابن عباس: 
»توف رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - وأنا ابن َعْش سنني، وقد قرأت اُلْحَكم«. يعني 

ل. اُلَفصَّ

وف حديث أب هريرة: »وُيوَضع عل رأسه تاج الوقار، وُيْكَسى والداه 
ن. َتنْي ل َتُقوم لم الدنيا وما فيها«. رواه الطبان ف الوسط، وقد ُحسِّ ُحلَّ

عن ُبَرْيَدة الَْسَلِمي رض الل عنه، قال :  قال رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -:   « من قرأ 
َمه، وَعِمل به: ُأْلبِس يوم القيامة تاًجا من نور، ضوؤه مثل  القرآن، وَتَعلَّ

َتنْي ل َتُقوم هبم الدنيا، فيقولن :  بم ُكِسينا  ضوء الشمس، وُيْكَسى والداه ُحلَّ
حه، وروى نحوه عن  هذا ؟  فيقال :  بَِأْخذ ولدكم القرآن «  .  رواه الاكم وَصحَّ

ح إسناده. معاذ اُلَهنِّي، وَصحَّ
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

عن ابن مسعود رض الل عنه، مرفوًعا: »خياركم َمن َقَرأ القرآن وَأْقَرَأه«. 
رواه ابن أب داود، وللجمعة نحوه عن عثمن.

َلِمي الناس القرآن ف السجد أربعني  ولذا الديث: َأْقَرأ أبو عبد الرحن السُّ
سنة، قال إسمعيل بن أب خالد: كان ُيَعلِّمنا القرآن مخس آيات مخس آيات.

َثَبت عن عل رض الل عنه، قال: »كان رسول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - ُيْقِرئنا القرآن 
ما ل يكن ُجنًُبا«. رواه المسة، وحكم بصحته التمذي، وابن حبان، وابن 

َكن، وعبد الق، والبغوي. السَّ

َفَبْذل الوقت كله للقرآن قليل ف حقه.

َلِمي، أنه قال: قرأت عل زيد بن  د أب عبد الرحن السُّ ُرِوي عن اُلقِرئ اُلَجوِّ
ثابت القرآن ثلث عشة مرة.

عن أب هريرة، قال: قال رسول الل - صل الل عليه وسلم -: »ليس ِمنَّا َمن 
ل َيَتَغنَّ بالقرآن«. رواه البخاري، وله شواهد تقويه؛ منها: حديث سعد عند 

أب داود، صححه أبو عوانة، وفيه: قلت لبن أب ُمَلْيَكة: أرأيت إذا ل يكن 
نه ما استطاع. َحَسن الصوت، قال: ُيَسِّ

فتحسني الصوت َيتَطلَّب تقيق مارج الروف وأحكام التجويد.

عن أب موسى، قال: قال رسول الل - صل الل عليه وسلم -: »لو َرأيَتني 
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

وأنا َأسَتِمع لقراءتك البارحة، لقد ُأوتِيَت مزماًرا من مزامري آل داود«. رواه 
البخاري ومسلم، واللفظ له.

ُته لك  ْ بَّ وأخرجه أبو يعل وغريه، »فقال: أما إن لو َعلِْمُت بمكانك َلَ
تبرًيا«، ولبن سعد نحوه من حديث أنس، قال ابن حجر: بإسناد عل 

شط مسلم.

فتحقيق علوم التلوة من التحبري.

نُوا  عن الباء بن عازب، قال: قال رسول الل - صل الل عليه وسلم -: »َزيِّ
القرآن بأصواتكم«.

د إسناده ابن كثري.  رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وَجوَّ

حه، من حديث َفضالة بن ُعَبيد: )للُ  وعند أحد، وابن ماجه، والاكم وَصحَّ
َأَشدُّ َأَذًنا إل الرجل السن الصوت بالقرآن، ِمن صاحب الَقْينَة إل َقينَتِه(.

م الشاب  أخرج ابن أب داود، من طريق بن أب َمْسَجَعة، قال: »كان عمر ُيَقدِّ
السن الصوت، لسن صوته، َبنْي َيَدِي القوم«.

وقد حكى ابن حجر الجاع عل استحباب سمع القرآن من ذي الصوت 
السن.

وتسني الصوت يتأتى أكثر، بتطبيق أحكام التلوة وقواعدها.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

عن أب هريرة، أنه َسِمع رسول الل - صل الل عليه وسلم -، يقول: »ما َأِذن 
الل ليشء، ما َأِذن لنبي َحَسن الصوت َيتَغنَّى بالقرآن، َيَهر به«. متفق عليه.

وقال سفيان: َيتَغنَّى: َيسَتْغنِي به.

وقال المهور: معناه أيًضا تسني الصوت بالقرآن، وهو تطريبه وتزينه 
ع به، ل اللان اُلبَتَدعة. والتَّخشُّ

َّا َرَزْقنَاُهْم  َلَة َوَأنَفُقوْا ِم قال تعال: }إِنَّ ٱلَِّذيَن َيْتُلوَن كَِتاَب ٱللَِّ َوَأَقاُموْا ٱلصَّ
ن َفْضلِِه  َيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهم مِّ اَرًة لَّن َتُبوَر * لُِيَوفِّ ا َوَعَلنَِيًة َيْرُجوَن ِتَ ِسًّ

ُه َغُفوٌر َشُكوٌر{. إِنَّ

رِّ  جه ف الدُّ اء«. َخرَّ ف بن عبد الل يقول: هذه آية الُقرَّ قال قتادة: »كان ُمَطرِّ
النثور.

عن ابن عباس، قال: »َجَْعت اُلْحَكم ف عهد النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -«. رواه 
البخاري.

با، وهو ظاهر، بل  قال ابن كثري: »فيه دللة عل جواز تعليم القرآن ف الصِّ
قد يكون مستحبًّا أو واجًبا ... واسَتَحبَّ عمر بن الطاب أن ُيَلقَّن مَخَْس 

يناه عنه بسند جيد«. آيات مَخَْس آيات، ُروِّ

قال تعال: )َسنُْقِرُئَك َفَل َتنَسٰى * إِلَّ َما َشاَء اللَُّ(.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

وعن عائشة رض الل عنها، قالت: لقد سمع النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - رجًل َيقَرأ ف 
السجد، فقال: »يرحه الل، لقد َأذَكَرن آية كذا وكذا، من سورة كذا«. متفق 

عليه.

وف هذا َتسلَِية لن ُيراِجع القرآن فَيغلِبه نسيان.
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

ــول  ــال: »كان رس ــم، ق ــاس رض الل عنه ــن عب ــن اب ــيخان ع ــَرج الش َأخ
ــان،  ــن رمض ــة م ــل ف كل ليل ــاه جبي ــلم - يلق ــه وس ــل الل علي الل - ص

ــرآن«. ــه الق َفُيَداِرُس

فينبغــي للمســلم أن َيَتهــد ف دراســة القــرآن وَعْرِضــه عــل شــيخ 
للتصحيــح، والتجويــد، والفــظ، والراجعــة، والقــراءات، وَفْهــِم العــان 

ــكام. والح

ِل الُقْرآَن َتْرتِيًل(.  قال تعال: )َوَرتِّ

قال ابن عباس رض الل عنهم: »َبيِّنْه بياًنا«.

وقال اَلَسن: »اْقَرْأه قراءة َبيِّنَة«.

ــه  ــم علوم ــكل ِعْل ــي، ول ــب شع ــلوة َمطَل ــني الت ــراءة وتس ــني الق فتبي
ــيئة الل. ــل بمش ــق وص ــل الطري ــار ع ــن س ــمؤه، وم وعل

ــا  اء للقــرآن، وم ــرَّ ــْرِض الُق ــاب َع ــن ســلم: ب ــٍد القاســم ب ــو ُعَبْي ــال أب ق
ــا،  ــَلف فيه ــاع السَّ ــراءة، واتب ــل الق ــن أه ــِذه ع ــن َأْخ ــم ِم ــَتَحبُّ ل ُيس

ــا. ــه منه ــه ب ــم َتَعلَّم ــك ب والتمس

ــول الل -  ــل رس ــَرض ع ــرآن كان ُيْع ــريين، قال: ُنبِّْئُت أن الق ــن س ــن اب ع
ًة ف شــهر رمضــان، فلــم كان العــام  صــل الل عليــه وســلم - كل عــام َمــرَّ

َتــني. الــذي ُتــوفِّ فيــه، ُعــِرض عليــه َمرَّ
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن عــن ُأَبِّ بــن كعــب رض الل عنــه، أن رســول الل - صــل الل عليــه وســلم 

- قــال: »إن الل َأَمــَرن أن َأْعــِرض القــرآن عليــك«. رواه أبــو ُعَبْيٍد القاســم 
بــن ســلم، )وهــو ف الصحيحــني(.

ــل الل  ــول الل - ص ــا: أن رس ــث عندن ــذا الدي ــى ه ــو ُعَبْيد: معن ــال أب ق
ــم منــه القــراءة،  عليــه وســلم - إنــم أراد بذلــك الَعــْرِض عــل ُأَبٍّ أن َيتَعلَّ

وَيســَتْثبِت فيهــا، ولَِيُكــون َعــْرُض القــرآن ُســنَّة.

روى البخــاري، عــن عبــد الل بــن مســعود رض الل عنــه، قــال: »والل لقــد 
َأَخــْذُت مــن ِف رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - بِْضًعــا وســبعني ســورة«.

وعن جماهد، قال: »َعَرْضُت القرآن عل ابن عباس ثلث مرات«.

وعــن يزيــد بــن الَقْعَقــاع: أنــه كان ُيمِســك الصحــف عــل عبــد الل بــن 
ــاش، وعنــه َأَخــَذ القــراءة. َعيَّ

هكذا كان َسَلُفنا الصالح.

بِْع ُقْرآَنُه(. َعُه َوُقْرآَنُه )17( َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّ قال تعال: )إِنَّ َعَلْينَا َجْ

ــد  ــام - وق ــا هش ــَرْأ ي ــال: اْق ــي - ملسو هيلع هللا ىلص - ق ــاري، أن النب ــح البخ وف صحي
ــه وســلم -:  ــه، فقــال - صــل الل علي ــَرَأه ســورة الفرقــان - فقــرأ علي َأْق
كذلــك ُأْنِزَلــْت، ثــم قــال: اْقــَرْأ يــا عمــر، فقــرأت القــراءة التــي أقــرأن، 



31

 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

ــْت. ــه وســلم -: كذلــك ُأْنِزَل فقــال - صــل الل علي

فإقراء القرآن، وَعْرُضه، وَأْخُذه: ُسنَّة.

َثَبــت عــن ابــن عبــاس رض الل عنهــم، قــال: قــال رســول الل - صــل الل 
َّــن َســِمع منكــم(.  عليــه وســلم -: )َتســَمعون وُيســَمع منكــم، وُيســَمع ِم
رواه أحــد، وأبــو داود، والبــزار، والضيــاء ف »الختــارة«، وغريهــم، 

ــان، والاكــم. وصححــه ابــن حب

ــنَد  ــث، بالسَّ ــرآن والدي ــي الق ــا بتلق ــة، وَميَّزه ــذه الُمَّ ــصَّ الل ه ــد َخ لق
ــلم -. ــه وس ــل الل علي ــول الل - ص ــل إل رس اُلتَِّص

ــا  ــريه، م ــه غ ــذي ل إل ــه: )واللِ ال ــعود رض الل عن ــن مس ــد الل ب ــال عب ق
ُأنِزَلــت ســورة مــن كتــاب الل، إل أنــا َأعَلــم أيــن ُأنِزَلــت، ول ُأنِزَلــت آيــة 
مــن كتــاب الل، إل أنــا َأعَلــم فِيــَم ُأنِزَلــت، ولــو َأعَلــم أحــًدا َأعَلــم منــي 

ــُت إليــه(. متفــق عليــه. ُغــه البــل لَركِْب بكتــاب الل، ُتَبلِّ

ة. ة عند َسَلف الُمَّ فهكذا كان ُعُلّو اِلمَّ

ــر أنــس رض الل عنــه، افتخــار الــزرج عــل الوس بقولــم:  جــاء ف َأَث
»منــا أربعــة جعــوا القرآن عل عهــد رســول الل - صــل الل عليــه وســلم 
- ل َيَْمْعــه غريهــم: زيــد بــن ثابــت، وأب بــن كعــب، ومعــاذ بــن جبــل، 
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 اْقَرُءوا
اْلُقْرآَن

ــال  ــم. ق ــَل، وغريه ــو َيْع ــبان، وأب ــزار، والط ــه الب ــد«. أخرج ــو زي وأب
ــن إســناده البوصــريي. اليثمــي: رجالــه رجــال الصحيــح. وَحسَّ

ته وقبيلته. ف لافظه، وَمْفَخَرة لُْسَ َفِحْفظ القرآن َشَ

َثَبــت عــن عمــر رض الل عنــه، عــن رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -، قــال: »َمــن َأَحبَّ 
ــا كــم ُأنــِزل، َفْلَيْقــَرأه عــل قــراءة ابــن ُأمِّ َعْبــد«. رواه  أن َيْقــَرأ القــرآن َغضًّ
ــّس مــن حديــث عــمر  ــه شــاهد ُمَف حــه، قــال: ول الاكــم وغــريه وَصحَّ
بــن يــاس: أن رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: َمــرَّ بعبــد الل بــن مســعود، وهــو َيْقــَرأ 

حرًفــا حرًفــا، وَذَكــَره.

دها. وِّ فقراءة القرآن لا قواعد وعلوم، َتْرَفع من مستوى التلوة وُتَ

ــذوا  ــي - ملسو هيلع هللا ىلص - يقول: )خ ــمعت النب ــال: س ــرو، ق ــن عم ــد الل ب ــن عب ع
ــة«،  ــْوَل َأِب حذيف ــال »َم ــعود، وس ــن مس ــد الل ب ــة: عب ــن أربع ــرآن م الق

ــه. ــق علي ــب(. متف ــن كع ــل، وُأَبِّ ب ــن جب ــاذ ب ومع

تـِـي لكتــاب الل ُأَبُّ بــن كعــب(. رواه أحــد،  وعــن أنــس مرفوًعــا: )َأْقــَرأ ُأمَّ
ح. والتمــذي، وغريمهــا، وقــد ُصحِّ

وعن ابن عباس، قال: قال عمر: ُأَبٌّ َأْقَرُؤنا.

اء القرآن مراتب، بحسب الضبط، والتجويد، ونحو ذلك. َفُقرَّ
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ــُؤمُّ  ــول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )َي ــال رس ــال: ق ــه، ق ــعود رض الل عن ــن أب مس ع
ــلم. ــاب الل(. رواه مس ــم لكت ــوم َأْقَرُؤه الق

وعــن ابــن عمــر، قــال: لــا اشــتد برســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - َوَجُعــه، قيــل لــه ف 
وا أبــا بكــر َفْلُيَصــلِّ بالنــاس(. متفــق عليــه. الصــلة، فقال: )ُمــرُّ

فمــن جــع الل لــه ِحْفــظ القــرآن، وتويــده، وفِْقَهــه، والعمــل بــه، كاللفاء 
الربعــة، فقــد َأْســَبغ عليــه النعمــة وَأْكَرمه.

ــل  ــَرؤون ع ــوا َيْق ــن كان ــي الذي ــَلِمي: »حدثن ــن السُّ ــد الرح ــو عب ــال أب ق
عثــمن بــن عفــان، وعبــد الل بــن مســعود، وأب بــن كعــب: أن رســول الل 
- ملسو هيلع هللا ىلص - كان ُيْقِرئهــم الَعــْش - يعنــي اليــات - فــل ياوزونــا إل َعــْش 
ــا القــرآن والعمــل  ْمن أخــرى؛ حتــى َيتَعلَّمــوا مــا فيهــا مــن العمــل، فَتَعلَّ

جيًعــا«. أخرجــه أبــو عمــرو الــدان.

ــع بــني الفــظ، والضبــط، والتجويــد، والتدبــر، والفهــم،  ــق َمــن َجَ فاُلَوفَّ
والعمــل.

ــَلِمي، قــال: »كنــا إذا َتَعلَّمنــا َعــْش آيــات مــن  عــن أب عبــد الرحــن السُّ
ــا،  ــا وحرامه ــِرف حلل ــى َنع ــا حت ــي بعده ــْش الت ــم الَع ــرآن، ل َنتَعلَّ الق

ــدان. ــرو ال ــو عم ــه أب ــا«. أخرج ــا وَنَْيه وَأْمَره

ــن  ــع م ــاب، ول مان ــب إي ــل: مطل ــه، والعم ــان، والفق ــظ، والتق فالف
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ــه. غ لعلوم ــرَّ ــم َيتَف ــي، ث ــا ينبغ ــا وم ــرآن حفًظ ــم الق ــت لت ــاق الوق إنف

قــال أنــس: »كان الرجــل إذا قــرأ البقــرة وآل عمــران َجــدَّ ف َأْعُينِنــا«. رواه 
 . حد أ

وأقــام ابــن عمــر عــل ِحْفــظ البقــرة ثــمن ســنني. وهــو ف الوطــأ، وطبقات 
ــعد.  ابن س

ــرة  َم عمر البق ــال: َتَعلَّ ــن عمر، ق ــريه، عن اب ــظ، وغ ــر الاف وروى أبوبك
ف اثنتــي عــشة ســنة، فلــم ختمهــا َنَحــر َجــُزوًرا ُشــكًرا لل.

َفِحْفظ القرآن - كله أو بعضه، ولو سورة - نجاح وفلح.

ــة  ــه كل ليل ــرأت ب ــرآن، فق ــُت الق ْع ــرو، قال: »َجَ ــن عم ــد الل ب ــن عب ع
ــه.  ــن ماج ــائي واب ...«. رواه النس

ــلم -:  ــه وس ــل الل علي ــول الل - ص ــاب رس ــألت أصح ــال أوس: س وق
بــون القــرآن؟ قالــوا: ثلًثــا، ومخًســا، وســبًعا، وتســًعا، وإحــدى  زِّ كيــف ُتَ

ــل وحــده. رواه أبــو داود. عــشة، وثــلث عــشة، وِحــْزب اُلَفصَّ

َفبُِهَداهم اْقَتِده.

عــن عائشــة رض الل عنهــا، قالــت: »كان ُخُلــق نبــي الل - ملسو هيلع هللا ىلص - القــرآن«. 
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مسلم. رواه 

ــه  ــَرف بَِلْيلِ ــرآن: أن ُيع ــارئ الق ــي لق ــعود: »ينبغ ــن مس ــد الل ب ــال عب وق
ــاس  ــه إذا الن ــرون، وببكائ ــاس ُمفطِ ــاره إذا الن ــون، وبنه ــاس نائم إذا الن
يضحكــون، وبَِوَرِعــه إذا النــاس َيلِطــون، وبَِصْمتـِـه إذا النــاس يوضــون، 

ــون«. ــاس يتال ــوعه إذا الن وبخش

ــد - ملسو هيلع هللا ىلص  ــل حمم ــورة ع ــِزل الس ــم، قال: »َتنْ ــر رض الل عنه ــن عم ــن اب ع
ــف  ــا ينبغــي أن ُيوَق ــم حللــا وحرامهــا، وَأْمَرهــا وزاجرهــا، وم - فنََتَعلَّ

عنــده منهــا«.

انِيِّــنَي بـِـَم ُكنُْتــْم ُتَعلُِّموَن  ــاك ف قولــه تعــال: }َوَلكـِـْن ُكوُنــوا َربَّ حَّ وقــال الضَّ
ــم القــرآن أن يكــون فقيًها. الكَِتــاَب{ قــال: َحــقٌّ عــل كل مــن َتَعلَّ

عــن أب هريــرة، قــال: ســمعت رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - يقــول: )إن أول النــاس 
َمه  ــم الِعْلــم وَعلَّ ُيْقــَض يــوم القيامــة عليــه ... الديــث، وفيــه: ورجــل َتَعلَّ
َفــه نَِعَمــه َفَعَرَفهــا، قــال: فــم َعِمْلــَت فيهــا؟  ــُأيِت بــه، َفَعرَّ وقــرأ القــرآن، َف
ــَت،  ــال: َكَذْب ــرآن، ق ــك الق ــَرْأُت في ــه، وَق ْمُت ــم وَعلَّ ــُت الِعْل ْم ــال: َتعلَّ ق
ْمــَت الِعْلــم ليقــال: عــاِل، وَقــَرْأَت القــرآن ليقــال: هــو قــارئ،  ولكنــك َتَعلَّ
فقــد قيــل، ثــم ُأِمــر بــه َفُســِحب عــل وجهــه، حتــى ُأْلِقــَي ف النــار(. رواه 

مســلم.
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ْمنا الِعْلم لغري الل، فأبى أن يكون إل لل.  قال سفيان الثوري: َتعلَّ

وقال عبد الل بن البارك: َطَلْبنا الِعْلم للدنيا، َفَدلَّنا عل َتْرك الدنيا. 

ــم  ــة، ث ــري نِيَّ ــه كب ــا في ــم، ومــا لن ــا هــذا الِعْل وقــال جماهــد، وغــريه: َطَلْبن
ــُد. ــة َبْع ــا الل النِّيَّ رزقن

فالقصــود: أن الطالــب قــد ل َيْســَتْحِض النِّيَّــة، وقــد َيْطُلــب الِعْلــم حَمَبَّــة، 
ــق للنِّيَّــة والخــلص. ثــم ُيَوفَّ

عــن الــباء بــن عــازب رض الل عنــه، قال: قــرأ رجــل الكهــف، وف الدار 
دابــة، َفَجَعَلــْت َتنِْفــر، َفَســلَّم، فــإذا ضبابــة أو ســحابة َغِشــَيْته، فذكــر ذلك 
لرســول الل - صــل الل عليــه وســلم -، فقــال: »تلــك الســكينة َنَزَلــْت - 

َلــْت - للقــرآن«. متفــق عليــه.  أو َتنَزَّ

وف الصحيحني: )تلك اللئكة كانت تستمع لك(.

ها اللئكة. ُضُ فبيوت أصحاب القرآن، كلها َسكِينَة وُطَمْأنِينَة، وَتْ

عن عبد الل بن َأِب َأْوَف رض الل عنه، قال: »َأوَص النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - بكتاب 
الل عز وجل«. متفق عليه.

فالقــرآن مــرياث النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - ووصيتــه، وهــذا يــدل عــل مكانــة القــرآن 
. لعظيمة ا
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ــي  ــال: مع ــرآن؟(. ق ــن الق ــك م ــاذا مع ــها: )م ــْت نفس ــي َوَهَب ــرأة الت ال
هــا، قــال: )َأَتْقَرُؤُهــنَّ عــن  ســورة كــذا، وســورة كــذا، وســورة كــذا، َعدَّ
ْكُتَكهــا بــم معــك مــن  َظْهــر َقْلبـِـك؟(. قــال: نعــم. قــال: )اذهــب، فقــد َملَّ

ــه. القــرآن(. متفــق علي

م عل الفظ ف السطور. فالفظ ف الصدور، ُمَقدَّ

قــال البخــاري: بــاب تعليــم الصبيــان القــرآن. وســاق بســنده عــن ابــن 
ــا ابــن َعــْش ســنني، وقــد قــرأت  عبــاس: »تــوف رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - وأن

ــل. ــي اُلَفصَّ اُلْحَكــم«. يعن

ــى  ــار، وُيْكَس ــاج الوق ــه ت ــل رأس ــع ع ــرة: »وُيوَض ــث أب هري وف حدي
َتــنْي ل َتُقــوم لــم الدنيــا ومــا فيهــا«. رواه الطــبان ف الوســط،  والــداه ُحلَّ

ــن. وقــد ُحسِّ

ــول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -:   ــال رس ــال :  ق ــه، ق ــَلِمي رض الل عن ــَدة الَْس ــن ُبَرْي ع
ــا مــن  ــوم القيامــة تاًج ــس ي ــه: ُأْلبِ ــل ب ــه، وَعِم َم  « مــن قــرأ القــرآن، وَتَعلَّ
َتــنْي ل َتُقــوم هبــم  نــور، ضــوؤه مثــل ضــوء الشــمس، وُيْكَســى والــداه ُحلَّ
الدنيــا، فيقــولن :  بــم ُكِســينا هــذا ؟  فيقــال :  بَِأْخــذ ولدكــم القــرآن «  .  رواه 
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ــح إســناده. حــه، وروى نحــوه عــن معــاذ اُلَهنِــّي، وَصحَّ الاكــم وَصحَّ

ــرآن  ــَرأ الق ــن َق ــم َم ــه، مرفوًعا: »خيارك ــعود رض الل عن ــن مس ــن اب ع
ــمن. ــن عث ــوه ع ــة نح ــن أب داود، وللجمع ــَرَأه«. رواه اب وَأْق

ــَلِمي النــاس القرآن ف الســجد  ولــذا الديــث: َأْقــَرأ أبــو عبــد الرحــن السُّ
ــس  ــرآن مخ ــا الق ــد: كان ُيَعلِّمن ــن أب خال ــمعيل ب ــال إس ــنة، ق ــني س أربع

آيــات مخــس آيــات.

ــا  ــول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - ُيْقِرئن ــال: »كان رس ــه، ق ــل رض الل عن ــن ع ــت ع َثَب
ــذي،  ــه التم ــم بصحت ــة، وحك ــا«. رواه المس ــن ُجنًُب ــا ل يك ــرآن م الق

ــوي. ــق، والبغ ــد ال ــَكن، وعب ــن السَّ ــان، واب ــن حب واب

َفَبْذل الوقت كله للقرآن قليل ف حقه.

ــرأت  ــال: ق ــه ق ــَلِمي، أن ــن السُّ ــد الرح د أب عب ــوِّ ــِرئ اُلَج ــن اُلق ُرِوي ع
ــرة. ــشة م ــرآن ثــلث ع ــت الق ــن ثاب ــد ب عــل زي

عــن أب هريرة، قال: قــال رســول الل - صــل الل عليــه وســلم -: »ليــس 
ــه؛ منهــا:  ــه شــواهد تقوي ــنَّ بالقــرآن«. رواه البخــاري، ول ــن ل َيَتَغ ــا َم ِمنَّ
حديــث ســعد عنــد أب داود، صححــه أبــو عوانــة، وفيــه: قلــت لبــن أب 

ــتطاع. ــا اس ــنه م ــن الصوت، قال: ُيَسِّ ــن َحَس ــت إذا ل يك ــة: أرأي ُمَلْيَك
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فتحسني الصوت َيتَطلَّب تقيق مارج الروف وأحكام التجويد.

ــو  ــلم -: »ل ــه وس ــل الل علي ــول الل - ص ــى، قال: قال رس ــن أب موس ع
َرأيَتنــي وأنــا َأســَتِمع لقراءتــك البارحــة، لقــد ُأوتِيــَت مزمــاًرا مــن مزامــري 

آل داود«. رواه البخــاري ومســلم، واللفــظ لــه.

ُتــه  ْ بَّ وأخرجــه أبــو يعــل وغــريه، »فقــال: أمــا إن لــو َعلِْمــُت بمكانــك َلَ
لــك تبــرًيا«، ولبــن ســعد نحــوه مــن حديــث أنــس، قــال ابــن حجــر: 

بإســناد عــل شط مســلم.

فتحقيق علوم التلوة من التحبري.

ــلم  ــه وس ــل الل علي ــول الل - ص ــال رس ــازب، قال: ق ــن ع ــباء ب ــن ال ع
ــوا القــرآن بأصواتكــم«. نُ -: »َزيِّ

د إسناده ابن كثري.  رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وَجوَّ

حــه، مــن حديــث َفضالــة بــن  وعنــد أحــد، وابــن ماجــه، والاكــم وَصحَّ
ُعَبيــد: )للُ َأَشــدُّ َأَذًنــا إل الرجــل الســن الصــوت بالقــرآن، ِمــن صاحــب 

الَقْينـَـة إل َقينَتـِـه(.

م  أخــرج ابــن أب داود، مــن طريــق بــن أب َمْســَجَعة، قــال: »كان عمــر ُيَقــدِّ
الشــاب الســن الصــوت، لســن صوتــه، َبــنْي َيــَدِي القــوم«.
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وقــد حكــى ابــن حجــر الجــاع عــل اســتحباب ســمع القــرآن مــن ذي 
الصــوت الســن.

وتسني الصوت يتأتى أكثر، بتطبيق أحكام التلوة وقواعدها.

عــن أب هريرة، أنه َســِمع رســول الل - صــل الل عليه وســلم -، يقول: »ما 
َأِذن الل لــيشء، مــا َأِذن لنبــي َحَســن الصــوت َيتَغنَّــى بالقــرآن، َيَهــر بــه«. 

ــق عليه. متف

وقال سفيان: َيتَغنَّى: َيسَتْغنِي به.

ــه  ــو تطريب ــرآن، وه ــوت بالق ــني الص ــا تس ــاه أيًض ــور: معن ــال المه وق
ــة. ــان اُلبَتَدع ــه، ل الل ــع ب ــه والتَّخشُّ وتزين

َّــا  ــوْا ِم ــَلَة َوَأنَفُق ــوْا ٱلصَّ ــاَب ٱللَِّ َوَأَقاُم ــوَن كَِت ــَن َيْتُل ــال تعــال: }إِنَّ ٱلَِّذي ق
ــْم  ــْم ُأُجوَرُه َيُه ــن َتُبوَر * لُِيَوفِّ ــاَرًة لَّ ــوَن ِتَ ــًة َيْرُج ا َوَعَلنَِي ــْم ِسًّ َرَزْقنَاُه

ــُكوٌر{. ــوٌر َش ــُه َغُف ــِه إِنَّ ــن َفْضلِ ــم مِّ َوَيِزيَدُه

جــه  اء«. َخرَّ ف بــن عبــد الل يقــول: هــذه آيــة الُقــرَّ قــال قتــادة: »كان ُمَطــرِّ
رِّ النثــور. ف الــدُّ

عــن ابــن عبــاس، قــال: »َجَْعــت اُلْحَكــم ف عهــد النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص -«. رواه 
البخــاري.
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بــا، وهــو  قــال ابــن كثــري: »فيــه دللــة عــل جــواز تعليــم القــرآن ف الصِّ
ظاهــر، بــل قــد يكــون مســتحبًّا أو واجًبــا ... واســَتَحبَّ عمر بــن الطاب 

ينــاه عنــه بســند جيــد«. ــَس آيــات، ُروِّ ــَس آيــات مَخْ ــن مَخْ أن ُيَلقَّ

قال تعال: )َسنُْقِرُئَك َفَل َتنَسٰى * إِلَّ َما َشاَء اللَُّ(.

ــًل  ــي - ملسو هيلع هللا ىلص - رج ــمع النب ــد س ــا، قالت: لق ــة رض الل عنه ــن عائش وع
ــن  ــذا، م ــذا وك ــة ك ــَرن آي ــد َأذَك ــجد، فقال: »يرحه الل، لق ــَرأ ف الس َيق

ســورة كــذا«. متفــق عليــه.

وف هذا َتسلَِية لن ُيراِجع القرآن فَيغلِبه نسيان.
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عــن أب ُأَماَمــة رض الل عنــه، قال: ســمعت رســول الل - صــل الل 
ــفيًعا  ــة ش ــوم القيام ــأيت ي ــه ي ــرآن، فإن ــرؤا الق ــلم - يقول: »اق ــه وس علي

لصحابــه«. رواه مســلم.

ــه،  ــه، وتعليم ِم ــه، وَتَعلُّ ــْدر تلوت ــل َق ــب، ع ــرآن َمَراتِ ــاب الق فأصح
ــه. ــل ب والعم

ــول الل -  ــمعت رس ــه، قال: س ــْمَعان رض الل عن ــن َس اس ب ــوَّ ــن النَّ ع
ــه  ــرآن وأهل ــة بالق ــوم القيام ــى ي ــلم - يقول: »ُيؤَت ــه وس ــل الل علي ص
ــه ســورة البقــرة وآل عمــران،  ــا، َتْقُدُم ــه ف الدني ــوا يعملــون ب ــن كان الذي

ــلم. ــم«. رواه مس ــن صاحبه ــان ع ُتاجَّ

ف: أن ُيؤَتــى بالقــرآن وبــك يــوم القيامة؛ لكونــك صاحبه  َ فهــذا والل الــشَّ
ف الدنيــا، َتْتُلــوه وَتَتعلَّمــه، وَتعَمــل به.

ــل الل  ــول الل - ص ــال رس ــه، قال: ق ــان رض الل عن ــن عف ــمن ب ــن عث ع
ــه«. رواه البخــاري. َم ــم القــرآن وَعلَّ ــن َتَعلَّ ــم َم ــلم -: »خريك ــه وس علي

ــة، فعليــه بُِمَداَرســة القــرآن: تصحيًحــا  يَّ فمــن أراد الرييــة عــل ســائر الَبِ
ــًرا وعمــًل. وتويــًدا، وحفًظــا ومراجعــة، وتفســرًيا وَتدبُّ

ــه  ــل الل علي ــول الل - ص ــال رس ــا، قالت: ق ــة رض الل عنه ــن عائش ع
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َرة،  ــَفَرة الكَِرام الــَبَ وســلم -: »الــذي َيْقــَرأ القــرآن وهــو ماهر بــه، مــع السَّ
، لــه َأْجَران«. متفــق  والــذي َيْقــَرأ القــرآن وَيَتَتْعَتــع فيــه، وهــو عليــه شــاقٌّ

عليــه.

ــة،  ــع اللئك ــة م ــر وَمِعيَّ ــه أج ــا، ل ــَرع ف علومه ــلوة، وَب ــن الت ــن َأتَق فم
ة تســني القــراءة، لــه َأْجــر التــلوة،  ــل َمَشــقَّ ومــن يتلــو القــرآن، وَيتَحمَّ

ة. ــقَّ ــر اَلَش وَأْج

ــال رســول الل - صــل  ــه، قال: ق عــن أب موســى الشــعري رض الل عن
ــة:  ــل الُْتُرجَّ ــرآن َمَث ــَرأ الق ــذي َيْق ــن ال ــل اُلؤِم ــلم -: »َمَث ــه وس الل علي
ِرُيهــا َطيِّــب، وَطعُمهــا ُحْلو، وَمَثــل اُلؤِمــن الــذي ل َيْقــَرأ القــرآن كَمَثــل 
ــرآن  ــَرأ الق ــذي َيْق ــق ال ــل الناف ــا ُحْلو، وَمَث ــا، وَطعُمه ــَح ل ــَرة: ل ِري التَّْم
، وَمَثــل النافــق الــذي ل َيْقــَرأ  َيانة: ِرُيهــا َطيِّــب، وَطعُمهــا ُمرٌّ كَمَثــل الرَّ

ــه. ــق علي «. متف ــا ُمرٌّ ــح، وَطعُمه ــا ِري ــس ل ــل اَلنَْظلة: لي ــرآن كَمَث الق

ل بركة قراءة القرآن، وأثرها الياب، حتى عل النافق. َفتَأمَّ

عــن عمــر بــن الطــاب رض الل عنــه، أن النبــي - صــل الل عليــه وســلم 
ــن«. رواه  ــه آخري ــع ب ــا، وَيَض ــاب أقواًم ــذا الكت ــع هب ــال: »إن الل َيرَف - ق

مســلم.

ْفَعــة ف القيــام بحقــه،  فالقــرآن إمــا أن َيرَفَعــك، أو أن َيَضَعــك؛ فالرِّ
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والوضيعــة ف العــراض عنــه وَهْجــِره.

عــن ابــن عمــر رض الل عنهــم، عــن النبــي - صــل الل عليــه وســلم -، 
قــال: »ل َحَســَد إل ف اثنتــني: رجــل آتــاه الل القــرآن، فهــو َيُقــوم بــه آنــاء 
الليــل وآنــاء النهــار، ورجــل آتــاه الل مــاًل، فهــو ُينِفقــه آنــاء الليــل وآنــاء 

ــه. ــق علي النهار«. متف

ــم القــرآن، وتعليمــه،  فأفضــل مــا ُتنَفــق فيــه ســاعات الليــل والنهــار: َتَعلُّ
وِحْفُظــه، وتلوتــه، والقيــام بحقوقــه.

َثَبــت عــن ابــن مســعود رض الل عنــه، قال: قــال رســول الل - صــل الل 
ــنة  ــه حسنة، والس ــاب الل فل ــن كت ــا م ــرأ حرًف ــن ق ــلم -: »م ــه وس علي
ــْش أمثالــا، ل أقــول: )ال( حرف، ولكن: ألــف حــرف، ولم حــرف،  بَِع
ــد  ــح. وق ــن صحي ــث َحَس ــال: حدي ــذي، وق ــرف«. رواه التم ــم ح ومي

اخُتلِــف ف َرْفِعــه وَوْقِفــه، عــل أن لــه ُحْكــَم الرفــع.

فَتَشــبَّث بعبوديــة تــلوة القــرآن ودراســته، فســيأيت اليــوم الــذي تتــاج فيــه 
ــنة الواحدة. إل الس

َثَبــت عــن عبــد الل بــن عمــرو بــن العــاص رض الل عنهــم، عــن النبــي 
اْقــَرْأ  القــرآن:  قال: »ُيَقــال لصاحــب  الل عليــه وســلم -،  - صــل 
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ــة  ــد آخــر آي ــك عن ــإن َمنِْزَلَت ــا، ف ــل ف الدني ــل كــم كنــت ُتَرتِّ ــِق وَرتِّ واْرَت
َتْقَرؤهــا«. رواه أحــد، وأبــو داود، والنســائي، والتمــذي، وقال: حديــث 

ــح. ــن صحي َحَس

ــات  ــة والدرج ــن اَلنَّ ــإن الثََّم ــه، ف ــْط ِحْفَظ ــرآن، واْضبِ ــلوة الق ــن ت فَأْتِق
ــَل. الُع

ــلم -،  ــه وس ــل الل علي ــي - ص ــن النب ــه، ع ــى رض الل عن ــن أب موس ع
ــد  ــو َأَش ــده، ل ــد بي ــس حمم ــذي َنْف ــرآن، فوال ــذا الق ــدوا ه قال: »َتعاَه

ــه. ــق علي ــل ف ُعُقلِها«. متف ــن الب ــا م ًت َتفلُّ

ظات ُعْمِرك: ِحْفظ القرآن ومراجعته. ف فيه َلَ فخري ما ُتْصَ

عــن اُلَمْيــِدي، قــال: ســألت ســفيان الثــوري عــن الرجــل يغــزو: َأَحــبُّ 
إليــك أو َيْقــَرأ القــرآن؟ فقــال: َيْقــَرأ القــرآن؛ لن النبــي - صــل الل عليــه 

َمــه«. )التبيــان( ــم القــرآن وَعلَّ وســلم – قــال: »خريكــم َمــن َتعلَّ

ــن  ــه َم ــذي علي ــار، ال ــح الخت ــب الصحي ــم أن الذه ــووي: واعل ــال الن ق
ــل،  ــبيح والتهلي ــن التس ــل م ــرآن َأفَض ــراءة الق ــمء: أن ق ــن العل ــد م ُيعَتم

ــم. ــك. والل أعل ــل ذل ــة ع ــرت الدل ــد تظاه ــن الذكار، وق ــا م وغريمه

ــول الل -  ــال رس ــال: ق ــعري رض الل عنه، ق ــى الش ــن أب موس ــت ع َثَب
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ــل  ــلِم، وَحاِم ــْيَبة اُلس ــَراَم ِذي الشَّ ــال: إِك ــلل الل تع ــن إج ملسو هيلع هللا ىلص -: )إن ِم
ــط(.  ــلطان اُلْقِس ــَراَم ذي الس ــه، وإِك ــاف عن ــه وال ــايل في ــري الغ ــرآن غ الق
ــي،  ــح، والعراق ــن ُمفلِ ــي، واب ــووي، والذهب ــنه الن ــو داود، وَحسَّ رواه أب

ــن َحَجــر. واب

فمــن َحِفــظ القــرآن َعــن َظْهــر َقْلــب، فقــد َحَــل كلم الل ف صــدره، َفُحقَّ 
ــلَّ وُيْكَرم. ــْوف فيــه كلم الل أن ُيَ ِلَ

ــرآن ف  ــَرأ الق ــه كان َيْق ــه: أن ــدرداء رض الل عن ــن أب ال ــو داود ع روى أب
ــق. الطري

ــرآن ف  ــَرأ الق ــال: »إن َأْق ــه، ق ــعري رض الل عن ــى الش ــن أب موس وع
ــرايش«.  ــل ف ــَرأ ع ــليت، وَأْق ص

ــَرأ ِحــْزِب وأنــا ُمْضَطِجعــة  وعــن عائشــة رض الل عنهــا، قالــت: »إن َلَْق
عــل السيــر«.

فهــذا مــن الــرص والجتهــاد عــل َضْبــِط القــرآن، واْســتِذكاره، وعــدم 
نســيانه.

ــل الل  ــول الل - ص ــال رس ــال: ق ــه، ق ــر رض الل عن ــن عام ــة ب ــن ُعقَب ع
عليــه وســلم -: )أفــل َيغــُدو َأحُدكــم إل الســجد فَيْعَلــم، أو َيْقــَرأ آيتــني 
ــه  ــن ناقتــني، وثــلث خــري ل ــه ِم ــاب الل - عــز وجــل -، خــري ل مــن كت
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ــل(.  ــن الب ــنَّ ِم ــن أعداده ــع، وِم ــن َأرَب ــه ِم ــري ل ــع خ ــلث، وَأرَب ــن ث ِم
ــلم. رواه مس

ط ف هــذا الــري الكبــري، والثــواب الكثــري، مــع أنــه ســهل  فكــم ِمــن ُمَفــرِّ
يســري!!

عــن أب هريــرة رض الل عنه، قــال: قــال رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )ومــا اجتمع 
قــوم ف بيــت مــن بيــوت الل، َيتُلــون كتــاب الل، وَيَتداَرُســونه بينهــم؛ إل 
ْتهــم اللئكــة، وَذَكَرهــم  ــكِينة، وَغِشــَيْتهم الرحــة، وَحفَّ َنَزَلــْت عليهــم السَّ

الل فيمــن عنــده(. رواه مســلم.

َلقــات القــرآن بالســاجد، وَيْلَحــق هبــا -  فهــذا الفضــل العظيــم َيُصــل ِلَ
إن شــاء الل - غريهــا مــن الماكــن، والوســائل التعليميــة.

عــن معاويــة رض الل عنــه، قــال: )إن رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص - َخَرج عــل َحْلقة 
ــده  ــر الل، وَنحَم ــنا َنذُك ــكم؟ قالوا: َجَلْس ــا َأجَلَس ــه فقال: م ــن أصحاب م
ــكم إل  ــا َأجَلَس ــال: آلل م ــا. ق ــه علين ــنَّ ب ــلم، وَم ــا لإلس ــا هدان ــل م ع
ــًة  َم ــَتْحلِْفكم ُتْ ــا إن ل َأْس ــنا إل ذاك. قال: َأَم ــا َأجَلَس ــوا: والل م ذاك؟ قال
لكــم، ولكنــه أتــان جبيــل، فأخــبن أن الل ُيباِهــي بكــم اللئكــة(. رواه 

مســلم.

ْكِر(. ْكر، قال تعال: )ص ۚ والقرآِن ِذي الذِّ فالقرآن َأفَضل الذِّ
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كٍِر(. ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا الُقْرآَن لِلذِّ ْ قال تعال: )ولقد َيسَّ

لقد َيسَّ الل تلوة القرآن وِحْفَظه، وأعان اُلعلِّم واُلتَعلِّم. 

ــَلف: كلــم زاد ِحــزِب ِمــن القــرآن، زادت البكــة ف وقتي،  وقــال أحــد السَّ
ة أجزاء. ول ِزْلــُت َأِزيــد حتــى بلــغ ِحــزِب َعــَشَ

ــَر ُأوُلــو  ــِه َولَِيَتَذكَّ ــُروا آَياتِ بَّ ــاَرٌك لَِيدَّ ــَك ُمَب ــاُه إَِلْي ــاٌب َأْنَزْلنَ قــال تعــال: )كَِت
ــاِب(. الَْلَب

كة القرآن َحالَّة ف الدنيا والخرة.  َفَبَ

قــال إبراهيــم اَلْقــِديِسُّ ُموِصًيــا الضيــاء القديس: »َأكثِــر ِمــن قــراءة 
ــه«. ــذي َتطُلُب ــك ال ــسَّ ل ــرآن، َيتَي الق

ْبُتــه كثــرًيا؛ فكنــت إذا َقــَرأُت كثــرًيا َتَيــسَّ  قــال الضياء: فرأيــت ذلــك وَجرَّ
يل ِمــن ســمع الديــث وكتابتــه الكثــري، وإذا ل َأْقــَرأ ل َيتَيسَّ يل.

َ ِمَن الُقْرآِن(. قال تعال: )َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ

ــه،  ــع بأهل َس ــرآن: اتَّ ــه الق ــَل في ــذي ُيت ــت ال ــرة: »إن البي ــو هري ــال أب ق
ــت  ــياطني، وإن البي ــه الش ــْت من ــه اللئكة، وَخَرَج ْت ــرُيه، وَحَضَ ــر َخ وَكُث
الــذي ل ُيتــَل فيــه كتــاب الل - عــز وجــل -: ضــاق بأهله، وَقــلَّ َخــرُيه، 

ــياطني«. ــه الش ْت ــة، وَحَضَ ــه اللئك ــْت من وَخَرَج
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اْلُقْرآَن َم الُقْرآَن(. ْحَُٰن )1( َعلَّ قال تعال: )الرَّ

ــوه  ــوه وَعلِّم ــرآن، فَتَعلَّم ــم بالق ــم: »عليك ــر رض الل عنه ــن عم ــال اب ق
ــن  ــا ل ــه واعًظ ــى ب ــَزون، وكف ــه ُت ــَألون، وب ــه ُتس ــم عن ــم؛ فإنك أبناءك

ــل«. َعَق

ــِرئ  ــو ُيْق ــعود، وه ــن مس ــد الل ب ــراب بعب ــرَّ أع ــن العمش، قال: َم ع
ــع  ــا َيصنَ ــون القرآن، فقال: م ــوم يتعلم ــده ق ــرآن، أو قال: وعن ــا الق قوًم
ــه  ــل الل علي ــد - ص ــرياث حمم ــمون م ــن مسعود: »َيقَتِس ــال اب هؤلء؟ فق

ــلم -«. وس

ــبُّ مــرياث البيــب - صــل الل عليــه وســلم -، وَأكثـِـر  فــل َيفوتنَّــك يــا حُمِ
ــتطعت! ــا اس منه م

ــر  ــرآن، َفَيُم ــَرأ الق ــه كان َيْق ــه، أن ــعود رض الل عن ــن مس ــد الل ب ــن عب ع
ــن  ــل الرض م ــا ع ــري م ــي خ ــوالل ل ــا، ف ــول للرجل: »خذه بالية، فيق

يشء«.

فآية من كتاب الل َتَفظها، وتعمل هبا، خري من الدنيا وما فيها.

ــن  ــر اُلَهنِي، ع ــن عام ــة ب ــن ُعقَب ــلم: ع ــن س ــم ب ــد القاس ــو ُعَبْي ــال أب ق
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ــم  ــاٍب، ث ــرآن ف إِه ــو كان الق ــلم - قال: »ل ــه وس ــل الل علي ــي - ص النب
ق«.  ُأْلِقــَي ف النــار مــا اْحــَتَ

قــال أبــو ُعَبْيــد: َوْجــه هــذا عندنــا: أن يكــون أراد باِلهــاب َقْلــَب الؤمــن 
وَجْوَفــه الــذي قــد وعــى القــرآن.

ــدد آِي  ــة بع ــدد َدَرِج اَلنَّ ــت: »إن ع ــا، قال ــوان الل عليه ــة رض ــن عائش ع
ــه َأَحــد«. رواه  َّــن قــرأ القــرآن، فليــس َفْوَق ــة ِم القــرآن، فمــن دخــل اَلنَّ

ــد. أبــو ُعَبْي

وعــدد آيــات القــرآن الكريــم: ســتة آلف ومئتــان وســت وثلثــون آيــة، 
فهنيًئــا لــن َحِفَظهــا وَعِمــل هبــا.

عــن عبــد الل بن مســعود رض الل عنــه، قــال: »إذا أردتــم الِعْلــم َفَأثِــريوا 
لـِـني والِخِريــن«. القــرآن؛ فــإن فيــه َخــَبَ الَوَّ

ــَن  ــُدوِر الَِّذي ــاٌت ِف ُص ــاٌت َبيِّنَ ــَو آَي ــْل ُه ــال: )َب ــه تع ــك قول ــَداق ذل ِمْص
ــَم(. ــوا الِعْل ُأوُت

ــبُّ أن  ــو ُيِ ــة، إل وه ــل – آي ــز وج ــزل الل - ع ــن، قال: »ما أن ــن اَلَس ع
ُيْعَلــم فِيــَم ُأْنِزَلــْت، ومــا أراد هبــا«. 

ة، قــال: »إن َلَُمــرُّ باَلَثــل من كتــاب الل  وأحســبه قال: عــن عمــرو بــن ُمــرَّ
- عــز وجــل - ول َأعِرفه، َفَأْغَتــمُّ بــه؛ لقــول الل - عــز وجــل -: )َوتِْلــَك 
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ــا لِلنَّــاِس َوَمــا َيْعِقُلَهــا إِلَّ الَعالُِوَن(. هُبَ الَْمَثــاُل َنْضِ

قــال تعــال: )الَِّذيــَن آَتْينَاُهــُم الكَِتــاَب َيْتُلوَنــُه َحــقَّ تَِلَوتـِـِه ُأوٰلَئـِـَك ُيْؤِمنُوَن 
. ) بِِه

قــال عبــد الل بــن مســعود: والــذي نفــيس بيــده، إن حــق تلوتــه: أن ُيَــلَّ 
ــم عــن  ف الَكلِ ــرِّ ــَرأه كــم أنـــزله الل، ول ُيَ م حرامــه، وَيْق ــرَّ ــه، وُيَ حلل

ل منــه شــيًئا عــل غــري تأويلــه. ــَأوَّ مواضعــه، ول َيَت

ــم القــرآن ثــم َنِســَيه،  ــاك بــن ُمزاِحم، قال: »مــا ِمــن َأَحــد َتَعلَّ حَّ عــن الضَّ
ــْن  ــْم ِم ــا َأَصاَبُك ــل - يقول: )َوَم ــز وج ــه؛ لن الل - ع ــب ُيِدث إل بَذْن
ُمِصيَبــٍة َفبـِـَم َكَســَبْت َأْيِديُكــْم(، وإن نســيان القــرآن ِمــن َأْعَظــم الصائب«.

فنسيان القرآن وَتَفلُّت الفظ داء، دواؤه الراجعة.

عــن ُعَبــاَدة بــن الصامــت رض الل عنــه، قــال: »كان رســول الل - صل الل 
ُمــه القرآن«.  عليــه وســلم - إذا َقــِدم عليــه ُمهاِجــر َدَفَعــه إل رجــل ِمنَّــا ُيعلِّ

ــد، وغريه. رواه أح

وقــد َبَعــث مصعــب بــن ُعَمــري، وابــن ُأمِّ َمكُتــوم إل أهــل الدينة، وَأرَســل 
معــاذ بــن جبــل إل مكــة لتعليــم القــرآن وإقرائــه؛ فــكان َمــن َيَفــظ القرآن 

ــا َغِفرًيا. ِمــن الصحابــة َجًّ
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ــل  ــول الل - ص ــال رس ــال: ق ــم، ق ــاس رض الل عنه ــن عب ــن اب ُرِوي ع
الل عليــه وســلم -: »إن الــذي ليــس ف جوفــه يشء مــن القــرآن كالبيــت 
ــه  ــح. وصحح ــن صحي ــث حس ــال: حدي ــذي، وق ــرب«. رواه التم ال

. ــنيِّ ــوس َل ــي: قاب ــه الذهب َب ــم، َفَتَعقَّ الاك

َفاْعُمر َجوَفك بحفظ كتاب الل: كله أو بعضه.

عــن ابــن عمــر رض الل عنهــم، أن رســول الل - صــل الل عليــه وســلم - 
َلــة، إن عاهــد عليهــا  قــال: »إنــم َمَثــل صاحــب القــرآن، َكَمَثــل البــل اُلَعقَّ

َأمَســَكها، وإن َأطَلَقهــا، َذَهَبــْت«. متفــق عليــه.

ــت القــرآن، ويذهــب لعجــز،  فالســارة التــي ل َتعِدلــا خســارة: أن َيتَفلَّ
ــا وصوارفهــا. أو كســل، أو لنشــغال بالدني

قال تعال: )َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت ِف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم(.

َقْتــه الــوارح؛ َلَقِريــب  إن صــدًرا جــع القــرآن، حتــى وعــاه القلــب، وَصدَّ
ِمــن رحــة الل اُلنِْجَيــة مــن عذابــه.

نَّكــم هذه  قــال أبــو أمامــة الباهــل رض الل عنــه: »اقــرءوا القــرآن، ول َتُغرَّ
ب قلًبــا هــو وعــاء للقرآن”. َقــة، فــإن الل ل ُيعــذِّ الصاحــف اُلَعلَّ

ة أو  ــرَّ ــل َم ــرآن ف اللي ــَرءون الق ــا َيق ــا أن ناًس ــر ل ــه ُذكِ ــة، أن ــن عائش ع
ــي -  ــع النب ــوم م ــت َأُق ــَرءوا، كن ــرءوا ول َيْق ــك ق ــت: »أولئ ــني، فقال ت َمرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص - ليلــة التــمم، فــكان يقــرأ ســورة البقــرة وآل عمــران والنســاء، فــل 
ف إل دعــا الل واســتعاذ، ول َيُمــرُّ بآيــة فيهــا استبشــار  ــوُّ َيُمــرُّ بآيــة فيهــا َتَ
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ــد. ــه«. رواه أح ــب إلي ــا الل وَرغَّ إل دع

فهكذا أهل القرآن مع القرآن.

ــلِِمنَي )19( َوَأْن  ــَن اُلْس ــوَن ِم ــْرُت َأْن َأُك ــه: )َوُأِم ــق نبي ــال ف ح ــال تع ق
ــْرآَن(. ــَو الُق َأْتُل

وقاعــًدا  قائــًم  بالقــرآن:  َرْطًبــا  لســانه  يكــون  أن  للمســلم  فينبغــي 
وَتْرَحالِــه. َحلِّــه  ف  َيتُلــوه  ومضطجًعــا، 

ــرآن  ــَرأ الق ــن َق ــم م ــا: »خيارك ــه، مرفوًع ــعود رض الل عن ــن مس ــن اب ع
ــمن. ــن عث ــوه ع ــة نح ــن أب داود، وللجمع ــَرَأه«. رواه اب وَأْق

ــَلِميُّ النــاس القرآن ف الســجد  ولــذا الديــث: َأْقــَرأ أبــو عبــد الرحــن السُّ
ــس  ــرآن مَخْ ــا الق ــد: كان ُيَعلِّمن ــن أب خال ــمعيل ب ــال إس ــنة، ق ــني س أربع

آيــات مَخْــس آيــات.

عــن ُعْقَبــة النصــاري رض الل عنــه، قــال: قــال رســول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )َيُؤمُّ 
الَقــْوَم َأْقَرُؤُهــم لكتاب الل(. رواه مســلم.

فهــذا ف حــال اليــاة، وكذلــك بعــد الــمت؛ فعــن جابــر رض الل عنــه، 
ــَل ُأُحــد ف ثــوب  ُجَلــنْي ِمــن َقْت قــال: )كان النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - َيَمــع بــني الرَّ
واحــد، ثــم يقــول: أهيــم أكثــر أخــًذا للقــرآن؟ فــإذا ُأِشــري لــه إل أحدمهــا 

ــه ف اللَّْحــد(. رواه البخــاري. َم َقدَّ

ــَتْغِفر الل،  ــول الل - ملسو هيلع هللا ىلص -: »والل إن َلَْس ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــن أب هري ع
ة«. رواه البخــاري. ــرَّ وأتــوب إليــه ف اليــوم، أكثــر مــن ســبعني َم
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ِدُثــه، ثــم  ــم َأَحــد القــرآن، ثــم َنِســَيه، إل بذنــب ُيْ ــاك: مــا َتَعلَّ حَّ قــال الضَّ
قــرأ هــذه اليــة: }َوَمــا َأَصاَبُكــْم ِمــْن ُمِصيَبــٍة َفبـِـَم َكَســَبْت َأْيِديُكــْم{. قال: 

رِّ اَلنُثــور. َجــه ف الــدُّ وأي مصيبــة َأْعَظــم ِمــن نســيان القــرآن؟! َخرَّ


