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 ةــمقدم
رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق اهلل أجمعين سيدنا محمد النبى األمى األميين وعليى هليص وهيحبص الحمد هلل  

 ... وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبعــد

تعيالى رايا  بحث متضمن عدة أشياء يحتاج إليها قارئ القرهن الكريم والحافظ لص أحببت أن أكتب فيها ألنال بإذنص فهذا  

 -وتوفيقص وهذ  األشياء هى:

 فضل كالم اهلل تعالى وفضل قراءتص.  -1

 هداب تالوة القرهن الكريم.  -2

 هل تحتاج قراءة القرهن إلى نية.  -3

 قراءة القرهن من المصحف أفضل أم من الحفظ.  -4

 قارئ القرهن هل يجهر بقراءتص أم يسر بها؟ -5

 ير من نسيانص. تعاهد القرهن الكريم والتحذ -6

 فى كم يقرأ القرهن؟ -7

 أفضل أوقات القراءة.  -8

 نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرهن الكريم.  -9

 ما ينبغى لحامل القرهن الكريم أن يكون عليص.  -10

 

 

 وأسأل اهلل التوفيق والسداد

 د/ ربيع العشرى على سويلم

 كليةأستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بال
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 مسائل مهمة يحتاج إليها القارئ 

 والحافظ للذكر الحكيم
 أواًل: فضل كالم اهلل تعالى وفضل قراءته

سالمى أنزل فييص جيل فيى عيال  كيل ميا يحتاجيص المىمنيون فيى حيياتهم وميا كتاب اهلل الخالد هو األهل األول للتشريع اإل 

 ة ألحكامص. مالتى جاءت شارحة لص ومبينة لما فيص ومتم ينجيهم فى هخرتهم ويليص فى هذا الشرف سنة الحبيب محمد 

وقد أدرك سلفنا الصالح ما فيى هيذين األهيلين مين خيير وفضيل فسياروا عليى هيديهما واسيتناروا بنورهميا فسيعدوا فيى  

 حياتهم وسعدت بهم حياتهم. 

 راهم. وما أجدر المسلمين فى كل عصر أن يتبعوا هذا الهدى حتى ينالوا الراا فى دنياهم وأخ 

فتعلميوا  (1)إن هيذا القيرهن مبدبية اهلل": سيدنا عبد اهلل بن مسعود قيال: قيال رسيول اهلل أخرج اإلمام الحاكم وغير  عن  

عصيمة مين تمسيه بيص ونجياة مين اتبعيص،    من مبدبتص ما استطعتم، إن هذا القرهن حبل اهلل وهو النور المبين والشفاء النيافع

عتب، و  تنقضى عجائبص، و  يخليق عين كةيرة اليرد، فياتلو  فيإن اهلل ييبجركم عليى تالوتيص بكيل يعوج فيقوم، و  يزيغ فيست

حرف عشر حسنات أما إنى   أقول: "الم" حيرف، و  ألفيين أحيدكم واايعاد إحيدى رجلييص ييدر أن يقيرأ سيورة البقيرة فيإن 

 .(3)"الخير، البيت الصفر من كتاب اهلل البيوت من (2)ى تقرأ فيص سوة البقرة، وإن أهفرالشيطان يفر من البيت الذ

سيتكون يقيول: " وأخرج الترمذى والدارمى وغيرهما عن سيدنا على كيرم اهلل تعيالى وجهيص قيال: سيمعت رسيول اهلل  

ال: كتياب اهلل تبيارك وتعيالى فييص نبيب مين قيبلكم، وخبير ميا . قلت: يا رسول اهلل وميا المخيرج منهيا؟ قيفتن كقطع الليل المظلم

وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركص من جبار قصمص اهلل، ومن ابتغى الهدى فيى غيير  أايلص اهلل، هيو  بعدكم،

حبل اهلل المتين ونور  المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى   تزيغ بص األهيواء، و  تلتيبس بيص األلسينة 

كةيرة اليرد، و  تنقضيى عجائبيص، وهيو عليى  (4)ُقَليْخو  َيماء، و  يملص األتقيياء، تتشعب معص اآلراء، و  يشبع منص العلو  

الذى لم تنتص الجن إذا سمعتص أن قالوا إنا سمعنا قرهناد عجبا، من علم علمص سبق، ومن قال بص هدق، ومن حكم بص عدل ومن 

 .(5)عمل بص أجر، ومن دعا إليص هدى إلى هراط مستقيم"

هنا كان هلوات ربى وتسليماتص علييص سفينة النجاة لمن أرادها وطريق النجاة لمن سار فى هديص، ومن  هذا هو كتاب اهلل 

 يكةر من بيان فضلص وفضل العمل بص وفضل قراءتص ومن هديص أيضاد فى هذا الصدد: 

القيرهن مةيل  أنيص قيال: "مةيل الميىمن اليذى يقيرأ عن المصطفى  -راى اهلل عنص–ما روا  سيدنا أبو موسى األشعرى  

ريحها طيب وطعمها طييب، ومةيل الميىمن اليذى   يقيرأ القيرهن مةيل التميرة   رييح لهيا، وطعمهيا ُحليو، ومةيل  (6)اأُلترجة

                                                 
ن بصنيع قال أبو عبيد فى غريبص عن عبد اهلل قال: إن هذا القرهن مبدبة اهلل فمن دخل فيص فهو همن قال: وتبويل الحديث: أنص مةل شبص القره (1)

الصنيع يصنعص اإلنسان فيدعو بص ، أراد ٌةَبُدْبة، فمن قال َمٌبَدْبوَم ٌةَبُدْبثم دعاهم إليص يقال: َمهنعص اهلل عز وجل للناس، لهم فيص خير ومنافع، 

 1ولسان العرب جـ 18ص 1"من األدب" راجع تفسير القرطبى جـ ٌةَلَعفْ ة فإنص يذهب بص إلى األدب، يجعلص مَ َبَدْبإليص الناس، ومن قال: َم

 .50ص
يقال: هفر اإلناء من الطعام والشراب، يصفر هفراد أو هفوراد أى: خال، والعرب تقول: نعيوذ بياهلل مين قيرر الغنياء وهيفر اإلنياء، يعنيون  (2)

 مادة: ص ف ر.  49ص 1بص: هالك المواشى "انظر: اللسان جـ
وقيال عنيص حيديث هيحيح اإلسيناد وليم يخرجيا ، وأخرجيص  555ص 1قرهن الكيريم جيـأخرجص اإلمام الحاكم فى مستدركص فى كتاب فضائل ال (3)

 546ص 2والحديث فى فيض القدير جيـ 431ص 2اإلمام الدارمى فى كتاب "فضائل القرهن الكريم" باب "فضل من قرأ القرهن الكريم" جـ

 .2513تحت رقم: 
ميادة  187والمختيار ص 305ص 2َخُلَق َخالقةد وخلق وَأْخلَق ِإْخالقدا: َبِلَى انظر: اللسان جيـمعناها:   يبلى يقال: َخَلَق الشُئ ُخلوقاد َوَخلوقةد و (4)

 خ ل ق. 
فى كتاب فضائل القيرهن الكيريم "بياب ميا جياء فيى فضيل –كرم اهلل وجهص الشريف -أخرجص الترمذى فى سننص عن أمير المىمنين سيدنا على  (5)

إحيياء التيراا العربيى، وقيال: هيذا حيديث   نعرفيص إ  مين هيذا الوجيص وإسيناد  مجهيول، ط 2906تحت رقم:  173، 172ص 5القرهن" جـ

 1واإلميام أحميد فيى مسيند  جيـ 435ص 2واليدارمى فيى سيننص فيى كتياب "فضيائل القيرهن الكيريم" بياب "فضيل مين قيرأ القيرهن الكيريم" جيـ

لدكتور/ عالء الدين على راا، قيال: لهيذا الحيديث شياهد عين ، وقال محقق كتاب الوجيز فى فضائل الكتاب العزيز لإلمام القرطبى ا91ص

 .33( انظر صعبد اهلل بن مسعود )راى اهلل عنص( عن النبى )
 هى بضم الهمزة والراء بينهما مةناة ساكنة وأخرها جيم ثقيلة نور من الفاكهة طيبة الطعم والريح ويستخرج من حبهيا دهين ليص منيافع، وقييل: (6)

 .82ص 10لبيت الذى فيص األترج فناسب أن يمةل بص القرهن الذى   تقربص الشياطين، انظر: فتح البارى جـإن الجن   تقرب ا
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ريحها طيب وطعمها مر ومةيل المنيافق اليذى   يقيرأ القيرهن كمةيل الحنظلية   رييح المنافق الذى يقرأ القرهن مةل الريحانة 

 .(1)ليها وطعمها مر"

فيما روا  سيدنا أبو داود وغير : "يقال لصاحب القرهن، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فيى  ديث هخر يقول وفى ح 

 . (2)الدنيا فإن منزلته عند هخر هية تقرؤها"

وفى كل هذا حث من حبيب الرحمن هلوات ربى وتسليماتص علييص للميىمنين عليى أن يشيغلوا وقيتهم بهيذا الهيدى الكيريم  

)ن والصيراط المسيتقيم اليذى قيال عنيص مين أنزليص: والنور المبي                          

        )(3).   

اللهم اهيدنا سيبيلص فيومين ايل عنيص ذل إن كتاب اهلل تعالى قد حوى كل فضل وانطوى على كل بر مين اتبيع طريقيص عيز  

 . ()واحشرنا مع العاملين بص وبسنة نبيه 

 آداب تالوة القرآن الكريم
عها بين أعيننا ونطبقها حتيى نسيتفيد إن شياء ارئ القرهن العظيم أذكر أهمها لنضهناك هداب وسنن ينبغى أن يتحلى بها ق 

 ولنعطى للقرهن الكريم ما يستحقص من الجالل والعظمة. اهلل تعالى من قراءتنا للذكر الخالد استفادة كاملة 

يستحب الواوء لقراءة القرهن الكريم ألنص أفضل األذكار وقد كان هلوات ربيى وتسيليماتص علييص يكير  أن ييذكر اهلل إ   -1

 على طهر. 

كيان يقيرأ ميع الحيدا قيال  و  تكر  القراءة للمحدا ألنص هيح أن النبيى  -راى اهلل عنص وأراا – (4)قال إمام الحرمين

 فى شرح المهذب وإذا كان يقرأ فعرات لص ريح أمسه عن القراءة حتى يستتم خروجها. 

وأما الجنب والحائض والنفساء فتحرم علييهم القيراءة. نعيم يجيوم لهيم النظير فيى المصيحف وإميرار  عليى القليب، وأميا  

 .(5)د النجسة"متنجس الفم فتكر  لص القراءة، وقيل: تحرم كمس المصحف بالي

أى إذا أردت قييراءة  (6)(       )راءة لقولييص تعييالى: يسيين التعييوذ قبييل القيي -2

 القرهن الكريم فاسبل اهلل عز وجل أن يعيذك من الشيطان الرجيم ومن وساوسص. 
: "وكيفية ا ستعاذة عند الجمهور من القراء وغييرهم "أعيوذ بياهلل مين الشييطان -هلل تعالىرحمص ا–يقول اإلمام األلوسى  

 .(7)كان يستعيذ كذله" الرجيم" لتضافر الروايات على أنص 
 . (8)هذا وقد شذ بعضهم وقالوا: "إن التعوذ بعد القراءة لظاهرة اآلية الكريمة" 

                                                 
 5057هحيح اإلمام البخارى كتاب "فضائل القرهن الكريم" باب "اثم من راءى بقراءة القرهن الكريم، أو تبكل بص أو فجر بيص" حيديث رقيم:  (1)

وهييحيح اإلمييام مسييلم فييى كتيياب "هييالة المسييافرين  81ص 10فييى نفييس الكتيياب جييـ 5020وأيضيياد هييو فيييص تحييت رقييم:  123ص 10جييـ

 . 797تحت رقم:  549ص 1وقصرها" باب "فضيلة حافظ القرهن الكريم" جـ
ند  ط دار الفكر، واإلمام أحميد فيى مسي 73ص 2أخرجص اإلمام أبو داود فى سننص فى كتاب "الصالة" باب "استحباب الترتيل فى القراءة" جـ (2)

وأخرجيص اإلميام ابين ماجيص فيى كنياب األدب  -راى اهلل عنهميا–عن سيدنا عبد اهلل بن عمر  553، 552ص 2والمستدرك جـ 192ص 2جـ

 .232هـ 8وقال هذا حديث حسن هحيح، جـ 3081، واإلمام الترمذى فى فضائل القرهن برقم 242ص 2جـ 3780حديث رقم: 
 (.42، 41سورة فصلت اآليتان ) (3)
ام الحرمين الشريفين هو: سيدنا عبد المله بن الشيخ أبى محمد عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بين محميد بين حيويية أبيو المعيالى إم (4)

الجوينى نسبة إلى جوين من قيرى نيسيابور، لقيب بإميام الحيرمين لمجاورتيص بمكية المكرمية أربيع سينين تفقيص عليى ييد واليد  وَدر س بعيد  فيى 

وهثيار اليبالد وأخبيار العبياد للعالمية  128ص 12ب إلى المدينة فيبفتى ودرس جامعياد طيرق الميذاهب، انظير: البدايية والنهايية جيـحلقتص، وذه

 ط دار العلم للماليين. 160هـ 4ط دار هادر، واألعالم للزركلى جـ 353، 352القزوينى هـ
 .382ط مىسسة الريان والمدخل ص 57، 56لإلمام النووى ص ، والتبيان فى هداب حملة القرهن،107، 106ص 1انظر: اإلتقان جـ (5)
 .98سورة النحل هية رقم  (6)
 .102ص 1وانظر: القرطبى جـ 337ص 8تفسير األلوسى جـ (7)
 .107هـ 1، ا تقان جـ103هـ 1القرطبى جـ (8)
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على قراءة "البسملة" أول كل سورة غير براءة، ألن أكةير العلمياء عليى أنهيا أن يحافظ القارء  -أيضاد–من هداب التالوة  -3
عند األكةرين، فإن قرأ من أثناء سورة استحب لص أيضاد، نص علييص الشيافعى  هية فإذا أخل بها كان تاركاد لبعض الختمة

 فيما نقلص العبادى. 

 . (2)(.....       ) (1)(   )قال الفراء ويتبكد عند قراءة نحو: 

 لما فى ذكر ذله بعد ا ستعاذة من البشاعة، وإيهام رجور الضمير إلى الشيطان.  
ن السيخاوى ورد قال ابن الجزرى: "وا بتداء باآلية وسط براءة قيل مين تعيره ليص وقيد هيرح بالبسيملة فييص أبيو الحسي 

 .(3)عليص الجعبرى"
ومنها أنص يستحب للقارئ أن يجلس مستقبل القبلة متخشعاد بسكينة ووقار مطرقاد راسص. يقول اإلمام القرطبى: "كيان أبيو  -4

 .(5)واستقبل القبلة" -أى أفضل ما عند –ولبس وارتدى  (4)العالية إذا قرأ أعتم
ك وغير ، وا ختيار فى السواك أن يكون بعيود مين "هراك" وهيو متيوفر والحميد ومنها أنص يسن لص أن ينظف فا  بالسوا -5

 هلل فى أرجاء المعمورة كلها. 
موقوفيا  -كيرم اهلل تعيالى وجهيص ورايى اهلل تعيالى عنيص وعين الجمييع-روى ابين ماجيص عين عليى يقول هاحب ا تقيان  

 .(6)بالسواك"مرفوعاد إن أفواهكم طرق للقرهن فطيبوها والبزار بسند جيد عنص 

 .(7)ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب التعوذ إعادة السواك أيضاد" 

هم وبص تنشيرح الصيدور وتسيتنير القليوب األأيضاد يسن للقارئ القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود األعظم والمطلوب  -6

        )قال تعالى: 
   )وقال تعالى: ((8)

   )(9). 

هى يقول هاحب ا تقان: وهفة ذله أن يشغل قلبص بالتفكر فى معنى ما يلفظ بص فيعرف معنى كل هية ويتبمل األوامر والنوا

ويعتقد قبول ذله، فإن كان مما قصر عنص فيما مضيى اعتيذر واسيتغفر وإذا مير بريية رحمية استبشير وسيبل أو عيذاب أشيفق 

 وتعوذ، أو تنزيص نز  وعظم أو دعاء تضرر وطلب. 

ان ذات ليلية فيافتتح البقيرة فقرأهيا ثيم النسياء فقرأهيا ثيم هل عمير أخرج اإلمام مسلم عن حذيفة قال: "هليت مع النبى  

 .(10)ذا مر بتعوذ تعوذ"إفقرأها مترسالد إذا مر برية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسىال سبل و

ليلة فقيام فقيرأ سيورة البقيرة    قمت مع النبى "وروى اإلمامان أبو داود والنسائى وغيرهما عن عوف بن ماله قال:  

 .(11)وقف وسال و  يمر برية عذاب إ  وقف وتعوذ" يمر برية رحمة إ 

ى وأنيا عليى تون[ فانتهى إلى هخرها فليقل: بلوأخرج اإلمام أبو داود أيضاد والترمذى حديث )من قرأ منكم ]والتين والزي 

، ومن قرأ ]  أقسم بيوم القيامة[ فانتهى إلى هخرها ]أليس ذله بقيادر عليى أن يحيى الميوتى[ فليقيل: بليى، ذله من الشاهدين

 .(1)فببى حديث بعد  يىمنون[ فليقل: همنا باهلل(ومن قرأ سورة ]والمرسالت[ فلبغ ]

                                                 
 .47سورة فصلت اآلية الكريمة رقم  (1)
 .141األنعام اآلية رقم  (2)
 .61والتبيان ص 107ص 1 انظر: ا تقان جـ (3)
 .255، 254ص 4قال فى اللسان: "اعتم الناس: إذا دخلوا فى وقت العتمة، وعتمة الليل ظالمص، اللسان: جـ (4)
 .42ص 1تفسير القرطبى جـ (5)
 . 106ص 1اخرجص اإلمام ابن ماجص فى كتاب: الطهارة وسننها جـ (6)
 .107ص 1ا تقان جـ (7)
 .29سورة ص اآلية رقم  (8)
 .24اآلية رقم  سورة محمد  (9)
واإلميام النسيائى فيى سيننص فيى كتياب:  772حيديث رقيم:  -رايى اهلل عنهميا–أخرجص اإلمام مسلم فى هحيحص عن سيدنا حذيفية بين اليميان  (10)

 . 224ص 2ا فتتاح باب التطبيق جـ
دار الكتب العلميية، قيال األلبيانى فيى تعليقيص عليى الحيديث ط  223ص 2أخرجص اإلمام النسائى فى سننص فى كتاب: ا فتتاح باب التطبيق جـ (11)

 فى سنن النسائى "هحيح" وذكر الجزء والصفحة المذكورين.
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كان إذا قرأ سورة )سيبح  أن النبى  -راى اهلل عنهما–وأخرج اإلمام الحاكم فى مستدركص عن سيدنا عبد اهلل بن عمر  

 .(2)قال: )سبحان ربى األعلى( (اسم ربه األعلى

عليى  خيرج رسيول اهلل "قيال:  -ميا وعين الجمييعرايى اهلل عنه–وأخرج اإلمامان الترمذى والحاكم عن سيدنا جيابر  

الصحابة فقرأ عليهم سورة "الرحمن" من أولها إلى هخرها فسكتوا فقال: لقد قرأتها عليى الجين فكيانوا أحسين ميردوداد مينكم 

 .(3)"عمه ربنا نكذب فله الحمدربكما تكذبان( قالوا و  بشئ من نكنت كلما أتيت على قولص تعالى: )فببى ه ء 

مما يستحب للقارئ أيضاد حال قراءتص، البكاء، والتباكى لمن لم يقدر عليص. قال هاحب "التبييان": وهيو هيفة العيارفين  -7

 .(4)(    )وشعار عباد اهلل الصاحلين قال اهلل تعالى: 

 –ه ما روا  اإلمام ابن ماجص وغير  عين سييدنا سيعد بين أبيى وقياص وقد وردت فيص أحاديث كةيرة وهثار السلف فمن ذل 

فيإذا قرأتميو  فيابكوا فيإن ليم تبكيوا فتبياكوا  (5)يقول: "إن هذا القيرهن نيزل بحيزن قال: سمعت رسول اهلل  -راى اهلل عنص

 . (6)..... الحديث"

يوسف، فبكى حتى سالت دموعص عليى أنص هلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة  -راى اهلل عنص –وعن عمر بن الخطاب  

 .(7)ترقوتص

فجعلوا يقيرؤون القيرهن ويبكيون،  -راى اهلل عنص–وعن أبى هالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبى بكر الصديق  

: هكذا كنا وعن هشام قال: "ربما سمعت بكاء محمد بين سييرين فيى اللييل وهيو فيى -راى اهلل عنص–فقال أبو بكر الصديق 

 .(8)واآلثار فى هذا كةيرة" الصالة،

يقول هاحب اإلحيياء: "البكياء مسيتحب ميع القيراءة، ووجيص احضيار  أن يتبميل ميا فييص مين التهدييد والوعييد والمواثييق  

كميا يحضير أربياب والعهود، ثم يتبمل تقصير  فى أوامر  ومواجر  فيحزن   محالة ويبكيى فيإن ليم يحضير  حيزن وبكياء 

 .(9)فقد الحزن والبكاء فإن ذله أعظم المصائب" علىالقلوب الصافية فليبه 

عين النبيى  -راى اهلل عنص–تحسين الصوت بالقراءة فقد روى الشيخان عن سيدنا أبى هريرة  -أيضاد–من سنن القراءة  -8

 اهلل لشيئ ما أذن للنبى  (10)قال: "ما أذن "(11)أن يتغنى بالقرهن.  

ديث: "هيو أنيص يحسين بيص هيوتص جياهراد بيص مترنمياد عليى طرييق التحيزن، يقول اإلمام ابن حجر الحاهل فيى معنيى الحي 

 مستغنياد بص عن غير  من األخبار، طالباد بص غنى النفس راجياد بص غنى اليد وقد نظمت ذله فى بيتين: 

 وــننننـتغننننل بننننالقرآن لسننننل بننننه ال 
 

 مـننننننننننـرًا رنـًا جاهننننننننننـت لزيننننننننننن 
 

 ًاـل عننننل كتننننا ا لننننى  ال ننننـواستغنننن
 

 (1)لننننفم انننم النننزمغنـنننـى ينننـد وا 
 

                                                                                                                                                                                
 1جيـ -راى اهلل عنيص وعين الجمييع–أخرجص اإلمام أبو داود فى سننص فى كتاب: الصالة باب: مقدار الركور والسجود عن سيدنا أبى هريرة  (1)

، وقال أبو عيسى، هذا حديث إنما يروى بهذا اإلسناد عن هذا األعرابى 3347ام الترمذى فى سننة برقم: واإلم 887رقم الحديث:  234ص

ط دار  277هيـ 9وقال هاحب/ تحفة األحوذى وهو حديث ايعيف لجهالية األعرابيى تحفية األحيوذى جيـ –و  ُيسمى  –الموجود بسند   –

 الفكر.
فى كتاب: التفسير باب: تفسير سورة "األعليى"، وقيال: هيذا حيديث هيحيح عليى شيرط  641ص 2الحاكم فى مستدركص على الصحيحين جـ (2)

 الشيخين ولم يخرجا .
 .3291تحت رقم:  399ص 5أخرجص اإلمام الترمذى فى كتاب التفسير جـ (3)
 .109سورة اإلسراء اآلية رقم  (4)
 القلب حزيناد والعين باكية، إذا تبمل القارئ فيص وتدبر.  قولص: "بحزن" هو: بفتحتين، أو بضم فسكون أى نزل مصحوباد بما يجعل (5)
وفضيائل  424ص 1جيـ 1337سنن اإلمام ابن ماجيص كتياب: "إقامية الصيالة والسينة فيهيا" بياب "فيى حسين الصيوت بيالقرهن" حيديث رقيم:  (6)

وقيال محققيص األسيتاذ/ سيعيد عبيد الحمييد  ط دار الحديث وقال: وفيى هيذا الحيديث كيالم طوييل يتعليق بسيند ، 120القرهن لإلمام ابن كةير هـ

 محمود / اعفص األلبانى. 
 .77الترقوة هى: العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق و  تضم التاء. المختار ص (7)
 .65، 64انظر: التبيان هـ (8)
 . 65والتبيان ص 171ص 10وانظر/ فتح البارى جـ 266ص 1أحياء علوم الدين جـ (9)
 .85ص 10مع / فتح البارى جـ"أذن" أى است (10)
 . 84ص 10جـ 5023البخارى فى هحيحة كتاب: "فضائل القرهن الكريم" باب "من لم يتغن بالقرهن" حديث رقم:  (11)
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: "مينيوا القيرهن وعين الجمييع قيال: قيال رسيول اهلل  -رايى اهلل عنيص –بين عيامب  وفى سنن أبى داود عن سيدنا البيراء

د اهلل بن أبى يزيد مر يعن سيدنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبى مليكة يقول: "قال عب -ايضاد–وفيها  (2)ببهواتكم"

يقول:  سمعت رسول اهلل عليص فإذا رجل را البيت را الهيئة، فسمعتص يقول: نا  حتى دخل بيتص فدخلنا بنا أبو لبابة فاتبع

لم يتغن بالقرهن" قال: قلت:  بن أبى مليكة: ييا أبيا محميد، أرأييت إذا ليم يكين حسين الصيوت قيال: يحسينص ميا "ليس منا من 

 .(3)استطار"

: "أى -اهلل تعيالى صرحمي –يقيول اإلميام األلوسيى  (4)(  ) "الترتييل" قيال تعيالى: -أيضياد–ومن سيننها  -9

من قولهم ثغر رتل بسيكون التياء، اقرأ  على تىدة وتمهل وتبيين حروف )ترتيالد( بليغاد بحيث يتمكن السامع من عدها. 

فيى الميواعظ عين عليى كيرم اهلل تعيالى  ورتل بكسرها إذا كان مفلجا لم تتصل أسنانص بعضها ببعض وأخرج العسكرى

عجائبص  قفوا عند (5)ل و  تهذ  هذ الشعرَقسئل عن هذ  اآلية فقال: بينص تبيينا و  تنةر  نةر الد  وجهص، أن رسول اهلل 

 .(6)وحركوا بص القلوب و  يكن هم أحدكم هخر السورة"

قيراءة  أنها نعتت قراءة النبى  -اى اهلل عنها وأرااهار–وفى سنن أبى داود ومسند اإلمام أحمد عن السيدة أم سلمة  

أ سورة أرتلها أحب إلى مين أن أقيرأ القيرهن كليص"، قال: "ألن أقر -راى اهلل عنهما–وعن ابن عباس  (7)حرفادمفسرة حرفاد 

البقيرة  سيئل عين رجليين قيرأ أحيدهما البقيرة وهل عميران، واآلخير وعين الجمييع أنيص -رايى اهلل عنيص–وعن سيدنا مجاهيد 

 .(8)الذى قرأ البقرة وحدها أفضل""وحدها وممنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء؟ فقال: 

: "حيدثنا -رحميص اهلل تعيالى–  يتبول القرهن عندما يعره لص شيئ من أمير اليدنيا يقيول اإلميام القرطبيى دابها: أومن ه -10

المغيرة عن ابراهيم قال: كان يكير  أن يتيبول شييئاد مين القيرهن عنيدما  عمرو بن مياد الحنظلى قال حدثنا هيةم بن بشير عن

 )، ومةل قولص تعالى: (9)(   )يعره لص شيئ من أمر الدنيا، والتبويل مةل قوله للرجل إذا جاءك: 

      )(10) "(11)هذا عند حضور الطعام وأشبا  هذا. 

)قيول اهلل عزوجيل:  -القيارئ–ذا قيرأ إحييث قيال:  -أيضياد–ومنها ما ذكر  هاحب التبيان  -11             

    )(12)  :وقولييص تعييالى(    )(13) :وقولييص تعييالى ،( 

  )(14) "(1)ونحو ذله من اآليات ينبغى أن يخفض بها هوتص، كذا كان إبراهيم النخعى يفعل. 

                                                                                                                                                                                
 . 88هـ 10فتح البارى جـ (1)
 .74ص 2سنن أبى داود كتاب "الصالة" باب "استحباب الترتيل فى القراءة" جـ (2)
، وهيذا الحيديث "لييس منيا مين ليم ييتغن 75ص 2جيـ 1471باب "استحباب الترتيل فى القيراءة" حيديث رقيم: سنن أبى داود كتاب "الصالة" (3)

 .7527بالقرهن" فى البخارى أيضاد فى هحيحص كتاب/ التوحيد برقم 
 .4المزمل اآلية رقم:  (4)
، 400ص 2  يجتميع ويكيون منةيوراد "اللسيان جيـ قال فى اللسان الدقل هو ردئ التمر ويابسص وما ليس لص اسيم خياص فتيرا  ليبسيص ورداءتيص (5)

 والهذ هو: السرعة، والمراد أن يقرأ القرهن الكريم على تمهل وتمكن بحيث تظهر حروفص ويكون على طريقة تتناسب ومقامص. 
 .434هـ 4ـ، وذكر  اإلمام ابن كةير عن سيدنا ابن مسعود راى اهلل عنص، ووقفص عليص، انظر تفسير  ج179ص 16األلوسى جـ (6)
 .300ص 6والمسند جـ 74ص 2كتاب: "الصالة" باب "استحباب الترتيل فى القراءة" جـ -رحمص اهلل تعالى -سنن اإلمام أبى داود  (7)
 .66انظر: التبيان ص (8)
 .40سورة طص اآلية رقم:  (9)
 .24سورة الحاقة اآلية رقم:  (10)
 .44ص 1تفسير القرطبى جـ (11)
 .30رقم:  سورة التوبة اآلية (12)
 .64سورة المائدة رقم:  (13)
 .26، واألنبياء اآلية رقم: 88سورة مريم اآلية رقم:  (14)
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 )مةيييل قوليييص تعيييالى:  يراعيييى هيييذا األدب فيييى اآلييييات التيييى عرايييت لرسيييول اهلل وينبغيييى أن          

)(2). 

ها استحباب اختيار المكان النظيف الذى يناسب عظمة القرهن العظييم. يقيول اإلميام النيووى: "ولهيذا اسيتحب ومن هداب -12
 البقعة ومحصالد لفضيلة أخرى وهى ا عتكاف. لكونص جامعاد للنظافة وشرف جماعة من العلماء القراءة فى المسجد، 

 .(3)ة فى الطريق إذا لم يلتص هاحبها فإن التهى عنها كرهتوتجوم القراء 
رايى اهلل –كما تجوم القراءة على الدابة لما روا  اإلمام البخارى ومسلم وغيرهما من حيديث سييدنا عبيد اهلل بين مغفيل  

 .(4)يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلتص سورة الفتح" ()قال: "رأيت رسول اهلل  -عنص
أنص إذا ابتدأ القارئ بقراءة أحد القراء، ينبغى عليص أن يستمر عليى القيراءة بهيا ميا دام الكيالم مرتبطياد، فيإذا ومن هدابها  -13

 . (5)انقضى ارتباطص فلص أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، واألولى دوامص على األولى فى هذا المجلس"

لسجدة كميا ذهيب إليى ذليه جمهيور العلمياء ومواايع هيذ  ومن هداب التالوة وسننها، السجود عند تالوة هية من هيات ا -14

 السجدات معروفة ومشار إليها فى المصاحف الكريمة. 

كذله إذا سمع من غير  سجدة سجد إذا سجد التالى" و  يسجد إلى إذا كان على طهارة.. وأقلص ويقول هاحب اإلحياء: " 

مةيل أن  يكبر فيسجد وييدعو بميا يلييق باآليية التيى قرأهيا أن يسجد بواع جبهتص على األره وأكملص أن -أى أقل السجود–

فيقيييول: "اللهييم اجعلنييى ميين السييياجدين  (6)(        )يقييرأ قولييص تعييالى: 

)" وإذا قيرأ قوليص تعيالى: عين أميرك أو عليى أوليائيهلوجهه المسبحين بحمدك وأعوذ به أن أكون من المستكبرين    

    )(7)  .فيقول: "اللهم اجعلنى من الباكين إليه الخاشعين له" وكذله كل سجدة 

ويشترط فى هذ  السجدة شروط الصالة مين سيتر العيورة، واسيتقبال القبلية وطهيارة الةيوب والبيدن مين الحيدا والخبيث  

هارة المكان ومن لم يكن على طهارة عند السمار فإذا تطهر يسجد، وقد قيل فى كمالها: أنص يكبر رافعاد يديص لتحريميص ثيم وط

 .(8)يكبر للُهِوى  للسجود ثم يكبر  رتفار ثم يسلم"

ى ذليه أنيص حيق ويشيهد علي ومن هدابها أنص إذا انتهى القارئ من قراءتص عليص أن يصدق ربص ويشهد بالبالغ لرسيولص  -15

 .(9)فيقول: هدقت ربنا وبلغت رسله، ونحن على ذله من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق، القائمين بالقسط"

ويستحب للقارئ إذا ختم القرهن الكريم أن يجمع أهلص وأهل القرهن ويدعو يقول اإلمام أبو عبد اهلل القرطبى: "ذكر أبو  -16

حدثنا خلف حدثنا وكيع عن مسعر عين قتيادة: أن أنيس بين ماليه كيان إذا خيتم القيرهن جميع  نبارى: أنببنا إدريسبكر األ

أهلص ودعا، وأخبرنا إدريس: حدثنا خلف حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبى لبابة وقوم 

 .(10)عند ختم القرهن"يعراون المصاحف فإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا: أحضرونا فإن الرحمة تنزل 

                                                                                                                                                                                
 .108ص 1وانظر: ا تقان جـ 84التبيان ص (1)
 .387، انظر: المدخل ص2، 1سورة عبس اآليتان الكريمتان رقم:  (2)
 .148وفضائل القرهن الكريم لإلمام ابن كةير ص 58راجع التبيان ص (3)
ومسيلم فيى كتياب  5034حيديث رقيم:  102ص 10البخارى فى هحيحص فى كتاب "فضائل القيرهن الكيريم" بياب "القيراءة عليى الدابية" جيـ (4)

 .1467حديث رقم:  75ص 2وأبو داود كتاب الصالة جـ 794حديث رقم: –المسافرين 
 .70انظر: التبيان ص (5)
 .15سورة السجدة هية رقم:  (6)
 .109ية رقم سورة اإلسراء ه (7)
 .266ص 1األحياء جـ (8)
 .43ص 1انظر: تفيسر القرطبى جـ (9)
 .112ص 1واإلتقان جـ 109،108، وانظر: التبيان ص46ص 1السابق جـ (10)
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ويسن هوم يوم الختم إ  أن يصيادف يومياد نهيى الشيرر عين هييامص، وقيد روى ابين أبيى داود بإسيناد  الصيحيح: أن  -17

كييانوا  -راييى اهلل عيينهم أجمعييين –طلحيية بيين مطييرف وحبيييب بيين أبييى ثابييت والمسيييب بيين رافييع التييابعيين الكييوفيين 

 .(1)هياماد يصبحون فى اليوم الذى يختمون فيص القرهن

 

 هل تحتاج قراءة القرآن إلى نية؟
قال هاحب ا تقان: "  تحتاج قراءة القرهن إلى نية كسائر األذكار إ  إذا نذرها خيارج الصيالة فالبيد مين نيية النيذر أو  

 . (2)الفره ولو عين الزمان فلو تركها لم تجز" نقلص القمولى فى الجواهر

 ل الحفظقراءة القرآن مل الم حف أفضل أم م
 ذكر علماؤنا ا ماجد فى هذه المسألة االاة أقوال: 

ألن النظر فيص عبادة فتجتمع القراءة والنظر قال هياحب األحيياء: "قيراءة القيرهن فيى المصياحف  أنها مل الم حف أفضل

بسيبع ألن  : الختمية فيى المصيحفلجير بسيببص وقيد قيياألأفضل إذا يزيد فى العمل النظر وتبمل المصحف وحملص فيزيد فيى 

مصيحفين لكةيرة قراءتيص منهميا، وكيان كةيير مين الصيحابة  -رايى اهلل عنيص–عةميان  (3)َقَرالنظر فى المصحف عبادة، وَخ

الكرام يقرؤون فى المصاحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا فى المصحف، ودخل بعض فقهاء مصر عليى الشيافعى 

ص الشيافعى: شيغلكم الفكير عين القيرهن إنيى ألهيلى العتمية وأايع فيى السيحر وبيين يدييص مصيحف فقيال لي -راى اهلل عنص–

 .(4)المصحف بين يدى فما أطبقص حتى أهبح"

 أن القراءة من الحفظ أفضل القول الثانى:

واختار  النووى فى "األذكار" كما قال هاحب: "البرهان" إن كان القارئ من حفظص يحصل ليص مين التيدبر  القول الثالث: 

لب أكةر مما يحصل لص من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل وإن اسيتويا فمين المصيحف أفضيل، قيال: والتفكر وجمع الق

 .(5)"وهو مراد السلف"

إن المىمن الحافظ لكتاب اهلل تعالى   يستغنى عن القيراءة فيى المصيحف، كميا أنيص يحيب فيى كةيير مين األحييان أن وأقول: 

ن يترك هذا األمر لحال الذى يريد القيراءة وهيو قيادر عليى القيراءة مين يقرأ من حفظص حتى يطمئن على حفظص، فاألفضل أ

المسييطور وميين المحفييوى، وعلييى كييل حييال فينبغييى أن يتييدبر القييارئ فيمييا يقييرأ وأن ينشييط للقييراءة حتييى يكمييل خشييوعص 

 وخضوعص فيكمل ثوابص إن شاء اهلل تعالى.

الشريف لكن عليص أن يجتهد فى حفظ ما تيسر حتى   يكيون أما من لم يكن حافظاد فال سبيل لص إ  القراءة من المصحف  

 . (6)"إن الذى ليس فى جوفص شيئ من القرهن كالبيت الخرب" الخرب، كما قال قلبص كالبيت 

 قارئ القرآن هل يجهر بقراءته أم يسر بها
ى أن اإلسيرار بيالقراءة لقد وردت أحاديث تدل على أن الجهر بالقراءة أفضل من اإلسرار بهيا وأحادييث أخيرى تيدل علي 

الجهر بها ومن األحاديث التى تيدل عليى أن الجهير أفضيل، ميا أخرجيص البخيارى فيى هيحيحص بسيند  عين سييدنا  نأفضل م

رجيالد يقيرأ فيى  قاليت: سيمع رسيول اهلل  -رايى اهلل عنهيا وأراياها–هشام بن عروة عن أبييص عين أم الميىمنين عائشية 

 .(7)هية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا" ىد أذكرنسورة بالليل فقال: يرحمص اهلل، لق

قال لص: "يا أبا موسى لقيد أوتييت مزمياراد مين مزاميير هل  وما أخرجص بسند  عن سيدنا أبى موسى األشعرى أن النبى  

 يتلوا القرهن العظيم. وذله حين سمعص المصطفى  (8)داود"

                                                 
 .112ص 1، واإلتقان جـ108انظر: التبيان ص (1)
 .107ص 1ا تقان جـ (2)
 .245هـ 2الخرق: الفرجة. اللسان جـ (3)
 .461ص 1نظر: البرهان جـ، وا267ص 1األحياء جـ (4)
 .463ص 1البرهان جـ (5)
 .2926وقال حديث حسن هحيح رقم الحديث:  -راى اهلل عنهما–أخرجص اإلمام الترمذى عن سيدنا ابن عباس  (6)
 .5038حديث رقم:  104ص 10هحيح اإلمام البخارى كتاب "فضائل القرهن الكريم" جـ (7)
 .5048حديث رقم:  113ص 10لقرهن الكريم" جـهحيح اإلمام البخارى كتاب "فضائل ا (8)
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لقراءة أفضيل ميا أخرجيص األئمية أبيو داود والترميذى والنسيائى وأحميد عين ومن األحاديث التى تدل عليى أن اإلسيرار بيا 

 "الجيياهر بييالقرهن كالجيياهر بالصييدقة، والمسيير بييالقرهن كالمسيير: سيييدنا عقبيية بيين عييامر الجهنييى قييال: قييال رسييول اهلل 

السير أفضيل عنيد أهيل قال الترمذى المعنى: أن الذى يسر بقراءة القرهن أفضل من الذى يجهر بهيا ألن هيدقة  (1)بالصدقة"

 .(2)العلم من هدقة العالنية

: -رحمييص اهلل تعييالى–إنييص   تنييافى بييين هييذ  األحاديييث الكييريم ألنييص   يتعييذر الجمييع بينهييا يقييول اإلمييام النييووى  وأقننول: 

ين "والجمع بين هذ  األحاديث أن اإلخفاء أفضل حيث خاف القارئ الرياء بجهر  أو خاف أن ييىذى مصيلين أو ييوقظ نيائم

والجهر أفضل فى غير ذله ألن العمل فيص أكةر وألن فائدتص تتعدى إلى السامعين وألن يوقظ قلب القيارئ ويجميع هميص إليى 

 الفكر ويصرف سمعص إليص ويطرد النوم ويزيد فى النشاط". 

د يكييل وقييال بعضييهم: يسييتحب الجهيير بييبعض القييراءة واإلسييرار ببعضييها ألن المسييرقد يمييل فيييبنس بييالجهر والجيياهر قيي 

 .(3)فيستريح باإلسرار"

 

 تعاهد القرآن الكريم والتحذير مل نسيانه

من أجل النعم التى أعطاها اهلل تعالى لهذ  األمة اإلسالمية نعمة القرهن، الدستور الخالد والمنهج القويم وحكمة اهلل تعيالى  

ا، ليذا يجيب عليى مين هيذا وتيدبراد وفهمدي قرهن حفظيادالبالغة، ومن أكرم ما ينعم بص اهلل تعالى على اإلنسان المىمن أن يىتيص ال

حالص أن يتعاهد الذكر الحكيم بمالممة قراءتص وتجديد العهد بص فى كل وقيت وحيين ألنيص أوتيى أوفيى نعمية وأكيرم منحية فيال 

 ينشغل عنها بالدينا خشية التفلت والنسيان. 

 الكريم وتحذر مل نسيانه مل هذه ا لاديث:  تأمرنا بتعاهد القرآن وقد جاءت ا لاديث الكثيرة عل الم طفى 

قيال: "تعاهيدوا  عين النبيى  -رايى اهلل عنيص وأرايا –ما روا  اإلمامان البخارى ومسلم عين أبيى موسيى األشيعرى  -1

 .(1)من اإلبل فى ُعُقِلها" (4)الذى نفسى بيد  لهو أشد تفصياد القرهن فهو

                                                 
 20وسينن اإلميام الترميذى فيى كتياب: "فضيائل القيرهن الكيريم" بياب  38ص 2جيـ 1333سنن اإلمام أبى داود كتاب "الصالة" حديث رقم:  (1)

 ، وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.151،158ص 4ومسند اإلمام أحمد جـ 2919رقم الحديث:  180ص 5جـ
 .181ص 5ظر: سنن اإلمام الترمذى جـان (2)
 .75والتبيان ص 267ص 1وانظر: األحياء جـ 109ص 1راجع ا تقان جـ (3)
 قال هاحب الفتح: "تفصيا" بفتح الفياء وكسير الصياد المهملية الةقيلية بعيدها تحتانيية خفيفية أى "تفلتيا وتخلصياد" ثيم قيال: "مين شيبن اإلبيل أن (4)

يتعاهدها هاحبها برباطها تفلتت، فكذله حافظ القرهن الكريم، إن لم يتعاهد  تفلت بل هو أشد فيى ذليه، وقيال  تطلب التفلت ما أمكنها فمتى لم

)ابن بطال: هذا الحديث يوافق اآليتين الكريمتين قولص تعالى:               ) ( وقولص تعالى: 5المزمل ،)(       

         ( سورة القمر )فمن أقبل عليص بالمحافظة والتعاهد يسر لص، ومن أعره عنص تفلت منص أ.هـ فتح البارى 40، 32، 22، 17 )

 .100ص 10جـ
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 :()قال: قال النبى  -عنص راى اهلل –وعن سيدنا عبد اهلل بن مسعود  -2
بييل نسييى واسييتذكروا القييرهن فإنييص أشييد تفصييياد ميين هييدور الرجييال ميين  (3)كيييت (2)ول: نسيييت هيييةقيي"بييئس مييا ألحييدهم أن ي

 .(4)النعم"
قال: "إنما مةل هاحب القيرهن كمةيل هياحب اإلبيل  أن رسول اهلل  -راى اهلل عنهما –وعن سيدنا عبد اهلل بن عمر  -3

 .(6)ن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، إ(5)المعقلة

: "ميا مين وعين الجمييع قيال: قيال رسيول اهلل  -رايى اهلل عنيص–وفى سنن أبى داود وغير  عن سيدنا سعد بن عبيادة  -4

 .(8)"(7)مذامرئ يقرأ القرهن ثم ينسا  إ  لقى اهلل عز وجل يوم القيامة أج

: "عرات على ذنيوب أمتيى فليم أر ذنبياد أعظيم مين سيورة ن ماله قولص وعند أبى داود أيضاد من حديث سيدنا أنس ب -5

 .(9)من القرهن، أو هية أوتيها رجل ثم نسيها"

على أمتص من نسيان القرهن الذى بص عصمتهم فى الدنيا ونجاتهم فى اآلخرة  ففى هذ  األحاديث نلحظ حرص الرسول  

ا أ  نغفل عن كتاب اهلل تعالى، حتى من لم يكين منيا حافظياد لكتياب والحث على مداومة قراءتص ودراستص ومن هنا يجب علين

اهلل تعالى يجب عليص أ  يترك المصحف بحجة أنص غير حيافظ بيل علييص أن يطيالع فيى هيذا الكتياب الخاليد ألن النظير مجيرد 

 ء السبيل".النظر فى المصحف عبادة مع مراعاة ا ستمار إلى القارئين المجيدين للقراءة واهلل يهدينا سوا

 

 فى كم يقرأ القرآن؟

                                                                                                                                                                                
والحيديث أخرجيص اإلميام البخيارى فيى كتياب  102ص 10عقلها بضمتين ويجوم سكون القاف جمع عقال بكسر أولص وهو الحبل، السابق جـ (1)

 .325ص 6جـ 791ومسلم حديث رقم:  97ص 10ل القرهن الكريم" باب "استذكار القرهن وتعاهد " جـ"فضائ
ك سبب الذم فى هذا الحديث الشريف ما فى هذا القول "نسيت هية كيت وكيت" من اإلشعار بعيدم ا عتنياء بيالقرهن إذا   يقيع النسييان إ  بتير (2)

والقيام بص فى الصالة لدام حفظص وتذكر  فإذا قال اإلنسان نسيت اآلية الفالنية فكبنيص شيهد عليى نفسيص  التعاهد وكةرة الغفلة، فلو تعاهد  بتالوتص

بالتفريط، فيكون متعلق الذم ترك ا ستذكار والتعاهد ألنص الذى يورا النسيان، قيال هياحب الفيتح وهيذا هيو أرجيح األوجيص التيى ذكيرت فيى 

 .99،100ص 10قرهن عليص، أ. هـ فتح البارى جـمتعلق الذم ويىيد  عطف األمر باستذكار ال
قال القرطبى: كيت وكيت يعبر بهما عين الجميل الكةييرة والحيديث الطوييل، ومةلهميا ذييت وذييت وقيال ثعليب: كييت للفعيال وذييت للسيماء  (3)

 .99ص 10ى. أ.هـ فتح البارى جـوحكى ابن التين عن الداودى أن هذ  الكلمة مةل كذا إ  أنها خاهة بالمىنث، وهذا من مفردات الداود
ومسيلم فيى  5032رقيم الحيديث:  97ص 10البخارى فى هحيحص كتاب "فضائل القرهن الكريم" باب "استذكار القرهن الكريم وتعاهيد " جيـ (4)

 .463، 438، 417، 381ص 1واإلمام أحمد فى مسند  جـ 3347والدارمى فى سننص حديث رقم:  790هحيص رقم: 
درس القيرهن  المييم وفيتح العيين المهملية وتشيديد القياف أى المشيدودة بالعقيال وهيو الحبيل اليذى يشيد فيى ركبية البعييرة شيبص  المعلقة بضم (5)

فهيو واستمرار تالوتص بربط البعير الذى يخشى منص الشراد، فما مال التعاهد موجوداد فيالحفظ موجيود، كميا أن البعيير ميا دام مشيدوداد بالعقيال 

 .98ص 10بالذكر ألنها أشد الحيوان اإلنسى نفوراد، وفى تحصيلها بعد استمكان نفورها هعوبة فتح البارى جـمحفوى وخص اإلبل 
وابن ماجص فى كتاب "األدب"  789ومسلم فى هحيحص حديث رقم:  5031البخارى فى هحيحص كتاب "فضائل القرهن الكريم" حديث رقم:  (6)

 .3783حديث رقم:  1243ص 2جـ
سان: الجذام من الداء معروف لتجذم األهابع وتقطعها ولعل المراد فى الحديث لقيى اهلل تعيالى أجيذم الحجية أى مقطيور الحجية أو قال فى الل (7)

 .396، 395ص 1منقطع السبب، انظر: اللسان جـ
، قيال ابين حجير 75ص 2يص" جيـوالحديث أخرجص اإلمام أبو داود فى سننص فى كتاب "الصالة" باب "التشديد فيمن حفظ القرهن الكريم ثم نسي (8)

 وألبى داود عن سعد بن عبادة مرفوعاد )من قرأ القرهن ثم نسيص ... الحديث( قال: وفى إسناد  مقال. 106هـ 10فى الفتح جـ
 .461حديث رقم:  126ص 1كتاب الصالة جـ–راى اهلل عنص وأراا  –سنن اإلمام أبى داود  (9)



 مسائل مهمة حيتاج إليها القارئ واحلافظ للذكر احلكيم

 - 11 - 

)أخرج اإلمام البخارى فى كتاب "فضائل القرهن" باب فيى "كيم يقيرأ القيرهن؟" وقيول اهلل تعيالى:           

) بعلهيا فيسيبلها عين  (1)عن مجاهد عن عبد اهلل بن عمرو قيال: أنكحنيى أبيى اميرأة ذات حسيب، فكيان يتعاهيد كنتيص

فقيال:  منذ أتينا ، فلما طال ذليه علييص ذكير ذليه للنبيى  (2)لنا فراشاد ولم يفتش لنا كنفاد فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطب

"كيف تصوم؟ قلت: قال: أهوم كل يوم قال: "وكيف تختم؟" قلت: كل ليلية قيال: "هيم فيى كيل فلقيتص بعد فقال: "ألقنى بص" 

كل شهر" قال: قلت: أطيق أكةر من ذليه قيال: هيم ثالثية أييام فيى الجمعية قيال: قليت: "أطييق  شهر ثالثة، واقرأ القرهن فى

أكةر من ذله قال: أفطر يومين وهم يوماد قال: قلت: أطيق أكةر من ذليه قيال: هيم أفضيل الصيوم هيوم داود، هييام ييوم 

عليى  (3)نيى كبيرت وايعفت فكيان يقيرأوذاك أ فليتنى قبلت رخصة رسيول اهلل  وإفطار يوم، واقرأ فى كل سبع ليال مرة

وإذا أراد أن يتقيوى أفطير  بعض أهلص السبع من القرهن بالنهار، والذى يقرؤ  يعراص من النهيار ليكيون أخيف علييص باللييل،

عليص قال: أبو عبد اهلل: وقال بعضهم: فى ثيالا أو فيى  ()أياماد وأحصى وهام مةلهن، كراهية أن يترك شيئاد فارق النبى 

  .(4)أكةرهم على سبع"سبع و

لفنا الصالح أحيوال مختلفية فيى القيراءة وفيى ميدتها حييث إن مينهم مين كيان يخيتم فيى كيل شيهرين ختمية هذا وقد كان لس 

واحدة، ومنهم من كان يختم فى كل شهر ختمة ومنهم من كان يختم فى كل عشير لييال ختمية ومينهم مين كيان يخيتم فيى كيل 

م فيى كيل خميس وعين بعضيهم فيى كيل ثمان ليال، وعن األكةرين فى كل سبع ليال وعن بعضهم فى كل ست، وعن بعضيه

 .(5)أربع وعن كةيرين فى كل ثالا، وعن بعضهم فى أقل من ذله"

قال هاحب التبيان: "وا ختيار أن ذله يختلف باختالف األشخاص، فمن كان يظهير ليص بيدقيق الفكير لطيائف ومعيارف  

العلم أو غير  مين مهميات اليدين ومصيالح  فليقتصر على قدر ما يحصل لص كمال فهم ما يقرؤ ، وكذا من كان مشغو د بنشر

بسببص إخالل بما هو مرهد لص، وإن لم يكن من هيى ء الميذكورين فليكةير ميا المسلمين العامة فليقتصر على قدر   يحصل 

 .(6)أمكنص من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة"

ويدل عليص الحديث الصحيح عن سيدنا عبد  -بعضكما كان يفعل ال– (7)وقد كر  جماعة من المتقدمين الختم فى يوم وليلة 

 .(8): "  يفقص من قرأ القرهن فى أقل من ثالا"قال: قال رسول اهلل  -راى اهلل عنهما–اهلل بن عمرو بن العاص 

 أفضل أوقات القراءة
ل السيجود أفضل القراءة ما كانت فيى الصيالة، وميذهب الشيافعى وغيير  أن تطوييل القييام فيى الصيالة أفضيل مين تطويي 

وغير ، وأما القراءة فى غير الصالة فبفضلها قراءة الليل، والنصف األخير مين اللييل أفضيل مين النصيف األول، والقيراءة 

                                                 
 .171ص 10موج الولد، الفتح جـ كنتص: بفتح الكاف وتشديد النون: هى (1)
الكنايية عين عيدم جماعيص لهيا، وقيال  -رايى اهلل عنهيا وأراياها–كنفاد: بفتح الكياف والنيون بعيدها فياء: هيو السيتر والجانيب، وأرادت بيذله  (2)

اء الحاجية واألول الكرمانى: يحتمل أن يكون المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنص لم يطعيم عنيدها حتيى يحتياج إليى أن يفيتش عين موايع قضي

 .118ص 10أولى، السابق جـ
يصف بص هنيع سيدنا عبد اهلل بن عمرو لما كبر، وقد وقع مصرحا بص فى رواية هيةم أ.هيـ  -راى اهلل عنص وأراا –هذا كالم سيدنا مجاهد  (3)

 .118. ص10من فتح البارى جـ
 116ص 10" جيـفناقرؤوا منا تيسنر مننهيقرأ القيرهن" وقيول اهلل تعيالى "هحيح اإلمام البخارى كتاب "فضائل القرهن الكريم" باب "فى كم  (4)

 . 119ص 10، قال اإلمام ابن حجر فى الفتح قولص "وأكةرهم على سبع" أى أكةر الروا  عن عبد اهلل بن عمرو، الفتح جـ5052رقم الحديث: 
 .46راجع التبيان ص (5)
والهذرمية هيى: السيرعة فيى القيراءة،  172ئل القرهن الكريم لإلمام ابن كةير ص. وفضا119ص 10، وانظر: فتح البارى جـ48التبيان ص (6)

 .322ص 6اللسان جـ
 .169، وفضائل القرهن الكريم لإلمام ابن كةير ص48انظر: التبيان ص (7)
 2ود فيى سيننص جيـ، وقيال: حسين هيحيح واإلميام أبيو دا2949حيديث رقيم:  182ص 5روا  اإلمام الترمذى فى سننص فى كتاب القراءات جـ (8)

 فى كتاب "الصالة" باب "فى كم يقرأ القرهن". 1390حديث رقم:  54ص
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بيين المغييرب والعشياء محبوبيية وأميا القييراءة فيى النهييار فبفضيلها بعييد هيالة الصييبح و  كراهيية فييى القيراءة فييى وقيت ميين 

 . (1)األوقات لمعنى فيص

أليام الجمعة واإلثنين والخميس ويوم عرفة، ومن األعشار العشر األخير من رمضيان، والعشير األول مين ويختار من ا 

 .(2)ذى الحجة ومن الشهور رمضان

 نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن الكريم
د تيالوة اليذكر تفييد بظاهرهيا نيزول السيكينة ونيزول المالئكية عني عين رسيول اهلل لقد وردت أحاديث كةييرة هيحيحة  

 الحكيم والقرهن الكريم نفسص يقرر ذله. 

وفى هذا دفع إلى اإلكةار من قراءة القرهن الكريم لمن أراد أن تتغشا  الرحمية وتنيزل علييص السيكينة ويكيون مين جلسيائص  

 مالئكة اهلل تعالى، ومن األحاديث فى ذله: 

: كيان رجيل يقيرأ سيورة الكهيف وإليى جانبيص حصيان مربيوط ما روا  اإلمام البخارى فى هحيحص بسند  عن البراء قيال -1

: تليه فيذكر ذليه ليص فقيال  أهبح، أتى النبيى فتغشتص سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسص ينفر فلما  (3)بشطنين

  .(6)بالقرهن" (5)تنزلت(4)السكينة

قيال: بينميا هيو يقيرأ مين اللييل سيورة فى هحيحص بسيند  عين سييدنا أسييد بين حضيير  -أيضاد–وما روا  اإلمام البخارى  -2

الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت  (7)البقرة وفرسة مربوط عند  إذ جالت

، (9)رفع رأسص إلى السماء حتى ميا يراهيا (8)الفرس فانصرف، وكان ابنص يحيى قريباد منها فبشفق أن تصيبص، فلما اجتر 

قال فاشيفقت ييا رسيول اهلل أن تطيبيحى،  (10)"اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضيرفقال لص:  النبى فلما أهبح حدا 

وكان منهيا قريبياد، فرفعيت رأسيى فانصيرفت إلييص، فرفعيت رأسيى إليى السيماء، فيإذا مةيل الظلية فيهيا أمةيال المصيابيح، 

ئكية دنيت لصيوته وليو قيرأت ألهيبحت ينظير فخرجت حتى   أراها، قال: "وتدرى ميا ذاك؟ قيال:   قيال: "تليه المال

 .(11)الناس إليها   تتوارى منهم"

                                                 
 أى: لشىء يخصص. (1)
 .106، 105التبيان ص (2)
 .70ص 10الشطن بفتح المعجمة هو: الحبل أ.هـ من الفتح جـ (3)
بن مزاحم قال هى: الرحمة، وعنص سكون القليب السكينة بومن عظيمة قيل فى تفسيرها هى: روح من اهلل عن وهب بن منبص، وعن الضحاك  (4)

وأرى أنص   تنافى بين هذ  األقيوال ألن اليروح مين اهلل رحمية بالعبياد وفيهيا  10/70وهذا اختيار الطبرى، وقيل: هى الطمبنينة، فتح البارى 

 السكون والطمبنينة للقلب المىمن. 
 .71ص 10ظر: الفتح جـفى رواية الترمذى "نزلت مع القرهن أو على القرهن" ان (5)
 .70، 69ص 10هحيح البخارى كتاب "فضائل القرهن الكريم" باب "فضل سورة الكهف" جـ (6)
 .490ص 1يقال: جال يجول جولة: إذا دار، اللسان جـ (7)
فيى روايية القابسيى "أخير " اجتر  بجيم ومةنا  وراء ثقيلة والضمير لولد  أى اجتر ولد  من المكان الذى هو فيص حتى   تطب  الفيرس، ووقيع  (8)

 .78ص 10بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أى عن المواع الذى كان بص خشية عليص أ.هـ من فتح البارى جـ
يقول هاحب الفتح فى شرحص لهذا الحديث الشريف قولص "رفيع رأسيص إليى السيماء حتيى ميا يراهيا" كيذا فييص باختصيار، وقيد أورد  أبيو عبييد  (9)

ص إلى السماء فإذا هو بمةل الظلة فيها أمةال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها" وفى رواية إبراهيم بن سيعد كامالد ولفظص "رفع رأس

 "فقمت إليها فإذا مةل الظلة فوق رأسى فيها أمةال السرج فعرجت فى الجو حتى ما أراها".
الة التحديث وكبنص استحضر هورة الحال فصيار كبنيص حااير عنيد  أى كان ينبغى عليه أن تستمر على قراءته، وليس أمراد لص بالقراءة ح (10)

 لما رأى ما رأى فكبنص يقول: استمرعلى قراءته لتستمر له البركة بنزول المالئكة واستماعها لقراءته وفهم أسيد ذله فبجاب بعذر  فى قطع

 القراءة وهو قولص: "خفت أن تطبيحى".
 .77ص 10الكريم" باب "نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرهن الكريم" جـ البخارى فى هحيحص كتاب "فضائل القرهن (11)
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أنيص  عين المصيطفى  -راى اهلل عنيص–ومن هذ  األحاديث أيضاد ما أخرجص اإلمام مسلم وغير  عن سيدنا أبى هريرة  -3

لت علييهم السيكينة وغشييتهم قال: "وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت اهلل تعالى يتلون كتاب اهلل ويتدارسونص بينهم إ  نز

 .(1)الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل تعالى فيمن عند 

 أيضاد يقرر القرهن العظيم هذا المعنى فى مةل قولص تعالى: 

(              )(2). 

)فيى قوليص تعيالى:  عين النبيى  -راى اهلل عنص وأرايا –فقد أخرج الترمذى عن سيدنا أبى هريرة             

   )  :(3)(تشهد  مالئكة الليل ومالئكة النهار)قال. 

 هما ين غى لحامل القرآن الكريم أن يكون علي
ح تنيا عين سيلفنا الصيالكريم وحاملص هذ  النصائح التيى جاءفى نهاية مبحةى هذا أحببت أن أاع بين يدى قارئ القرهن ال 

وأنقل  راوان اهلل تعالى عليهم أجمعين لنعمل بها ونستمسه ألن الحامل لكالم اهلل تعالى والقارئ لص ليس كغير  من الناس،

 هذ  النصائح كما جاءت عن أربابها. 

: "ينبغيى لقيارئ القيرهن أن يعيرف بليليص إذا النياس نيائمون، -رايى اهلل عنيص وأرايا –يقول سييدنا عبيد اهلل بين مسيعود  

وبنهار  إذا الناس مستيقظون، وببكائص إذا الناس يضحكون، وبصمتص إذا النياس يخوايون، وبخضيوعص إذا النياس يختيالون 

 وبحزنص إذا الناس يفرحون".

: "  ينبغيى لحاميل القيرهن أن يخيوه ميع مين يخيوه، و  -رايى اهلل عينهم جميعياد– بن عميرو ويقول سيدنا عبد اهلل 

 يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرهن، ألن فى جوفص كالم اهلل تعالى".

فياء قال: "ينبغى لحامل القرهن أن   تكيون ليص حاجية إليى أحيد مين الخل -راى اهلل عنص–ضيل بن عياه فوعن سيدنا ال 

فمن دونهم" وعنص أيضاد قال: "حامل القرهن حامل راية اإلسالم   ينبغى أن يلهو مع من يلهو، و  يسهو مع من يسهو، و  

القرطبى "وينبغيى ليص أن يبخيذ نفسيص بالتصياون عين طيرق الشيبهات . وفى (4)يلغو مع من يلغو تعظيماد لحق القرهن العظيم"

ن وغيرهيا بميا   فائيدة فييص، ويبخيذ نفسيص بيالحلم والوقيار، وينبغيى ليص أن يتواايع ويقل الضحه والكيالم فيى مجيالس القيره

للفقراء، ويتجنب التكبر واإلعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها، إن خاف على نفسص الفتنة، ويترك الجدال والميراء، ويبخيذ 

مين اير ، وأ  يسيمع ممين نيم عنيد ،  نفسص بالرفق واألدب، وينبغى لص أن يكيون ممين ييىمن شير ، ويرجيى خيير ، ويسيلم

ويصاحب من يعاونص على الخير ويدلص على الصدق ومكارم األخالق، ويزينص و  يشينص وينبغى لص أن يتعلم أحكيام القيرهن، 

 . (5)فيفهم عن اهلل مراد  وما فره عليص، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو"

 

 وبعـــد....
من علميوا للقيرهن قيدر  وأنزليو  منزلتيص وأدركيوا أن   أحيد أفضيل نعمية ممين هتيا  اهلل فهذ  نصائح قيمة غالية جاءتنا ع 

تعالى القرهن فهو يتلو  هناء الليل وهناء النهار ويعمل بما فيص فاللهم اجعلنا من أهيل القيرهن العياملين بميا فييص واحشيرنا معهيم 

 ى هلص وهحبص وسلم تسليماد كةيراد. وكن عنا رااياد يا عفو يا كريم وهلى اللهم على سيدنا محمد وعل

                                                 
أخرجص اإلمام مسلم فى هحيحص فى كتاب "الذكر والدعاء والتوبة وا ستغفار" باب "فضل ا جتمار على تالوة القرهن الكريم وعلى الذكر"  (1)

واإلميام أبيو داود فيى سيننص فيى كتياب  94ص 3، جيـ252ص 2سيند جيـط كتاب الجمهورية. كما أخرجص اإلمام أحمد فيى الم 1439ص 8جـ

 .1455حديث رقم:  71ص 2"الصالة" جـ
 .78سورة اإلسراء اآلية الكريمة رقم:  (2)
 . وقال هذا حديث حسن هحيح.3135كتاب التفسير رقم الحديث:  302ص 5سنن اإلمام الترمذى جـ (3)
 .44، 43ص ، والتبيان35ص 1انظر: تفسير القرطبى جـ (4)
 .35ص 1تفسير القرطبى جـ (5)
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