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متهيد

	و�سلم	على	�سيدنا	حممد	خامت	 احلمد	هلل	رب	العاملني،	اللهم	�سلِّ

النبيني.

اأيها	الأخ	الكرمي	املوؤمن	والأخت	الكرمية	املوؤمنة:	هل	توؤدون	

ال�سلوات	اخلم�ض	وال�سنن	الرواتب	؟	وهل	تقراأون	كل	يوم	جزاأً	من	

القراآن	الكرمي	؟	وهل	ت�سبِّحون	اهلل	تعاىل	وتهللونه	كل	يوم	؟	فاإن	

�ساعتني	 ؟	 ون�سف	 �ساعة	 ؟	 وقتكم	 من	 هذا	 ياأخذ	 فكم	 نعم	 كان	

اأوقات	 تبقَّى	من	 واأين	ت�رشفون	ما	 ؟	فبماذا	 �ساعتني	ون�سف	 ؟	

اأو	 التلفاز	 اأمــام	 اأوقاتكم	 من	 كثرياً	 تق�سون	 لعلكم	 ؟	 فراغكم	

الإنرتنت،	اأو	لعلكم	تق�سون	كثرياً	من	الليايل	يف	الكالم	الدنيوي	

اأو	يف	زيارة	الأ�سدقاء	واملعارف،	اأو	متابعة	الألعاب	الريا�سية،	

اأو	ال�ستماع	اإىل	املو�سيقى	اأو	لعب	الورق	)ال�سدة(	اأو	قراءة	الكتب	

واملجالت	وال�سحف.اعلم	اأن	وقت	ح�سابكم	وح�سابنا	عند	اهلل	قد	

اقرتب	!{اأوىل	لك	فاأوىل،	ثم	اأوىل	لك	فاأوىل}	)القيامة،	34:75-

35(	فهل	ي�رشكم	اأن	ت�سغلوا	ولو	ثلث	�ساعة	من	اأوقات	راحتكم	يف	

مزيد	من	ذكر	اهلل	تعاىل	وتالوة	كتابه	العزيز	؟	{اأَل	ياأِن	للذين	
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اأن	تخ�سع	قلوبهم	لذكر	اهلل	وما	نزل	من	احلق	ول	يكونوا	 ءامنوا	

قلوبهم	 فق�ست	 الأمد	 عليهم	 قبل	فطال	 الكتاب	من	 اأوتوا	 كالذين	

وكثري	منهم	فا�سقون}	)احلديد،	16:57(.

بتكليف	 الإ�سالمي	 للفكر	 امللكية	 البيت	 اآل	 موؤ�س�سة	 قامت	 لقد	

باحثها	اأ�ستاذ	علوم	احلديث	املعروف	ال�سيخ	ال�سيد	ح�سن	بن	علي	

ال�سقاف	باإعداد	هذا	الكتاب،	ويحرره	كبري	باحثيها	ف�سيلة	املفتي	

ال�سابق	للمملكة	ال�سيخ	�سعيد	احلجاوي	وباحثها	الأ�ستاذ	الدكتور	

العراق	 الإ�سالمية	�سابقًا	يف	 ب�سار	عواد	معروف	رئي�ض	اجلامعة	

يف	جمع	جميع	الأحاديث	الواردة	يف	ف�سائل	�سور	واآيات	القراآن	

القراآن	 ف�سائل	 وكتب	 النبوية	 وال�سنة	 احلديث	 كتب	 من	 الكرمي	

للعلماء	ال�سابقني	من	اأجل	اأن	تزيدوا	من	ذكر	اهلل	من	خالل	تالوة	

كتاب	اهلل:	{والقراآن	ذي	الذكر}	�ض	1:38.	فاعلم	اأن	ر�سول	اهلل	

�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	قال:	))الدنيا	ملعونة	ملعون	ما	فيها	اإل	ذكر	

.
)1(
اهلل	وما	واله	وعال	اأو	متعلِّم((

فاإذا	قراأت	هذا	الكتاب	لعلك	تقراأ	اأي�سًا	فيما	بعد	�سورة	ي�ض	كل	

ليلة	للمغفرة.	قال	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:	))من	قراأ	�سورة	ي�ض	يف	

�سورة	 قراءة	 ذلك	 اإىل	 ت�سيف	 ولعلك	 	.
)2(
لــه(( مغفوراً	 اأ�سبح	 ليلة	

تبارك	لكي	تنجو	من	عذاب	اهلل	تعاىل	كما	جاء	يف	قوله	�سلى	اهلل	

	رواه	الرتمذي	)2322(	وقال:	ح�سن	غريب. 1

	رواه	اأبو	يعلى	)94:11(	قال	ابن	كثري	يف	تف�سريه	)570:3(:	اإ�سناده	جيد. 2
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	.
)3(
عليه	و�سلم:	))هي	املانعة	هي	املنجية	تنجيه	من	عذاب	القرب((

ولعلك	تقراأ	�سورة	الواقعة	كل	ليلة	لكي	يغنيك	اهلل	تعاىل	من	الفاقة،	

كما	جاء	يف	قوله	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:	))من	قراأ	�سورة	الواقعة	

،	ولعلك	تقراأ	�سورة	ال�سجدة	فقد	
)4(
يف	كل	ليلة	ل	ت�سبه	فاقة	اأبداً((

))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ل	َيَناُم	َحتَّى	َيْقَراأَ	ال	

اإىل	 ت�سيف	 ولعلك	 	.
)5(
ْلُك(( امْلُ ِبَيِدِه	 الَِّذي	 َوَتَباَرَك	 ْجَدَة	 ال�سَّ َتْنِزيُل	

قال	 كما	 لك،	 اهلل	 ليغفر	 اجلمعة	 ليلة	 الدخان	 �سورة	 قــراءة	 ذلك	

�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:	))من	قراأ	�سورة	حم	التي	ُيذكر	فيها	الدخان	

الكهف	يوم	 �سورة	 ،	وكذلك	
)6(
له(( اأ�سبح	مغفوراً	 ليلة	اجلمعة	 يف	

اإىل	اجلمعة	التالية.	قال	�سلى	 اجلمعة	ليجعل	اهلل	تعاىل	لك	نوراً	

اهلل	عليه	و�سلم:	))َمْن	قراأ	�سورة	الكهف	يوم	اجلمعة	اأ�ساء	له	من	

،	وكذلك	خواتيم	�سورة	البقرة	ليكفيك	
)7(
النور	ما	بني	اجلمعتني((

اهلل	تعاىل	ما	يف	ليلتك.	قال	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:	))من	قراأ	هاتني	

ت�سيف	 ولعلك	 	.
)8(
كفتاه(( ليلة	 البقرة	يف	 �سورة	 اآخر	 من	 الآيتني	

اآيات	من	�سورة	 اآية	الكر�سي	واأول	ثالث	 اإىل	ذلك	�سباحًا	وم�ساًء	

	رواه	الرتمذي	)2890(	وقال	ح�سن	غريب. 3

	رواه	الرتمذي	)3297(	وقال	ح�سن	غريب. 4

	رواه	الرتمذي	)2892(	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)412:2(	وقال:	هذا	حديث	�سحيح	 5

على	�رشط	م�سلم	ول	يخرجاه.

	رواه	اأبو	يعلى	)94:11(	قال	ابن	كثري	يف	تف�سريه	)570:3(:	اإ�سناده	جيد. 6

	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)352:2(	و�سححه	على	�رشط	م�سلم. 7

	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه	)880(. 8
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غافر	لكي	ل	ترى	مكروهًا	يف	يومك	اأو	ليلتك.	قال	�سلى	اهلل	عليه	

الكر�سي	 واآية	 امل�سري}	 {اإليه	 اإىل	 املوؤمن	 حم	 َقَراأ	 ))َمْن	 و�سلم:	

مي�سي	 حني	 قراأهما	 ومن	 مي�سي،	 حتى	 بهما	 حفظ	 ي�سبح	 حني	

.	ولعلك	اأي�سًا	تقراأ	اآية	{قل	اللهم	مالك	
)9(
حفظ	بهما	حتى	ي�سبح((

امللك	توؤتي	امللك	من	ت�ساء	وتنزع	امللك	ممن	ت�ساء	وتعز	من	ت�ساء	

وتذل	من	ت�ساء	بيدك	اخلري	اإنك	على	كل	�سيء	قدير}	)اآل	عمران،	

من	 تعطيهما	 ورحيمهما	 والآخــرة	 الدنيا	 رحمن	 وتقول:	 	)26:3

ت�ساء	ومتنعهما	من	ت�ساء	ارحمني	رحمة	تغنيني	بها	عن	رحمة	

من	�سواك،	حتى	يعينك	اهلل	تعاىل	على	ق�ساء	ديونك	كما	جاء	يف	

.
)10(
احلديث

والآيات	 ال�سور	 هذه	 يف	 حا�رش	 بقلٍب	 بال�ستمرار	 فا�ستم�سك	

�سلى	 اهلل	 ر�سول	 �سيدنا	 عن	 ف�سلها	 ورد	 التي	 وغريها	 الكرمية	

تعود	 التي	 تعاىل	 اهلل	 للح�سول	على	كنوز	كتاب	 و�سلم	 عليه	 اهلل	

	رواه	الرتمذي	)2879(. 9

	جاء	يف	احلديث	عن	�سيدنا	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	 10

عليه	و�سلم	ل�سيدنا	معاذ:	))األ	اأُُعلِّمك	دعاًء	تدعو	به	لو	كان	عليك	مثل	جبل	اأحد	دينًا	

لأداه	اهلل	عنك	؟	قل	يا	معاذ:	}...	اللهم	مالك	امللك	توؤتي	امللك	من	ت�ساء	وتنزع	امللك	

اإنك	على	كل	�سيء	قدير}	)اآل	 ممن	ت�ساء	وتعز	من	ت�ساء	وتذل	من	ت�ساء	بيدك	اخلري	

من	 ومتنعهما	 ت�ساء	 من	 تعطيهما	 ورحيمهما	 والآخرة	 الدنيا	 رحمن	 عمران،26:3(	

الطرباين	يف	معجمه	 رواه	 �سواك((.	 من	 رحمة	 بها	عن	 تغنيني	 رحمة	 ارحمني	 ت�ساء	

ال�سغري	)363:1(	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)186:10(:	ورجاله	ثقات.
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علينا	باخلري	يف	الدنيا	والآخرة.	واعلم	اأي�سًا	اأن	هذا	الكتاب	واهلل	

اأول	كتاب	َجَمَع	جميع	الأحاديث	يف	ف�سائل	القراآن	الكرمي	 اأعلم	

املقبولة	منها	)املتواترة	وال�سحيحة	واحل�سنة	وال�سعيفة	خفيفة	

ال�سابقون	رحمهم	اهلل	تعاىل	يف	 العلماء	 قها	
َّ
؛	بينما	فر ال�سعف(	

كتب	عديدة	ُجِمَعْت	هنا	يف	هذا	الكتاب.	وقد	اقت�رش	هذا	الكتاب	

على	ما	ورد	عن	�سيدنا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	ب�سكل	عام	

وال�ساحلني	 العلماء	 اأو	 التابعني	 اأو	 ال�سحابة	 عن	 ورد	 ما	 دون	

رحمهم	اهلل	تعاىل.

الكتاب	 هذا	 من	 ف�سول	 عدة	 الأحاديث	يف	 بع�ض	 تكررت	 وقد	

�سورة	يريدها	ويعرف	جميع	ما	ورد	فيها	 اأي	 القارىء	 ليت�سفح	

دون	الرجوع	اإىل	الف�سول	الأخرى،	فريى	عند	كل	�سورة	جميع	ما	

ورد	فيها	من	الأحاديث	دون	الرجوع	اإىل	الكتاب	باأكمله.

ولأهليكم	 لأنف�سكم	 تقدموا	 اأن	 لكم	 ن�سيحتي	 املوؤمنون	 اأيها	

ولأمواتكم	مزيداً	من	الأعمال	ال�ساحلة	اخلال�سة	لوجه	اهلل	تعاىل	

بورٍد	من	القراآن	الكرمي	عن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	يوميًا	

خري	 من	 لأنف�سكم	 تقدِّموا	 وما	 	...{ ت�ساءون	 كما	 اأ�سبوعيًا	 اأو	

جتدوه	عند	اهلل	هو	خرياً	واأعظم	اأجراً	وا�ستغفروا	اهلل	اإن	اهلل	غفور	

رحيم})املزمل،	20:73(.

واأعلموا	اأخرياً	اأن	قراءة	هذه	ال�سور	والآيات	من	كتاب	اهلل	تعاىل	

ول	 �سيخ	 لإْذِن	 النبوية	ل	حتتاج	 الحاديث	 هذه	 كما	جاءت	يف	

معلٍم	لأنها	جاءت	من	اهلل	تعاىل	اإىل	ر�سوله	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	
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اإلينا	جميعًا	لنعمل	بها	ونغنم	ثوابها	من	غري	و�سيط	ول	�سفيع.

{�رشب	اهلل	مثاًل	عبداً	مملوكًا	ل	يقدر	على	�سيء	ومن	رزقناه	

منا	رزقًا	ح�سنًا	فهو	ينفق	منه	�رشاً	وجهراً،	هل	ي�ستوون،	احلمد	هلل	

بل	اأكرثهم	ل	يعلمون}	)النحل،75:16(.

واحلمد	هلل	رب	العاملني

الأمري غازي بن حممد بن طالل

رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي

يف11 ت�رشين الأول 2007ميالدية امل�افق 1 ذو القعدة 1428 هجرية
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تقدمي وتقريظ الكتاب
للداعية الكبير السيد احلبيب علي زين العابدين اجلفري 

حفظه اهلل تعالى

	

احلمد	هلل	الذي	اأثبت	لقراآنه	الف�سل	العام،	وخ�ض	بع�ض	�سوره	

واآياته	بف�سائل	خم�سو�سة	التكرار	بتكرر	الأيام،	وال�سالة	وال�سالم	

على	من	نبهنا	اإىل	ف�سائل	القراآن	و�سوره	واآياته	يف	اأحاديث	تربو	

املعيد،	 املبدي	 اهلل	 كتاب	 تالوة	 ترغيبًا	يف	 ؛	 وتزيد	 الألف	 على	

وعلى	اآله	و�سحبه	وتابعيهم	اإىل	يوم	يتجلى	فيه	احلق	بتف�سل	{

ولدينا	مزيد}.

ال�سماء	 ات�سال	 و�سند	 اهلل	 كتاب	 الكرمي	 الــقــراآن	 فــاإن	 وبعد	

بالأر�ض،	ل	ياأتيه	الباطل	من	بني	يديه	ول	من	خلفه،	ولقد	كان	

بال�سغب	 ويتوا�سون	 �سماعه	 عن	 اآذانهم	 ي�سمون	 اجلاهلية	 اأهل	

على	جمال�سه،	ثم	يت�سللون	خفية	بليل	لي�سمعوه	من	احلبيب	عليه	

ال�سالة	وال�سالم.

ولقد	ان�رشفت	همة	الأمة	يف	القرون	ال�سابقة	اإىل	حفظ	القراآن	

حروفه	 وخمــارج	 لتالوته	 �سبطًا	 ال�سدور،	 ويف	 ال�سطور	 يف	

القراآن	 يقراأ	 فال	 ومقا�سده،	 لف�سائله	 ومعرفة	 لأحكامه	 وفقهًا	
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اإل	بجامع	الفهم	والإدراك	والوعي	وال�سعي	والتذكر	والتدبر،	فهو	

ْلَباِب«	 اْلأَ اأُوُلو	 َر	 َوِلَيَتَذكَّ اآََياِتِه	 ُروا	 بَّ ِلَيدَّ اإَِلْيَك	ُمَباَرٌك	 ْنَزْلَناُه	
اأَ »ِكَتاٌب	

قلوبهم	 كتابه	مبجامع	 على	 يقبلون	 الرحمن	 وعباد	 �ض:29(،	 	(

معانيه	 ويفقهون	 ويب�رشون	 في�سمعون	 حوا�سهم،	 وكليات	

ُروا	ِباآََياِت	 ِذيَن	اإَِذا	ُذكِّ ومقا�سده،	فهم	الذين	قال	عنهم	ربهم:«	َوالَّ

ا	َوُعْمَياًنا«	)	الفرقان:73(. مًّ وا	َعَلْيَها	�سُ ُّ
	َيِخر ِهْم	َلْ َربِّ

األحوال النبوية الشريفة مع القرآن

	ولقد	كان	اإمامهم	احلبيب	امل�سطفى	ي�ست�سعر	اأوًل	عظمة	تلقي	

اآََن	ِمْن	َلُدْن	َحِكيٍم	َعِليٍم«	
ْ
ى	اْلُقر َك	َلُتَلقَّ نَّ القراآن	عن	الذات	العلية	»َواإِ

)	النمل:6(،	فكان	ي�سهد	عظمة	امللقي	قبل	التلقي.

	ثم	يتلقاه	ثانيًا	بقلبه	ال�رشيف	فيكون	حمال	لنزوله	»	ُقْل	َمْن	

	 ا	َبنْيَ دًِّقا	مِلَ ِ	ُم�سَ
َلُه	َعَلى	َقْلِبَك	ِباإِْذِن	اهللَّ ُه	َنزَّ يَل	َفاإِنَّ رْبِ ا	جِلِ َكاَن	َعُدوًّ

َيَدْيِه	َوُهًدى	َوُب�رْشَى	ِلْلُموؤِْمِننَي	»	)	البقرة:97(،

ِل	 َوَرتِّ َعَلْيِه	 ِزْد	 ْو	
اأَ 	« بالل�سان	 ثالثًا	باحلفظ	والرتتيل	 ليتعهده	 	

ِتياًل	»	)	املزمل	4(.
ْ
اآََن	َتر
ْ
اْلُقر

	ويعي�ض	رابعًا	يف	جتليات	ذلك	كله	يف	�سلوكه	و	خلقه	العظيم	

الكرمي	كما	 القراآن	 »)القلم:4(،	ممثاًل	يف	 َعِظيٍم	 ُخُلٍق	 َلَعَلى	 َك	 »َواإِنَّ

ْبِن	 �َسْعِد	 »فَعْن	 واأر�ساها،	 عنها	 اهلل	 ر�سي	 عائ�سة	 ال�سيدة	 روت	

يِني	 ْخرِبِ ِمِننَي	اأَ وؤْ 	امْلُ مَّ
ِه�َساِم	ْبِن	َعاِمٍر	َقاَل:	اأََتْيُت	َعاِئ�َسَة	َفُقْلُت:	َيا	اأُ
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اآَن،	
ْ
ُ	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	؟	َقاَلْت:	َكاَن	ُخُلُقُه	اْلُقر لَّى	اهللَّ ِ	�سَ

ِبُخُلِق	َر�ُسوِل	اهللَّ

َك	َلَعَلى	ُخُلٍق	َعِظيٍم	»	)	م�سند	 «	َواإِنَّ 	َوَجلَّ 	َعزَّ ِ اآَن،	َقْوَل	اهللَّ ْ
	اْلُقر اأََما	َتْقَراأُ

الإمام	اأحمد	116/50	برقم	23460(.

للقراآن	 قراءته	 ويف	 امل�سطفى	 باحلبيب	 اقتدائه	 يف	 فامل�سلم	

الكرمي	يراعي	املراقي	الأربعة:

اأن	ي�رشع	يف	 العزة	عز	وجل	قبل	 1.	ي�ست�سعر	عظمة	املتكلم	رب	

القراءة

2.	وينزل	اآيات	القراآن	و�سوره	يف	�سويداء	القلب	والوجدان.

3.	وعلى	هذا	احلال	فاإنه	يتعهده	بالرتتيل	والقراءة.

4.		كي	يتمكن	بعد	ذلك	من	ترجمة	كل	تلك	الدرجات	و	املعاين	اإىل	

اأخالق	و�سلوكيات	�سامية،	فيجتمع	له	�سهود	التعظيم	للمتكلم	

وبروز	 للتالوة	 القلبية	مع	مداومة	 جل	جالله	وتذوق	احلالوة	

على	 مي�سي	 قراآنا	 بذلك	 ليكون	 الأخالق	 مكارم	 يف	 ذلك	 ثمرة	

الأر�ض.

من حكم وأسرار تكرار بعض اآليات والسور وردا

قراءة	 وترتيب	 وال�سور	 الآيــات	 ف�سائل	 من	 ورد	 ما	 ذلك	 ومن	

اأن	لذلك	 اأ�سبوعيا،	ول	�سك	 اأو	 يكرره	املوؤمن	يوميا	 بع�سها	ورداً	

اأن	 اأولها:	 متتابعة:	 ثالثة	 منها	 القلب	 على	 ورد	 واأ�ــرشاراً،	
ً
حكما	

ورداً،	 جعلها	 على	 احلث	 ورد	 التي	 وال�سور	 الآيــات	 تالوة	 تكرار	
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يكون	للروح	غذاء	يحيا	به	القلب	يف	عال	الأ�سباب	كما	هو	حال	

تكرار	الطعام	مع	الأج�ساد.	

الرتغيب	 جــاء	 التي	 وال�سور	 الآيــات	 تكرار	 اأن	 هو	 وثانيها:	

وحفظا	 حرزاً	 له	 وي�سكل	 الإن�سان	 يقي	 حت�سينا	 ورداً	 باتخاذها	

مما	يحيط	به	من	�رشور	و	اآثام	معنوية	وح�سية،	جند	نظريها	يف	

عال	الأج�سام	يف	التغذية	التي	تقوي	املناعة	واملقاومة	يف	ج�سم	

الإن�سان.

على	 يعني	 ما	 والآيات	 ال�سور	 ف�سائل	 مراعاة	 اأن	يف	 وثالثها:	

اأخالقها	 وارتقاء	 تروي�سها	 معارج	 يف	 تزكية	 بالنف�ض	 الرتقاء	

تنف�سل	 فال	 امل�سطفي،	 باحلبيب	 اقتداء	 ومعامالتها،	 و�سلوكها	

يتلى	 مهجوراً	 القراآن	 يتخذ	 ول	 وال�سلوك،	 التطبيق	 عن	 التالوة	

بالل�سان	فح�سب،	ونظري	ذلك	يف	عال	الأج�ساد	تروي�سها	بتكرار	

التمرين	لرفع	لياقتها	وتقدم	�سحتها.

وجزى	اهلل	تعاىل	خريا	موؤ�س�سة	اآل	البيت	امللكية	للفكر	الإ�سالمي،	

حيث	اأوىل	رئي�ض	جمل�ض	اأمنائها	�سمو	الأمري	غازي	بن	حممد	بن	

طالل	حفظه	اهلل	عناية	فائقة	واهتمامًا	كبرياً	بهذا	الأمر،	وكلَّف	

َمْن	يقوم	بتق�سي	هذا	املو�سوع	وجمعه	من	مطوياته	ومطولته،	

ح�سن	 ال�سيد	 ف�سيلة	 وهو	 للقارئ	 املي�رش	 املنهج	 على	 وو�سعها	

البيت	امللكية	 اآل	 اأ�ستاذ	علوم	احلديث	مبوؤ�س�سة	 ال�سقاف	 بن	علي	

وفهم	 وا�سح	 مبنهج	 الكتاب	 هذا	 لنا	 اأخرج	 اإذ	 الإ�سالمي،	 للفكر	

راقي	ملعاين	ودللت	ف�سائل	القراآن	الكرمي	جملة	وتف�سياًل،	جمع	
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فيه	ما	ورد	يف	ف�سل	القراآن	الكرمي	واآياته	على	�سبيل	العموم،	ثم	

اأفرد	لكل	�سورة	اأو	بع�ض	ال�سور	ف�ساًل	لف�سائل	تلك	ال�سورة،	مميزا	

الإ�سناد	 يف	 وال�سعيف	 واحل�سن	 ال�سحيح	 بني	 ما	 منها	 كل	 يف	

اآداب	 يف	 وافية	 مبقدمة	 لذلك	 مهد	 وقد	 والثواب،	 الف�سل	 يف	 ل	

تالوة	القراآن	الكرمي	مما	ذكره	الإمام	الغزايل	يف	اإحيائه،	و�رشح	

الكتب	 ا�ستق�سى	 كما	 احلديث،	 على	 احلكم	 ومنهج	 م�سطلحات	

التي	تناولت	ف�سائل	القراآن	الكرمي،	وختم	كتابه	املبارك	باإثبات	

املراجع	وامل�سادر	التي	ا�ستند	عليها.

الكتاب	 هــذا	 بتحرير	 قــام	 مــن	 اأ�سكر	 اأن	 يفوتني	 ل	 وكــذلــك	

باحثي	 وكبري	 ال�سابق	 اململكة	 مفتي	 �سماحة	 وهما	 ومراجعته	

عواد	 ب�سار	 الدكتور	 والأ�ستاذ	 احلجاوي،	 �سعيد	 ال�سيخ	 املوؤ�س�سة	

والباحث	 العراق	 يف	 �سابقًا	 الإ�سالمية	 اجلامعة	 رئي�ض	 معروف	

باملوؤ�س�سة.	

اأن	يتقبله	بقبول	ح�سن،	واأن	يعم	نفعه،	واأن	 اأ�ساأل	 واهلل	تعاىل	

وطباعة	 وتدقيقًا	 بحثًا	 الكبري	 اجلهد	 هذا	 على	 قام	 فيمن	 يبارك	

ومراجعة.	واآخر	دعوانا	اأن	احلمد	هلل	رب	العاملني.

وكتبه	الأقل

علي	زين	العابدين	بن	عبد	الرحمن	اجلفري

اأبو	ظبي	– الإمارات	العربية	املتحدة
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املقدمــة

))احلمد	هلل	الذي	امنت	على	عباده	بنبيه	املر�سل،	وكتابه	امُلْنَزل،	

الذي	ل	ياأتيه	الباطل	من	بني	يديه	ول	من	خلفه	تنزيل	من	حكيم	

حميد،	حتى	ات�سع	على	اأهل	الأفكار	طريق	العتبار،	مبا	فيه	من	

وال�رشاط	 القومي،	 املنهج	 �سلوك	 به	 ح	 �سَ واتَّ والأخبار،	 الق�س�ض	

ق	بني	احلالل	واحلرام،	
َّ
ل	فيه	من	الأحكام،	وفر امل�ستقيم،	مبا	َف�سَّ

�سفاء	ملا	يف	 وفيه	 الغرور،	 النجاة	من	 وبه	 والنور،	 ال�سياء	 فهو	

ال�سدور،	ومن	خالفه	من	اجلبابرة	ق�سمه	اهلل،	ومن	ابتغى	العلم	

اأ�سله	اهلل،	هو	حبل	اهلل	املتني،	ونوره	املبني،	والعروة	 يف	غريه	

الوثقى،	واملعت�سم	الأوفى،	وهو	املحيط	بالقليل	والكثري،	وال�سغري	

والكبري،	ل	تنق�سي	عجائبه،	ول	تتناهى	غرائبه،	ل	يحيط	بفوائده	

	عند	اأهل	التالوة	كرثة	الرتديد،	
)11(
عند	اأهل	العلم	حتديد،	ول	َيْخُلُقه

اأن	 يلبثوا	 �سمعه	اجلن	ل	 ا	 ومَلَّ الأولني	والآخرين،	 اأر�سد	 الذي	 هو	

قراآنًا	عجبًا	يهدي	 �سمعنا	 اإىل	قومهم	منذرين،	فقالوا	{اإنا	 ولَّوا	

	اأي	ل	يبليه،	كما	يقال:	َثْوٌب	َخِلٌق:	اأي	باٍل	مهلهل. 11
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َمْن	 فكل	 	،2 اجلن:	 اأحداً}	 بربنا	 ن�رشك	 ولن	 به	 فاآمنا	 �ْسد	
ُّ
الر اإىل	

دِّق،	ومن	مت�سك	به	فقد	ُهِدَي،	 ق،	ومن	قال	به	فقد	�سُ اآمن	به	فقد	ُوفِّ

ومن	عمل	به	فقد	فاز،	وقال	تعاىل	{اإنا	نحن	نزلنا	الذكر	واإنا	له	

حلافظون}	احلجر:	9،	ومن	اأ�سباب	حفظه	يف	القلوب	وامل�ساحف	

باآدابه	 القيام	 مع	 درا�سته،	 على	 واملواظبة	 تالوته،	 ا�ستدامة	

و�رشوطه،	واملحافظة	على	ما	فيه	من	الأعمال	الباطنة،	والآداب	

.
)12(
الظاهرة((

التي	وردت	يف	بيان	 الأحاديث	 اأفردناه	يف	بيان	 وهذا	كتاب	

يف	 مقت�رشين	 خا�سة	 ــات	 والآي وال�سور	 عامة	 القراآن	 ف�سائل	

ذلك	على	الأحاديث	ال�سحيحة	واحل�سنة	وال�سعيفة	التي	ل	ي�ستد	

اآداب	قراءة	القراآن	اخت�رشناها	مما	 �سعفها،	مع	ذكر	مقدمة	يف	

ذكره	الإمام	الغزايل	رحمه	اهلل	تعاىل	يف	الإحياء	يف	كتاب	اآداب	

تالوة	القراآن	وباهلل	تعاىل	التوفيق.

علوم	 ))اإحياء	 كتابه	 تعاىل	يف	 اهلل	 الغزايل	رحمه	 الإمام	 قال	

الدين((	)280/1(:

الباب	الثالث	يف	اأعمال	الباطن	يف	التالوة	وهي	ع�رشة:

ِل	الكالم،	ثم	التعظيم،	ثم	ح�سور	القلب،	ثم	التدبر،	ثم	 َفْهُم	اأ�سْ

	هذه	املقدمة	منقولة	من	مقدمة	الإمام	الغزايل	رحمه	اهلل	تعاىل	لكتاب	اآداب	تالوة	 12

القراآن	الكرمي	يف	))اإحياء	علوم	الدين((	)272/1(	طبعة	دار	املعرفة	بريوت/لبنان.
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التفهم،	ثم	التخلي	عن	موانع	الَفْهم،	ثم	التخ�سي�ض،	ثم	التاأثر،	ثم	

الرتقي،	ثم	التربي.

)	فالأول	(:	َفْهُم	َعَظَمة	الكالم	وعلوه	وف�سل	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	

ولطفه	بخلقه	يف	نزوله	عن	عر�ض	جالله	اإىل	درجة	اأفهام	خلقه،	

اأفهام	 اإىل	 كالمه	 معاين	 اإي�سال	 يف	 بخلقه	 لطف	 كيف	 فلينظر	

خلقه.

)	الثاين	(:	التعظيم	للمتكلم	؛	فالقارئ	عند	البداية	بتالوة	القراآن	

َ	يف	قلبه	عظمة	املتكلِّم	ويعلم	اأن	ما	يقروؤه	لي�ض	 ينبغي	اأن	ُيْح�رشِ

اخلطر،	 غاية	 وجل	 عز	 اهلل	 تالوة	كالم	 واأن	يف	 الب�رش،	 كالم	 من	

فاإنه	تعاىل	قال	{ل	مي�سه	اإل	املطهرون}	الواقعة:	79	وكما	اأن	

ظاهر	ِجْلِد	امل�سحف	وورقه	حمرو�ض	عن	ظاهر	ب�رشة	الالم�ض	اإل	

اإذا	كان	متطهراً	فباطن	معناه	اأي�سًا	بحكم	ِعزِِّه	وجالله	حمجوب	

عن	باطن	القلب	اإل	اإذا	كان	متطهراً	عن	كل	رج�ض	وم�ستنرياً	بنور	

التعظيم	والتوقري.

)	الثالث	(:	ح�سور	القلب	وترك	حديث	النف�ض،	قيل	يف	تف�سري	{

	واجتهاد،	واأخذه	 يا	يحيى	خذ	الكتاب	بقوة{	مرمي:	12	اأي	بجدٍّ

اإليه	عن	 الهمة	 قراءته	من�رشف	 عند	 له	 داً	
ِّ
يكون	متجر اأن	 باجِلدِّ	

غريه.

ر	يف	 ر،	وهو	وراء	ح�سور	القلب	فاإنه	قد	ل	يتفكَّ َدبُّ )	الرابع	(:	التَّ

ل	 وهو	 نف�سه	 من	 القراآن	 �سماع	 على	 يقت�رش	 ولكنه	 القراآن	 غري	

،	لأن	الرتتيل	فيه	 يتدّبره،	واملق�سود	من	القراءة	التدبر،	ولذلك	�ُسنَّ
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الرتتيل	يف	الظاهر	ليتمكن	من	التدبر	بالباطن	قال	علي	ر�سي	اهلل	

عنه:	))ل	خري	يف	عبادة	ل	فقه	فيها	ول	يف	قراءة	ل	تدبر	فيها((.

)	اخلام�ض	(:	التفهم،	وهو	اأن	ي�ستو�سح	من	كل	اآية	ما	يليق	بها،	

اإِذ	القراآن	ي�ستمل	على	ِذْكِر	�سفات	اهلل	عز	وجل	وِذْكِر	اأفعاله	وِذْكِر	

وكيف	 لهم	 املكذبني	 اأحوال	 وِذْكر	 ال�سالم	 عليهم	 الأنبياء	 اأحوال	

اأُْهِلكوا،	وِذْكِر	اأوامره	وزواجره	وِذْكِر	اجلنة	والنار	اأما	�سفات	اهلل	

عز	وجل	فكقوله	تعاىل	{لي�ض	كمثله	�سيء	وهو	ال�سميع	الب�سري}	

املوؤمن	 ال�سالم	 القدو�ض	 {امللك	 تعاىل	 وكقوله	 	،11 ال�سورى:	

املهيمن	العزيز	اجلبار	املتكرب}احل�رش:	23،	فليتاأمل	معاين	هذه	

الأ�سماء	وال�سفات	لينك�سف	له	اأ�رشارها،	فتحتها	معاٍن	مدفونة	ل	

	ر�سي	اهلل	عنه	بقوله:	))ما	
ٌّ
ِقني،	واإليه	اأ�سار	علي تنك�سف	اإل	للموفَّ

	اإىل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	�سيئًا	كتمه	عن	النا�ض	اإل	 �رِشَّ
اأُ

فليكن	حري�سًا	 	
)13(
كتابه(( َفْهَمًا	يف	 عبداً	 عز	وجل	 اهلل	 يوؤتي	 اأن	

على	طلب	ذلك	الفهم.

ُمِنُعوا	 النا�ض	 اأكرث	 الفهم،	فاإن	 (:	التخلي	عن	موانع	 ال�ساد�ض	 	(

على	 ال�سيطاُن	 اأَ�ْسَدَلَها	 وُحُجٍب	 لأ�سباب	 القراآن	 معاين	 فهم	 عن	

قلوبهم	فعميت	عليهم	عجائب	اأ�رشار	القراآن.

وُحُجُب	الَفْهم	اأربعة:

َفًا	اإىل	حتقيق	احلروف	باإخراجها	 )	اأولها	(:	اأن	يكون	الَهّم	ُمْن�رَشِ

الأ�سري،	 فكاك	 وال�سري/باب	 اجلهاد	 كتاب	 يف	 	)3047( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 13

بنحو	هذه	الألفاظ.
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اء	لي�رشفهم	
َّ
َل	بالُقر من	خمارجها	؛	وهذا	يتوىل	ِحْفُظُه	�سيطاٌن	وكِّ

عن	فهم	معاين	كالم	اهلل	عز	وجل،	فال	يزال	يحملهم	على	ترديد	

اإليهم	اأنه	ل	يخرج	من	خمرجه	!	فهذا	يكون	تاأمله	 احلرف	ُيَخيُِّل	

مق�سوراً	على	خمارج	احلروف	فاأنى	تنك�سف	له	املعاين	!	واأعظم	

�سحكة	لل�سيطان	من	كان	مطيعًا	ملثل	هذا	التلبي�ض.

اأن	يكون	مقلداً	ملذهٍب	�سمعه	بالتقليد	وجمد	عليه	 	:) )	ثانيها	

غري	 من	 للم�سموع	 التباع	 مبجرد	 له	 التع�سب	 نف�سه	 يف	 وثبت	

عن	 معتقده	 قيده	 �سخ�ض	 فهذا	 وم�ساهدة،	 بب�سرية	 اإليه	 و�سول	

اأن	يجاوزه	فال	ميكنه	اأن	يخطر	بباله	غري	معتقده	!	ف�سار	نظره	

ٌق	على	ُبْعٍد	وبدا	له	معنى	من	
ْ
موقوفًا	على	م�سموعه،	فاإن	ملع	َبر

حملًة	 التقليد	 �سيطان	 عليه	 حمل	 م�سموعه	 تباين	 التي	 املعاين	

؟!	فريى	 اآبائك	 ببالك	وهو	خالف	معتقد	 وقال:	كيف	يخطر	هذا	

اأن	ذلك	غرور	من	ال�سيطان	فيتباعد	منه	ويحرتز	عن	مثله	!!	وملثل	

العقائد	 بالعلم	 واأرادوا	 ِحَجاٌب((	 الِعْلَم	 	 ))اإنَّ ال�سوفية:	 قالت	 هذا	

كلمات	 مبجرد	 اأو	 التقليد	 مبجرد	 النا�ض	 اأكرث	 عليها	 ا�ستمر	 التي	

العلم	 فاأما	 اإليهم،	 واألقوها	 للمذاهب	 املتع�سبون	 حررها	 جدلية	

احلقيقي	الذي	هو	الك�سف	وامل�ساهدة	بنور	الب�سرية	فكيف	يكون	

حجابًا	وهو	منتهى	املطلب	؟!

	اأو	مبتلى	 َفًا	ِبِكرْبٍ اً	على	َذْنٍب	اأو	ُمتَّ�سِ َّ )	ثالثها	(:	اأن	يكون	ُم�رشِ

القلب	 ظلمة	 �سبب	 ذلك	 فاإن	 مطاع،	 الدنيا	 يف	 بهوى	 اجلملة	 يف	

َدِئِه	وهو	كاخَلَبث	على	املراآة	فيمنع	جلية	احلق	من	اأن	يتجلى	 َو�سَ
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فيه،	وهو	اأعظم	حجاب	للقلب،	وبه	ُحِجَب	الأكرثون	وكلما	كانت	

احتجابًا،	 اأ�سد	 الكالم	 معاين	 كانت	 كلما	 تراكما	 اأ�سد	 ال�سهوات	

	عن	القلب	اأثقال	الدنيا	قرب	جتلي	املعنى	فيه. وكلما	َخفَّ

)	رابعها	(:	اأن	يكون	قد	قراأ	تف�سرياً	ظاهراً	واعتقد	اأنه	ل	معنى	

وجماهد	 عبا�ض	 ابــن	 عن	 النقل	 تناوله	 ما	 اإل	 الــقــراآن	 لكلمات	

القراآَن	 	 َ َف�رشَّ َمْن	 واأن	 وغريهما،	واأن	ما	وراء	ذلك	تف�سري	بالراأي،	

براأيه	فقد	تبواأ	مقعده	من	النار	!	فهذا	اأي�سًا	من	احُلُجِب	العظيمة	

اأن	يوؤتي	اهلل	عبداً	فهمًا	يف	 ))اإل	 ومنه	قول	علي	ر�سي	اهلل	عنه:	

.
)14(
القراآن((

)	ال�سابع	(:	التخ�سي�ض،	وهو	اأن	ُيَقدَِّر	اأنه	املق�سود	بكل	خطاب	

اأنه	املنهي	واملاأمور،	واإن	 َر	 اأو	نهيًا	َقدَّ اأمراً	 يف	القراآن	فاإن	�سمع	

�سمع	وعداً	اأو	وعيداً	فكمثل	ذلك.

بح�سب	 باآثار	خمتلفة	 قلبه	 يتاأثر	 اأن	 وهو	 التاأثر،	 	:) الثامن	 	(

	َوَوْجٍد	يت�سف	به	 	َفْهٍم	حالٍّ اختالف	الآيات	فيكون	له	ِبَح�َسب	ُكلِّ

قلبه	من	احلزن	واخلوف	والرجاء	وغريه.

فتاأثر	العبد	بالتالوة	اأن	ي�سري	ب�سفة	الآية	املتلوة	فعند	الوعيد	

وتقييد	املغفرة	بال�رشوط	يت�ساءل	من	خيفته	كاأنه	يكاد	ميوت،	

وعند	التو�سع	ووعد	املغفرة	ي�ستب�رش	كاأنه	يطري	من	الفرح،	وعند	

وا�ست�سعاراً	 خ�سوعًا	جلالله	 يتطاأطاأ	 واأ�سمائه	 و�سفاته	 اهلل	 ِذْكِر	

	�سحيح.	رواه	البخاري	)3047(	يف	كتاب	اجلهاد	وال�سري/باب	يف	فكاك	الأ�سري	 14

مبعناه.
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لعظمته،	وعند	ِذْكِر	الكفار	ما	ي�ستحيل	على	اهلل	عز	وجل	كذكرهم	

	�سوَتُه	وُيْك�رَش	يف	باطنه	حياًء	 هلل	عز	وجل	ولداً	و�ساحبة	َيُغ�ضُّ

من	ُقْبِح	مقالتهم،	وعند	و�سف	اجلنة	ينبعث	بباطنه	�سوقًا	اإليها،	

ر�سول	 قال	 ا	 ومَلَّ منها،	 خوفًا	 فرائ�سه	 ترتعد	 النار	 و�سف	 وعند	

((	قال	فافتتحت	
َّ
اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	لبن	م�سعود	))اقراأ	علي

ب�سهيد	 اأمة	 كل	 من	 جئنا	 اإذا	 {فكيف	 بلغت	 فلما	 الن�ساء	 �سورة	

راأيت	عينيه	تذرفان	 الن�ساء:	41	 وجئنا	بك	على	هوؤلء	�سهيداً}	

	وهذا	لأن	م�ساهدة	تلك	احلالة	
)15(
بالدمع	فقال	يل:	))ح�سبك	الآن((

ا�ستغرقت	قلبه	بالكلية.

فمثل	هذه	الأحوال	يخرجه	عن	اأن	يكون	حاكيًا	يف	كالمه،	فاإذا	

ْيُت	ربي	عذاب	يوم	عظيم}	الأنعام:	15	 قال	{اإين	اأخاف	اإن	َع�سَ

ول	يكن	خائفًا	كان	حاكيًا.	

اإبراهيم:	12	فليكن	 اآذيتمونا}	 واإذا	قال	{ولن�سربن	على	ما	

ل	 فاإن	 التالوة،	 يجد	حالوة	 عليه	حتى	 العزمية	 اأو	 ال�سرب	 حاله	

يكن	بهذه	ال�سفات	ول	يرتدد	قلبه	بني	هذه	احلالت	كان	حظه	

نف�سه	يف	قوله	 اللعن	على	 الل�سان	مع	�رشيح	 التالوة	حركة	 من	

تعاىل	{األ	لعنة	اهلل	على	الظاملني}	هود:	18.

وكان	داخاًل	يف	معنى	قوله	عز	وجل	{ومنهم	اأميون	ل	يعلمون	

الكتاب	اإل	اأماين}	البقرة:	78	يعني	التالوة	املجردة،	وقوله	عز	

املقرىء	 قول	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)5050( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 15

للقارىء	ح�سبك.
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اآية	يف	ال�سموات	والأر�ض	ميرون	عليها	وهم	 وجل	{وكاأين	من	

لتلك	 املبني	 هو	 الــقــراآن	 لأن	 	105 يو�سف:	 معر�سون}	 عنها	

الآيات	يف	ال�سموات	والأر�ض،	ومهما	جتاوزها	ول	يتاأثر	بها	كان	

فًا	باأخالق	القراآن	 ُمْعِر�سًا	عنها،	ولذلك	قيل:	اإن	من	ل	يكن	ُمتَّ�سِ

فاإذا	قراأ	القراآن	ناداه	اهلل	تعاىل:	َماَلَك	ولكالمي	واأنت	ُمْعِر�ض	عني	

. دع	عنك	كالمي	اإن	ل	تتب	اإيَلَّ

وراء	 {فنبذوه	 وجل	 عز	 بقوله	 اأريد	 به	 العمل	 عن	 وامُلْعِر�ُض	

اآل	عمران:	 ظهورهم	وا�سرتوا	به	ثمنًا	قلياًل	فبئ�ض	ما	ي�سرتون}	

))اقرءوا	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 اهلل	�سلى	 ر�سول	 قال	 ولذلك	 	187

اختلفتم	 فاإذا	 جلودكم	 له	 ولنت	 قلوبكم	 عليه	 اْئَتَلَفْت	 ما	 القراآن	

	،
)16(
عنه(( فقوموا	 اختلفتم	 ))فاإذا	 بع�سها	 تقرءونه((	ويف	 فل�ستم	

قال	اهلل	تعاىل	{الذين	اإذا	ذكر	اهلل	وجلت	قلوبهم	واإذا	ُتِلَيْت	عليهم	

اآياته	زادتهم	اإميانًا	وعلى	ربهم	يتوكلون}الأنفال:	2.

والعقل	 الل�سان	 فيه	 ي�سرتك	 اأن	 هو	 تالوته	 القراآن	حق	 وتالوة	

العقل	 	 وَحظُّ بالرتتيل،	 احلروف	 ت�سحيح	 اللِّ�سان	 	 َفَحظُّ والقلب،	

	القلب	التعاظ	والتاأثر	بالنزجار	والئتمار،	 تف�سري	املعاين،	وَحظُّ

ِعُظ. ِجُم،	والقلب	َيتَّ ُل،	والعقل	ُيرَتْ فالل�سان	ُيَرتِّ

الكالم	 ي�سمع	 اأن	 اإىل	 ى	 قَّ َيرَتَ اأن	 به	 واأعني	 ي،	 قِّ َ الرتَّ 	:) التا�سع	 	(

	�سحيح.	رواه	البخاري	)5060و5061و7365(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	 16

اقراأوا	القراآن	ما	ائتلفت	عليه	قلوبكم،	وم�سلم	)2667(	يف	كتاب	العلم/باب	النهي	عن	

اتباع	مت�سابه	القراآن،	من	حديث	جندب	بن	عبداهلل	البجلي.
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من	اهلل	عز	وجل	ل	من	نف�سه،	فدرجات	القراءة	ثالث،	اأدناها:	اأن	

ُيَقدَِّر	العبُد	كاأنه	يقروؤه	على	اهلل	عز	وجل	واقفًا	بني	يديه	وهو	ناظر	

اإليه	وم�ستمع	منه،	فيكون	حاله	عند	هذا	التقدير	ال�سوؤال	والتملُّق	

والت�رشع	والبتهال،	الثانية:	اأن	ي�سهد	بقلبه	كاأن	اهلل	عز	وجل	يراه	

احلياء	 فمقامه	 واإح�سانه	 باإنعامه	 ويناجيه	 باألطافه	 ويخاطبه	

املتكلم	 الكالم	 يرى	يف	 اأن	 الثالثة:	 والفهم،	 والإ�سغاء	 والتعظيم	

ويف	الكلمات	ال�سفات	فال	ينظر	اإىل	نف�سه	ول	اإىل	قراءته	ول	اإىل	

تعلق	الإنعام	به	من	حيث	اإنه	منعم	عليه	بل	يكون	مق�سور	الهم	

على	املتكلم	موقوف	الفكر	عليه	كاأنه	م�ستغرق	مب�ساهدة	املتكلم	

عن	غريه،	وهذه	درجة	املقربني،	وما	قبله	درجة	اأ�سحاب	اليمني،	

وما	خرج	عن	هذا	فهو	درجات	الغافلني،	وعن	الدرجة	العليا	اأخرب	

جعفر	بن	حممد	ال�سادق	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))واهلل	لقد	جتلى	اهلل	

عز	وجل	خللقه	يف	كالمه	ولكنهم	ل	يب�رشون((،	وقال	اأي�سًا:	وقد	

فلما	 عليه	 مغ�سيًا	 	
َّ
َخر حتى	 ال�سالة	 حالة	حلقته	يف	 عن	 �ساألوه	

د	الآية	على	قلبي	 َردِّ
اأُ �رُشَِّي	عنه	قيل	له	يف	ذلك	فقال:	))ما	زلت	

حتى	�سمعتها	من	املتكلم	بها	فلم	يثبت	ج�سمي	ملعاينة	قدرته((	

ففي	مثل	هذه	الدرجة	تعظم	احلالوة	ولذة	املناجاة.

ِتِه	 وقوَّ َحــْوِلــِه	 ِمــْن	 يترباأ	 اأن	 به	 واأعني	 ِّي،	 َ
ــرب الــتَّ 	:) العا�رش	 	(

واللتفات	اإىل	نف�سه	بني	الر�سا	والتزكية،	فاإذا	تال	باآيات	الوعد	

املوقنني	 ي�سهد	 بل	 ذلك	 عند	 نف�سه	 ي�سهد	 فال	 لل�ساحلني	 واملدح	

ُيْلحقه	اهلل	عز	وجل	بهم،	واإذا	 اأن	 اإىل	 َوَيَت�َسوَّف	 وال�سديقني	فيها	
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ين	�سهد	على	نف�سه	هناك	 اآيات	املقت	وذم	الع�ساة	واملق�رشِّ تال	

وقدر	اأنه	املخاطب	خوفًا	واإ�سفاقًا،	ولذلك	كان	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	

اأ�ستغفرك	لظلمي	وكفري((	فقيل	له	هذا	 اإين	 عنهما	يقول:	))اللهم	

الإن�سان	لظلوم	 ؟!	فتال	قوله	عز	وجل	{اإن	 الكفر	 الظلم	فما	بال	

كفار}	اإبراهيم:	34.	

كلمة لإلمام احلافظ السيوطي في فضائل السور
قال	الإمام	احلافظ	ال�سيوطي	يف	))تدريب	الراوي((	)290/2(:	

�سحيح	 بع�سها	 اأحاديث	 قة	
َّ
ُمَفر ال�سور	 ف�سائل	 يف	 ]ورد	

خ�سية	 ولول	 مبو�سوع	 لي�ض	 �سعيف	 وبع�سها	 ح�سن	 وبع�سها	

اأنه	ل	ي�سح	يف	ف�سائل	 يتوهم	 لئال	 ؛	 الإطالة	لأوردت	ذلك	هنا	

يف	 ورد	 ما	 اأ�سح	 الدارقطني	 قول	 مع	 خ�سو�سًا	 ؛	 �سيء	 ال�سور	

ال�سنن	 كتب	 طالع	 ومن	 اأحــد،	 اهلل	 هو	 قل	 ف�سل	 القراآن	 ف�سائل	

احلافظ	عماد	 وتف�سري	 �سيئًا	كثرياً،	 ذلك	 والزوائد	عليها	وجد	من	

الدين	بن	كثري	اأجل	ما	يعتمد	عليه	يف	ذلك،	فاإنه	اأورد	غالب	ما	

جاء	يف	ذلك	مما	لي�ض	مبو�سوع	واإن	فاته	اأ�سياء،	وقد	جمعت	يف	

ذلك	كتابًا	لطيفًا	�سميته:	))خمائل	الزهر	يف	ف�سائل	ال�سور((	واعلم	

اأن	ال�سور	التي	�سحت	الأحاديث	يف	ف�سائلها:	الفاحتة	والزهراوان	

وامللك	 والدخان	 وي�ض	 والكهف	 الطوال	جمماًل	 وال�سبع	 والأنعام	

والزلزلة	والن�رش	والكافرون	والإخال�ض	واملعوذتان	وما	عداها	
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.]
)17(
ل	ي�سح	فيه	�سيء

اأقول:	واإنني	�ساأ�سع	اإن	�ساء	اهلل	تعاىل	يف	هذا	الكتاب	احلديث	

بحيث	 �سعفه	 ي�ستدَّ	 ل	 الذي	 ال�سعيف	 وكذلك	 واحل�سن	 ال�سحيح	

ي�سح	العمل	به	يف	ف�سائل	الأعمال	كما	هو	م�سهور	ومعروف	عند	

ن	حديثًا	وهو	�سعيف	بالنظر	اإىل	اإ�سناده	ولكنه	 العلماء،	وقد	اأح�سِّ

الأحكام	 لأبواب	 باحل�سن	خالفًا	 عليه	 الف�سائل	يحكم	 اأبواب	 يف	

وخا�سة	العقائد،	واهلل	تعاىل	املوفق.

شرح مصطلحات احلكم على احلديث
وبيان طريقتنا في احلكم على األحاديث باختصار

النبوية	 الأحــاديــث	 على	 الأحــكــام	 م�سطلحات	 معاين	 بيان	

الكرمية:

يف	 ثقات	 رجاله	 يكون	 الذي	 احلديث	 هو	 ال�سحيح:	 احلديث	 	.1

املرتبة	العليا	من	التوثيق	ول	يعار�سة	�سيء	يف	القراآن	اأو	يف	

بع�ض	الأحاديث	ال�سحيحة	ولي�ض	ممتنعًا	عقاًل.	

2.	احلديث	احل�سن:	هو	احلديث	الذي	يكون	كال�سحيح	اإل	اأن	فيه	

راٍو	اأو	اأكرث	�سدوق	ول	ي�سل	اإىل	مرتبة	الثقة	بل	هو	اأدنى	منزلة	

من	الثقة	ولكنه	لي�ض	�سعيفًا.

التي	 ال�سور	 هذه	 غري	 �سح	يف	 اأنه	 عقدناها	 التي	 الف�سول	 من	خالل	 	 تبنيَّ 	وقد	 17

ذكرها	ال�سيوطي	رحمه	اهلل	تعاىل.
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3.	اإذا	قلنا:	ح�سن	يف	الف�سائل:	اأي	اأنه	مقبول	يف	ف�سائل	الأعمال	

ويعترب	من	باب	احلديث	احل�سن	اأما	يف	الأحكام	والعقائد	خا�سة	

فيمكن	نقده	وتعليله	وعدم	قبوله.

4.	واإذا	قلنا:	ح�سن	بال�سواهد:	اأي	اأنه	�سعيف	الإ�سناد	لكن	هناك	

درجة	 اإىل	 فريتقي	 ملعناه	 ت�سهد	 ح�سنة	 اأو	 �سحيحة	 اأحاديث	

احلديث	احل�سن.	

اأي	 احل�سن:	 قريب	من	 اأو	�سعيف	 احل�سن	 قريب	من	 قلنا:	 واإذا	 	.5

يقرتب	من	 اأنه	 ولكن	�سعفه	خفيف	بحيث	 اأنه	حديث	�سعيف	

احلديث	احل�سن.

6.	احلديث	ال�سعيف:	هو	الذي	يف	�سنده	راٍو	�سعيف	اأو	راو	جمهول	

اأو	يف	�سنده	انقطاع،	واإذا	كان	ال�سعف	لي�ض	�سديداً	فاإنه	ُيعمل	

به	يف	ف�سائل	الأعمال	عند	العلماء.

7.	ال�سحيح	ال�ساذ:	هو	احلديث	الذي	يكون	اإ�سناده	�سحيحًا	لكنه	

يعار�ض	اأ�ساًل	�رشعيًا	اأقوى	منه	اأو	يعار�ض	معناه	اأمراً	مقرراً	يف	

القراآن	اأو	يف	حديث	�سحيح	اأقوى	اإ�سناداً	منه	وهذا	يقرره	العال	

الباحث	املمار�ض	لعلوم	احلديث	والت�سحيح	والت�سعيف.

8.	موقوف	�سحيح	الإ�سناد:	هو	ما	�سح	اإ�سناده	اإىل	ال�سحابي	ول	

يثبت	اأنه	من	قول	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	بل	يرّجح	اأنه	

قول	لل�سحابي	الذي	رواه	اأو	قاله.
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طريقة التصحيح والتضعيف التي نعتمدها

عند	تقرير	ت�سحيح	حديث	اأو	ت�سعيفه	اأو	احلكم	عليه	باحل�سن	

والتعديل	 اجلرح	 احلديث	من	كتب	 ذلك	 رواة	 بدرا�سة	 نقوم	 فاإننا	

�سند	 يف	 والنظر	 ال�سابقني	 والعلماء	 املحدثني	 كبار	 األفها	 التي	

احلديث،	فاإذا	وجدنا	فيهم	راويًا	�سعيفًا	اأو	انقطاعًا	يف	ال�سند	بني	

ال�سند	 على	 نحكم	 فاإننا	 الآخر	 يلق	 ل	 اأحدهما	 اأن	 بحيث	 راويني	

باأنه	�سعيف.

انقطاعًا	 الثقات	ول	يكن	فيه	 ال�سند	من	 واإذا	كان	جميع	رواة	

حكمنا	عليه	باأنه	�سند	�سحيح،	واإذا	كان	يف	احلديث	راٍو	�سدوق	

اإىل	 الذي	ل	ي�سل	يف	�سبطه	وحفظه	 العدل	 الراوي	 اأكرث	وهو	 اأو	

اإ�سناده	ح�سن،	واإذا	وجدنا	 مرتبة	الثقة	حكمنا	على	احلديث	باأن	

اأي	 �سواهد	 له	 اأو	 خفيف	 �سعفها	 اأ�سانيد	 عدة	 له	 �سعيفًا	 حديثًا	

اأحاديث	اأخرى	�سحيحة	اأو	ح�سنة	ت�سهد	ملعناه	حكمنا	عليه	باأنه	

حديث	ح�سن	ب�سواهده.

هذه	هي	الطريقة	املعتربة	عند	العلماء	والتي	ن�ض	عليها	العلماء	

واملحدثون	يف	كتب	م�سطلح	احلديث	كالإمام	النووي	يف	كتابه	

التقريب،	واحلافظ	ال�سيوطي	يف	�رشحه	امل�سمى	))تدريب	الراوي((	

وكال�سخاوي	يف	�رشحه	على	األفية	احلافظ	العراقي	يف	امل�سطلح	

امل�سمى	))فتح	املغيث	�رشح	األفية	احلديث((،وكاحلافظ	ابن	حجر	
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يف	كتابه	))النكت	على	مقدمة	ابن	ال�سالح((	ونحوهم	من	العلماء	

ال�سابقني	رحمهم	اهلل	تعاىل.

الكتب التي اجتنبناها في نقل أحاديث الفضائل

الكتب	 من	 وجمعها	 الف�سائل	 نقل	 يف	 اجتنبُت	 وقــد	 ؛	 هــذا	

والواهية	 املو�سوعة	 لالأحاديث	 باإيرادها	 العلماء	 عند	 املعروفة	

الأحاديث	 يف	 املتناهية	 العلل	 وكتاب	 املو�سوعات	 كتاب	 مثل:	

الواهية	للحافظ	ابن	اجلوزي	رحمه	اهلل	تعاىل،	وككتاب	الفردو�ض	

للحافظ	الديلمي،	وكالتفا�سري	التي	تذكر	الأحاديث	املو�سوعة	يف	

الف�سائل	اأو	التي	ل	�سند	لها	مثل	تف�سري	الواحدي	امل�سمى	بالو�سيط	

ونحوه	من	التفا�سري.

كتب فضائل القرآن

ُل	َمْن	�سنَّف	فيه	الإمام	حممد	بن	اإدري�ض	ال�سافعي	املتوفى	 اأوَّ

�سنة	اأربع	ومائتني،	وممن	�سنَّف	فيه:	اأبو	العبا�ض	جعفر	بن	حممد	

بن	 وداود	 واأربعمائة،	 وثالثني	 اثنتني	 �سنة	 املتوفى	 امل�ستغفري	

الرحمن	 عبد	 الف�سل	 واأبو	 املليح،	 العطاء	 واأبو	 الأودين،	 مو�سى	

ابن	اأحمد	الرازي،	ولبن	اأبي	�سيبة،	ولأبي	ُعَبيد	القا�سم	بن	�سالم	

اجلمحي	املتوفى	�سنة	اأربع	وع�رشين	ومائتني،	ولبن	ال�رشي�ض،	
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املقد�سي،	 ولل�سياء	 ذر،	 ولأبي	 الأزدي،	 �سخر	 بن	 احل�سن	 ولأبي	

ولأبي	احل�سن	علي	بن	اأحمد	الواحدي	املتوفى	�سنة	ثمان	و�ستني	

كتابًا	 ال�سيوطي	 الدين	 جالل	 فيه	 و�سنف	 خمت�رش.	 واأربعمائة	

�سماه	))خمائل	الزهر	يف	ف�سائل	ال�سور((.

وقال	ابن	الندمي	يف	))الفهر�ست((	)�ض	55(:	

القا�سم	 عبيد	 اأبى	 كتاب	 القراآن:	 ف�سائل	 يف	 املوؤلفة	 ]الكتب	
اأحمد	 كتاب	 �سيبة،	 اأبى	 ابن	 عثمان	 بن	 حممد	 كتاب	 �سالم،	 بن	

الدوري،	 اهلل	 عبد	 اأبي	 كتاب	 عمار،	 بن	 ه�سام	 كتاب	 املعذل،	 بن	

احلداد،	 كتاب	 الأن�ساري،	 كعب	 بن	 اأبى	 كتاب	 �سبيل،	 اأبى	 كتاب	

كتاب	علي	بن	اإبراهيم	بن	ها�سم	يف	نوادر	القراآن،	كتاب	علي	بن	

ح�سن	بن	ف�سال،	كتاب	عمرو	بن	ه�سيم	الكويف،	كتاب	اأبي	الن�رش	

العبا�سي[.

اأقول:	وقد	حوت	كتب	ال�سنن	جميعها	على	كتاب	اأو	باب	)	ف�سائل	

القراآن	(	كالكتب	ال�ستة:	وهي:	البخاري،	وم�سلم،	والرتمذي،	واأبو	

داود،	والن�سائي،	وابن	ماجه.

وم�ستدرك	 حبان،	 ابن	 و�سحيح	 الدارمي،	 �سنن	 مثل:	 وكذلك	

احلاكم،	و�سنن	�سعيد	بن	من�سور،	وغريها.

ومما	وقفنا	عليه	من	اأ�سماء	الكتب	امل�سنفة	خا�سة	يف	ف�سائل	

القراآن:	
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.
)18(
1.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((	للحافظ	�سياء	الدين	املقد�سي

بن	 القا�سم	 عبيد	 لأبــي	 ومعانيه((،	 القراآن	 ))ف�سائل	 كتاب	 	.2

.
)19(
�سالم

3.	كتاب	يف	ف�سائل	القراآن،	األفه	مولنا	حاجي	حممد	الك�سمريي	

.
)20(
)ت	1006	هـ(

األفه	مولنا	 الكرمي((،	 القراآن	 ف�سائل	 النعيم	يف	 ))جنة	 كتاب	 	.4

.
)21(
حممد	ها�سم	ال�سندي	)ت	1174	هـ(

الغفار	 عبد	 املفتي	 ملــوؤلــفــه	 الـــقـــران((،	 ))ف�سائل	 كــتــاب	 	.5

	.
)22(
الكوالريي

.
)23(
6.	كتاب	))ف�سل	القراآن((،	لأبي	جعفر	الربقي

ال�سمعاين	 ابــن	 �سعد	 ــي	 لأب يــ�ــض((،	 �ــســورة	 ))ف�سائل	 كتاب	 	.7

.
)24(
)ت562هـ(

	ذكره	ابن	�ساكر	الكتبي	يف	))فوات	الوفيات((،	والذهبي	يف	))�سري	اأعالم	النبالء((	 18

.)128/23(

	ذكره	ابن	كثري	يف	))البداية	والنهاية((	)292/10(. 19

عبداحلي	 الهندي	 للموؤرخ	 واملناظر((	 امل�سامع	 وبهجة	 اخلواطر	 ))نزهة	 	انظر	 20

احل�سني)ت	1341	هـ(.

	انظر	))نزهة	اخلواطر	وبهجة	امل�سامع	واملناظر((. 21

	انظر	))نزهة	اخلواطر	وبهجة	امل�سامع	واملناظر((. 22

	انظر	))الوايف	بالوفيات((	لل�سفدي. 23

	انظر	))الوايف	بالوفيات((	لل�سفدي،	و	))طبقات	ال�سافعية	الكربى((	)184/7(. 24
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.
)25(
8.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	لبن	ال�رشي�ض	)ت	294هـ(

9.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	للحافظ	اأبي	ذر	الهروي	)ت	434	هـ(

.
)26(

10.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	األفه	احلافظ	اأبو	العبا�ض	امل�ستغفري	

.
)27(
)ت	432	هـ(

اأبي	 بن	 علي	 بن	 احل�سن	 األفه	 الــقــراآن((،	 ))ف�سائل	 كتاب	 	.11

.
)28(
حمزة

.
)29(
12.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	للفريابي	)ت	301	هـ(

13.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	للفقيه	احلنفي	داود	بن	حممد	بن	

.
)30(
مو�سى،	اأبو	�سليمان	الأودين	)ت	320	هـ(

14.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	ملحمد	بن	عبد	الواحد	بن	اإبراهيم	

)ت	 بالغرناطي	 معروف	 وهو	 القا�سم،	 اأبو	 املالحي،	 الغافقي	

.
)31(
619	هـ(

لل�سيوطي	)�ض	 ))طبقات	احلفاظ((	 النبالء((	)449/13(،	و	 اأعالم	 ))�سري	 	كما	يف	 25

.)287

	كما	يف	))�سري	اأعالم	النبالء((	)560/17(،	و	))تذكرة	احلفاظ((	)1106/2(. 26

	كما	يف	))�سري	اأعالم	النبالء((	)564/17(،	و	))تذكرة	احلفاظ((	)1102/3(. 27

	انظر	))ل�سان	امليزان((	)234/2(. 28

يف	 الزركلي	 ذكره	 الظاهرية،	 املكتبة	 يف	 خمطوطة	 ن�سخة	 منه	 الكتاب	 	وهــذا	 29

))الأعالم(()128/2(.

	انظر	))الأعالم((	)334/2(	للزركلي. 30

	كما	يف	))الأعالم((	)255/6(. 31
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15.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	لبن	اجلزري	�سيخ	الإقراء	يف	زمانه	

.
)32(
)ت	833	هـ(

عمار	 بن	 ه�سام	 الوليد	 لأبــي	 ــراآن((،	 ــق ال ))ف�سائل	 كتاب	 	.16

.
)33(
)ت245هـ(

ُمزين	 بن	 اإبراهيم	 بن	 ليحيى	 الــقــراآن((،	 ))ف�سائل	 كتاب	 	.17

.
)34(
القرطبي	)ت	259	هـ(

.
)35(
18.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((،	لبن	اأبي	الدنيا

العظيم((،	 القراآن	 ف�سائل	 اإىل	 املر�سد	 النظيم	 ))الــدر	 كتاب	 	.19

وكتاب	))حا�سل	كورة	الإخال�ض	يف	ف�سائل	�سورة	الإخال�ض((،	

.
)36(
وكالهما	للمجد	الفريوزاآبادي

حجر	 ابـــن	 للحافظ	 ـــراآن((	 ـــق ال ف�سائل	 يف	 ـــان	 ـــق ))الإت 	.20

.
)37(
الع�سقالين

	
)38(
هــمــام بــن	 ـــرزاق	 ال لعبد	 الـــقـــراآن((،	 ))ف�سائل	 كــتــاب	 	.21

)ت211هـ(.

	كما	يف	))الأعالم((	)45/7(. 32

	كما	يف	))الأعالم((	)87/8(. 33

علماء	 اأعيان	 معرفة	 يف	 املذهب	 ))الديباج	 )134/8(و	 ـــالم((	 ))الأع يف	 	كما	 34

املذهب((	)354/1(.

	كما	يف	))�سري	اأعالم	النبالء((	)403/13(. 35

	ذكرهما	يف	كتاب	))�سذرات	الذهب	يف	اأخبار	من	ذهب((	)127/4(. 36

	كما	يف	))�سذرات	الذهب	يف	اأخبار	من	ذهب((	)273/4(. 37

	ذكره	�ساحب	))التحبري	يف	املعجم	الكبري((	)456/1(. 38
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22.	كتاب	))الربق	الالمع	يف	ف�سائل	القراآن	العظيم((	ملحمد	بن	

.
)39(
ركن	الدين	الغ�ساين	)ت	784	هـ(

بن	 مظفر	 بن	 حممد	 بن	 لأحمد	 الــقــراآن((	 ))ف�سائل	 كتاب	 	.23

.
)40(
املختار	الرازي	)ت	631	هـ(

.
)41(
24.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((	للزراد	الكويف	)ت224هـ(

25.	قال	ابن	كثري	يف	))البداية	والنهاية((	)347/5(:	]كما	قررنا	
اأول	 يف	 مقدمة	 كتبناه	 الــذي	 القراآن	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 ذلك	

كتابنا	التف�سري[.	

26.	كتاب	))ف�سائل	القراآن((	ل�سيخنا	الإمام	القدوة	املحدِّث	ال�سيد	

عبداهلل	ابن	ال�سديق	الغماري.

27.	ف�سائل	القراآن،	لإ�سماعيل	بن	عمرو	البجلي	)ت	227هـ(.

28.	ف�سائل	القراآن،	لنجم	الدين	عبيداهلل	بن	�سبل	الهيتي	املعروف	

بابن	اجلبي	)ت658(.

ح�سن	بن	علي	ال�سقاف

	انظر	))طبقات	املق�رشين((	لل�سيوطي	)�ض	443(. 39

	انظر	))هدية	العارفني((. 40

	انظر	))هدية	العارفني((. 41
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 فصل ما ورد في فضل القرآن الكرمي وآياته
  على سبيل العموم

1.	عن	عثمان	بن	عفان	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

	رواه	البخاري.
)42(
))خريكم	َمْن	تعلَّم	القراآن	وعلََّمُه((

و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 قال	 هريرة	 اأبي	 وعن	 	.2

))ما	اجتمَع	قوٌم	يف	بيت	من	بيوت	اهلل	تعاىل	يتلون	كتاب	اهلل	

الرحمة	 ال�سكينة	وغ�سيتهم	 اإل	نزلت	عليهم	 ويتدار�سونه	بينهم	

.	رواه	م�سلم.
)44(
))
)43(
وحفتهم	املالئكة	وذكرهم	اهلل	فيمن	عنده

3.	وعن	عبد	اهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	قراأ	حرفًا	من	كتاب	اهلل	فله	به	ح�سنة،	

	�سحيح.	رواه	البخاري	)5027(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	خريكم	من	تعلم	 42

القراآن	وعلَّمه.

	�سحيح.	لكن	رواه	الرتمذي	يف	ال�سنن	)2945(	يف	كتاب	القراءات/باب	ما	جاء	 43

اأن	القراآن	اأنزل	على	�سبعة	اأحرف،	واأبو	يعلى	يف	م�سنده	)18/11/برقم6157(	اأي�سًا	

ب�سند	�سحيح	ولي�ض	فيه	عبارة	))وذكرهم	اهلل	فيمن	عنده((.	ورواه	الدارمي	)356(	يف	

املقدمة/باب	يف	ف�سل	العلم	والعال،	من	حديث	ابن	عبا�ض	ولي�ست	فيه	هذه	العبارة	

اأي�سًا.	مما	يفيدنا	باأنها	ُمدَرجة	من	بع�ض	الرواة	ولي�ست	من	احلديث	!

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)2699(	يف	كتاب	الذكر	والدعاء/باب	ف�سل	الجتماع	على	 44

تالوة	القراآن	وعلى	الذكر.
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األف	حرف،	 ولكن	 األ	حرف،	 اأقول	 ل	 اأمثالها،	 بع�رش	 واحل�سنة	

.	رواه	الرتمذي.
)45(
ولم	حرف،	وميم	حرف((

4.	عن	عقبة	بن	عامر	قال:	خرج	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

ة	فقال:	))اأيكم	يحب	اأن	يغدو	كل	يوم	اإىل	 فَّ و�سلم	ونحن	يف	ال�سُّ

	يف	غري	
)46(
ُبْطحان	اأو	اإىل	الَعقيق	فياأتي	منه	بناقتني	َكْوَماَوْيِن

	ذلك،	قال:	))اأفال	 اإثم	ول	َقْطع	َرِحٍم((	فقلنا:	يا	ر�سول	اهلل	ُنِحبُّ

يغدو	اأحدكم	اإىل	امل�سجد	َفَيْعَلُم	اأو	َيْقَراأ	اآيتنِي	من	كتاب	اهلل	عز	

وجل	َخرْيٌ	له	من	ناقتني،	وثالٌث	خري	له	من	ثالٍث،	واأربٌع	خري	

.	رواه	م�سلم.
)47(
	من	الإبل(( له	من	اأربع	ومن	اأعداِدِهنَّ

5.	وعن	اأبي	مو�سى	الأ�سعري	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

ة	ريحها	طيب	 ْتُرجَّ
و�سلم:	))َمَثُل	املوؤمن	الذي	يقراأ	القراآن	َمَثل	الأُ

التمرة	 مثل	 القراآن	 يقراأ	 ل	 الذي	 املوؤمن	 ومثل	 طيب،	 وطعمها	

ل	ريح	لها	وطعمها	حلو،	وَمَثل	املنافق	الذي	يقراأ	القراآن	َمَثل	

،	ومثل	املنافق	الذي	ل	يقراأ	
ُّ
الريحانة	ريحها	طيب	وطعمها	ُمر

قراأ	 فيمن	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 	)2910( الرتمذي	 رواه	 	�سحيح.	 45

حرفًا	من	القراآن	ما	له	من	اأجر،	وقال	الرتمذي:	))هذا	حديث	ح�سن	�سحيح	غريب((.

	الكوماء	من	الإبل:	عظيمة	ال�سنام.وهي	كناية	عن	كونها	�سخمة	عظيمة. 46

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)803(	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	قراءة	 47

القراآن	يف	ال�سالة	وتعلمه.
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رواه	 	.
)48(
))
ٌّ
ُمـــر وطعمها	 ريح	 لها	 لي�ض	 احلنظلة	 كمثل	 القراآن	

البخاري	وم�سلم	باألفاظ	متقاربة.	

وقد	زاد	اأبو	داود	يف	روايته	عن	�سيدنا	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	 	

عنه	مرفوعًا:	))ومثل	اجللي�ض	ال�سالح	كمثل	�ساحب	امل�سك	اإن	

ل	ي�سبك	منه	�سيء	اأ�سابك	من	ريحه	ومثل	جلي�ض	ال�سوء	كمثل	

.
)49(
�ساحب	الكري	اإن	ل	ي�سبك	من	�سواده	اأ�سابك	من	دخانه((

6.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

الكرام	 	
)50(
َفرة ال�سَّ مع	 بالقراآن	 ))املاهر	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	

له	 �ساق	 عليه	 وهو	 فيه	 	
)51(
َوَيَتَتْعَتُع القراآن	 يقراأ	 والذي	 الربرة	

.	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه.	
)52(
اأجران((

ورواه	البخاري	بلفظ:	))مثل	الذي	يقراأ	القراآن	وهو	حافظ	له	مع	 	

ف�سائل	 كتاب	 يف	 )5020و5059و5427و7560(	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 48

القراآن/باب	ف�سل	القراآن	على	�سائر	الكالم،	وم�سلم	)797(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	

وق�رشها/باب	ف�سيلة	حافظ	القراآن،	باألفاظ	متقاربة.	

	�سحيح.	رواه	اأبو	داود	)4829(	يف	كتاب	الأدب/باب	من	يوؤمر	اأن	يجال�ض،	ورواه	 49

اأحمد	يف	امل�سند	)408/4(.

	اأي	مع	الر�سل	والأنبياء	الكرام. 50

	قال	ابن	منظور	يف	))ل�سان	العرب((	)35/8(:	))اأي:	يرتدد	يف	قراءته	ويتبلَُّد	فيها	 51

ل�سانه((	اأي	يكون	على	ل�سانه	ثقياًل.

ف�سل	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)798( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 52

املاهر	يف	القراآن	والذي	يتتعتع	به.
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ال�سفرة	الكرام	الربرة،	ومثل	الذي	يقراأ	وهو	يتعاهده	وهو	عليه	

.
)53(
�سديد	فله	اأجران((

7.	وعن	اأبي	هريرة	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال:	

م�ساعفة	 ح�سنة	 له	 ُكِتَبْت	 اهلل	 كتاب	 من	 اآية	 اإىل	 ا�ستمع	 ))من	

.
)54(
ومن	تالها	كانت	له	نوراً	يوم	القيامة((	رواه	اأحمد

8.	وعن	اأبي	اأمامة	الباهلي	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

القيامة	 يوم	 ياأتي	 فاإنه	 القراآن	 ))اقــراأوا	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	

.	رواه	م�سلم	يف	ال�سحيح.
)55(
�سفيعًا	لأ�سحابه((

9.	عن	�سهل	بن	معاذ	اجلهني	عن	اأبيه	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ا	ِفيِه	اأُْلِب�َض	َواِلَداُه	َتاًجا	 اآَن	َوَعِمَل	مِبَ ْ
واآله	و�سلم	قال:	))َمْن	َقَراأَ	اْلُقر

ْنَيا	 الدُّ ُبُيوِت	 يِف	 ْم�ِض	 ال�سَّ ْوِء	 �سَ ِمْن	 ْح�َسُن	
اأَ ْوُءُه	 �سَ اْلِقَياَمِة	 َيْوَم	

�سورة	 اأول	تف�سري	 القراآن/باب	 البخاري	)4937(	يف	كتاب	تف�سري	 	�سحيح.	رواه	 53

عب�ض.

	�سعيف.	رواه	اأحمد	)341/2(	ب�سند	�سعيف،	قال	احلافظ	املنذري	يف	))الرتغيب	 54

عن	 توثيقه	 واختلف	يف	 مي�رشة،	 بن	 عبادة	 عن	 اأحمد	 ))رواه	 	:)345/2( والرتهيب((	

احل�سن	عن	اأبي	هريرة،	واجلمهور	على	اأن	احل�سن	ل	ي�سمع	من	اأبي	هريرة((.

ف�سل	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)804( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 55

قراءة	القراآن	و�سورة	البقرة.
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.	رواه	اأبو	داود.	
)56(
ُكْم	ِبالَِّذي	َعِمَل	ِبَهَذا(( َلْو	َكاَنْت	ِفيُكْم	َفَما	َظنُّ

	اْلَعِظيِم	َنَبَت	 ِ ورواه	اأحمد	يف	امل�سند	بلفظ:	))َمْن	َقاَل	�ُسْبَحاَن	اهللَّ

ا	ِفيِه	اأَْلَب�َض	 ْكَمَلُه	َوَعِمَل	مِبَ
اآَن	َفاأَ
ْ
ِة	َوَمْن	َقَراأَ	اْلُقر نَّ �ٌض	يِف	اجْلَ ْ

َلُه	َغر

ْم�ِض	يِف	ُبُيوٍت	 ْوِء	ال�سَّ ْح�َسُن	ِمْن	�سَ
َواِلَداُه	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	َتاًجا	ُهَو	اأَ

.
)57(
ُكْم	ِبالَِّذي	َعِمَل	ِبِه(( ْنَيا	َلْو	َكاَنْت	ِفيِه	َفَما	َظنُّ ِمْن	ُبُيوِت	الدُّ

اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 قال	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 هريرة	 اأبي	 وعن	 	.10

	َحلِِّه	 اآُن	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	َفَيُقوُل	َيا	َربِّ ْ
عليه	واآله	و�سلم:	))َيِجيُء	اْلُقر

	 	ِزْدُه	َفُيْلَب�ُض	ُحلََّة	اْلَكَراَمِة	ُثمَّ 	َيُقوُل	َيا	َربِّ َفُيْلَب�ُض	َتاَج	اْلَكَراَمِة	ُثمَّ

َق	َوُيَزاُد	
ْ
ى	َعْنُه	َفُيَقاُل	َلُه	اْقَراأْ	َوار �َض	َعْنُه	َفرَيْ�سَ ْ

	ار َيُقوُل	َيا	َربِّ

	رواه	الرتمذي.
)58(
	اآَيٍة	َح�َسَنًة(( ِبُكلِّ

واآله	 11.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

وَرتِّل	 َق	 ْ
وار اقراأْ	 القيامة:	 يوم	 القراآن	 ل�ساحب	 ))يقال	 و�سلم:	

	�سعيف.	رواه	اأبو	داود	)1453(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	يف	ثواب	قراءة	القراآن،	 56

وفيه	زبان	بن	فائد	وهو	�سعيف.

يف	 واحلاكم	 	)65/3( م�سنده	 يف	 يعلى	 واأبــو	 	)440/3( اأحمد	 رواه	 	�سعيف.	 57

امل�ستدرك	)567/1(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/يف	باب	ذكر	ف�سائل	و�سور	اآي	متفرقة،	

وقال:	�سحيح	الإ�سناد	ول	يخرجاه،	وفيه	�سعف	لأن	يف	اإ�سناده	زبان	بن	فائد.

ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 وح�سنه	 	)2915( الرتمذي	 رواه	 	�سحيح.	 58

جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	القراآن	ما	له	من	اأجر،	و�سوَّب	احلافظ	ابن	حجر	يف	))ل�سان	

امليزان((	)176/1(	اأن	وقفه	اأ�سح.
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كنت	 اآية	 اآخر	 عند	 منزلتك	 	 فاإنَّ الدنيا	 دار	 ُتَرتِّل	يف	 كنَت	 كما	

.
)59(
تقروؤها((	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه

))يقال	 بلفظ:	 اخلدري	 �سعيد	 اأبي	 حديث	 من	 ماجه	 ابن	 ورواه	 	

ل�ساحب	القراآن	اإذا	دخل	اجلنة	اقراأ	وا�سعد	فيقراأ	وي�سعد	بكل	

.
)60(
اآية	درجة	حتى	يقراأ	اآخر	�سيء	معه((

12.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

اآَن	
ْ
ُ	اْلُقر 	َرُجٌل	اآَتاُه	اهللَّ اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))ل	َح�َسَد	اإِل	يِف	اْثَنَتنْيِ

ُ	َماًل	َفُهَو	ُيْنِفُقُه	 َهاِر	َوَرُجٌل	اآَتاُه	اهللَّ َفُهَو	َيْتُلوُه	اآَناَء	اللَّْيِل	َواآَناَء	النَّ

	رواه	البخاري	وم�سلم.
)61(
َهاِر(( اآَناَء	اللَّْيِل	َواآَناَء	النَّ

اأي�سًا	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	 ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	 13.	وعن	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))ثالثة	ل	َيُهوُلُهم	الَفَزع	الأكرب	ول	ينالهم	

القراآن.	ورواه	 قراءة	 الرقاق/باب	 ابن	حبان	)43/3(	يف	كتاب	 	ح�سن.	�سحيح	 59

وقال	 الأعم�ض،	 �سك	 �سعيد	 اأبي	 اأو	 هريرة	 اأبي	 عن	 اأي�سًا	 	)471/2( م�سنده	 اأحمد	يف	

رجال	 ورجاله	 اأحمد	 ))رواه	 	:)162/7( الــزوائــد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	

ال�سحيح((.

القراآن،	 ثواب	 ــاب	 الأدب/ب كتاب	 يف	 	)3780( ماجه	 ابن	 رواه	 ح�سن.	 	اإ�سناده	 60

واأحمد	يف	امل�سند	)40/3(.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)5026(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	اغتباط	�ساحب	 61

يقوم	 من	 ف�سل	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)815( وم�سلم	 القراآن،	

بالقراآن	ويعلِّمه،	بلفظ	قريب	منه.
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ح�ساب	 من	 ُيْفَرَغ	 حتى	 م�سك	 من	 	
)62(
َكِثْيٍب على	 هم	 احل�ساب،	

وهم	 قومًا	 به	 	 مَّ
واأَ اهلل	 وجه	 ابتغاء	 القراآن	 قراأ	 رجل	 اخلالئق:	

ير�سون	به،	وداٍع	يدعو	اإىل	ال�سلوات	اخلم�ض	ابتغاء	وجه	اهلل،	

	.
)63(
وعبد	اأح�سن	فيما	بينه	وبني	ربه	وفيما	بينه	وبني	مواليه((

رواه	الطرباين	يف	))املعجم	ال�سغري((.

14.	وعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	

َعَدٍد	 ُذو	 َوُهــْم	 َبْعًثا	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 بعث	

َتى	 َفاأَ اآِن	
ْ
اْلُقر ِمْن	 َمَعُه	 َما	 ِمْنُهْم	 َرُجٍل	 	 ُكلَّ 	 َفا�ْسَتْقَراأَ ُهْم	 َفا�ْسَتْقَراأَ

ا	َفَقاَل:	))َما	َمَعَك	َيا	ُفالُن	؟((	 ْحَدِثِهْم	�ِسنًّ
اأَ َعَلى	َرُجٍل	ِمْنُهْم	ِمْن	

اْلَبَقَرِة	 �ُسوَرُة	 ))اأََمَعَك	 َقاَل:	 اْلَبَقَرِة،	 َو�ُسوَرُة	 َوَكَذا	 َكَذا	 َمِعي	 َقاَل:	

ِمْن	 َرُجٌل	 َفَقاَل	 اأَِمرُيُهْم((	 َفاأَْنَت	 ))َفاْذَهْب	 َقاَل:	 َنَعْم،	 َفَقاَل:	 ؟((	

َتَعلََّم	�ُسوَرَة	اْلَبَقَرِة	اإِل	
	َما	َمَنَعِني	اأَْن	اأَ ِ 	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ ِ اِفِهْم:	َواهللَّ �رْشَ

اأَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	 َخ�ْسَيَة	اأَل	اأَُقوَم	ِبَها،	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ

ْن	َتَعلََّمُه	َفَقَراأَُه	َوَقاَم	 اآِن	مِلَ ْ
	َمَثَل	اْلُقر اآَن	َواْقَرُءوُه	َفاإِنَّ ْ

))َتَعلَُّموا	اْلُقر

	يقال	كثيب	من	رمال	اأي	تل	اأو	مرتفع،	وجمعها	ُكُثب	اأي	تالل.	م�ستقى	من	))ل�سان	 62

العرب((	)702/1(.

الإميان((	 ))�سعب	 يف	 والبيهقي	 	)252/2( ال�سغري	 يف	 الطرباين	 رواه	 	�سعيف.	 63

)348/2(	يف	باب	تعظيم	القراآن/ف�سل	يف	اإدمان	تالوته،	وقال	احلافظ	املنذري	يف	

كما	 التحقيق	 على	 �سعيف	 واإ�سناده	 به((	 باأ�ض	 ل	 ))باإ�سناد	 	:)351/2( ))الرتغيب((	

قدمنا.
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	َمَكاٍن،	َوَمَثُل	 	ِم�ْسًكا	َيُفوُح	ِريُحُه	يِف	ُكلِّ �ُسوٍّ ِبِه	َكَمَثِل	ِجَراٍب	حَمْ

ُقُد	َوُهَو	يِف	َجْوِفِه	َكَمَثِل	ِجَراٍب	ُوِكَئ	َعَلى	ِم�ْسٍك(( َمْن	َتَعلََّمُه	َفرَيْ

.	رواه	الرتمذي.
)64(

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 عمرو	 بن	 اهلل	 عبد	 وعن	 	.15

و�سلم	قال:	))َمْن	قراأ	القراآن	فقد	ا�ستدرج	النبوة	بني	جنبيه	غري	

	مع	َمْن	
)65(
اأنه	ل	يوحى	اإليه،	ل	ينبغي	ل�ساحب	القراآن	اأن	َيِجَد

َوَجَد،	ول	يجهل	مع	من	جهل	ويف	جوفه	كالم	اهلل	تعاىل((.	رواه	

.
)66(
احلاكم

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 عمرو	 بن	 اهلل	 عبد	 وعن	 	.16

	ح�سن	بال�سواهد.	رواه	الرتمذي	)2876(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	 64

ابن	خزمية	يف	 الكر�سي،	وقال:	هذا	حديث	ح�سن،	ورواه	 واآية	 البقرة	 يف	ف�سل	�سورة	

بالزدياد	 الإمامة	 ا�ستحقاق	 ال�سالة/باب	 الإمامة	يف	 كتاب	 )1509(	يف	 �سحيحه	

من	حفظ	القراآن،	وابن	ماجه	)217(	يف	كتاب	يف	املقدمة/باب	ف�سل	من	تعلَّم	القراآن	

وعلَّمه،	وابن	حبان	يف	�سحيحه	)499/5(	و	)316/6(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	فر�ض	

متابعة	الإمام،	وهو	قريب	من	احل�سن	يف	مثل	هذه	الأبواب.	وروى	نحوه	الطرباين	عن	

عثمان	بن	عفان	ب�سند	�سعيف،	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)161/7(:	

))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	وفيه	يحيى	بن	�سلمة	بن	كهيل	�سعفه	اجلمهور	ووثقه	ابن	

حبان	وقال:	يف	اأحاديث	ابنه	عنه	مناكري((	ولي�ض	هذا	من	رواية	ابنه	عنه.

	اأي	يغ�سب	وي�ستم	وَيُذم،	يقال	وجد	عليه	وجداً	وموجدة	اأي	غ�سب. 65

	رواه	احلاكم	)552/1(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/اأخبار	يف	ف�سائل	القراآن	جملة،	 66

وقال:	�سحيح	الإ�سناد،	ورواه	البيهقي	يف	))�سعب	الإميان((	)522/2(	يف	باب	تعظيم	

القراآن/ف�سل	يف	التكرث	بالقراآن	والفرح	به.
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اآُن	َي�ْسَفَعاِن	ِلْلَعْبِد	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	َيُقوُل	
ْ
َياُم	َواْلُقر و�سلم	قال:	))ال�سِّ

ْعِني	ِفيِه	 َهاِر	َف�َسفِّ َهَواِت	ِبالنَّ َعاَم	َوال�سَّ 	َمَنْعُتُه	الطَّ ْي	َربِّ
َياُم	اأَ ال�سِّ

َعاِن((	رواه	 ْعِني	ِفيِه	َفُي�َسفَّ ْوَم	ِباللَّْيِل	َف�َسفِّ اآُن	َمَنْعُتُه	النَّ ْ
َوَيُقوُل	اْلُقر

.
)67(
اأحمد

	 رْيٍ ُح�سَ ْبَن	 �َسْيَد	
اأُ اأن	 اهلل	عنه	 �سعيد	اخلدري	ر�سي	 اأبي	 17.	وعن	

َجاَلْت	 	 ُثمَّ 	
َفَقَراأَ َفَر�ُسُه	 َجاَلْت	 اإِْذ	 َبِدِه	 ْ

ِمر يِف	 َيْقَراأُ	 َلْيَلًة	 ُهَو	 َبْيَنَما	

	
)68(
ا،	َقاَل	اأُ�َسْيٌد	َفَخ�ِسيُت	اأَْن	َتَطاأَ	َيْحَيى ْي�سً

	َجاَلْت	اأَ 	ُثمَّ
اأُْخَرى	َفَقَراأَ

ِج	 ُ ال�رشُّ ْمَثاُل	
اأَ ِفيَها	 َراأْ�ِسي	 َفْوَق	 لَِّة	 الظُّ ِمْثُل	 َذا	 َفــاإِ اإَِلْيَها	 َفُقْمُت	

	 ِ اهللَّ َر�ُسوِل	 َعَلى	 َفَغَدْوُت	 َقاَل	 اأََراَهــا،	 َما	 َحتَّى	 	 وِّ اجْلَ يِف	 َعَرَجْت	

	َبْيَنَما	اأََنا	اْلَباِرَحَة	 ِ �سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َفُقْلُت:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ

َر�ُسوُل	 َفَقاَل	 َفَر�ِسي	 َجاَلْت	 اإِْذ	 َبِدي	 ْ
ِمر يِف	 اأَْقَراأُ	 اللَّْيِل	 َجْوِف	 ِمْن	

َفَقَراأُْت	 َقاَل	 	)) رْيٍ ُح�سَ اْبَن	 	
))اْقَراأْ واآله	و�سلم	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	 اهللَّ

ُ	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	))اْقَراأْ	اْبَن	 لَّى	اهللَّ ِ	�سَ
	َجاَلْت	اأَي�سًا	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ ُثمَّ

ِ	�سلى	اهلل	 ا	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ ْي�سً
	َجاَلْت	اأَ ُت	ُثمَّ

((	َقاَل:	َفَقَراأْ رْيٍ ُح�سَ

ف�سائل	 كتاب	 )554/1(	يف	 واحلاكم	 	)174/2( امل�سند	 اأحمد	يف	 رواه	 	ح�سن.	 67

الهيثمي	يف	جممع	 القراآن	جملة،	و�سححه،	وقال	احلافظ	 القراآن/اأخبار	يف	ف�سائل	

الزوائد	)181/3(:	))رواه	اأحمد	والطرباين	يف	الكبري	ورجال	الطرباين	رجال	ال�سحيح((،	

اأقول:	وال�سواب	اأنه	حديث	ح�سن	يف	هذه	البابة.

	اأي	اأن	تدو�ض	برجلها	ابنه	يحيى،	كما	اأفاده	احلافظ	ابن	حجر	يف	))فتح	الباري((	 68

)64/9(،	وهو	يف	البخاري	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن	يف	باب	نزول	ال�سكينة	واملالئكة	

عند	قراءة	القراآن	مبينًا	يف	حديث	ُمَعلٍَّق	هناك.
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ْفُت	َوَكاَن	َيْحَيى	 ((	َقاَل	َفاْن�رَشَ رْيٍ 	اْبَن	ُح�سَ
عليه	واآله	و�سلم	))اْقَراأْ

ِج	 ُ ْمَثاُل	ال�رشُّ
لَِّة	ِفيَها	اأَ ْيُت	ِمْثَل	الظُّ َقِريًبا	ِمْنَها	َخ�ِسيُت	اأَْن	َتَطاأَُه	َفَراأَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	 	َحتَّى	َما	اأََراَها	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ وِّ َعَرَجْت	يِف	اجْلَ

َبَحْت	 َت	لأ�سْ
واآله	و�سلم:	))ِتْلَك	امْلَالِئَكُة	َكاَنْت	َت�ْسَتِمُع	َلَك	َوَلْو	َقَراأْ

	رواه	م�سلم.
)69(
	ِمْنُهْم(( َيَراَها	النَّا�ُض	َما	َت�ْسَترِتُ

اهلل	 اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	 18.	عن	

عليه	واآله	و�سلم:	))اإن	هلل	اأهلني	من	النا�ض((	قالوا:	يا	ر�سول	اهلل	

رواه	 	.
)70(
اهلل	وخا�سته(( اأهل	 القراآن	 اأهل	 ))هم	 قال:	 ؟	 َمْن	هم	

ابن	ماجه.

19.	وعن	عمران	بن	ح�سني	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

اأقوام	 �سيجيىء	 فاإنه	 به،	 اهلل	 فلي�ساأل	 القراآن	 قراأ	 ))َمْن	 و�سلم:	

.	رواه	الرتمذي.
)71(
يقراأون	القراآن	ي�ساألون	به	النا�ض((

نزول	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)796( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 69

ال�سكينة	لقراءة	القراآن.

	�سحيح.	رواه	ابن	ماجه	)215(	يف	املقدمة/باب	ف�سل	من	تعلَّم	القراآن	وعلَّمه،	 70

ورواه	الن�سائي	يف	الكربى	)17/5(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	املعوذتني،	

ف�سائل	 يف	 القراآن/اأخبار	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)556/1( واحلاكم	 	)127/3( واأحمد	

القراآن	جملة	وغريهم،	وقال	احلافظ	البو�سريي	يف	م�سباح	الزجاجة	)29/1(:	))هذا	

اإ�سناد	�سحيح	رجاله	موثوقون((.

	�سعيف.	رواه	الرتمذي	)2917(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	تعليم	 71
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20.	وعن	اأبي	ذٍر	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

و�سلم:	))يا	اأبا	ذٍر	؛	لأَْن	تغدو	فتعلََّم	اآية	من	كتاب	اهلل	خري	لك	من	

اأن	ت�سلي	مائة	ركعة،	ولأَْن	تغدو	َفَتعلََّم	بابًا	من	العلم	ُعِمَل	به	اأو	

.	رواه	ابن	ماجه.
)72(	
	األَف	ركعٍة((

َ
لِّي ل	ُيْعَمل	خري	لك	من	اأن	ُت�سَ

21.	وعن	اأبي	هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	

	رواه	احلاكم.
)73(
قراأ	ع�رش	اآيات	يف	ليلة	ل	ُيْكَتب	من	الغافلني((

واآله	 22.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

الغافلني،	ومن	قام	 ُيْكَتب	من	 اآيات	ل	 ))من	قام	بع�رش	 و�سلم:	

من	 ُكِتَب	 اآية	 باألف	 قام	 وَمــْن	 القانتني،	 من	 ُكِتَب	 اآيــٍة	 مبائة	

	رواه	ابن	حبان.
)74(
املقنطرين((

القراآن،	وقال:	))حديث	ح�سن	لي�ض	اإ�سناده	بذاك((	اأي	اأنه	حديث	�سعيف	وهو	كذلك.

	�سعيف.	رواه	ابن	ماجه	)219(	يف	كتاب	املقدمة/باب	ف�سل	من	تعلَّم	القراآن	 72

	:)355/2( والرتهيب	 الرتغيب	 يف	 املنذري	 احلافظ	 وقال	 �سعيف،	 باإ�سناٍد	 وعلمه،	

))باإ�سناد	ح�سن((	وقال	احلافظ	البو�سريي	يف	م�سباح	الزجاجة	)29/1(:	))هذا	اإ�سناد	

�سعيف	ل�سعف	علي	ابن	زيد	وعبداهلل	بن	زياد	وله	�ساهد	يف	جامع	الرتمذي	من	حديث	

ابن	عبا�ض	وقال	غريب،	واآخر	عنده	من	حديث	اأبي	اأمامة	وقال:	ح�سن	غريب((.

	ح�سن.	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)555/1(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/اأخبار	يف	 73

ف�سائل	القراآن	جملة،	وقال	�سحيح	على	�رشط	م�سلم	ول	يخرجاه،	وال�سواب	اأنه	حديث	

ح�سن	يف	الف�سائل.

	ح�سن،	رواه	ابن	حبان	)310/6(	يف	كتاب	ال�سالة/ف�سل	يف	قيام	الليل،	وابن	 74
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23.	وعن	متيم	الداري	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

رواه	 	.
)75(
ليلة(( قنوت	 له	 كتب	 ليلة	 يف	 اآيــة	 مبائة	 قــراأ	 ))مــن	

الدارمي	واأحمد.

24.	وعن	معاذ	بن	جبل	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

يِف	 َوَماَت	 ِفيِه	 ا	 مِبَ َوَعِمَل	 اآَن	 ْ
اْلُقر َقَراأَ	 َمْن	 	(( و�سلم:	 واآله	 عليه	

َقَراأَ	 َوَمْن	 اِم،	 كَّ َواحْلُ َفَرِة	 ال�سَّ َمَع	 اْلِقَياَمِة	 َيْوَم	 	
ُ اهللَّ َبَعَثُه	 َماَعِة	 اجْلَ

َكاَن	 َوَمْن	 	، َتنْيِ َّ
َمر اأَْجُرُه	 َفَلُه	 َيَدُعُه	 ِمْنُه،	َول	 َيْنَفِلُت	 َوُهَو	 اآَن	

ْ
اْلُقر

ُ	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	َمَع	 ا	َعَلْيِه	َول	َي�ْسَتِطيُعُه	َول	َيَدُعُه	َبَعَثُه	اهللَّ َحِري�سً

َعَلى	 �ُسوُر	 النُّ َلِت	 ُف�سِّ َكَما	 الِئِق	 اخْلَ َعَلى	 ُلوا	 َوُف�سِّ ْهِلِه،	
اأَ اِف	 �رْشَ

اأَ

	 ُثمَّ َحْوَلَها،	 َما	 َعَلى	 ٍج	 ْ
َمر يِف	 	 َعنْيٌ َلْت	 ُف�سِّ َوَكَما	 ُيوِر،	 الطُّ �َساِئِر	

ُة	الأَْنَعاِم	َعْن	ِتالَوِة	 ِذيَن	َكاُنوا	ل	ُيْلِهيُهْم	َرِعيَّ ْيَن	الَّ
ُيَناِدي	ُمَناٍد:	اأَ

اْلَفْوَز	 َوُيْعَطى	 اْلَكَراَمِة،	 َتاَج	 اأََحُدُهْم	 َفُيْلَب�ُض	 َفَيُقوُموَن	 ِكَتاِبي؟	

ا	 	ُك�ِسَيا	ُحلًَّة	َخرْيً َبَواُه	ُم�ْسِلَمنْيِ
ْلَد	ِب�ِسَماِلِه،	َفاإِْن	َكاَن	اأَ ِبَيِميِنِه،	َواخْلُ

َكاَن	 ا	 مِبَ َفُيَقاُل:	 َلَنا؟	 َهِذِه	 ى	 نَّ
اأَ َفَيُقولِن:	 ِفيَها،	 َوَما	 ْنَيا	 الدُّ َمَن	

خزمية	)181/2(	يف	جماع	اأبواب	الركعتني	قبل	الفجر/باب	ف�سل	قراءة	األف	اآية	يف	

ليلة،	واأبو	داود	)1398(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن،	وغريهما.

القراآن/واأحمد	)103/4(	و�سبب	 الدارمي	)3450(	كتاب	ف�سائل	 	�سعيف.	رواه	 75

ْعُف	�سليمان	بن	مو�سى	ال�سامي	وانقطاعه	بني	�سليمان	وبني	كثري	بن	مرة	 ْعِفِه	�سَ �سَ

فاإنه	ل	يدركه.
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.	رواه	الطرباين	يف	املعجم	الكبري.
)76(
اآَن((
ْ
َوَلُدُكَما	َيْقَراأُ	اْلُقر

�سلى	 اهلل	 ر�سول	 قــال	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عبا�ض	 ابــن	 وعــن	 	.25

رواه	 	.
)77(
القراآن(( حملة	 اأمتي	 ))اأ�ــرشاف	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	

الطرباين.

و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 اهلل	�سلى	 ر�سول	 قال	 اأمامة	 اأبي	 26.	وعن	

القيامة	 يوم	 ا�ستقبلته	 تعاىل	 اهلل	 كتاب	 من	 اآيــة	 تعلََّم	 ــْن	 ))َم

.	رواه	الطرباين.
)78(
ت�سحك	يف	وجهه((

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 قال	 اأن�ض	 بن	 معاذ	 وعن	 	.27

	األف	اآية	يف	�سبيل	اهلل	تبارك	وتعاىل	ُكِتَب	مع	 و�سلم:	))َمْن	َقَراأَ

باألفاظ	 مروي	 واحلديث	 	)291/8( الكبري	 املعجم	 يف	 الطرباين	 رواه	 	�سعيف،	 76

متقاربة	عن	اأبي	اأمامة	عند	الطرباين	يف	))الكبري((	)72/20(	وعبداهلل	بن	ُبَريدة	عند	

البقرة	واآل	عمران،	 القراآن/باب	يف	ف�سل	�سورة	 الدارمي	)3391(	يف	كتاب	ف�سائل	

ورواه	غريهما.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)160/7(	يف	حديث	�سيدنا	

معاذ	هذا:	))رواه	الطرباين	وفيه	�سويد	بن	عبد	العزيز	وهو	مرتوك،	واأثنى	عليه	ه�سيم	

خرياً،	وبقية	رجاله	ثقات((.

الهيثمي	يف	جممع	 الكبري	)125/12(،	قال	 الطرباين	يف	املعجم	 	�سعيف.	رواه	 77

الزوائد	)161/7(:	))رواه	الطرباين	وفيه	�سعد	بن	�سعيد	اجلرجاين	وهو	�سعيف((.

الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 قال	 	،)129/8( الطرباين	 رواه	 	ح�سن.	 78

)161/7(:	))رواه	الطرباين	ورجاله	ثقات((.
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.	رواه	
)79(
ال�سديقني	وال�سهداء	وال�ساحلني	وَح�ُسَن	اأولئك	رفيقًا((

اأحمد.

واآله	 اهلل	عليه	 اهلل	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	 28.	وعن	جابر	بن	عبد	

و�سلم:	))من	قراأ	القراآن	اأو	جمع	القراآن	كانت	له	عند	اهلل	دعوة	

	.
)80(
خرها	له	يف	الآخرة(( لها	واإن	�ساد	ادَّ م�ستجابة	اإن	�ساء	عجَّ

رواه	اأبو	ُنَعيم.

واآله	 	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	
َّ
نبي اأتى	 اأن	رجاًل	 اأُمامة	 اأبي	 29.	وعن	

َعَلْيِه	 َفَرِبْحُت	 ُفالَن،	 ِمْق�َسَم	 ا�سرتيُت	 اهلل	 ر�سول	 يا	 فقال:	 و�سلم	

َوَهْل	 َقاَل:	 ؟((	 ِرْبًحا	 	 اأَْكرَثُ ُهَو	 ا	 مِبَ َنبُِّئَك	
اأُ ))اأَل	 َفَقال:	 َوَكَذا،	 َكَذا	

	اآَياٍت،	 ُيوَجُد	؟	َقاَل:	))َرُجٌل	َتَعلََّم	ع�رش	اآَياٍت((	َفَذَهَب،	َفَتَعلََّم	َع�رْشَ

الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 قال	 	.)437/3( اأحمد	 رواه	 	�سعيف.	 79

)163/7(:	))رواه	اأحمد	وفيه	زبان	بن	فائد	وهو	�سعيف((.

اأبو	ُنَعيم	يف	احللية	)349/6(،	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 	�سعيف.	رواه	 80

الزوائد((	)163/7(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	وفيه	مقاتل	بن	َدَوال	دوز،	فاإن	كان	

هو	مقاتل	بن	حيان	كما	قيل	فهو	من	رجال	ال�سحيح،	واإن	كان	كان	مقاتل	بن	�سليمان	

فهو	�سعيف	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.	اأقول:	واحلديث	رواه	اخلطيب	يف	مو�سح	

ال�سعفاء((	)438/6(	 ))الكامل	يف	 اأوهام	اجلمع	والتفريق	)484/2(	وابن	عدي	يف	

مروزي	 الأزدي	 احل�سن	 اأبو	 �سليمان	 بن	 ))مقاتل	 ترجمته:	 هناك	يف	 عدي	 ابن	 وقال	

ُيْعَرف	بدوال	دوز	واأ�سله	من	بلخ((.
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.	رواه	الطرباين	
)81(
ُه ْخرَبَ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َفاأَ

َّ
ِبي َتى	النَّ

َفاأَ

واحلاكم.

30.	وعن	اأبي	مو�سى	الأ�سعري	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

	 و�سلم:	))تعاهدوا	هذا	القراآن،	فوالذي	نف�ض	حممد	بيده	لهو	اأ�سدُّ

	.
)82(
َتَفلُّتًا	من	الإبل	يف	ُعُقِلها((

رواه	م�سلم	يف	�سحيحه،	وله	لفٌظ	اآخر	يف	ال�سحيحني	وهو: 	

31.	عن	�سيدنا	عبد	اهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	

اآية	 ن�سيت	 يقول	 اأن	 لأحدهم	 ))ما	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	

	من	
)83(
يًا ،	وا�ستذكروا	القراآن	فاإنه	اأ�سد	َتَف�سِّ َ

ي َكْيَت	وَكْيَت	بل	ُن�سِّ

.	رواه	البخاري	وم�سلم.	وله	لفظ	
)84(
َعم(( النَّ �سدور	الرجال	من	

اآخر	من	حديث	عقبة	بن	عامر	وهو:

	ح�سن.	رواه	الطرباين	يف	الكبري	)311/8(	واحلاكم	)556/1(	يف	امل�ستدرك	يف	 81

كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	اأخبار	يف	ف�سائل	القراآن	جملة،	ورواه	الطرباين	يف	الأو�سط	

اأي�سًا	)185/3(.

الأمر	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)791( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 82

بتعهد	القراآن.

	تف�سيًا:	اأي	َتَفلُّتًا. 83

	�سحيح.	رواه	البخاري	)5032(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ا�ستذكار	القراآن	 84

بتعهد	 الأمــر	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)790( وم�سلم	 وتعاهده	

القراآن.
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32.	عن	ُعْقبة	بن	عامر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

	،
)85(
))تعلموا	كتاب	اهلل	تعاىل	وتعاهدوه،	وتغنوا	به	)	واقتنوه	(

	.
)86(
فوالذي	نف�سي	بيده	لهو	اأ�سد	تفلتًا	من	امَلَخا�ِض	يف	الُعُقل((

.
)87(
رواه	اأحمد

33.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم:	))اإن	الذي	لي�ض	يف	جوفه	�سيٌء	من	القراآن	كالبيت	

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)88(
اخَلِرب((

34.	وعن	عقبة	بن	عامر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

	هذه	الزيادة	)	واقتنوه	(	عند	الدارمي	)3348و3349(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/ 85

باب	يف	تعاهد	القراآن،	وابن	حبان	يف	�سحيحه	)325/1(	يف	كتاب	العلم/باب	الأمر	

باقتناء	القراآن	مع	تعليمه،	وغريهما.

	ومن	هذه	الروايات	املختلفة	يف	اللفظ	املتفقة	يف	املعنى	يتبني	كيف	اأن	احلديث	 86

	الرواة	بع�ض	الألفاظ	فيه	مع	اأن	�سيدنا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	 يروى	باملعنى	وقد	يغريِّ

عليه	واآله	و�سلم	قال	لفظًا	واحداً،	فحكاه	الرواة	باملعنى،	فال	ي�سح	لأحد	بعد	هذا	اأن	

يت�سبَّث	بلفٍظ	على	اأنه	لفظ	�سيدنا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	دون	غريه	عند	

ح،	بل	الواجب	النظر	اإىل	املعنى	العام. اختالف	الألفاظ	اإل	مبرجِّ

	�سحيح.	رواه	اأحمد	)146/4(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)169/7(:	 87

))ورجاله	رجال	ال�سحيح((.

حرفًا	 قراأ	 فيمن	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2913( الرتمذي	 رواه	 	ح�سن.	 88

من	القراآن	ما	له	من	اأجر،	وقال:	ح�سن	�سحيح،	واحلاكم	)554/1(	يف	كتاب	ف�سائل	

القراآن/باب	اأخبار	يف	ف�سائل	القراآن	جملة،	و�سححه.
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	بالقراآن	كامُل�رِشِّ	 َدقة،	والـُم�رِشُّ ))اجلاِهُر	بالقراآن	كاجلاهر	بال�سَّ

.	رواه	الرتمذي.
)89(
بال�سدقة((

35.	وعن	اأبي	�سعيد	اخلدري	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

	عن	
)90(
القراآن	وذكري �َسَغَلُه	 َمْن	 	وجل:	 الرب	عزَّ ))يقول	 و�سلم:	

اهلل	 كالم	 ُل	 وَف�سْ ال�سائلني،	 عطي	
اأُ ما	 اأف�سل	 اأعطيته	 م�ساألتي	

.	رواه	
)91(
تعاىل	على	�سائر	الكالم	كف�سل	اهلل	تعاىل	على	َخْلِقه((

الرتمذي.

36.	وعن	�سيدنا	عمر	بن	اخلطاب	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	

اأقوامًا	 الكتاِب	 بهذا	 َفُع	
ْ
َير اهلَل	 	 ))اإنَّ و�سلم:	 واآله	 اهلل	عليه	 �سلى	

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)2919(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	تعليم	 89

نه	ورواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)8/3(	يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	 القراآن،	وح�سَّ

القراآن،	واأبو	داود	)1333(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	يف	رفع	ال�سوت	بالقراءة	يف	�سالة	

الليل،	واأحمد	)201/4(،	والن�سائي	)2561(	يف	كتاب	الزكاة/باب	امل�رش	بال�سدقة.

	ويف	رواية	الدارمي	)3356(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	كالم	اهلل	على	 90

�سائر	الكالم	بلفظ:	))َمْن	�َسَغَلُه	قراءة	القراآن	عن	م�ساألتي	وِذْكري	اأعطيته..((.

كيف	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2926( الرتمذي	 رواه	 	�سعيف.	 91

كانت	قراءة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم،	وقال:	ح�سن	غريب،	والتحقيق	اأنه	حديث	

�سعيف	ل	ي�سح	ول	يح�سن	اإ�سناده،	ولذلك	قال	احلافظ	الذهبي	يف	امليزان	يف	ترجمة	

اأبو	 ُيْح�ِسن((،	وقال	 الرتمذي	فلم	 نه	 ))َح�سَّ الهْمداين:	 اأحد	رواته	وهو	حممد	بن	احل�سن	

حامت	كما	يف	العلل	لبنه	)82/2(:	)	هذا	حديث	منكر	(،	على	اأن	الرتمذي	اإذا	قال	عن	

حديٍث	باأنه	)	ح�سن	غريب	(	كان	معناه	عنده	فيما	نرى	اأنه	�سعيف	مقبول	يف	العمل،	

واهلل	تعاىل	اأعلم.
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.	رواه	م�سلم.	
)92(
ُع	به	اآخرين(( َوَي�سَ

اأبي	�رُشَيح	اخلزاعي	قال:	خرج	علينا	ر�سول	اهلل	�سلى	 37.	وعن	

ت�سهدون	 األي�ض	 واأب�رشوا،	 ))اأب�رشوا	 فقال:	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

))فاإن	 قال:	 نعم،	 قالوا:	 ؟((،	 اهلل	 ر�سول	 واأين	 اهلل	 اإل	 اإله	 ل	 اأن	

به،	 كوا	 فتم�سَّ باأيديكم،	 اهلل	وطرفه	 بيد	 َطَرفه	 �َسَبٌب	 القراأن	 هذا	

.	رواه	ابن	حبان	يف	
)93(
فاإنكم	لن	ت�سلوا	ولن	تهلكوا	بعده	اأبداً((

�سحيحه.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه	)817(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/ 92

باب	ف�سل	من	يقوم	بالقراآن	ويعلِّمه.

	ح�سن.	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)329/1(	يف	كتاب	العلم/باب	نفي	ال�سالل	 93

))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 وقال	 	،)125/6( �سيبة	 اأبي	 وابن	 بالقراآن،	 الآخذ	 عن	

الزوائد((	)169/1(:	))رواه	الطرباين	ورجاله	رجال	ال�سحيح((.
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فصل ما ورد في فضل سورة الفاحتة وآياتها
�سورة	رقم	)1(

�ْسِجِد	َفَدَعايِن	 لِّي	يِف	امْلَ �سَ
َعلَّى	َقاَل:	ُكْنُت	اأُ 1.	َعْن	اأَِبي	�َسِعيِد	ْبِن	امْلُ

اأُِجْبُه	َفُقْلُت	َيا	َر�ُسوَل	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َفَلْم	 َر�ُسوُل	اهللَّ

�ُسوِل	
َّ
	َوِللر ِ ُ	{ا�ْسَتِجيُبوا	هلِلَّ 	َيُقْل	اهللَّ لِّي	َفَقاَل:	))اأََلْ �سَ

	ُكْنُت	اأُ 	اإِينِّ ِ اهللَّ

َك	 َعلَِّمنَّ
	َقاَل	يِل:	))لأُ ا	ُيْحِييُكْم}	الأنفال:	24((،	ُثمَّ اإَِذا	َدَعاُكْم	مِلَ

	 �ْسِجِد((	ُثمَّ ْن	َتْخُرَج	ِمْن	امْلَ
اآِن	َقْبَل	اأَ

ْ
َوِر	يِف	اْلُقر ْعَظُم	ال�سُّ

	اأَ
َ
�ُسوَرًة	ِهي

َك	�ُسوَرًة	 َعلَِّمنَّ
	َتُقْل	لأُ ا	اأََراَد	اأَْن	َيْخُرَج	ُقْلُت	َلُه:	اأََلْ َخَذ	ِبَيِدي	؛	َفَلمَّ

اأَ

	
َ
نَي	ِهي 	اْلَعامَلِ 	َربِّ ِ

ْمُد	هلِلَّ اآِن	؟	َقاَل	))احْلَ
ْ
	اأَْعَظُم	�ُسوَرٍة	يِف	اْلُقر

َ
ِهي

.	رواه	البخاري.	
)94(
اآُن	اْلَعِظيُم	الَِّذي	اأُوِتيُتُه(( ْ

َثايِن	َواْلُقر ْبُع	امْلَ ال�سَّ

النبي	 اأن	 اأن�ض	 �سيدنا	 ابن	حبان	عن	 لفظ	قريب	منه	عند	 ويف	

�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال	له:	))األ	اأخربك	باأف�سل	القراآن((	

.
)95(
قال:	بلى،	فتال:	{احلمد	هلل	رب	العاملني}

2.	وعن	اأبي	هريرة	عن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

الباري(	 )381/8فتح	 التف�سري	 كتاب	 يف	 �سحيحه	 يف	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 94

برقم	)4474و4647و4703و5006(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	{غري	املغ�سوب	

عليهم	ول	ال�سالني}.

الرقائق/باب	 كتاب	 يف	 	)52-51/3( �سحيحه	 يف	 حبان	 ابن	 رواه	 	�سحيح.	 95

قراءة	القراآن.
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يف	 ينزل	 ل	 ب�سورة	 اأخربك	 ))األ	 له:	 قال	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

التوراة	والإجنيل	والقراآن	مثلها	؟((	قلت:	بلى	يا	ر�سول	اهلل.	قال:	

))فاحتة	الكتاب	اإنها	ال�سبع	املثاين	والقراآن	العظيم	الذي	اأوتيته((

�سحيح:	 ح�سن	 وقال	 الرتمذي	 رواية	 ويف	 البخاري.	 رواه	 	.
)96(

))والذي	نف�سي	بيده	ما	اأنزلت	يف	التوراة	ول	يف	الإجنيل	ول	يف	

والقراآن	 املثاين	 من	 �َسْبٌع	 واإنها	 مثلها،	 الفرقان	 ول	يف	 الزبور	

العظيم	الذي	اأعطيته((.	

ويف	لفظ	اآخر	عند	البخاري:	))اأم	القراآن	هي	ال�سبع	املثاين	والقراآن	 	

اأبي	 	ب�سند	�سحيح	عن	
)98(
.	ويف	رواية	عند	الطرباين

)97(
العظيم((

هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))احلمد	هلل	رب	

،	وهي	ال�سبع	 العاملني	�سبع	اآيات،	ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم	اإحداُهنَّ

املثاين	والقراآن	العظيم،	وهي	اأم	القراآن،	وهي	فاحتة	الكتاب((.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4474(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ما	جاء	يف	فاحتة	 96

القراآن/باب	ما	جاء	يف	ف�سل	فاحتة	 الكتاب،	والرتمذي	)2875(	يف	كتاب	ف�سائل	

يف	 	)351/6( الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 ورواه	 �سحيح((	 ))ح�سن	 وقال:	 الكتاب،	

اأحمد	بن	حنبل	 ابن	 اهلل	 الكتاب	وعبد	 القراآن/باب	ما	جاء	يف	ف�سل	فاحتة	 ف�سائل	

الدليل	 ذكر	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)251/1( خزمية	 وابن	 	،)114/5( امل�سند	 يف	

حبان	 وابن	 مباح،	 جميعًا	 به	 واملخافتة	 الرحيم	 الرحمن	 اهلل	 بب�سم	 اجلهر	 اأن	 على	

)775/53/3(	يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	القراآن،	وغريهم.

{ولقد	 قوله	 القراآن/باب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)4704( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 97

اآتيناك	�سبعًا	من	املثاين	والقراآن	العظيم}.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	يف	معجمه	الأو�سط	)208/5(،	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	 98

))جممع	الزوائد((	)109/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	ثقات((.
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3.	ويف	لفظ	اآخر	عند	اأحمد	يف	امل�سند	))األ	اأخربك	يا	عبد	اهلل	بن	

قال:	 اهلل،	 ر�سول	 يا	 بلى	 قلت:	 القراآن((	 يف	 �سورة	 بخري	 جابر	

.
)99(
))اقراأ	احلمد	هلل	رب	العاملني	حتى	تختمها((

:	))يا	جابر	األ	اأخربك	بخري	�سورة	
)100(
ويف	رواية	عند	البيهقي 	

نزلت	يف	القراآن	؟((	قال:	قلت	بلى	يا	ر�سول	اهلل	!	قال:	))فاحتة	

الكتاب،	فيها	�سفاء	من	كل	داء((.

	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َقاَل:))َمْن	
ِّ
ِبي ِبي	ُهَرْيَرَة	َعْن	النَّ

4.	وَعْن	اأَ

َثالًثا،	 	))
)101(
ِخــَداٌج 	

َ
َفِهي اآِن	

ْ
اْلُقر 	 مِّ
ِباأُ ِفيَها	 َيْقَراأْ	 	 َلْ الًة	 لَّى	�سَ �سَ

َفَقاَل:	 َوَراَء	الإَماِم	 َنُكوُن	 ا	 اإِنَّ ُهَرْيَرَة:	 َفِقيَل	لأِبي	 اٍم،	 	مَتَ اأي:	َغرْيُ

عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 �َسِمْعُت	 	 َفــاإِينِّ ؛	 َنْف�ِسَك	 يِف	 ِبَها	 	
اْقــَراأْ

	 َوَبنْيَ َبْيِني	 الَة	 ال�سَّ َق�َسْمُت	 َتَعاىَل:	 	
ُ اهللَّ ))َقاَل	 َيُقوُل:	 واآله	و�سلم	

	 ِ	َربِّ
ْمُد	هلِلَّ َل	َفاإَِذا	َقاَل	اْلَعْبُد:	{احْلَ

	َوِلَعْبِدي	َما	�َساأَ َفنْيِ َعْبِدي	ِن�سْ

ُ	َتَعاىَل:	َحِمَديِن	َعْبِدي.	 نَي}،	َقاَل	اهللَّ اْلَعامَلِ

	َعْبِدي.	
َّ
ُ	َتَعاىَل:	اأَْثَنى	َعَلي ِحيِم}،	َقاَل	اهللَّ

َّ
ْحَمِن	الر

َّ
َواإَِذا	َقاَل:	{الر 	

))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 قال	 	،)177/4( امل�سند	 يف	 اأحمد	 رواه	 	�سعيف.	 99

احلفظ	 �سيء	 وهو	 عقيل	 بن	 بن	حممد	 عبداهلل	 وفيه	 اأحمد	 ))رواه	 	:)310/6( الزوائد((	

وحديثه	ح�سن	وبقية	رجاله	ثقات((،	اأقول:	وابن	عقيل	�سعيف	على	التحقيق.

القراآن/ تعظيم	 باب	 )450/2(	يف	 الإميان((	 ))�ُسَعب	 البيهقي	يف	 رواه	 	ح�سن.	 100

ف�سل	يف	ف�سائل	ال�سور	والآيات،	قال	احلافظ	ال�سيوطي	يف	))الدر	املنثور((	)11/1(:	

))باإ�سناد	جيد((.

	اأي:	فهي	�سالة	ناق�سة	غري	تامة. 101
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ًة:	
َّ
َديِن	َعْبِدي،	َوَقاَل	َمر َواإَِذا	َقاَل:	{َماِلِك	َيْوِم	الدِّيِن}،	َقاَل:	جَمَّ

َن�ْسَتِعنُي}،	 ــاَك	 َواإِيَّ َنْعُبُد	 ــاَك	 {اإِيَّ َقاَل:	 َفاإَِذا	 َعْبِدي.	 	 اإِيَلَّ �َض	 َفوَّ

َذا	َقاَل:	{اْهِدَنا	 َل.	َفاإِ
	َعْبِدي	َوِلَعْبِدي	َما	�َساأَ َقاَل	َهَذا	َبْيِني	َوَبنْيَ

وِب	 ْغ�سُ امْلَ 	 َغرْيِ َعَلْيِهْم	 ْنَعْمَت	
اأَ ِذيَن	 الَّ اَط	 َ �ْسَتِقيَم	�رشِ امْلُ اَط	 َ ال�رشِّ

	
)102(
الِّنَي}،	َقاَل:	َهَذا	ِلَعْبِدي	َوِلَعْبِدي	َما	�َساأََل(( َعَلْيِهْم	َول	ال�سَّ

رواه	م�سلم.

5.	وعن	ُعَبادة	بن	ال�سامت	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

الكتاب(( يقراأ	بفاحتة	 ))ل	�سالة	ملن	ل	 واآله	و�سلم:	 اهلل	عليه	

.	رواه	البخاري	وم�سلم.
)103(

	�سلى	اهلل	
ِّ
ِبي يُل	َقاِعٌد	ِعْنَد	النَّ 6.	وَعْن	اْبِن	َعبَّا�ٍض	َقاَل:	َبْيَنَما	ِجرْبِ

َفَقاَل:	 �َسُه	 َراأْ َفَرَفَع	 َفْوِقِه	 ِمْن	 	
)104(
َنِقي�سًا �َسِمَع	 و�سلم	 واآله	 عليه	

َفَنَزَل	 اْلَيْوَم	 اإِل	 	 َقطُّ ُيْفَتْح	 	 َلْ اْلَيْوَم	 ُفِتَح	 َماِء	 ال�سَّ ِمْن	 َباٌب	 ))َهَذا	

اْلَيْوَم	 اإِل	 	 َيْنِزْل	َقطُّ 	 �ِض	َلْ ْ
اإِىَل	الأر َنَزَل	 ِمْنُه	َمَلٌك	َفَقاَل	َهَذا	َمَلٌك	

الفاحتة	يف	 ال�سالة/باب	وجوب	قراءة	 	�سحيح.	رواه	م�سلم	)395(	يف	كتاب	 102

كل	ركعة.

لالإمام	 القراءة	 الأذان/بــاب	وجوب	 كتاب	 )756(	يف	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 103

قراءة	 وجوب	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )394(	يف	 وم�سلم	 كلها..،	 ال�سلوات	 واملاأموم	يف	

الفاحتة	يف	كل	ركعة.

	اأي	�سوتًا	ك�سوت	الباب	اإذا	ُفِتَح. 104
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ُة	 	َقْبَلَك:	َفاحِتَ
ٌّ
َتُهَما	َنِبي 	ُيوؤْ 	ِبُنوَرْيِن	اأُوِتيَتُهَما	َلْ ْب�رِشْ

َف�َسلََّم	َوَقاَل:	اأَ

ٍف	ِمْنُهَما	اإِل	اأُْعِطيَتُه(( ْ
	ِبَحر اْلِكَتاِب	َوَخَواِتيُم	�ُسوَرِة	اْلَبَقَرِة	َلْن	َتْقَراأَ

.	رواه	م�سلم.
)105(

ِمْن	 َنَفًرا	 	 اأنَّ اأي�سًا	 عنهما	 تعاىل	 اهلل	 ر�سي	 َعبَّا�ٍض	 اْبِن	 وَعْن	 	.7

اٍء	ِفيِهْم	َلِديٌغ	 وا	مِبَ ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َمر

ِّ
ِبي َحاِب	النَّ �سْ

اأَ

اِء	َفَقاَل	َهْل	ِفيُكْم	ِمْن	 	َفَعَر�َض	َلُهْم	َرُجٌل	ِمْن	اأَْهِل	امْلَ
)106(
اأَْو	�َسِليٌم

ِمْنُهْم	 َرُجٌل	 َفاْنَطَلَق	 �َسِليًما	 اأَْو	 َلِديًغا	 َرُجاًل	 اِء	 امْلَ يِف	 	 اإِنَّ ؟	 َراٍق	

َحاِبِه	 �سْ
اأَ اإِىَل	 اِء	 	َفَجاَء	ِبال�سَّ

اأَ ِة	اْلِكَتاِب	َعَلى	�َساٍء	َفرَبَ 	ِبَفاحِتَ
َفَقَراأَ

َقِدُموا	 َحتَّى	 ْجًرا	
اأَ 	 ِ اهللَّ ِكَتاِب	 َعَلى	 اأََخــْذَت	 َوَقاُلوا:	 َذِلَك	 َفَكِرُهوا	

َفَقاَل	 اأَْجًرا	 	 ِ اهللَّ ِكَتاِب	 َعَلى	 اأََخَذ	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 َفَقاُلوا	 ِديَنَة،	 امْلَ

	َعَلْيِه	 َخْذمُتْ
	َما	اأَ 	اأََحقَّ ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اإِنَّ َر�ُسوُل	اهللَّ

.	رواه	البخاري.	
)107(
	))ِ اأَْجًرا	ِكَتاُب	اهللَّ

	اأي�سًا	من	حديث	اأبي	�سعيد	اخلدري	
)108(
ورواه	البخاري	وم�سلم 	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)806(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	 105

الفاحتة	وخواتيم	�سورة	البقرة.

وا	على	قوم	فيهم	ملدوغ،	ويقال	للملدوغ	�سليم	من	باب	ال�سد	يف	اللغة. 	اأي	مرُّ 106

	�سحيح.	رواه	البخاري	)5737(	يف	كتاب	الطب/باب	ال�رشط	يف	الرقية	بقطيع	 107

الرقية	 على	 الأجــرة	 اأخذ	 جواز	 ال�سالم/باب	 كتاب	 يف	 	)2201( وم�سلم	 الغنم،	 من	

بالقراآن	والأذكار.

الكتاب،	 بفاحتة	 الرقى	 الطب/باب	 كتاب	 )5736(	يف	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 108

وم�سلم	)2201(	يف	كتاب	ال�سالم/باب	جواز	اأخذ	الأجرة	على	الرقية	بالقراآن	والأذكار.
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اآِن	
ْ
اْلُقر 	 مِّ
ِبــاأُ َيْقَراأُ	 َفَجَعَل	 اِء	 ال�سَّ ِمْن	 َقِطيًعا	 َلُهْم	 َفَجَعُلوا	 وفيه:	

َحتَّى	 ُخُذُه	
َناأْ َفَقاُلوا	ل	 اِء	 ِبال�سَّ َفاأََتْوا	 اأَ	 َفرَبَ َوَيْتِفُل	 ُبَزاَقُه	 َوَيْجَمُع	

َوَقاَل	 ِحَك	 َف�سَ ُلوُه	
َف�َساأَ و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 	�سلى	

َّ
ِبي النَّ َل	

َن�ْساأَ

ُبوا	يِل	ِب�َسْهٍم((.	ويف	روايٍة	 ِ َها	ُرْقَيٌة	ُخُذوَها	َوا�رشْ نَّ
))َوَما	اأَْدَراَك	اأَ

	قال	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))وما	يدريك	اأنها	
)109(
للدارقطني

))كلوا	 	يف	روعي،	فقال:	
َ
األقي يا	ر�سول	اهلل	�سيء	 رقية((	قلت:	

واأطعمونا	من	الغنم((.

فاحتة	 اأنزلت	 حني	 	
)110(

رنَّ اإبلي�ض	 ))اأن	 هريرة:	 اأبــي	 وعــن	 	.8

.
)112(
.	رواه	الطرباين	يف	الأو�سط

)111(
الكتاب..((

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
9.	وَعْن	َعْبِد	الر

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

	�سحيح.	�سنن	الدارقطني	)64/3(	يف	كتاب	البيوع. 109

	اأي	�ساح	مت�سايقًا. 110

واإذا	 الكتاب،	 بفاحتة	 املوؤمن	 قراأ	 اإذا	 كثرياً	 يت�سايق	 ال�سيطان	 اأن	 يعني	 	وهذا	 111

وكيده	 ال�سيطان	 من	 الفاحتة	 قــارىء	 في�سلم	 قارئها	 عن	 ابتعد	 ال�سيطان	 ت�سايق	

وو�سو�سته.

	ح�سن.	رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	)100/5(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 112

رجال	 ورجاله	 املرفوع	 �سبيه	 الأو�سط	 يف	 الطرباين	 ))رواه	 	:)311/6( الــزوائــد((	

اإىل	 م�سرياً	 	)235/8( ))العلل((	 كتاب	 احلديث	يف	 هذا	 الدارقطني	 واأورد	 ال�سحيح((،	

الختالف	يف	اإ�سناده.
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اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	 اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	 	يِل	 اإِنَّ 	َفَقاَل	 ٌّ
اأَْعَراِبي

ٌم،	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَْجَل�َسُه	 ِبِه	مَلَ

ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 َبِع	

ْ
َواأَر اْلِكَتاِب	 ِة	 ِبَفاحِتَ َذُه	 َعوَّ َف�َسِمْعُتُه	 َيَدْيِه	 	 َبنْيَ

َلٌه	َواِحٌد}	البقرة:	163،	 َلُهُكْم	اإِ 	ِمْن	َو�َسِطَها،	{َواإِ اْلَبَقَرِة	َواآَيَتنْيِ

ِعْمَراَن	 اآِل	 ِمْن	 َواآَيٍة	 ِتَها	 َخامِتَ ِمْن	 اآَياٍت	 َوَثالِث	 	. ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر َواآَيِة	

ُه	ل	اإَِلَه	اإِل	ُهَو}	اآل	عمران:	18،	َواآَيٍة	 نَّ
ُ	اأَ اأَْح�ِسُبُه	َقاَل:	{�َسِهَد	اهللَّ

الآيَة.	 	54 الأعراف:	 َخَلَق}	 الَِّذي	 	ُ اهللَّ ُكْم	 َربَّ 	 {اإِنَّ ِمْنالأْعَراِف:	

َلُه	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َمَع	اهللَّ َيْدُع	 وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	 َواآَيٍة	

َنا	َما	 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ ِبِه}	املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ِل	ال�سَّ وَّ
	اآَياٍت	ِمْن	اأَ اِحَبًة	َول	َوَلًدا}	اجلن:	3.	َوَع�رْشِ َخَذ	�سَ اتَّ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)113(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

اهلل	 ر�سول	 �سمعت	 قــال:	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عمر	 ابــن	 وعــن	 	.10

�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقول:	))اإذا	مات	اأحدكم	فال	حتب�سوه	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	كتاب	الطب/ 113

باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	كتاب	الرقى	

والتمائم،	وقال:	))احلديث	حمفوظ	�سحيح((	وهو	حديث	ح�سن	يف	مثل	هذه	الأبواب.	

وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	اأحمد	وفيه	اأبو	

جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.
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	.
)114(
الكتاب(( فاحتة	 راأ�سه	 عند	 ولُيْقَراأ	 قربه،	 اإىل	 به	 واأ�رشعوا	

رواه	البيهقي	يف	�سعب	الإميان.

	بقوٍم	عندهم	
َّ
ْلت	التميمي	عن	عمه	اأنه	َمر 11.	وعن	خارجة	بن	ال�سَّ

جمنون	ُمَوثَّق	يف	احلديد،	فقال	له	بع�سهم:	عندك	�سيء	تداوي	

هذا	به	؟!	فاإن	�ساحبكم	قد	جاء	بخري،	قال:	فقراأت	عليه	فاحتة	

الكتاب	ثالثة	اأيام	كل	يوم	مرتني	فرباأ،	فاأعطاه	مائة	�ساة،	فاأتى	

النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	فذكر	ذلك	له،	فقال	له	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم:	))ُكْل،	َفَمْن	اأكَل	ِبُرْقَيِة	باطٍل،	فقد	اأََكْلَت	برقية	

.	رواه	ابن	حبان.
)115(
حٍق((

12.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

.	رواه	
)116(
عليه	واآله	و�سلم:	))فاحتة	الكتاب	تعدل	بثلثي	القراآن((

	�سعيف.	رواه	البيهقي	يف	))�سعب	الإميان((	)16/7(	يف	باب	ال�سالة	على	من	 114

واإ�سناده	�سعيف	لكنه	قد	يكون	ح�سنًا	 القبور،	 القبلة/ف�سل	يف	زيارة	 اأهل	 مات	من	

لغريه	بال�ساهد	الذي	رواه	البيهقي	يف	))ال�سنن	الكربى((	)56/4(	يف	كتاب	اجلنائز/

باب	ما	ورد	يف	قراءة	القراآن	عند	القرب،	اأن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	ا�ستحب	قراءة	

نه	الإمام	النووي	يف	))الأذكار((	�ض	 اأول	البقرة	وخامتتها	بعد	الدفن	عند	القرب	وح�سَّ

)254(	طبعة	دار	الفكر/دم�سق/الطبعة	الأوىل	1403هـ/بتحقيق	اأحمد	حمو�ض.

والتمائم،	 الرقى	 ابن	حبان	يف	�سحيحه	)474/13(	يف	كتاب	 	�سحيح.	رواه	 115

واأحمد	)211/5(	وغريهما.

	�سعيف.	رواه	عبد	بن	حميد	يف	م�سنده	)227/1(	ويف	اإ�سناده	�سهر	بن	حو�سب	 116
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عبد	بن	حميد	يف	م�سنده.

13.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	كان	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم	ل	يعرف	خامتة	ال�سورة	حتى	تنزل	ب�سم	اهلل	الرحمن	

اأن	ال�سورة	قد	 الرحيم،	فاإذا	نزل	ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم	عرف	

.رواه	الطرباين.	
)117(
ختمت	وا�ستقبلت	اأو	ابتدئت	�سورة	اأخرى

14.	وعن	اأبي	اأمامة	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

و�سلم:	))اأربع	اأنزلن	من	كنز	حتت	العر�ض:	اأم	الكتاب،	واآية	الكر�سي،	

.	رواه	الطرباين	يف	الكبري.	
)118(
وخواتيم	البقرة،	والكوثر((

وهو	�سعيف.	وذكر	ال�سيد	احلافظ	ال�رشيف	اأحمد	ابن	ال�سديق	الغماري	يف	))املداوي((	

)561/4(	اأن	الديَنَوري	اأخرجه	موقوفًا.

	موقوف	�سحيح	الإ�سناد.	رواه	الطرباين	يف	معجمه	الكبري	)81/12(	وال�سياء	 117

	:)109/2( الزوائد((	 ))جممع	 الهيثمي	يف	 احلافظ	 وقال	 	)316/10( ))املختارة((	 يف	

))رواه	البزار	باإ�سنادين	رجال	اأحدهما	رجال	ال�سحيح((.	لكن	ذكر	اأبو	داود	يف	املرا�سيل	

�ض	)90(	اأن	املر�سل	اأ�سح.

	�سعيف	رواه	الطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)235/8(	و�سعفه	العالمة	املناوي	 118

يف	))في�ض	القدير((	)469/1(.
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فصل ما ورد في فضل سورة البقرة وبعض آياتها
كآية الكرسي وخواتيم البقرة

�سورة	رقم	)2(

ِ	�سلى	اهلل	عليه	 	َقاَل:	�َسِمْعُت	َر�ُسوَل	اهللَّ
ُّ
1.	عن	اأبي	اأَُماَمَة	اْلَباِهِلي

ُه	َياأِْتي	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	�َسِفيًعا	 اآَن	َفاإِنَّ ْ
واآله	و�سلم	َيُقوُل:))اْقَرُءوا	اْلُقر

ُهَما	 َفاإِنَّ ِعْمَراَن	 اآِل	 َو�ُسوَرَة	 اْلَبَقَرَة	 ْهَراَوْيِن	 الزَّ اْقَرُءوا	 َحاِبِه،	 �سْ
لأَ

ْو	 اأَ َغَياَيَتاِن	 ُهَما	 نَّ
َكاأَ اأَْو	 َغَماَمَتاِن	 ُهَما	 نَّ

َكاأَ اْلِقَياَمِة	 َيْوَم	 َتاأِْتَياِن	

َحاِبِهَما،	 �سْ
اأَ َعْن	 اِن	 اجَّ حُتَ 	 َوافَّ �سَ 	 َطرْيٍ ِمْن	 	

)119(
َقاِن
ْ
ِفر ُهَما	 نَّ

َكاأَ

َول	 ٌة	 َح�رْشَ َكَها	 ْ
َوَتر َبَرَكٌة	 اأَْخَذَها	 	 َفــاإِنَّ اْلَبَقَرِة	 �ُسوَرَة	 ــَرُءوا	 اْق

	.
)120(
َت�ْسَتِطيُعَها	اْلَبَطَلُة((

ياأتون	 الذين	 وهم	 َحَرة،	 ال�سَّ اأي	 البطلة:	 ومعنى	 م�سلم.	 رواه	 	

	من	حديث	النوا�ض	بن	�سمعان	اأي�سًا	
)121(
بالباطل.	ورواه	م�سلم

بلفظ:	))يوؤتى	بالقراآن	يوم	القيامة	واأهله	الذين	كانوا	يعملون	

به	تقدمه	�سورة	البقرة	واآل	عمران	كاأنهما	غمامتان	اأو	ُظلَّتان	

	اأي	جمموعتان	عظيمتان	من	الطيور. 119

	�سحيح.	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه	)804(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/ 120

باب	ف�سل	قراءة	القراآن	و�سورة	البقرة.

	�سحيح.	يف	�سحيحه	اأي�سًا	)805(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	 121

ف�سل	قراءة	القراآن	و�سورة	البقرة.
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طري	 من	 	
)123(
ِحــْزَقــان كاأنهما	 اأو	 	

)122(
�ــرَشْق بينهما	 �َسوداَوان	

	حتاجان	عن	�ساحبهما((.
)124(

َوافَّ �سَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َقاَل:	 	َر�ُسوَل	اهللَّ نَّ
2.	وَعْن	اأَِبي	ُهَرْيَرَة	اأَ

الَِّذي	 اْلَبْيِت	 ِمْن	 َيْنِفُر	 ْيَطاَن	 ال�سَّ 	 اإِنَّ َمَقاِبَر،	 ُبُيوَتُكْم	 َعُلوا	 جَتْ ))ل	

	رواه	م�سلم.	
)125(
ُتْقَراأُ	ِفيِه	�ُسوَرُة	اْلَبَقَرِة((

	عن	�سيدنا	عبد	اهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	
)126(
ورواه	احلاكم 	

))اقراأوا	�سورة	 واآله	و�سلم	بلفظ:	 عن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

البقرة	يف	بيوتكم	فاإن	ال�سيطان	ل	يدخل	بيتًا	ُيقراأ	فيه	�سورة	

البقرة((.

3.	وعن	�سهل	بن	�سعد،	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

�سورة	 القراآن	 �سنام	 واإن	 	،
)127(
�سنامًا �سيء	 لكل	 ))اإن	 و�سلم:	

بيته	ثالث	 ال�سيطان	 لياًل	ل	يدخل	 بيته	 قراأها	يف	 البقرة،	من	

	اأي	�سياء	ونور. 122

	اأي	قطيعان	اأو	جماعتان. 123

	اأي	طيور	با�سطة	اأجنحتها	عليه	حتاجان	عنه	وتدافعان	رحمة	من	اهلل	تعاىل. 124

وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)780( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 125

ا�ستحباب	�سالة	النافلة	يف	بيته	وجوازها	يف	امل�سجد.

	�سحيح.	امل�ستدرك	)561/1(	و	)260/2(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/اأخبار	يف	 126

ف�سل	�سورة	البقرة.

	اأعلى	كل	�سيء	وذروته،	مثل	�سنام	اجلمل. 127
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)128(
ليال،	ومن	قراأها	نهاراً	ل	يدخل	ال�سيطان	بيته	ثالثة	اأيام((

رواه	ابن	حبان.	

4.	عن	اأبي	هريرة	قال	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

اآية	 وفيها	 البقرة	 �سورة	 القراآن	 و�سنام	 �سنامًا،	 �سيء	 لكل	 ))اإن	

�سيدة	اآي	القراآن،	اآية	الكر�سي،	ل	تقراأ	يف	بيت	وفيه	�سيطان	اإل	

.	رواه	عبد	الرزاق.
)129(
خرج((

رْي	اأنه	قال:	يا	ر�سول	اهلل،	بينما	اأنا	اأقراأ	الليلة	 �َسْيد	بن	ُح�سَ
5.	وعن	اأُ

�سورة	البقرة	اإذ	�سمعت	وجبة	من	خلفي،	فظننت	اأن	فر�سي	انطلق،	

	،))
)130(
فقال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:	))اقراأ	يا	اأبا	َعِتيك

	فاإذا	مثل	امل�سباح	مدىل	بني	ال�سماء	والأر�ض،	ور�سول	 فالتفتُّ

قراءة	 الرقائق/باب	 كتاب	 يف	 	)59/3( �سحيحه	 يف	 حبان	 ابن	 رواه	 	ح�سن.	 128

القراآن،	وهو	حديث	يرتقي	اإىل	احل�سن،	وقد	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	على	ال�سحيحني	

ووافقه	 و�سححه	 خمت�رشاً	 البقرة،	 �سورة	 من	 التف�سري/باب	 كتاب	 يف	 	)259/2(

الذهبي	يف	تلخي�سه.

كتاب	 يف	 	)6019/376/3( امل�سنف	 يف	 الرزاق	 عبد	 احلافظ	 رواه	 	�سحيح.	 129

يف	 	)259/2( امل�ستدرك	 يف	 واحلاكم	 وف�سله،	 القراآن	 تعليم	 القراآن/باب	 ف�سائل	

كتاب	التف�سري/باب	من	�سورة	البقرة،	وقال	املنذري	يف	الرتغيب	)370/2(:	))ورواه	

احلاكم...	وقال	�سحيح	الإ�سناد((.

بن	 �سماك	 بن	 اأُ�َسيد	بن	ح�سري	 ا�سمه:	 اأ�سيد	 �سيدنا	 فاإن	 با�سم	جده	عتيك،	 	كناه	 130

عتيك.
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اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم،	يقول:	))اقراأ	يا	اأبا	َعِتيك((،	فقال:	

يا	ر�سول	اهلل،	فما	ا�ستطعت	اأن	اأم�سي،	فقال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	و�سلم:	))تلك	املالئكة	نزلت	لقراءة	�سورة	البقرة،	اأما	اإنك	لو	

.	رواه	ابن	حبان.
)131(
م�سيت	لراأيت	العجائب((

�سلى	 النبي	 مع	 �سليت	 قال:	 اليمان	 بن	 حذيفة	 �سيدنا	 وعن	 	.6

يركع	 فقلت	 البقرة،	 فافتتح	 	
)132(
ليلة ذات	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

عند	املائة	ثم	م�سى	فقلت:	ي�سلي	بها	يف	ركعة	فم�سى،	فقلت:	

يركع	بها	ثم	افتتح	الن�ساء	فقراأها،	ثم	افتتح	اآل	عمران	فقراأها،	

ب�سوؤاٍل	 	
َّ
َمر واإذا	 �َسبَّح،	 ت�سبيح	 فيها	 باآية	 	 َّ

َمر اإذا	 مرت�ساًل	 يقراأ	

ذ،	ثم	ركع	فجعل	يقول:	))�سبحان	ربي	 ٍذ	تعوَّ 	بتعوُّ َّ
�ساأل،	واإذا	َمر

العظيم((	فكان	ركوعه	نحواً	من	قيامه،	ثم	قال:	))�سمع	اهلل	ملن	

حمده((	ثم	قام	طوياًل	قريبًا	مما	ركع،	ثم	�سجد	فقال:	))�سبحان	

م�سلم	 رواه	 	.
)133(
قيامه قريبًا	من	 �سجوده	 فكان	 الأعلى((	 ربي	

وغريه.

	�سحيح.	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)58/3(	يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	 131

�سالة	 كتاب	 يف	 	)796( م�سلم	 �سحيح	 يف	 احلديث	 واأ�سل	 �سحيح،	 باإ�سناد	 القراآن	

امل�سافرين	وق�رشها/باب	نزول	ال�سكينة	لقراءة	القراآن،	وفيه	)	فقراأ	(	دون	ذكر	ال�سورة	

التي	كان	يقراأها.

	ويف	رواية	اأحمد	)400/5(	ب�سند	�سحيح	))َلْيَلٍة	من	رم�سان((. 132

وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)772( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 133

ا�ستحباب	تطويل	القراءة	يف	�سالة	الليل.
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7.	ف�سل	الآيات	من	)1-4(	و	)163(	و	)255(	و	)284-286(	من	

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	
َّ
�سورة	البقرة:	وَعْن	َعْبِد	الر

ر�سي	اهلل	عنه	َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	 	يِل	 نَّ اإِ 	َفَقاَل	 ٌّ
ْعَراِبي اأَ اإِْذ	َجاَءُه	 و�سلم	

َفَذَهَب	 َقاَل:	 ِبِه((	 َفاأِْتِني	 ))اْذَهْب	 َقاَل:	 ٌم،	 مَلَ ِبِه	 َقاَل:	 ؟((	 اأَِخيَك	

اْلِكَتاِب	 ِة	 ِبَفاحِتَ َذُه	 َعــوَّ َف�َسِمْعُتُه	 َيَدْيِه	 	 َبنْيَ ْجَل�َسُه	
َفاأَ ِبِه	 َفَجاَء	

َلٌه	 اإِ {َواإَِلُهُكْم	 َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ اْلَبَقَرِة	 ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 َبِع	

ْ
َواأَر

ِتَها.	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
َواِحٌد}	البقرة:	163،	َواآَيِة	اْلُكر

ل	ُهَو}	 اإِ اإَِلَه	 ُه	ل	 نَّ
اأَ 	ُ ْح�ِسُبُه	َقاَل:	{�َسِهَد	اهللَّ اأَ َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ اآل	عمران:	18،	َواآَيٍة	ِمْن	الأْعَراِف:	{اإِنَّ

	اإَِلًها	 ِ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	َيْدُع	َمَع	اهللَّ الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	ِمْن	امْلُ

ُه	 نَّ
:	{َواأَ نِّ َهاَن	َلُه	ِبِه}	املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ ْ

اآَخَر	ل	ُبر

	اآَياٍت	 اِحَبًة	َول	َوَلًدا}	اجلن:	3	َوَع�رْشِ َخَذ	�سَ َنا	َما	اتَّ 	َربِّ َتَعاىَل	َجدُّ

	ُ اهللَّ ُهَو	 َوُقْل	 	. �رْشِ احْلَ اآِخِر	 ِمْن	 اآَياٍت	 َوَثالِث	 اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	

رواه	 َباأْ�ٌض.	 ِبِه	 َلْي�َض	 َبَراأَ	 َقْد	 	
ُّ
الأْعَراِبي َفَقاَم	 	، َذَتنْيِ َعوِّ َوامْلُ َحٌد،	

اأَ

.
)134(
اأحمد

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	كتاب	الطب/ 134

باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	كتاب	الرقى	

والتمائم،	وقال:	))احلديث	حمفوظ	�سحيح((	وهو	حديث	ح�سن	يف	مثل	هذه	الأبواب.	

اأحمد	 بن	 اهلل	 عبد	 ))رواه	 	:)115/5( الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 وقال	

وفيه	اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	
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البقرة:وعن	 �سورة	 من	 	)285-284( و	 	)5-1( الآيات	 ف�سل	 	.8

عبد	الرحمن	بن	العالء	بن	اللجالج	عن	اأبيه	قال:	قال	يل	اأبي:	

ِدي	فقل:	ب�سم	 ))يا	بني:	اإذا	اأنا	مت	فاأحلدين	فاإذا	و�سعتني	يف	حَلْ

اقراأ	عند	 اهلل	وعلى	ملة	ر�سول	اهلل	ثم	�سن	علي	الرتاب	�سنًا	ثم	

راأ�سي	بفاحتة	البقرة	وخامتتها،	فاإين	�سمعت	ر�سول	اهلل	�سلى	

	رواه	الطرباين.
)135(
اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقول	ذلك((

بن	 جابر	 �سيدنا	 وعن	 البقرة:	 �سورة	 من	 	)125( الآيــة	 ف�سل	 	.9

اهلل	 �سلى	 النبي	 حجة	 يحكي	 وهو	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عبداهلل	

عليه	واآله	و�سلم	وَذَكَر	ركعتي	الطواف	فقال:))ثم	نفذ	اإىل	مقام	

اإبراهيم	عليه	ال�سالم	فقراأ	{واتخذوا	من	مقام	اإبراهيم	م�سلَّى}	

ال�سحيح((.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	يف	الكبري	)221/19(	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 135

الزوائد((	)44/3(:	))ورجاله	موثوقون((	وح�سنه	�سيخنا	الإمام	املحدث	�سيدي	عبداهلل	

ابن	ال�سديق	يف	كتابه	))تو�سيح	البيان	لو�سول	ثواب	القراآن((	املطبوع	مع	))اإتقان	

كما	 معني	 بن	 يحيى	 به	 احتج	 �سحيح	 حديث	 هو	 بل	 اأقــول:	 	،)110( �ض	 ال�سنعة((	

ابن	حنبل	وعلي	بن	مو�سى	 الكمال((	للمزي	)537/22-538(،	واأحمد	 ))تهذيب	 يف	

ح�سن	 اأنه	 اإل	 الإ�سناد	 �سعيف	 اآخر	 معناه	حديث	 اخلالل.	ويف	 ذلك	 روى	 كما	 احلداد	

))�سعب	 والبيهقي	يف	 	)444/12( ))الكبري((	 الطرباين	يف	 رواه	 ما	 وهو	 ال�ساهد	 بهذا	

زيارة	 القبلة/ف�سل	يف	 اأهل	 من	 مات	 من	 على	 ال�سالة	 باب	 )16/7(	يف	 الإميــان((	

القبور،	عن	�سيدنا	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنهما	قال:	�سمعت	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم	يقول:	))اإذا	مات	اأحدكم	فال	حتب�سوه	واأ�رشعوا	به	اإىل	قربه	وليقراأ	عند	

راأ�سه	فاحتة	الكتاب((.		
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اأبي	يقول	 البيت	فكان	 بينه	وبني	 املقام	 البقرة:	125،	فجعل	

ول	اأعلمه	َذَكَرُه	اإل	عن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	كان	يقراأ	

يف	الركعتني	{قل	هو	اهلل	اأحد}	و	{قل	يا	اأيها	الكافرون}((

.	رواه	م�سلم.
)136(

10.	ف�سل	الآية	)156(	من	�سورة	البقرة:	عن	ال�سيدة	اأم	�سلمة	ر�سي	

اهلل	عنها	اأنها	�سمعت	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقول:	

))ما	من	م�سلم	ت�سيبه	م�سيبة	فيقول	ما	اأمره	اهلل	{اإنا	هلل	واإنا	

اإليه	راجعون}	البقرة:	156،	اللهم	اأجرين	يف	م�سيبتي	واأخلف	

.	رواه	م�سلم.
)137(
يل	خرياً	منها	اإل	اأخلف	اهلل	له	خرياً	منها((

11.	ف�سل	الآية	رقم	)163(	واآية	الكر�سي	رقم	)255(	من	�سورة	

اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 قال	 قالت:	 يزيد	 بنت	 اأ�سماء	 البقرة:وعن	

عليه	واآله	و�سلم:	))ا�سم	اهلل	الأعظم	يف	هاتني	الآيتني	{اهلل	ل	

واحد}	 اإله	 البقرة:	255،	{واإلهكم	 القيوم}	 احلي	 اإل	هو	 اإله	

	رواه	الدارمي.	
)138(
البقرة:	163((

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)1218(	يف	كتاب	احلج/باب	حجة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	 136

واآله	و�سلم.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه	)918(	يف	كتاب	اجلنائز/باب	ما	يقال	عند	 137

امل�سيبة.

	�سعيف.	رواه	الدارمي	)3389(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	اأول	�سورة	 138
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الأعظم	 اهلل	 ))ا�سم	 بلفظ:	 داود	 واأبــو	 وح�سنه	 الرتمذي	 ورواه	 	

الرحمن	 هو	 اإل	 اإله	 ل	 واحد	 اإله	 {واإلهكم	 الآيتني	 هاتني	 يف	

الرحيم}	البقرة:	163	وفاحتة	اآل	عمران	{ال	اهلل	ل	اإله	اإل	هو	

.
)139(
احلي	القيوم}	البقرة:	255((

ورواه	ابن	ماجه	اأي�سًا	عن	اأبي	اأمامة	بلفظ:	))ا�سم	اهلل	الأعظم	 	

الذي	اإذا	دعي	به	اأجاب	يف	�سور	ثالث	البقرة	واآل	عمران	وطه((

	.
)140(

البقرة	واآية	الكر�سي،	ويف	اإ�سناده	القدَّاح	و�سهر	بن	حو�سب	و�سياأتي	الكالم	عليهما.

جامع	 جاء	يف	 ما	 الدعوات/باب	 كتاب	 )3478(	يف	 الرتمذي	 رواه	 	�سعيف.	 139

الدعوات،	واأبو	داود	)1496(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الدعاء،	وابن	ماجه	)3855(	يف	

رهويه	 بن	 واإ�سحاق	 	)233/7( �سيبة	 اأبي	 وابن	 الأعظم،	 اهلل	 ا�سم	 الدعاء/باب	 كتاب	

يف	م�سنده	)183/1(	واأحمد	)461/6(.	ويف	اأ�سانيدهم	جميعًا	عبيد	اهلل	بن	اأبي	زياد	

الَقدَّاح	�سعفه	اجلمهور،	و�سهر	بن	حو�سب	وهو	كثري	الإر�سال	والأوهام،	قال	احلافظ	

َنه	الرتمذي	ويف	ن�سخة	�سححه	!	وفيه	نظر	!	لأنه	 ابن	حجر	يف	الفتح	)224/11(:	))ح�سَّ

من	رواية	�سهر	بن	حو�سب((.	وقال	املناوي	يف	في�ض	القدير	)511/1(:	))فيه...	عبداهلل	

فه	ابن	معني((. بن	اأبي	زياد	القداح،	فيه	لني،	وقال	اأبو	داود	اأحاديثه	مناكري	و�سعَّ

الدعاء/باب	 كتاب	 يف	 	)3856( ماجه	 ابن	 رواه	 احل�سن.	 من	 قريب	 	�سعيف	 140

نه	ولكن	قد	ُوِجَد	يف	هذه	الرويات	ما	 ا�سم	اهلل	الأعظم	لو	خال	من	املعار�ض	قد	نح�سِّ

الأعظم	 ال�سم	 ))واأثبته	 الفتح	)224/11(:	 ابن	حجر	يف	 احلافظ	 قال	 يعار�سه،	حتى	

نًا	وا�سطربوا	يف	ذلك((. اآخرون	ُمَعيَّ

))فتح	 حجر	يف	 ابن	 احلافظ	 قال	 فقد	 الأعظم	 ال�سم	 العلماء	يف	 مذاهب	 واأما	 اأقــول:	

])	تكميل	(:	واإذ	قد	جرى	ذكر	ال�سم	الأعظم	يف	هذه	املباحث	 الباري((	)224/11(:	
فليقع	الإملام	ب�سيء	من	الكالم	عليه،	وقد	اأنكره	قوم	كاأبي	جعفر	الطربي	واأبي	احل�سن	

الأ�سعري	وجماعة	بعدهما	كاأبي	حامت	بن	حبان	والقا�سي	اأبي	بكر	الباقالين	فقالوا:	
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12.	ف�سل	الآية	)201(	من	�سورة	البقرة:	وعن	اأن�ض	بن	مالك	َقاَل:	

	 	َدْعَوٍة	َيْدُعو	ِبَها	َيُقوُل	اللَُّهمَّ ْكرَثُ
َكاَن	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اأَ

ْنَيا	َح�َسَنًة	َويِف	الآِخَرِة	َح�َسَنًة	َوِقَنا	َعَذاَب	النَّاِر}	 {اآِتَنا	يِف	الدُّ

َراَد	اأَْن	َيْدُعَو	ِبَدْعَوٍة	َدَعا	ِبَها	 َذا	اأَ َن�ٌض	اإِ
البقرة:	201.	َقاَل:	َوَكاَن	اأَ

ل	يجوز	تف�سيل	بع�ض	الأ�سماء	على	بع�ض،	ون�سب	ذلك	بع�سهم	ملالك..،	وقيل:	املراد	

العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	 اأ�سماء	اهلل	تعاىل	دعا	 ا�سم	من	 الأعظم	كل	 بال�سم	

معنى	 وُنِقَل	 له،	 ا�ستجيب	 ذلك	 له	 ى	 تاأتَّ َمْن	 فاإن	 تعاىل،	 اهلل	 غري	 �ساعتئٍذ	 فكره	 يف	

ا�ستاأثر	اهلل	تعاىل	بعلم	 اآخرون:	 ال�سادق	وعن	اجلنيد	وغريهما.	وقال	 هذا	عن	جعفر	

َنًا	وا�سطربوا	يف	ذلك،	 ال�سم	الأعظم	ول	يطلع	عليه	اأحد	من	خلقه،	واأثبته	اآخرون	ُمعيَّ

وجملة	ما	وقفت	عليه	من	ذلك	اأربعة	ع�رش	قوًل:	الأول:	ال�سم	الأعظم	))هو((	نقله	الفخر	

الرابع:	 الرحيم..،	 الرحمن	 اهلل	 الثالث:	 اهلل..،	 الثاين:	 الك�سف..	 اأهل	 بع�ض	 عن	 الرازي	

الرحمن	الرحيم	احلي	القيوم..،	اخلام�ض:	احلي	القيوم..،	ال�ساد�ض:	احلنان	املنان	بديع	

ال�سماوات	والأر�ض	ذو	اجلالل	والإكرام	احلي	القيوم..	ال�سابع:	بديع	ال�سماوات	والأر�ض	

اإله	اإل	هو	الأحد	 ذو	اجلالل	والإكــرام..،	الثامن:	ذو	اجلالل	والإكــرام..،	التا�سع:	اهلل	ل	

اأبو	داود	والرتمذي	وابن	 اأخرجه	 اأحد.	 الذي	ل	يلد	ول	يولد	ول	يكن	له	كفواً	 ال�سمد	

ماجه	وابن	حبان	واحلاكم	من	حديث	بريدة،	وهو	اأرجح	من	حيث	ال�سند	من	جميع	ما	

..،	احلادي	ع�رش:	دعوة	ذي	النون..	ل	اإله	اإل	اأنت	�سبحانك	 	َربِّ ورد	يف	ذلك.	العا�رش:	َربِّ

اإين	كنت	من	الظاملني..،	الثاين	ع�رش:	نقل	الفخر	الرازي	عن	زين	العابدين	اأنه	�ساأل	اهلل	

اأن	يعلمه	ال�سم	الأعظم	فراأى	يف	النوم	))هو	اهلل	اهلل	اهلل	الذي	ل	اإله	اإل	هو	رب	العر�ض	

العظيم((.	الثالث	ع�رش:	هو	خمفي	يف	الأ�سماء	احل�سنى..،	الرابع	ع�رش:	كلمة	التوحيد..[	

انتهى	خمت�رشاً.	وقال	الإمام	الغزايل	رحمه	اهلل	تعاىل	يف	كتابه	))جواهر	القراآن((	�ض	

)60(	اأن	ال�سم	الأعظم	هو:	احلي	القيوم.

كالمه	 قال	يف	 ابن	حجر	حيث	 احلافظ	 كالم	 جاء	يف	 ما	 هو	 نختاره	 والــذي	 اأقــول:	

ال�سابق:	]كل	ا�سم	من	اأ�سماء	اهلل	تعاىل	دعا	العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	يف	فكره	
ى	له	ذلك	ا�ستجيب	له[	واهلل	تعاىل	اأعلم.	 �ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	َمْن	تاأتَّ
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.رواه	م�سلم.
)141(
ْن	َيْدُعَو	ِبُدَعاٍء	َدَعا	ِبَها	ِفيِه َفاإَِذا	اأََراَد	اأَ

13.	ف�سل	اآية	الكر�سي	ورقمها	)255(	من	�سورة	البقرة:	وعن	اأبي	

اآيَة	 َقَراأ	 اأَُمامة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	

	�سالٍة	ل	مينعه	من	دخول	اجلنة	اإل	اأن	ميوت(( 	ُدُبَر	ُكلِّ
ّ
الُكر�سي

.	رواه	الن�سائي.
)142(

ِبى	 14.	ف�سل	اآية	الكر�سي	ورقمها	)255(	من	�سورة	البقرة:	وَعْن	اأَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:))َمْن	َقَراأَ	 ُهَرْيَرَة	َقاَل	َقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ

رُي}	 	اإِىَل	َقْوِلِه	{اإَِلْيِه	امْلَ�سِ
)143(
وؤِْمِن َة	حم	امْلُ 	َوَفاحِتَ

ِّ
�ِسي
ْ
اآَيَة	اْلُكر

َيَر	 	 َلْ �ِسى	 مُيْ ِحنَي	 َها	
َقَراأَ َوَمْن	 	،

َ
�ِسى مُيْ َحتَّى	 َيْكَرُهُه	 �َسْيئًا	 َيَر	 	 َلْ

.	رواه	الدارمي.	
)144(
ِبَح(( �َسْيئًا	َيْكَرُهُه	َحتَّى	ُي�سْ

والتوبة	 والدعاء	 الذكر	 كتاب	 يف	 	)2690( �سحيحه	 يف	 م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 141

وال�ستغفار/باب	ف�سل	الدعاء	بـِ	{اللهم	اآتنا	يف	الدنيا	ح�سنة	ويف	الآخرة	ح�سنة	وقنا	

عذاب	النار}.

	ح�سن.	رواه	الن�سائي	يف	))ال�سنن	الكربى((	)30/6(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/ 142

الكبري((	 ))املعجم	 يف	 والطرباين	 �سالة،	 كل	 دبر	 الكر�سي	 اآيــة	 قــراأ	 من	 ثــواب	 باب	

القراآن/ف�سل	 تعظيم	 باب	 يف	 	)458/2( الإميان((	 ))�سعب	 يف	 والبيهقي	 	)114/8(

يف	ف�سائل	ال�سور	والآيات،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)102/10(:	

))رواه	الطرباين	يف	الكبري	والأو�سط	باأ�سانيد	واأحدها	جيد((.

	اأي	�سورة	غافر	من	1-3	وهو	قوله	تعاىل:	{حم،	تنزيل	الكتاب	من	اهلل	العزيز	 143

العليم،	غافر	الذنب	وقابل	التوب	�سديد	العقاب	ذي	الطول	ل	اإله	اإل	هو	اإليه	امل�سري}.

	�سعيف.	رواه	الدارمي	يف	ال�سنن	)3386(	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	اأول	 144
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ورواه	الرتمذي	بلفظ:	))من	قراأ	حم	املوؤمن	اإىل	{اإليه	امل�سري}	 	

واآية	الكر�سي	حني	ي�سبح	حفظ	بهما	حتى	مي�سي،	ومن	قراأهما	

.
)145(
حني	مي�سي	حفظ	بهما	حتى	ي�سبح((

15.	ف�سل	اآية	الكر�سي	وهي	الآية	رقم	)255(	من	�سورة	البقرة:	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ َر�ُسوُل	 َقاَل	 َقاَل:	 َكْعٍب	 ْبِن	 	
ِّ
اأَُبــي وَعْن	 	

	َمَعَك	اأَْعَظُم	؟((	 ِ 	اآَيٍة	ِمْن	ِكَتاِب	اهللَّ يُّ
ْنِذِر	اأََتْدِري	اأَ و�سلم	))َيا	اأََبا	امْلُ

	اآَيٍة	 يُّ
ْنِذِر	اأََتْدِري	اأَ ُ	َوَر�ُسوُلُه	اأَْعَلُم،	َقاَل:	))َيا	اأََبا	امْلُ َقاَل:	ُقْلُت	اهللَّ

	
ُّ
ي اإِل	ُهَو	احْلَ اإَِلَه	 ُ	ل	 ْعَظُم((	َقاَل:	ُقْلُت	{اهللَّ

اأَ 	َمَعَك	 ِ ِمْن	ِكَتاِب	اهللَّ

	ِلَيْهِنَك	اْلِعْلُم	اأََبا	 ِ ْدِري	َوَقاَل:	))َواهللَّ َب	يِف	�سَ اْلَقيُّوُم}،	َقاَل:	َف�رَشَ

.	رواه	م�سلم.
)146(
ْنِذِر(( امْلُ

البقرة:	 اآية	الكر�سي	وهي	الآية	رقم	)255(	من	�سورة	 16.	ف�سل	

ِ	�سلى	اهلل	 َلِني	َر�ُسوُل	اهللَّ وعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	َوكَّ

َيْحُثو	 َفَجَعَل	 اآٍت	 َفاأََتايِن	 اَن	 َرَم�سَ َزَكاِة	 ِبِحْفِظ	 و�سلم	 واآله	 عليه	

�سورة	البقرة	واآية	الكر�سي.

يف	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2879( الرتمذي	 رواه	 	�سعيف.	 145

ف�سل	�سورة	البقرة	واآية	الكر�سي،	اأقول:	ويف	اإ�سناده	عندهما	عبدالرحمن	بن	اأبي	بكر	

املليكي	وهو	�سعيف.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه	)810(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/ 146

باب	ف�سل	�سورة	الكهف	واآية	الكر�سي.
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ِ	�سلى	اهلل	عليه	 َك	اإِىَل	َر�ُسوِل	اهللَّ َفَعنَّ ْ
َعاِم	َفاأََخْذُتُه	َفُقْلُت	لأر ِمْن	الطَّ

اآَيَة	 َفاْقَراأْ	 ِفَرا�ِسَك	 اإِىَل	 َوْيَت	
اأَ اإَِذا	 َفَقاَل:	 ِديَث	 احْلَ َفَذَكَر	 واآله	و�سلم	

َيْقَرُبَك	�َسْيَطاٌن	َحتَّى	 	َحاِفٌظ	َول	 ِ َيَزاَل	َعَلْيَك	ِمْن	اهللَّ َلْن	 	 ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

َوُهَو	 َدَقَك	 ))�سَ و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	 ُّ
ِبي النَّ َفَقاَل	 ِبَح	 ُت�سْ

.	رواه	البخاري	يف	�سحيحه.
)147(
َكُذوٌب	َذاَك	�َسْيَطاٌن((

قال	 ح�سن	 باإ�سناٍد	 	
)148(
الكبري يف	 الطرباين	 عند	 روايــة	 ويف	 	

اإىل	 الر�سول}	 {اآمن	 البقرة	 �سورة	 وخامتة	 الكر�سي	 ))اآية	 له	

.
)149(
اآخرها((

17.	ف�سل	اآية	الكر�سي	وهي	الآية	رقم	)255(	من	�سورة	البقرة:

واآله	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	 اهللَّ َر�ُسوَل	 	 نَّ
اأَ بلفظ:	 َي�َساٍر	 ْبِن	 َمْعِقِل	 وَعْن	 	

	اآَيٍة	ِمْنَها	 َوُتُه،	َنَزَل	َمَع	ُكلِّ ْ
اآِن	َوُذر
ْ
و�سلم	َقاَل:	))اْلَبَقَرُة	�َسَناُم	اْلُقر

	اْلَقيُّوُم}	ِمْن	 ُّ
ي َثَماُنوَن	َمَلًكا	َوا�ْسُتْخِرَجْت	}اهلل	ل	اإَِلَه	اإِل	ُهَو	احْلَ

اْلَبَقَرِة	َوي�ض	َقْلُب	 َلْت	ِب�ُسوَرِة	 اأَْو	َفُو�سِ َلْت	ِبَها	 �ِض	َفُو�سِ ْ
ِت	اْلَعر حَتْ

اَر	الآِخَرَة	اإِل	 َ	َتَباَرَك	َوَتَعاىَل	َوالدَّ اآِن	ل	َيْقَروؤَُها	َرُجٌل	ُيِريُد	اهللَّ ْ
اْلُقر

�سورة	 ف�سل	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 )5010(	يف	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 147

البقرة،	معلقًا	دون	ِذْكِر	�سيخه،	وو�سله	احلافظ	ابن	حجر	يف	))التغليق((	)295/3(.

	معجم	الطرباين	الكبري	)51/20(. 148

	ح�سن.	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)322/6(:	))رواه	الطرباين	عن	 149

�سيخه	يحيى	بن	عثمان	بن	�سالح	وهو	�سدوق	اإن	�ساء	اهلل	كما	قال	الذهبي،	قال	ابن	

اأبي	حامت:	وقد	تكلموا	فيه،	وبقية	رجاله	وثقوا((.
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.	رواه	اأحمد.
)150(
ُغِفَر	َلُه	َواْقَرُءوَها	َعَلى	َمْوَتاُكْم((

18.	ف�سل	اآية	الكر�سي	ورقمها	)255(	والآيات	)284-286(	من	

اهلل	 ر�سول	 قال	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 اأمامة	 اأبي	 وعن	 البقرة:	 �سورة	

�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأربع	اأنزلن	من	كنز	حتت	العر�ض:	

.	رواه	
)151(
اأم	الكتاب،	واآية	الكر�سي،	وخواتيم	البقرة،	والكوثر((

الطرباين	يف	الكبري.

	:)286-285( رقم	 الآية	 وهي	 البقرة	 �سورة	 خواتيم	 ف�سل	 	.19

	
ِّ
ِبي يُل	َقاِعٌد	ِعْنَد	النَّ وتقدَّم	َعْن	�سيدنا	اْبِن	َعبَّا�ٍض	َقاَل:	َبْيَنَما	ِجرْبِ

	ِمْن	َفْوِقِه	َفَرَفَع	َراأْ�َسُه	
)152(
�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	�َسِمَع	َنِقي�سًا

اْلَيْوَم	 اإِل	 	 َقطُّ ُيْفَتْح	 	 َلْ اْلَيْوَم	 ُفِتَح	 َماِء	 ال�سَّ ِمْن	 َباٌب	 ))َهَذا	 َفَقاَل:	

اإِل	 	 َيْنِزْل	َقطُّ 	 َلْ �ِض	 ْ
اإِىَل	الأر َنَزَل	 َمَلٌك	 َهَذا	 َفَقاَل	 َمَلٌك	 ِمْنُه	 َفَنَزَل	

	َقْبَلَك:	
ٌّ
َتُهَما	َنِبي 	ُيوؤْ 	ِبُنوَرْيِن	اأُوِتيَتُهَما	َلْ ْب�رِشْ

اْلَيْوَم	َف�َسلََّم	َوَقاَل:	اأَ

ل�سواهده	 ن	 يح�سَّ وقد	 �سعيف	 واإ�سناده	 	)26/5( امل�سند	 اأحمد	يف	 رواه	 	ح�سن.	 150

يف	الف�سائل.	ورواه	الطرباين	اأي�سًا	يف	املعجم	الكبري	)220/20و230(	وقال	احلافظ	

الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)311/6(:	))يف	�سنن	اأبي	داود	منه	طرف،	رواه	اأحمد	

داود	 اأبي	 �سنن	 يف	 الذي	 اأقــول:	 ال�سحيح((،	 رجال	 رجاله	 وبقية	 	، ي�سمَّ ل	 راٍو	 وفيه	

)3121(	يف	كتاب	اجلنائز،	باب	القراءة	عند	امليت،	قراءة	�سورة	ي�ض	على	املوتى.

العالمة	 و�سعفه	 	)235/8( الكبري((	 ))املعجم	 يف	 الطرباين	 رواه	 	�سعيف.	 151

املناوي	يف	في�ض	القدير	)469/1(.

	اأي	�سوتًا	ك�سوت	الباب	اإذا	ُفِتَح. 152
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ٍف	ِمْنُهَما	اإِل	 ْ
ُة	اْلِكَتاِب	َوَخَواِتيُم	�ُسوَرِة	اْلَبَقَرِة	َلْن	َتْقَراأَ	ِبَحر َفاحِتَ

.	رواه	م�سلم.	
)153(
اأُْعِطيَتُه((

	:)286-285( رقم	 الآية	 وهي	 البقرة	 �سورة	 خواتيم	 ف�سل	 	.20

وعن	اأبي	م�سعود	الأن�ساري	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

�سورة	 اآخر	 من	 الآيتني	 هاتني	 قراأ	 ))من	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	

.
)155(
((	رواه	م�سلم	

)154(
البقرة	يف	ليلة	كفتاه

قراأ	 ))من	 قال:	 م�سعود	 بن	 اهلل	 عبد	 	عن	
)156(
الدارمي روى	 وقد	 	

بعد	 واآيتان	 الكر�سي،	 واآية	 البقرة،	 �سورة	 اأول	 من	 اآيات	 اأربع	

اأهله	 ول	 يقربه	 ل	 البقرة،	 �سورة	 اآخر	 من	 وثالثًا	 الكر�سي،	 اآية	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه	)806(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/ 153

باب	ف�سل	الفاحتة	وخواتيم	�سورة	البقرة.

	اأي	دفع	اهلل	تعاىل	عنه	بقراءته	لهما	ال�رش	واملكروه.	والآيتان	هما	قوله	تعاىل:	 154

وكتبه	 ومالئكته	 باهلل	 ءامن	 كل	 واملوؤمنون	 ربه	 من	 اإليه	 اأنزل	 مبا	 الر�سول	 {ءامن	

ور�سله	ل	نفرق	بني	اأحد	من	ر�سله	وقالوا	�سمعنا	واأطعنا	غفرانك	ربنا	واإليك	امل�سري،	ل	

يكلف	اهلل	نف�سًا	اإل	و�سعها	لها	ما	ك�سبت	وعليها	ما	اكت�سبت	ربنا	ل	توؤاخذنا	اإن	ن�سينا	

اأو	اأخطاأنا	ربنا	ول	حتمل	علينا	اإ�رشاً	كما	حملته	على	الذين	من	قبلنا	ربنا	ول	حتملنا	

القوم	 على	 فان�رشنا	 مولنا	 اأنت	 وارحمنا	 لنا	 واغفر	 عنا	 واعف	 به	 لنا	 طاقة	 ل	 ما	

الكافرين}	البقرة:	286-285.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)808(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	 155

الفاحتة	وخواتيم	�سورة	البقرة.

	يف	�سننه	)3383(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	اأول	�سورة	البقرة	واآية	 156

الكر�سي،	ب�سند	�سعيف	لنقطاعه	ما	بني	ال�سعبي	وعبداهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه.
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�سيطان،	ول	�سيء	يكرهه،	ول	ُيْقَراآِن	على	جمنون	اإل	اأفاق((.

21.	ف�سل	خواتيم	�سورة	البقرة	وهما	الآيتان	رقم	)286-285(:	

	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َقاَل:	
ِّ
ِبي ْعَماِن	ْبِن	َب�ِسرٍي	َعْن	النَّ وَعْن	النُّ

	َعاٍم	
ْ
�َض	ِباأَْلَفي

ْ
َمَواِت	َوالأر ْن	َيْخُلَق	ال�سَّ

َ	َكَتَب	ِكَتاًبا	َقْبَل	اأَ 	اهللَّ ))اإِنَّ

اِن	يِف	َداٍر	َثالَث	 	َخَتَم	ِبِهَما	�ُسوَرَة	اْلَبَقَرِة	َول	ُيْقَراأَ اأَْنَزَل	ِمْنُه	اآَيَتنْيِ

.	رواه	الرتمذي.
)157(
َلَياٍل	َفَيْقَرُبَها	�َسْيَطاٌن((

22.	ف�سل	خواتيم	�سورة	البقرة	وهي	الآية	رقم	)285-286(:وعن	

اأبي	ذر	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

كنزه	 من	 اأعطاِنْيِهما	 باآيتني	 البقرة	 �سورة	 ختم	 اهلل	 ))اإن	 قال:	

واأبناَءكم،	 ن�ساَءكم	 	 وَعلُِّموُهنَّ 	، َفَتَعلَُّموُهنَّ العر�ض	 حتت	 الذي	

واحلاكم	 الدارمي	 رواه	 	.
)158(
ودعـــاء(( ــراآن،	 وق �سالة،	 فاإنها	

ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 )2882(	يف	 �سننه	 الرتمذي	يف	 رواه	 	�سعيف.	 157

	)3387( الدارمي	 ورواه	 َغِريٌب،	 َح�َسٌن	 َحِديٌث	 َهَذا	 وَقاَل:	 البقرة،	 �سورة	 اآخر	 جاء	يف	

يف	 واحلاكم	 الكر�سي،	 واآية	 البقرة	 �سورة	 اأول	 ف�سل	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	

امل�ستدرك	)260/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	�سورة	البقرة،	وقال:	))�سحيح	على	�رشط	

م�سلم((	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)312/6(:	))رواه	الطرباين	ورجاله	

ثقات((	واأورده	ابن	اجلوزي	يف	))العلل	املتناهية((	)220/1(	من	بع�ض	طرقه.

القراآن/باب	ف�سل	 )3390(	يف	كتاب	ف�سائل	 �سننه	 الدارمي	يف	 رواه	 	ح�سن.	 158

الكر�سي،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)562/1(	يف	كتاب	ف�سائل	 البقرة	واآية	 اأول	�سورة	

البخاري،	والبيهقي	 البقرة،	وقال:	�سحيح	على	�رشط	 القراآن/اأخبار	يف	ف�سل	�سورة	
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ورواية	الدارمي	لي�ض	فيها	)	واأبناءكم	(.

23.	ف�سل	الآيتني	)285-286(	من	�سورة	البقرة:عن	ابن	م�سعود	

ر�سي	اهلل	عنه	قال	ملا	اأ�رشي	بر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

ال�ساد�سة،	 ال�سماء	 اإىل	�ِسْدرة	املنتهى	وهي	يف	 	به	
َ
اْنُتِهي و�سلم	

اإليها	ينتهي	ما	ُيْعَرُج	به	من	الأر�ض	َفُيْقَب�ُض	منها	واإليها	ينتهي	

ما	ُيْهَبُط	به	من	فوقها	َفُيْقَب�ض	منها،	قال	{اإذ	يغ�سى	ال�سدرة	ما	

	ر�سول	
َ
يغ�سى}	النجم:	16	قال:	فرا�ض	من	ذهب	قال:	فاأعطي

ال�سلوات	اخلم�ض،	 اأعطي	 و�سلم	ثالثًا:	 واآله	 اهلل	عليه	 اهلل	�سلى	

واأعطي	خواتيم	�سورة	البقرة،	وُغِفَر	ملن	ل	ي�رشك	باهلل	من	اأمته	

.
)160(
.	رواه	م�سلم

)159(
�سيئًا	املقحمات

يف	))�سعب	الإميان((	)410/5(	يف	باب	معاجلة	كل	ذنب	بالتوبة،	وهو	حديث	ح�سن	

ب�سواهده.

	اأي	الذنوب	العظيمة	ب�رشط	اجتناب	الكبائر	لقوله	تعاىل	{اإن	جتتنبوا	كبائر	ما	 159

تنهون	عنه	نكفر	عنكم	�سيئاتكم}	الن�ساء:	31.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)173(	يف	كتاب	الإميان/باب	يف	ذكر	�سدرة	املنتهى. 160
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فصل ما ورد في فضل سورة آل عمران
�سورة	رقم	)3(

�َسِمْعُت	 َقاَل:	 	
ُّ
اْلَباِهِلي اأَُماَمَة	 اأبي	 عن	 البقرة	 �سورة	 يف	 تقدم	 	.1

ُه	 اآَن	َفاإِنَّ ْ
ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقول:	))اْقَرُءوا	اْلُقر َر�ُسوَل	اهللَّ

اْلَبَقَرَة	 ْهَراَوْيِن	 الزَّ اْقَرُءوا	 َحاِبِه،	 لأ�سْ �َسِفيًعا	 اْلِقَياَمِة	 َيْوَم	 ِتي	
َياأْ

ُهَما	َغَماَمَتاِن	 نَّ
ُهَما	َتاأِْتَياِن	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	َكاأَ َو�ُسوَرَة	اآِل	ِعْمَراَن	َفاإِنَّ

اِن	 اجَّ 	حُتَ َوافَّ 	�سَ َقاِن	ِمْن	َطرْيٍ ْ
ُهَما	ِفر نَّ

ُهَما	َغَياَيَتاِن	اأَْو	َكاأَ نَّ
اأَْو	َكاأَ

َكَها	
ْ
اأَْخَذَها	َبَرَكٌة	َوَتر 	 َحاِبِهَما،	اْقَرُءوا	�ُسوَرَة	اْلَبَقَرِة	َفاإِنَّ �سْ

َعْن	اأَ

.	رواه	م�سلم.	
)161(
ٌة	َول	َت�ْسَتِطيُعَها	اْلَبَطَلُة(( َح�رْشَ

َحَرة،	وهم	الذين	ياأتون	بالباطل. ومعنى	البطلة:	اأي	ال�سَّ 	

	من	حديث	النوا�ض	بن	�سمعان	اأي�سًا	بلفظ:	))يوؤتى	
)162(
ورواه	م�سلم 	

بالقراآن	يوم	القيامة	واأهله	الذين	كانوا	يعملون	به	َتْقُدُمُه	�سورُة	

البقرة	واآل	عمران	كاأنهما	غمامتان	اأو	ُظلَّتان	�َسوداَوان	بينهما	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)804(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	 161

قراءة	القراآن	و�سورة	البقرة.

قراءة	 امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	 )805(	يف	كتاب	�سالة	 	يف	�سحيحه	 162

القراآن	و�سورة	البقرة.
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	حتاجان	
)165(

َوافَّ 	من	طري	�سَ
)164(
اأو	كاأنهما	ِحْزَقان 	

)163(
�رَشْق

عن	�ساحبهما((.

�سلى	 النبي	 مع	 �سليت	 قال:	 اليمان	 بن	 حذيفة	 �سيدنا	 وعن	 	.2

يركع	 فقلت	 البقرة،	 فافتتح	 	
)166(
ليلة ذات	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

عند	املائة	ثم	م�سى	فقلت:	ي�سلي	بها	يف	ركعة	فم�سى،	فقلت:	

يركع	بها	ثم	افتتح	الن�ساء	فقراأها،	ثم	افتتح	اآل	عمران	فقراأها،	

ب�سوؤاٍل	 	
َّ
َمر واإذا	 �َسبَّح،	 ت�سبيح	 فيها	 باآية	 	 َّ

َمر اإذا	 مرت�ساًل	 يقراأ	

ذ،	ثم	ركع	فجعل	يقول:	))�سبحان	ربي	 ٍذ	تعوَّ 	بتعوُّ َّ
�ساأل،	واإذا	َمر

العظيم((	فكان	ركوعه	نحواً	من	قيامه،	ثم	قال:	))�سمع	اهلل	ملن	

حمده((	ثم	قام	طوياًل	قريبًا	مما	ركع،	ثم	�سجد	فقال:	))�سبحان	

م�سلم	 رواه	 	.
)167(
قيامه قريبًا	من	 �سجوده	 فكان	 الأعلى((	 ربي	

وغريه.

بنت	 اأ�سماء	 وعن	 عمران:	 اآل	 �سورة	 من	 	)1( رقم	 الآيــة	 ف�سل	 	.3

	اأي	�سياء	ونور. 163

	اأي	قطيعان	اأو	جماعتان. 164

	اأي	طيور	با�سطة	اأجنحتها	عليه	حتاجان	عنه	وتدافعان	رحمة	من	اهلل	تعاىل. 165

	ويف	رواية	اأحمد	)400/5(	ب�سند	�سحيح	))َلْيَلٍة	من	رم�سان((. 166

وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)772( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 167

ا�ستحباب	تطويل	القراءة	يف	�سالة	الليل.
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يزيد	قالت:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))ا�سم	اهلل	

القيوم}	 احلي	 هو	 اإل	 اإله	 ل	 الآيتني	{اهلل	 هاتني	 الأعظم	يف	

رواه	 	
)168(
))163 البقرة:	 واحد}	 اإله	 {واإلهكم	 	،255 البقرة:	

اهلل	 ))ا�سم	 بلفظ:	 داود	 واأبو	 وح�سنه	 الرتمذي	 ورواه	 الدارمي.	

هو	 اإل	 اإله	 ل	 واحد	 اإله	 {واإلهكم	 الآيتني	 هاتني	 يف	 الأعظم	

الرحمن	الرحيم}	البقرة:	163	وفاحتة	اآل	عمران	{ال	اهلل	ل	

.
)169(
اإله	اإل	هو	احلي	القيوم}	البقرة:	255((

ورواه	ابن	ماجه	اأي�سًا	عن	اأبي	اأمامة	بلفظ:	))ا�سم	اهلل	الأعظم	 	

الذي	اإذا	دعي	به	اأجاب	يف	�سور	ثالث	البقرة	واآل	عمران	وطه((

.
)170(

	�سعيف.	رواه	الدارمي	)3389(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	اأول	�سورة	 168

البقرة	واآية	الكر�سي،	يف	اإ�سناده	القدَّاح	و�سهر	بن	حو�سب	و�سياأتي	الكالم	عليهما.

	�سعيف.	رواه	الرتمذي	)3478(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	جامع	 169

الدعوات	عن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم،	واأبو	داود	)1496(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	

اأبي	�سيبة	 ا�سم	اهلل	الأعظم،	وابن	 الدعاء/باب	 الدعاء،	وابن	ماجه	)3855(	يف	كتاب	

)233/7(	واإ�سحاق	بن	رهويه	يف	م�سنده	)183/1(	واأحمد	)461/6(	ويف	اأ�سانيدهم	

كثري	 وهو	 حو�سب	 بن	 و�سهر	 اجلمهور،	 �سعفه	 الَقدَّاح	 زياد	 اأبي	 بن	 اهلل	 عبيد	 جميعًا	

َنه	الرتمذي	ويف	 الإر�سال	والأوهام،	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	الفتح	)224/11(:	))ح�سَّ

ن�سخة	�سححه	!	وفيه	نظر	!	لأنه	من	رواية	�سهر	بن	حو�سب((.	وقال	املناوي	يف	))في�ض	

القدير((	)511/1(:	))فيه...	عبداهلل	بن	اأبي	زياد	القداح،	فيه	لني،	وقال	اأبو	داود	اأحاديثه	

فه	ابن	معني((. مناكري	و�سعَّ

	�سعيف	قريب	من	احل�سن.	رواه	ابن	ماجه	)3856(	يف	كتاب	الدعاء/باب	ا�سم	 170

نه	ولقد	ُوِجَد	يف	هذه	الرويات	ما	يعار�سه،	 اهلل	الأعظم،	ولو	خال	من	املعار�ض	قد	نح�سِّ
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نًا	 حتى	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	الفتح	)224/11(:	))واأثبته	ال�سم	الأعظم	اآخرون	ُمَعيَّ

وا�سطربوا	يف	ذلك((.

))فتح	 حجر	يف	 ابن	 احلافظ	 قال	 فقد	 الأعظم	 ال�سم	 العلماء	يف	 مذاهب	 واأمــا	 اأقــول:	

الأعظم	يف	هذه	املباحث	 ال�سم	 واإذ	قد	جرى	ذكر	 	:) ])	تكميل	 الباري((	)224/11(:	
فليقع	الإملام	ب�سيء	من	الكالم	عليه،	وقد	اأنكره	قوم	كاأبي	جعفر	الطربي	واأبي	احل�سن	

الأ�سعري	وجماعة	بعدهما	كاأبي	حامت	بن	حبان	والقا�سي	اأبي	بكر	الباقالين	فقالوا:	

ل	يجوز	تف�سيل	بع�ض	الأ�سماء	على	بع�ض،	ون�سب	ذلك	بع�سهم	ملالك..،	وقيل:	املراد	

به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	 العبد	 اهلل	تعاىل	دعا	 اأ�سماء	 ا�سم	من	 الأعظم	كل	 بال�سم	

ى	له	ذلك	ا�ستجيب	له،	وُنِقَل	معنى	هذا	 يف	فكره	�ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	َمْن	تاأتَّ

عن	جعفر	ال�سادق	وعن	اجلنيد	وغريهما.	وقال	اآخرون:	ا�ستاأثر	اهلل	تعاىل	بعلم	ال�سم	

َنًا	وا�سطربوا	يف	ذلك،	وجملة	 الأعظم	ول	يطلع	عليه	اأحد	من	خلقه،	واأثبته	اآخرون	ُمعيَّ

ما	وقفت	عليه	من	ذلك	اأربعة	ع�رش	قوًل:	الأول:	ال�سم	الأعظم	))هو((	نقله	الفخر	الرازي	

الرحمن	 الرابع:	 الرحيم..،	 الرحمن	 اهلل	 الثالث:	 اهلل..،	 الثاين:	 الك�سف..	 اأهل	 بع�ض	 عن	

الرحيم	احلي	القيوم..،	اخلام�ض:	احلي	القيوم..،	ال�ساد�ض:	احلنان	املنان	بديع	ال�سماوات	

والأر�ض	ذو	اجلالل	والإكرام	احلي	القيوم..	ال�سابع:	بديع	ال�سماوات	والأر�ض	ذو	اجلالل	

والإكرام..،	الثامن:	ذو	اجلالل	والإكرام..،	التا�سع:	اهلل	ل	اإله	اإل	هو	الأحد	ال�سمد	الذي	ل	

يلد	ول	يولد	ول	يكن	له	كفواً	اأحد.	اأخرجه	اأبو	داود	والرتمذي	وابن	ماجه	وابن	حبان	

واحلاكم	من	حديث	بريدة،	وهو	اأرجح	من	حيث	ال�سند	من	جميع	ما	ورد	يف	ذلك.	العا�رش:	

..،	احلادي	ع�رش:	دعوة	ذي	النون..	ل	اإله	اإل	اأنت	�سبحانك	اإين	كنت	من	الظاملني..،	 	َربِّ َربِّ

الثاين	ع�رش:	نقل	الفخر	الرازي	عن	زين	العابدين	اأنه	�ساأل	اهلل	اأن	يعلمه	ال�سم	الأعظم	

فراأى	يف	النوم	))هو	اهلل	اهلل	اهلل	الذي	ل	اإله	اإل	هو	رب	العر�ض	العظيم((.	الثالث	ع�رش:	هو	

خمفي	يف	الأ�سماء	احل�سنى..،	الرابع	ع�رش:	كلمة	التوحيد..[	انتهى	خمت�رشاً.	وقال	الإمام	

اأن	ال�سم	الأعظم	هو:	 الغزايل	رحمه	اهلل	تعاىل	يف	كتابه	))جواهر	القراآن((	�ض	)60(	

احلي	القيوم.	اأقول:	والذي	نختاره	هو	ما	جاء	يف	كالم	احلافظ	ابن	حجر	حيث	قال	يف	

كالمه	ال�سابق:	]كل	ا�سم	من	اأ�سماء	اهلل	تعاىل	دعا	العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	يف	
ى	له	ذلك	ا�ستجيب	له[	واهلل	تعاىل	اأعلم.	 فكره	�ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	َمْن	تاأتَّ
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4.	ف�سل	الآية	رقم	)18(	من	�سورة	اآل	عمران:	

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
وَعْن	َعْبِد	الر 	

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيٍة	 	،18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ َقاَل:	{�َسِهَد	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	ِبِه}	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َيْدُع	َمَع	اهللَّ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	

َخَذ	 َنا	َما	اتَّ 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 	 َوَع�رْشِ 	.3 اجلن:	 َوَلًدا}	 َول	 اِحَبًة	 �سَ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)171(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 171

	)413/4( امل�ستدرك	 يف	 واحلاكم	 منه،	 يتعوذ	 وما	 والأرق	 الفزع	 الطب/باب	 كتاب	

كتاب	الرقى	والتمائم،	وقال:	))احلديث	حمفوظ	�سحيح((.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	

�سعيف	 وهو	 جناب	 اأبو	 وفيه	 اأحمد	 بن	 عبداهلل	 ))رواه	 	:)115/5( الزوائد((	 ))جممع	

لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.
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5.	ف�سل	الآية	رقم	)26(	من	�سورة	اآل	عمران:	وعن	�سيدنا	اأن�ض	بن	

مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

اأُُحد	 لو	كان	عليك	مثل	جبل	 به	 تدعو	 اأُعلِّمك	دعاء	 ))األ	 ملعاذ:	

اه	اهلل	عنك	؟	قل	يا	معاذ:	{اللهم	مالك	امللك	توؤتي	امللك	 َدْيَنًا	لأدَّ

َمْن	ت�ساء	وتنزع	امللك	ممن	ت�ساء	وتعز	من	ت�ساء	وتذل	من	ت�ساء	

رحمن	 	،26 عمران:	 اآل	 قدير}	 �سيء	 كل	 على	 اإنك	 اخلري	 بيدك	

َمْن	 ومتنعهما	 ت�ساء	 من	 تعطيهما	 ورحيمهما	 والآخــرة	 الدنيا	

.	رواه	
)172(
ت�ساء	ارحمني	رحمة	تغنيني	بها	عن	رحمة	من	�سواك((

الطرباين	يف	ال�سغري.

6.	ف�سل	الآية	رقم	)135(	من	�سورة	اآل	عمران:	وعن	�سيدنا	علي	بن	

اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	عن	�سيدنا	اأبي	بكر	ر�سي	اهلل	عنه	قال	

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َما	ِمْن	ُم�ْسِلٍم	ُيْذِنُب	َذْنًبا	 َر�ُسوُل	اهللَّ

ْنِب	اإِل	 َ	َتَعاىَل	ِلَذِلَك	الذَّ 	َي�ْسَتْغِفُر	اهللَّ 	ُثمَّ لِّي	َرْكَعَتنْيِ 	َفُي�سَ
اأُ 	َيَتَو�سَّ ُثمَّ

	 ْو	َيْظِلْم	َنْف�َسُه	ُثمَّ
:	{َوَمْن	َيْعَمْل	�ُسوًءا	اأَ 	الآَيَتنْيِ َغَفَر	َلُه	َوَقَراأَ	َهاَتنْيِ

ِذيَن	اإَِذا	 َ	َغُفوًرا	َرِحيًما}	الن�ساء:110،	{َوالَّ َ	َيِجِد	اهللَّ َي�ْسَتْغِفِر	اهللَّ

	

املنذري	 احلافظ	 وقال	 	)336/1( ال�سغري	 معجمه	 يف	 الطرباين	 رواه	 	ح�سن.	 172

يف	))الرتغيب	والرتهيب((:	))رواه	الطرباين	يف	ال�سغري	باإ�سناد	جيد((،	وقال	احلافظ	

الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)186/10(:	))رواه	الطرباين	يف	ال�سغري	ورجاله	ثقات((.
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	.
)173(
اآل	عمران:	135((	الآية اأَْنُف�َسُهْم}	 اأَْو	َظَلُموا	 َفَعُلوا	َفاِح�َسًة	

رواه	اأحمد	والرتمذي.

7.	ف�سل	الآية	رقم	)135(	من	�سورة	اآل	عمران:	وعن	ابن	م�سعود	

ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))اإن	يف	كتاب	اهلل	لآيتني	ما	اأذنب	عبد	ذنبًا	

فقراأهما	وا�ستغفر	اهلل	اإل	َغَفر	له	{والذين	اإذا	فعلوا	فاح�سة	اأو	

ظلموا	اأنف�سهم	ذكروا	اهلل	فا�ستغفروا	لذنوبهم	ومن	يغفر	الذنوب	

اإل	اهلل}	اآل	عمران:	135،	{ومن	يعمل	�سوءاً	اأو	يظلم	نف�سه	ثم	

رواه	 	.
)174(
))110 رحيمًا}الن�ساء:	 غفوراً	 اهلل	 يجد	 اهلل	 ي�ستغفر	

الطرباين.

اإبراهيم	 وعن	 عمران:	 اآل	 �سورة	 من	 	)135( رقم	 الآيــة	 ف�سل	 	.8

لآيتني	 القراآن	 ))اإن	يف	 م�سعود:	 بن	 عبداهلل	 قال	 قال:	 النخعي	

ما	اأذنب	عبد	ذنبًا	ثم	تالهما	وا�ستغفر	اهلل	اإل	غفر	له((	ف�ساألوه	

عنهما	فلم	يخربهم،	فقال	علقمة	والأ�سود	اأحدهما	ل�ساحبه:	قم	

البقرة	 �سورة	 فاأخذا	امل�سحف	فت�سفحا	 املنزل	 اإىل	 بنا	وقاما	

ال�سالة/ كتاب	 )406(	يف	 والرتمذي	 	)9/1( امل�سند	 يف	 اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 173

َنُه،	وال�سياء	يف	))املختارة((	)84/1(	وقال:	 باب	ما	جاء	يف	ال�سالة	عند	التوبة،	وَح�سَّ

اإ�سناده	�سحيح.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	)212/9(	يف	))املعجم	الكبري((.	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	 174

جممع	الزوائد	)11/7(:	))رواه	الطرباين	ورجاله	رجال	ال�سحيح((.
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اإىل	 انتهيا	 الن�ساء	حتى	 �سورة	 اأخذا	يف	 ثم	 راأيناهما	 ما	 فقال	

هذه	الآية	{ومن	يعمل	�سوءاً	اأو	يظلم	نف�سه	ثم	ي�ستغفر	اهلل	يجد	

َحا	 فَّ اهلل	غفوراً	رحيمًا}	الن�ساء:	110	فقال:	هذه	واحدة،	ثم	َت�سَ

فعلوا	 اإذا	 {والذين	 تعاىل	 قوله	 اإىل	 انتهيا	 حتى	 عمران	 اآل	

لذنوبهم	ومن	 فا�ستغفروا	 اهلل	 ذكروا	 اأنف�سهم	 اأو	ظلموا	 فاح�سة	

يغفر	الذنوب	اإل	اهلل	ول	ي�رشوا	على	ما	فعلوا	وهم	يعلمون}	اآل	

عمران:	135	قال:	هذه	اأخرى	ثم	طبقا	امل�سحف	ثم	اأتيا	عبداهلل	

.	رواه	الطرباين.
)175(
فقال	هما	هاتان	الآيتان،	قال:	))نعم((

وعن	 عمران:	 اآل	 �سورة	 من	 )190و191(	 رقم	 الآيتني	 ف�سل	 	.9

�سلى	 النبي	 اأن	 عنها	 اهلل	 ر�سي	 املوؤمنني	 اأم	 عائ�سة	 ال�سيدة	

؛	 �سكوراً	 عبداً	 اأكون	 ))اأفال	 ليلة:	 ذات	 قال	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

اآية	ويل	ملن	قراأها	ول	يتفكر	فيها	{اإن	 	الليلَة	
َّ
لقد	نزلت	علي

اآل	عمران:	190-191..((	الآية	 ال�سموات	والأر�ض}	 يف	خلق	

	�سعيف.	رواه	الطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)220/9(	وقال	احلافظ	الهيثمي	 175

ابن	 يدرك	 ل	 اإبراهيم	 اأن	 اإل	 جيد	 واإ�سناده	 الطرباين	 ))رواه	 	:)11/7( ))املجمع((	 يف	

م�سعود((.
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.
)177(
.		رواه	ابن	حبان

)176(
كلها

اآل	عمران:	وعن	 �سورة	 الآيتني	رقم	)190و191(	من	 10.	ف�سل	

ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	اأنه	بات	عند	النبي	�سلى	اهلل	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ 	
ُّ
َنِبي َفَقاَم	 َلْيَلٍة	 َذاَت	 و�سلم	 واآله	 عليه	

الآَيَة	 َهِذِه	 َتال	 	 ُثمَّ َماِء	 ال�سَّ َفَنَظَر	يِف	 َفَخَرَج	 اللَّْيِل	 اآِخِر	 ِمْن	 و�سلم	

�ِض	َواْخِتالِف	اللَّْيِل	 ْ
َمَواِت	َوالأر 	يِف	َخْلِق	ال�سَّ يِف	اآِل	ِعْمَراَن	{اإِنَّ

-190 عمران:	 اآل	 النَّاِر}	 َعَذاَب	 {َفِقَنا	 َبَلَغ	 َحتَّى	 َهاِر}	 َوالنَّ

	 ُثمَّ لَّى	 َف�سَ َقاَم	 	 ُثمَّ 	
اأَ َوَتَو�سَّ َك	 َفَت�َسوَّ اْلَبْيِت	 اإِىَل	 َرَجَع	 	 ُثمَّ 	.191

	َرَجَع	 َماِء	َفَتال	َهِذِه	الآَيَة	ُثمَّ 	َقاَم	َفَخَرَج	َفَنَظَر	اإِىَل	ال�سَّ َطَجَع	ُثمَّ ا�سْ

.	رواه	م�سلم.
)178(
لَّى 	َقاَم	َف�سَ اأَ	ُثمَّ َك	َفَتَو�سَّ َفَت�َسوَّ

والنهار	 الليل	 واختالف	 والأر�ــض	 ال�سموات	 خلق	 يف	 {اإن	 تعاىل	 قوله	 	وهي	 176

ويتفكرون	 جنوبهم	 وعلى	 وقعوداً	 قيامًا	 اهلل	 يذكرون	 الذين	 الألباب،	 لأويل	 لآيات	

يف	خلق	ال�سموات	والأر�ض	ربنا	ما	خلقت	هذا	باطاًل	�سبحانك	فقنا	عذاب	النار}	اآل	

عمران:	190-191.	وقد	بيَّنت	رواية	م�سلم	)256(	يف	كتاب	الطهارة/باب	ال�سواك،	اأن	

املق�سود	بها	الآية	190	والآية	191.

	ح�سن.	انظر	�سحيح	ابن	حبان	)387/2(	يف	كتاب	الرقائق/باب	التوبة. 177

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)256(	يف	كتاب	الطهارة/باب	ال�سواك. 178
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�سورة	رقم	)4(	

ابن	 احلــافــظ	 قــال	 الــطــوال،	 ال�سبع	 جملة	 مــن	 الن�ساء	 �ــســورة	

�َسائي	باإ�سناد	�سحيح	عن	ابن	عبا�ض	اأن	 :	))وقد	روى	النَّ
)179(
حجر

ال�سبع	املثاين	هي	ال�سبع	الطوال	اأي	ال�سور	من	اأول	البقرة	اإىل	اآخر	

الأعراف	ثم	براءة	وقيل	يون�ض((.

اأقول:	فال�سور	ال�سبع	الطوال	على	هذا	هي:	البقرة،	واآل	عمران،	

والن�ساء،	واملائدة،	والأنعام،	والأعراف،	والأنفال	مع	براءة.	

ال�سبع	 القراآن:	 ُل	 اأوَّ العلماء:	 ))قال	 	:
)180(
النووي الإمــام	 وقال	

الطوال،	ثم	ذوات	املئني،	وهو	ما	كان	يف	ال�سورة	منها	مائة	اآية	

ونحوها،	ثم	املثاين،	ثم	املف�سل،	وقد	�سبق	بيان	اخلالف	يف	اأول	

املف�سل	فقيل	من	القتال	وقيل	من	احلجرات	وقيل	من	ق((.

1.	وعن	واثلة	بن	الأ�سقع	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال:	

	،
)181(
))اأُْعِطْيُت	مكان	التوراة	ال�سبع،	واأُْعطيُت	مكان	الزبور	املئني

	يف	))فتح	الباري((	)158/8(. 179

	يف	))�رشح	�سحيح	م�سلم((	)107/6(. 180

	قال	العالمة	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))اأي	ال�سور	التي	اأولها	ما	 181

يلي	الكهف	لزيادة	كل	منها	على	مائة	اآية((.
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	.
)183(
ل(( بامُلَف�سَّ ْلُت	 وُف�سِّ 	،

)182(
املثاين الإجنيل	 مكان	 واأُعطيت	

.
)184(
رواه	اأحمد

2.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

	رواه	
)185(
اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	اأخذ	ال�سبع	الأول	فهو	َحرْبٌ((

اأحمد.

اآياتها	 التي	 ال�سور	 ))هي	 القدير((	)565/1(:	 ))في�ض	 العالمة	املناوي	يف	 	قال	 182

مائة	اأو	اأقل((.

	قال	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))املف�سل	وي�سمى	املحكم	واآخره	 183

اأو	 ال�سافات	 اأو	 ق	 اأو	 القتال	 اأو	 اجلاثية	 اأو	 احلجرات	 اأوله	 وهل	 اتفاقًا،	 النا�ض	 �سورة	

ح	النووي	وتبعه	القامو�ض	الأول((	اأي	اأن	اأولها	احلجرات. ال�سف	؟	اأقوال،	ورجَّ

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)107/4(	يف	امل�سند،	ورواه	الطيال�سي	�ض	)136(	والطرباين	 184

يف	املعجم	الكبري	)75/22(	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)46/7(:	))رواه	

فه	الن�سائي	وغريه	وبقية	رجاله	 قه	ابن	حبان	وغريه	و�سعَّ اأحمد	وفيه	عمران	القطان	وثَّ

ثقات((.	قلت:	بني	احلافظ	ال�رشيف	اأحمد	ابن	ال�سديق	الغماري	يف	كتابه	))املداوي((	

)637/1(	اأن	اأبا	عبيد	رواه	يف	ف�سائل	القراآن	باإ�سناد	لي�ض	فيه	القطان،	ورواه	حميد	

بن	زجنويه	ب�سند	لي�ض	فيه	�سعيد	بن	ب�سري،	فاحلديث	ح�سن.	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)73/6(،	ووقع	يف	بع�ض	الكتب	)	من	اأخذ	ال�سبع	 185

اأحمد	 ))رواه	 	:)162/7( الزوائد	 الهيثمي	يف	جممع	 احلافظ	 وقال	 	) َخرْيٌ	 فهو	 الطوال	

والبزار	ورجال	البزار	رجال	ال�سحيح	غري	حبيب	بن	هند	الأ�سلمي	وهو	ثقة....((	ورواه	

ا�سحاق	بن	راهويه	يف	م�سنده	)288/2(	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)564/1(	يف	كتاب	

ف�سائل	القراآن/اأخبار	يف	ف�سل	�سورة	البقرة،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	الإ�سناد	ول	

يخرجاه((.
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�سلى	 النبي	 مع	 �سليت	 قال:	 اليمان	 بن	 حذيفة	 �سيدنا	 وعن	 	.3

يركع	 فقلت	 البقرة،	 فافتتح	 	
)186(
ليلة ذات	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

عند	املائة	ثم	م�سى	فقلت:	ي�سلي	بها	يف	ركعة	فم�سى،	فقلت:	

يركع	بها	ثم	افتتح	الن�ساء	فقراأها،	ثم	افتتح	اآل	عمران	فقراأها،	

ب�سوؤاٍل	 	
َّ
َمر واإذا	 �َسبَّح،	 ت�سبيح	 فيها	 باآية	 	 َّ

َمر اإذا	 مرت�ساًل	 يقراأ	

ذ،	ثم	ركع	فجعل	يقول:	))�سبحان	ربي	 ٍذ	تعوَّ 	بتعوُّ َّ
�ساأل،	واإذا	َمر

العظيم((	فكان	ركوعه	نحواً	من	قيامه،	ثم	قال:	))�سمع	اهلل	ملن	

حمده((	ثم	قام	طوياًل	قريبًا	مما	ركع،	ثم	�سجد	فقال:	))�سبحان	

م�سلم	 رواه	 	.
)187(
قيامه قريبًا	من	 �سجوده	 فكان	 الأعلى((	 ربي	

وغريه.

و	 و	)110(	 	)64( و	 	)48( و	 	)40( و	 	)31( الآيــات	رقم	 4.	ف�سل	

)116(	من	�سورة	الن�ساء:	وعن	عبداهلل	يعني	ابن	م�سعود	ر�سي	

اهلل	عنه	قال:	))اإن	يف	الن�ساء	خلم�ض	اآيات	ما	ي�رشين	بها	الدنيا	

{اإن	 يعرفونها	 بها	 مروا	 اإذا	 العلماء	 اأن	 علمت	 وقد	 فيها	 وما	

وندخلكم	 �سيئاتكم	 عنكم	 نكفر	 عنه	 تنهون	 ما	 كبائر	 جتتنبوا	

يظلم	 ل	 اهلل	 {اإن	 تعاىل	 وقوله	 	،31 الن�ساء:	 كرميًا}	 مدخاًل	

اأجراً	 لدنه	 من	 ويــوؤت	 ي�ساعفها	 ح�سنة	 تك	 واإن	 ذرة	 مثقال	

	ويف	رواية	اأحمد	)400/5(	ب�سند	�سحيح	))َلْيَلٍة	من	رم�سان((. 186

وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)772( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 187

ا�ستحباب	تطويل	القراءة	يف	�سالة	الليل.
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اأن	ي�رشك	به	ويغفر	 الن�ساء:	40،	و	{اإن	اهلل	ل	يغفر	 عظيمًا}	

اأنهم	 ما	دون	ذلك	ملن	ي�ساء}	الن�ساء:	48و116	الآية،	{ولو	

اإذ	ظلموا	اأنف�سهم	جاوؤوك	فا�ستغفروا	اهلل	وا�ستغفر	لهم	الر�سول	

�سوءا	 يعمل	 }ومن	 	،64 الن�ساء:	 رحيمًا}	 توابًا	 اهلل	 لوجدوا	

رحيمًا}الن�ساء:	 ي�ستغفر	اهلل	يجد	اهلل	غفوراً	 ثم	 نف�سه	 اأو	يظلم	

	رواه	احلاكم.
)188(
))110

م�سعود	 بن	 عبداهلل	 وعن	 الن�ساء:	 �سورة	 من	 	)41( الآية	 ف�سل	 	.5

واآله	و�سلم:	 النبي	�سلى	اهلل	عليه	 ر�سي	اهلل	عنه	قال:	قال	يل	

اأُْنِزل	؟!	قال:	 اآقراأ	عليك	وعليك	 ((	قلت:	يا	ر�سول	اهلل	
َّ
))اقراأ	علي

))نعم((،	فقراأُت	�سورة	الن�ساء	حتى	اأتيت	اإىل	هذه	الآية	{فكيف	

�سهيداً}	 هوؤلء	 على	 بك	 وجئنا	 ب�سهيد	 اأمة	 كل	 من	 جئنا	 اإذا	

عيناه	 فــاإذا	 اإليه	 فالتفت	 الآن((	 ))ح�سبك	 قــال:	 	،41 الن�ساء:	

.	رواه	البخاري	يف	ال�سحيح.
)189(
تذرفان

التف�سري/تف�سري	 كتاب	 يف	 	)305/2( ))امل�ستدرك((	 يف	 احلاكم	 رواه	 	�سعيف.	 188

�سورة	الن�ساء	و�سعيد	بن	من�سور	يف	ال�سنن	)1297/4(	والطرباين	يف	الكبري	)220/9(	

والبيهقي	يف	�سعب	الإميان	)468/2(	يف	باب	تعظيم	القراآن/ف�سل	يف	ف�سائل	ال�سور	

فقد	 اأبيه	 من	 �سمع	 عبدالرحمن	 كان	 اإن	 �سحيح	 اإ�سناد	 ))هذا	 احلاكم:	 وقال	 والآيات،	

اختلف	يف	ذلك((	فهذا	اأثر	منقطع.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)5050(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	قول	املقرىء	 189

للقارىء	ح�سبك.
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6.	ف�سل	الآية	)110(	من	�سورة	الن�ساء:	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	

قال	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 بكر	 اأبي	 �سيدنا	 عنه	عن	 اهلل	 ر�سي	 طالب	

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َما	ِمْن	ُم�ْسِلٍم	ُيْذِنُب	َذْنًبا	 َر�ُسوُل	اهللَّ

ل	 ْنِب	اإِ َ	َتَعاىَل	ِلَذِلَك	الذَّ 	َي�ْسَتْغِفُر	اهللَّ 	ُثمَّ لِّي	َرْكَعَتنْيِ 	َفُي�سَ
اأُ 	َيَتَو�سَّ ُثمَّ

	 ْو	َيْظِلْم	َنْف�َسُه	ُثمَّ
:	{َوَمْن	َيْعَمْل	�ُسوًءا	اأَ 	الآَيَتنْيِ َغَفَر	َلُه	َوَقَراأَ	َهاَتنْيِ

ِذيَن	اإَِذا	 َ	َغُفوًرا	َرِحيًما}	الن�ساء:110،	{َوالَّ َ	َيِجِد	اهللَّ َي�ْسَتْغِفِر	اهللَّ

	.
)190(
اآل	عمران:	135((	الآية اأَْنُف�َسُهْم}	 اأَْو	َظَلُموا	 َفَعُلوا	َفاِح�َسًة	

رواه	اأحمد	والرتمذي.

7.	ف�سل	الآية	)110(	من	�سورة	الن�ساء:	وعن	ابن	م�سعود	ر�سي	

ذنبًا	 عبد	 اأذنــب	 ما	 لآيتني	 اهلل	 كتاب	 يف	 ))اإن	 قــال:	 عنه	 اهلل	

فقراأهما	وا�ستغفر	اهلل	اإل	َغَفر	له	{والذين	اإذا	فعلوا	فاح�سة	اأو	

ظلموا	اأنف�سهم	ذكروا	اهلل	فا�ستغفروا	لذنوبهم	ومن	يغفر	الذنوب	

اإل	اهلل}	اآل	عمران:	135،	{ومن	يعمل	�سوءاً	اأو	يظلم	نف�سه	ثم	

.	رواه	
)191(
ي�ستغفر	اهلل	يجد	اهلل	غفوراً	رحيمًا}	الن�ساء:	110((

الطرباين.

ال�سالة/باب	ما	جاء	 اأحمد	)9/1(	والرتمذي	)406(	يف	كتاب	 	�سحيح.	رواه	 190

))اإ�سناده	 وقال:	 	)84/1( ))املختارة((	 وال�سياء	يف	 َنُه،	 وَح�سَّ التوبة،	 عند	 ال�سالة	 يف	

�سحيح((.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)212/9(.	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	 191

))جممع	الزوائد((	)11/7(:	))رواه	الطرباين	ورجاله	رجال	ال�سحيح((.
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8.	ف�سل	الآية	رقم	)110(	من	�سورة	الن�ساء:	وعن	اإبراهيم	النخعي	

اأذنب	 القراآن	لآيتني	ما	 ))اإن	يف	 قال:	قال	عبداهلل	بن	م�سعود:	

عبد	ذنبًا	ثم	تالهما	وا�ستغفر	اهلل	اإل	غفر	له((	ف�ساألوه	عنهما	فلم	

يخربهم،	فقال	علقمة	والأ�سود	اأحدهما	ل�ساحبه:	قم	بنا	وقاما	

ما	 فقال	 البقرة	 �سورة	 فت�سفحا	 امل�سحف	 فاأخذا	 املنزل	 اإىل	

راأيناهما	ثم	اأخذا	يف	�سورة	الن�ساء	حتى	انتهيا	اإىل	هذه	الآية:	

{ومن	يعمل	�سوءاً	اأو	يظلم	نف�سه	ثم	ي�ستغفر	اهلل	يجد	اهلل	غفوراً	

َحا	اآل	عمران	 فَّ رحيمًا}	الن�ساء:	110	فقال:	هذه	واحدة،	ثم	َت�سَ

حتى	انتهيا	اإىل	قوله	تعاىل	{والذين	اإذا	فعلوا	فاح�سة	اأو	ظلموا	

اأنف�سهم	ذكروا	اهلل	فا�ستغفروا	لذنوبهم	ومن	يغفر	الذنوب	اإل	اهلل	

ول	ي�رشوا	على	ما	فعلوا	وهم	يعلمون}	اآل	عمران:	135	قال:	

هذه	اأخرى	ثم	طبقا	امل�سحف	ثم	اأتيا	عبداهلل	فقال	هما	هاتان	

.	رواه	الطرباين.
)192(
الآيتان،	قال:	))نعم((

	�سعيف.	رواه	الطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)220/9(	وقال	احلافظ	الهيثمي	 192

ابن	 يدرك	 ل	 اإبراهيم	 اأن	 اإل	 جيد	 واإ�سناده	 الطرباين	 ))رواه	 	:)11/7( ))املجمع((	 يف	

م�سعود((.
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فصل ما جاء في فضل سورة املائدة 
�سورة	رقم	)5(

ابن	 احلافظ	 قــال	 الــطــوال،	 ال�سبع	 جملة	 من	 املــائــدة	 �سورة	

�َسائي	باإ�سناد	�سحيح	عن	ابن	عبا�ض	اأن	 :	))وقد	روى	النَّ
)193(
حجر

ال�سبع	املثاين	هي	ال�سبع	الطوال	اأي	ال�سور	من	اأول	البقرة	اإىل	اآخر	

الأعراف	ثم	براءة	وقيل	يون�ض((.

اأقول:	فال�سور	ال�سبع	الطوال	على	هذا	هي:	البقرة،	واآل	عمران،	

والن�ساء،	واملائدة،	والأنعام،	والأعراف،	والأنفال	مع	براءة.	

ال�سبع	 القراآن:	 ُل	 اأوَّ العلماء:	 ))قال	 	:
)194(
النووي الإمــام	 وقال	

الطوال،	ثم	ذوات	املئني،	وهو	ما	كان	يف	ال�سورة	منها	مائة	اآية	

ونحوها،	ثم	املثاين،	ثم	املف�سل،	وقد	�سبق	بيان	اخلالف	يف	اأول	

املف�سل	فقيل	من	القتال	وقيل	من	احلجرات	وقيل	من	ق((.

1.	وعن	واثلة	بن	الأ�سقع	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال:	

	،
)195(
))اأُْعِطْيُت	مكان	التوراة	ال�سبع،	واأُْعطيُت	مكان	الزبور	املئني

	يف	))فتح	الباري((	)158/8(. 193

	يف	))�رشح	�سحيح	م�سلم((	)107/6(. 194

	قال	العالمة	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))اأي	ال�سور	التي	اأولها	ما	 195

يلي	الكهف	لزيادة	كل	منها	على	مائة	اآية((.
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)197(
ل(( بامُلَف�سَّ ْلُت	 وُف�سِّ 	،

)196(
املثاين الإجنيل	 مكان	 واأُعطيت	

.
)198(
رواه	اأحمد

2.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

	رواه	
)199(
اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	اأخذ	ال�سبع	الأول	فهو	َحرْبٌ((

اأحمد.

اآياتها	 التي	 ال�سور	 ))هي	 القدير((	)565/1(:	 ))في�ض	 العالمة	املناوي	يف	 	قال	 196

مائة	اأو	اأقل((.

	قال	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))املف�سل	وي�سمى	املحكم	واآخره	 197

اأو	 ال�سافات	 اأو	 ق	 اأو	 القتال	 اأو	 اجلاثية	 اأو	 احلجرات	 اأوله	 وهل	 اتفاقًا،	 النا�ض	 �سورة	

ح	النووي	وتبعه	القامو�ض	الأول((	اأي	اأن	اأولها	احلجرات. ال�سف	؟	اأقوال،	ورجَّ

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)107/4(	يف	امل�سند،	ورواه	الطيال�سي	�ض	)136(	والطرباين	 198

يف	املعجم	الكبري	)75/22(	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)46/7(:	))رواه	

فه	الن�سائي	وغريه	وبقية	رجاله	 قه	ابن	حبان	وغريه	و�سعَّ اأحمد	وفيه	عمران	القطان	وثَّ

ثقات((.	قلت:	بني	احلافظ	ال�رشيف	اأحمد	ابن	ال�سديق	الغماري	يف	كتابه	))املداوي((	

)637/1(	اأن	اأبا	عبيد	رواه	يف	ف�سائل	القراآن	باإ�سناد	لي�ض	فيه	القطان،	ورواه	حميد	

بن	زجنويه	ب�سند	لي�ض	فيه	�سعيد	بن	ب�سري،	فاحلديث	ح�سن.	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)73/6(،	ووقع	يف	بع�ض	الكتب	)	من	اأخذ	ال�سبع	 199

اأحمد	 ))رواه	 	:)162/7( الزوائد	 الهيثمي	يف	جممع	 احلافظ	 وقال	 	) َخرْيٌ	 فهو	 الطوال	

والبزار	ورجال	البزار	رجال	ال�سحيح	غري	حبيب	بن	هند	الأ�سلمي	وهو	ثقة....((	ورواه	

ا�سحاق	بن	راهويه	يف	م�سنده	)288/2(	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)564/1(	يف	كتاب	

ف�سائل	القراآن/باب	اأخبار	يف	ف�سل	�سورة	البقرة،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	الإ�سناد	

ول	يخرجاه((.
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ناقة	 الع�سباء	 بزمام	 لآخذة	 اإين	 قالت	 يزيد	 بنت	 اأ�سماء	 وعن	 	.3

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإذ	اأُْنِزَلْت	عليه	املائدة	كلها	

	رواه	اأحمد.	
)200(
فكادت	من	ثقلها	تدق	بع�سد	الناقة

عن	 اأي�سًا	 	
)201(
اأحمد م�سند	 احلديث	يف	 لهذا	 اأخرى	 رواية	 ويف	 	

))اأُْنِزَلْت	على	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 عبداهلل	بن	عمرو	قال:	

واآله	و�سلم	�سورة	املائدة	وهو	راكب	على	راحلته	فلم	ت�ستطع	اأن	

.
)202(
حتمله	فنزل	عنها((

اهلل	 ر�سي	 ذر	 اأبي	 عن	 املائدة:	 �سورة	 من	 	)118( الآية	 ف�سل	 	.4

َبَح	 �سْ
عنه	قال:	قام	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َحتَّى	اإَِذا	اأَ

ْنَت	 َك	اأَ 	َلُهْم	َفاإِنَّ ْ
ْن	َتْغِفر ُهْم	ِعَباُدَك	َواإِ نَّ ِباآَيٍة	َوالآَيُة:	{اإِْن	ُتَعذِّْبُهْم	َفاإِ

	املائدة:	118.	رواه	الن�سائي	واحلاكم.
)203(
ِكيُم} اْلَعِزيُز	احْلَ

	�سعيف	قريب	من	احل�سن.	رواه	اأحمد	)455/6(،	وابن	جرير	الطربي	يف	تف�سريه	 200

)83/6(	والطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)178/24(،	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	

اأحمد	والطرباين	بنحوه	وفيه	�سهر	بن	حو�سب	وهو	�سعيف	 ))رواه	 الزوائد((	)13/7(:	

وقد	وثِّق((.

	انظر	م�سند	اأحمد	)176/2(. 201

))رواه	 الزوائد	)13/7(:	 الهيثمي	يف	جممع	 احلافظ	 قال	 الف�سائل.	 	ح�سن	يف	 202

اأحمد	وفيه	ابن	لهيعة	والأكرث	على	�سعفه	وقد	يح�سن	حديثه	وبقية	رجاله	ثقات((.	

	ح�سن.	رواه	الن�سائي	يف	ال�سنن	)1010(	يف	كتاب	الفتتاح/باب	ترديد	الآية،	 203

ورواه	احلاكم	)241/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	التاأمني،	و�سححه.	
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�سورة	رقم	)6(

َح	 �َسبَّ الأنعام	 �سورة	 نزلت	 ا	 مَلَّ قال:	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 جابر	 عن	 	.1

َع	هذه	 �َسيَّ ))لقد	 قال:	 ثم	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	 اهلل	�سلى	 ر�سول	

.رواه	احلاكم.
)204(
	الأفق(( ال�سورة	من	املالئكة	ما	�َسدَّ

2.	وعن	ابن	عمر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))نزلت	

	�سورة	الأنعام	جملة	واحدة	ي�سيعها	�سبعون	األف	ملك	لهم	
َّ
علي

رواه	الطرباين.	
.)206(
	بالت�سبيح	والتحميد((

)205(
َزَجٌل

	�سحيح.	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)315/2(	يف	كتاب	التف�سري/يف	باب	تف�سري	 204

دِّي	 �سورة	الأنعام	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	على	�رشط	م�سلم	فاإن	اإ�سماعيل	هذا	هو	ال�سُّ

ول	يخرجه	البخاري((،	وقد	اعرت�ض	الذهبي	على	الإمام	احلاكم	يف	تلخي�ض	امل�ستدرك	

دِّي	واأظن	هذا	مو�سوعًا((	!!	وهو	اعرتا�ض	مردود	 فقال:	))قلت:	ل	واهلل	ل	يدرك	جعفر	ال�سُّ

دي	 	جعفر	بن	عون	عند	موت	ال�سُّ ل	قيمة	له	وذلك	لأن	كاًل	من	الرجلني	كويف	وكان	�ِسنُّ

17	اأو	18	�سنة،	فقد	تويف	جعفر	بن	عون	�سنة	206	اأو	207	عن	�سبع	وت�سعني	�سنة،	

وتويف	ال�سدي	�سنة	127	فبطل	كالم	الذهبي	واعرتا�سه	على	الإمام	احلاكم.	واحلديث	

يف	 القراآن/ف�سل	 تعظيم	 باب	 يف	 	)470/2( الإميان	 �سعب	 يف	 البيهقي	 اأي�سًا	 رواه	

ف�سائل	ال�سور	والآيات،	و�سكت	عليه	ابن	كثري	يف	تف�سريه	)127-126/2(.

	اأي	�سوت	رفيع	عاٍل. 205

ُنَعيم	 واأبو	 	)145/1( وال�سغري	 	،)292/6( الأو�سط	 يف	 الطرباين	 رواه	 	ح�سن.	 206
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عن	 الن�ساء	 يف	 تقدَّم	 وقد	 الطوال	 ال�سبع	 من	 الأنعام	 و�سورة	 	.3

ال�سيدة	عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

.	رواه	
)207(
))ٌ ْ
َحــرب الأَُول	فهو	 ال�سبع	 اأخذ	 ))من	 واآله	و�سلم:	 عليه	

اأحمد.

فصل ما جاء في فضل سورة األعراف
�سورة	رقم	)7(

1.	�سورة	الأعراف	من	ال�سبع	الطوال	وقد	تقدَّم	يف	الن�ساء	عن	ال�سيدة	

عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

.	رواه	اأحمد.
)208(
و�سلم:	))من	اأخذ	ال�سبع	الأَُول	فهو	َحرْبٌ((

يف	احللية	)44/3(،	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)20/7(:	))رواه	الطرباين	

التهذيب	 تهذيب	 قلت:	يف	 ال�سفار	وهو	�سعيف((	 بن	عطية	 يو�سف	 وفيه	 ال�سغري	 يف	

)367/11(:	))قال	احلاكم:	روى	عن	ثابت	اأحاديث	مناكري((،	وهنا	ل	يرو	عن	ثابت.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)73/6(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)162/7(:	 207

الأ�سلمي	وهو	 ال�سحيح	غري	حبيب	بن	هند	 البزار	رجال	 والبزار	ورجال	 اأحمد	 ))رواه	

ثقة....((،	ورواه	ا�سحاق	بن	راهويه	يف	م�سنده	)288/2(	واحلاكم	)564/1(	يف	كتاب	

ف�سائل	القراآن/باب	اأخبار	يف	ف�سل	�سورة	البقرة،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	الإ�سناد	

ول	يخرجاه((.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)73/6(	يف	امل�سند،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	 208

هند	 بن	 حبيب	 غري	 ال�سحيح	 رجال	 البزار	 ورجال	 والبزار	 اأحمد	 ))رواه	 	:)162/7(

راهويه	يف	م�سنده	)288/2(	واحلاكم	يف	 بن	 ا�سحاق	 ثقة....((،	ورواه	 الأ�سلمي	وهو	

البقرة،	 �سورة	 ف�سل	 يف	 اأخبار	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)564/1( امل�ستدرك	
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2.	وعن	زيد	ابن	ثابت	قال:	كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

وما	 قلت:	 قال:	 	
)209(

الطوَلَينْيِ بطوىل	 املغرب	 يف	 يقراأ	 و�سلم	

.
)210(
طوىل	الطوليني؟!	قال:	الأعراف

))اأن	 بلفظ:	 ثابت	 بن	 زيــد	 عن	 	
)211(
امل�سند يف	 اأحمد	 ورواه	 	

النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قراأ	يف	املغرب	بالأعراف	يف	

قها	يف	ركعتني((.
َّ
:	))َفر

)213(
.	وعند	الن�سائي

)212(
الركعتني((

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	
َّ
3.	ف�سل	الآية	)54(	من	�سورة	الأعراف:	وَعْن	َعْبِد	الر

ِعْنَد	 َجاِل�ًسا	 ُكْنُت	 َقاَل:	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 كعب	 بن	 اأبي	 َعْن	 َلْيَلى	

يِل	 	 نَّ اإِ َفَقاَل	 	 ٌّ
ْعَراِبي اأَ َجاَءُه	 اإِْذ	 واآله	و�سلم	 النبي	�سلى	اهلل	عليه	

وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	الإ�سناد	ول	يخرجاه((.

اأي	 	) الطوليني	 بطوىل	 	( ]قوله	 	:)247/2( الفتح	 يف	 حجر	 ابن	 احلافظ	 	قال	 209
:	ت�سمية	الأعراف	والأنعام	بالطوليني	 باأطول	ال�سورتني	الطويلتني.....	وقال	ابن	املنريِّ

اإمنا	هو	ِلُعْرٍف	فيهما	ل	اأنهما	اأطول	من	غريهما[.

	�سحيح.	رواه	الن�سائي	يف	ال�سنن	الكربى	)340/1(	وابن	خزمية	يف	�سحيحه	 210

)259/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	�سالة	املغرب،	وهو	يف	البخاري	)764(	

يف	كتاب	الأذان/باب	القراءة	يف	املغرب،	اإىل	قوله	)	بطوىل	الطوليني	(.

	انظر	م�سند	اأحمد	)418/5(. 211

اأحمد	 ))رواه	 	:)117/2( الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 قال	 	�سحيح.	 212

يق�سمها	 كان	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اأنه	 ذلك	 ومعنى	 ال�سحيح((.	 رجال	 ورجاله	

على	ركعتني.	

ِبـ	{ القراءة	يف	املغرب	 الن�سائي	)991(	يف	كتاب	الفتتاح/باب	 	انظر	�سنن	 213

امل�ض}.
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ٌم،	َقاَل:	))اْذَهْب	 اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	مَلَ

َف�َسِمْعُتُه	 َيَدْيِه	 	 َبنْيَ ْجَل�َسُه	
َفاأَ ِبِه	 َفَجاَء	 َفَذَهَب	 َقاَل:	 ِبِه((	 َفاأِْتِني	

ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ اْلَبَقَرِة	 ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 َبِع	

ْ
َواأَر اْلِكَتاِب	 ِة	 ِبَفاحِتَ َذُه	 َعوَّ

	.
ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر َواآَيــِة	 	،163 البقرة:	 َواِحــٌد}	 َلــٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	

اأَْح�ِسُبُه	َقاَل:	{ ِعْمَراَن	 اآِل	 ِمْن	 َواآَيٍة	 ِتَها.	 اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ َوَثالِث	

ُه	ل	اإَِلَه	اإِل	ُهَو}	اآل	عمران:	18،	َواآَيٍة	ِمْن	الأْعَراِف:	{ نَّ
ُ	اأَ �َسِهَد	اهللَّ

وؤِْمِننَي:	 ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	ِمْن	امْلُ ُكْم	اهللَّ 	َربَّ اإِنَّ

َهاَن	َلُه	ِبِه}	املوؤمنون:	117.	
ْ
	اإَِلًها	اآَخَر	ل	ُبر ِ {َوَمْن	َيْدُع	َمَع	اهللَّ

َول	 اِحَبًة	 �سَ َخَذ	 اتَّ َما	 َنا	 َربِّ 	 َجدُّ َتَعاىَل	 ــُه	 نَّ
{َواأَ 	: نِّ اجْلِ ِمْن	 َواآَيٍة	

اِت.	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	 افَّ ِل	ال�سَّ وَّ
	اآَياٍت	ِمْن	اأَ َوَلًدا}	اجلن:	3	َوَع�رْشِ

	َقْد	َبَراأَ	
ُّ
،	َفَقاَم	الأْعَراِبي َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ

ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ اآِخِر	احْلَ

.
)214(
�ٌض.	رواه	اأحمد َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 214

كتاب	الطب/باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	

الهيثمي	يف	 الرقى	والتمائم،	وقال:	))احلديث	حمفوظ	�سحيح((.	وقال	احلافظ	 كتاب	

))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	اأحمد	وفيه	اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	

تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.
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�سورة	رقم	)8(	

اأن	 حملكم	 ما	 عفان:	 بن	 لعثمان	 قلت	 قــال:	 عبا�ض	 ابن	 عن	 	.1

عمدمت	اإىل	الأنفال	وهي	من	املثاين	واإىل	براءة	وهي	من	املئني	

فقرنتم	بينهما	ول	تكتبوا	بينهما	�سطر	ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم	

فقال	 ؟	 ذلك	 على	 حملكم	 ما	 َوِل	 الطُّ ال�سبع	 يف	 وو�سعتموها	

ياأتي	 مما	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 كان	 عثمان:	

اإذا	نزل	 عليه	الزمان	وهو	تنزل	عليه	ال�سور	ذوات	العدد	فكان	

))�سعوا	هوؤلء	 َمْن	كان	يكتب	فيقول:	 ال�سيء	دعا	بع�ض	 عليه	

الآيات	يف	ال�سورة	التي	يذكر	فيها	كذا	وكذا((،	واإذا	نزلت	عليه	

الآية	فيقول:	))�سعوا	هذه	الآية	يف	ال�سورة	التي	يذكر	فيها	كذا	

وكانت	 باملدينة	 اأنزلت	 ما	 اأوائل	 من	 الأنفال	 وكانت	 وكــذا((،	

فظننت	 بق�ستها	 �سبيهة	 ق�ستها	 وكانت	 القراآن	 اآخر	 من	 براءة	

اأنها	منها	فقب�ض	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ول	يبني	

بينهما	 اأكتب	 ول	 بينهما	 َقَرْنُت	 ذلك	 اأجل	 فمن	 منها	 اأنها	 لنا	

	.
)215(
َوِل �سطر	ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم	فو�سعتها	يف	ال�سبع	الطُّ

بالب�سملة،	 جهر	 من	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)786( داود	 اأبــو	 رواه	 	ح�سن.	 215

))ح�سن	 وقال:	 التوبة،	 �سورة	 ومن	 القراآن/باب	 تف�سري	 كتاب	 )3086(	يف	 والرتمذي	

�سحيح((.
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فعلى	هذا	فهما	معدودتان	من	ال�سبع	الطوال	وما	ورد	يف	ال�سبع	

يعمهما	كما	يعمهما	ما	جاء	من	الف�سل	يف	عموم	القراآن.

2.	وقد	تقدَّم	يف	الن�ساء	عن	ال�سيدة	عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	

قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	اأخذ	ال�سبع	الأَُول	

.	رواه	اأحمد.
)216(
فهو	َحرْبٌ((

عنهما:	 اهلل	 ر�سي	 الأن�ساري	 اأيوب	 واأبي	 ثابت	 بن	 زيد	 وعن	 	.3

))كان	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	الركعتني	من	املغرب	

.	رواه	الطرباين.
)217(
ب�سورة	الأنفال((

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)73/6(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	املجمع	)162/7(:	))رواه	 216

اأحمد	والبزار	ورجال	البزار	رجال	ال�سحيح	غري	حبيب	بن	هند	الأ�سلمي	وهو	ثقة....((،	

ورواه	ا�سحاق	بن	راهويه	يف	م�سنده	)288/2(	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)564/1(	يف	

كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	اأخبار	يف	ف�سل	�سورة	البقرة،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	

الإ�سناد	ول	يخرجاه((.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	يف	الكبري	)125/5(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 217

الزوائد((	)118/2(:	))رواه	الطرباين	ورجاله	رجال	ال�سحيح((.
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فصل ما جاء في فضل سورة التوبة ) براءة (
�سورة	رقم	)9(

اأن	 حملكم	 ما	 عفان:	 بن	 لعثمان	 قلت	 قــال:	 عبا�ض	 ابن	 عن	 	.1

عمدمت	اإىل	الأنفال	وهي	من	املثاين	واإىل	براءة	وهي	من	املئني	

فقرنتم	بينهما	ول	تكتبوا	بينهما	�سطر	ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم	

َوِل	ما	حملكم	على	ذلك	؟ وو�سعتموها	يف	ال�سبع	الطُّ

مما	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 كان	 عثمان:	 فقال	 	

فكان	 العدد	 ذوات	 ال�سور	 عليه	 تنزل	 وهو	 الزمان	 عليه	 ياأتي	

اإذا	نزل	عليه	ال�سيء	دعا	بع�ض	َمْن	كان	يكتب	فيقول:	))�سعوا	

هوؤلء	الآيات	يف	ال�سورة	التي	يذكر	فيها	كذا	وكذا((،	واإذا	نزلت	

عليه	الآية	فيقول:	))�سعوا	هذه	الآية	يف	ال�سورة	التي	يذكر	فيها	

كذا	وكذا((،	وكانت	الأنفال	من	اأوائل	ما	اأنزلت	باملدينة	وكانت	

فظننت	 بق�ستها	 �سبيهة	 ق�ستها	 وكانت	 القراآن	 اآخر	 من	 براءة	

اأنها	منها	فقب�ض	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ول	يبني	

بينهما	 اأكتب	 ول	 بينهما	 َقَرْنُت	 ذلك	 اأجل	 فمن	 منها	 اأنها	 لنا	

	.
)218(
َوِل �سطر	ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم	فو�سعتها	يف	ال�سبع	الطُّ

بالب�سملة،	 جهر	 من	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)786( داود	 اأبــو	 رواه	 	ح�سن.	 218

))ح�سن	 وقال:	 التوبة،	 �سورة	 ومن	 القراآن/باب	 تف�سري	 كتاب	 )3086(	يف	 والرتمذي	

�سحيح((.
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فعلى	هذا	فهما	معدودتان	من	ال�سبع	الطوال	وما	ورد	يف	ال�سبع	

عموم	 يف	 الف�سل	 من	 جاء	 ما	 يعمهما	 كما	 يعمهما	 الطوال	

القراآن.

2.	وقد	تقدَّم	يف	الن�ساء	عن	ال�سيدة	عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	

قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	اأخذ	ال�سبع	الأَُول	

.	رواه	اأحمد.
)219(
فهو	َحرْبٌ((

3.	وعن	اأبي	ذر	ر�سي	اهلل	عنه	اأنه	قال:	دخلت	امل�سجد	يوم	اجلمعة	

والنبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يخطب	فجل�ست	قريبًا	من	اأبي	

	.
)220(
بن	كعب	فقراأ	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	�سورة	براءة

رواه	ابن	خزمية.

4.	ف�سل	الآية	رقم	)129(	من	�سورة	التوبة:	عن	اأم	الدرداء	عن	اأبي	

الدرداء	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	))من	قال	اإذا	اأ�سبح	واإذا	اأم�سى	{

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)73/6(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)162/7(:	 219

الأ�سلمي	وهو	 ال�سحيح	غري	حبيب	بن	هند	 البزار	رجال	 والبزار	ورجال	 اأحمد	 ))رواه	

امل�ستدرك	 يف	 واحلاكم	 	)288/2( م�سنده	 يف	 راهويه	 بن	 ا�سحاق	 ورواه	 ثــقــة....((،	

))هذا	 البقرة،	وقال:	 اأخبار	يف	ف�سل	�سورة	 القراآن/باب	 )564/1(	يف	كتاب	ف�سائل	

حديث	�سحيح	الإ�سناد	ول	يخرجاه((.

	�سحيح.	رواه	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	)154/3(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	النهي	 220

عن	ال�سوؤال	عن	العلم	غري	الإمام	والإمام	يخطب،	وال�سياء	يف	املختارة	)344/3(.
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ح�سبي	اهلل	ل	اإله	اإل	هو	عليه	توكلت	وهو	رب	العر�ض	العظيم}	

التوبة:	129،	�سبع	مرات	كفاه	اهلل	ما	اأهمه	�سادقًا	كان	بها	اأو	

.
)221(
كاذبًا((

فصل ما جاء في فضل سورة يونس
�سورة	رقم	)10(

1.	وعن	�سيدنا	زيد	بن	ثابت	الأن�ساري	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))راأيت	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	بالطوليني((	قلت:	وما	

.	رواه	الطرباين.
)222(
الطوليني	؟!	قال	الأعراف	ويون�ض

2.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 ))اْقــَراأْ	 َفَقاَل	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)223(
َذَواِت	)	األر	(

	ح�سن.	رواه	اأبوداود	يف	ال�سنن	)5081(	يف	كتاب	الأدب/باب	ما	يقول	اإذا	اأ�سبح،	 221

قال	احلافظ	املنذري	يف	الرتغيب	والرتهيب	)255/1(:	))رواه	اأبو	داود	هكذا	موقوفًا	

والجتهاد	 الراأي	 ِقَبِل	 من	 يقال	 ل	 هذا	 مثل	 اإن	 يقال:	 وقد	 نِّي	وغريه،	 ال�سُّ ابن	 ورفعه	

ف�سبيله	�سبيل	املرفوع((،	ورواه	الديلمي	يف	م�سند	الفردو�ض	)476/3(	وذكره	ابن	كثري	

يف	تف�سريه	)420/2(	من	رواية	ابن	ع�ساكر.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	)122/5(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	 222

)118/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	ورجاله	رجال	ال�سحيح((.

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 223
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َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)224(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.	رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)225(

فصل ما جاء في فضل سورة هود
�سورة	رقم	)11(

1.	عن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	قال	اأبو	بكر	ر�سي	اهلل	عنه:	

يا	ر�سول	اهلل	قد	�ِسْبَت	قال:	))�سيبتني	هود	والواقعة	واملر�سالت	

.	رواه	الرتمذي.
)226(
وعم	يت�ساءلون	واإذا	ال�سم�ض	كورت((

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 224

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 225

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3297(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	الواقعة،	 226

وقال:	))ح�سن	غريب((.	ورواه	احلاكم	)476/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	



104

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

2.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 	 ))اْقَراأْ َفَقاَل:	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)227(
َذَواِت	)	األر	(

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)228(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

	رواه	اأحمد	واأبو	داود.
)229(

الواقعة،	ووافقه	الذهبي،	واأبو	يعلى	يف	م�سنده	)102/1(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	

جممع	الزوائد	)37/7و118/7(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح	

	من	اإ�سناد	الرتمذي	اأن	 ورواه	اأبو	يعلى	اإل	اأن	عكرمة	ل	يدرك	اأبا	بكر((،	قلت:	لقد	تبنيَّ

قال	 فعليه	هو	ح�سن	كما	 اهلل	عنهم	 بكر	ر�سي	 اأبي	 ابن	عبا�ض	عن	 رواه	عن	 عكرمة	

الرتمذي،	لكن	راأى	اأبو	حامت	عدم	ات�ساله	يف	كتاب	العلل	)110/2(.

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 227

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 228

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 229

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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فصل ما جاء في فضل سورة يوسف
�سورة	رقم	)12(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 ))اْقــَراأْ	 َفَقاَل	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)230(
َذَواِت	)	األر	(

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)231(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ فَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.	رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)232(

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 230

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 231

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 232

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه..	
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فصل ما جاء في فضل سورة إبراهيم
�سورة	رقم	)14(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 ))اْقــَراأْ	 َفَقاَل	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)233(
َذَواِت	)	األر	(

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)234(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)235(

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 233

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 234

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 235

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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فصل ما جاء في فضل سورة احلجر
�سورة	رقم	)15(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 ))اْقــَراأْ	 َفَقاَل	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)236(
َذَواِت	)	األر	(

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)237(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.	رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)238(

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 236

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 237

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 238

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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فصل ما جاء في فضل سورة اإلسراء
�سورة	رقم	)17(

1.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قالت:	

))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سوم	حتى	نقول	

اأن	ي�سوم	وكان	 يريد	 اأن	يفطر	ويفطر	حتى	نقول	ما	 يريد	 ما	

وابن	 اأحمد	 رواه	 	.
)239(
والزمر(( اإ�رشائيل	 بني	 ليلة	 كل	 يقراأ	يف	

خزمية	والرتمذي.

2.	قال	عبدالرحمن	بن	يزيد	بن	قي�ض:	�سمعت	ابن	م�سعود	يقول	يف	

العتاق	 من	 اإنهن	 والأنبياء	 والكهف	ومرمي	وطه	 اإ�رشائيل	 بني	

.
)242(
.رواه	البخاري

)241(
	من	ِتالِدي ،	وُهنَّ

)240(
الأَُوِل

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 َبا�ض	
ْ
الِعر عن	 	.3

وابن	خزمية	يف	�سحيحه	 )68/6و122و189(	 امل�سند	 اأحمد	يف	 رواه	 	ح�سن.	 239

ليلة،	 كل	 والزمر	 اإ�رشائيل	 بني	 قراءة	 ا�ستحباب	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)191/2(

نه،	وقال	 والرتمذي	)2920(	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	تعليم	القراآن،	وح�سَّ

احلافظ	الهيثمي	يف	املجمع	)272/2(:	))رواه	اأحمد	ورجاله	ثقات((.

	اأي:	من	اأول	ما	نزل	من	القراآن. 240

	اأي:	من	قدمي	ما	قراأته. 241

	يف	ال�سحيح	)4994(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	تاأليف	القراآن. 242
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	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)243(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

قال	العلماء:	]قوله	)	كان	يقراأ	امل�سبحات	(	هي	ال�سور	التي	يف	 	
اأوائلها	�سبحان	اأو	�َسبَّح	باملا�سي	اأو	ي�سبح	اأو	�َسبِّح	بالأمر،	وهي	

اأ�رشى	واحلديد	واحل�رش	وال�سف	واجلمعة	 �سبعة:	�سبحان	الذي	

.
)244(
والتغابن	والأعلى[

4.	ف�سل	الآية	رقم	)111(	من	�سورة	الإ�رشاء:	وعن	معاذ	بن	اأن�ض	

اجلهني	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

يٌك	يِف	 	َيُكْن	َلُه	�رَشِ ِخْذ	َوَلًدا	َوَلْ 	َيتَّ 	الَِّذي	َلْ ِ ْمُد	هلِلَّ ))اآية	العز	{احْلَ

ُه	َتْكِبرًيا}	الإ�رشاء:	111(( ْ 	َوَكربِّ لِّ 	ِمَن	الذُّ 	َيُكْن	َلُه	َويِلٌّ ْلِك	َوَلْ امْلُ

.	رواه	اأحمد	والطرباين.
)245(

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 243

))هذا	حديث	 القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	 القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	

ح�سن	غريب((.

وقال	 	)193/8( للمباركفوري	 الرتمذي((	 �سنن	 �رشح	 الأحــوذي	 ))حتفة	 	انظر	 244

اإن	 �سالح:	 ابن	 يعني	 معاوية	 ))قال	 	:)176/6( الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 الإمــام	

واحلواريني	 واحل�رش	 احلديد	 �سورة	 �ستًا،	 امل�سبحات	 يجعلون	 كانوا	 العلم	 اأهل	 بع�ض	

و�سورة	اجلمعة	والتغابن	و�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى((	واحلواريني	هي	�سورة	ال�سف	لِذْكِر	

احلواريني	فيها.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)439/3(	والطرباين،	قال	املناوي	يف	))في�ض	 245

القدير((	)62/1(:	))قال	العراقي	�سنده	�سعيف،	ورمز	ال�سيوطي	حل�سنه((	وهو	كذلك	يف	

الف�سائل	باعت�ساد	اإ�سنادين.
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�سورة	رقم	)18(

1.	وعن	الرباء	بن	عازب	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	قراأ	رجل	الكهف	ويف	

غ�سيته	 �سحابة	 اأو	 �سبابة	 فاإذا	 ف�سلَّم	 تنفر	 فجعلت	 ة	 دابَّ الدار	

فذكره	للنبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	فقال:	))اقراأ	فالُن	فاإنها	

.	رواه	البخاري	وم�سلم.
)246(
ِكينة	نزلت	للقراآن(( ال�سَّ

2.	قال	عبدالرحمن	بن	يزيد	بن	قي�ض:	�سمعت	ابن	م�سعود	يقول	يف	

العتاق	 من	 اإنهن	 والأنبياء	 والكهف	ومرمي	وطه	 اإ�رشائيل	 بني	

.
)249(
.	رواه	البخاري

)248(
	من	ِتالِدي ،	وُهنَّ

)247(
الأَُوِل

3.	ف�سل	الآيات	من	)1-10(	و	)101-110(	من	�سورة	الكهف:

وعن	اأبي	الدرداء	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	

النبوة	يف	 املناقب/باب	عالمات	 كتاب	 )3614(	يف	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 246

ال�سكينة	 نزول	 وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)795( وم�سلم	 الإ�سالم،	

لقراءة	القراآن.

	اأي:	من	اأول	ما	نزل	من	القراآن. 247

	اأي:	من	قدمي	ما	قراأته. 248

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4994(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	تاأليف	القراآن. 249
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	.
)250(
َم	من	الدََّجال(( حفظ	ع�رش	اآيات	من	اأول	�سورة	الكهف	ُع�سِ

ع�رش	 قراأ	 ))َمْن	 بلفظ:	 	
)251(
م�سنده يف	 اأحمد	 ورواه	 م�سلم.	 رواه	

َم	من	فتنة	الدجال((.	ويف	�سحيح	ابن	 اآيات	من	اآخر	الكهف	ُع�سِ

:	))من	قراأ	ع�رش	اآيات	من	�سورة	الكهف	ع�سم	من	فتنة	
)252(
حبان

من	 اآياٍت	 ثالَث	 قراأ	 ))من	 بلفظ:	 	
)253(
الرتمذي ورواه	 الدجال((.	

م	من	فتنة	الدجال((.	 اأول	الكهف	ُع�سِ

4.	ف�سل	الآيات	من	)1-10(	و	)101-110(	من	�سورة	الكهف:

�سيدنا	معاذ	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 وعن	

اأول	�سورة	الكهف	واآخرها	كانت	له	نوراً	 واآله	و�سلم:	))َمْن	قراأ	

بني	 ما	 نــوراً	 له	 كانت	 كلها	 قراأها	 وَمــْن	 راأ�سه	 اإىل	 َقَدِمِه	 من	

.	رواه	اأحمد.
)254(
ال�سماء	اإىل	الأر�ض((

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)809(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	 250

�سورة	الكهف	واآية	الكر�سي.

	�سحيح	الإ�سناد.	انظر	م�سند	اأحمد	)446/6(. 251

	�سحيح	الإ�سناد.	انظر	�سحيح	ابن	حبان	)65/3(	يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	 252

القراآن.

	�سحيح	الإ�سناد.	انظر	�سنن	الرتمذي	)2886(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	 253

جاء	يف	ف�سل	�سورة	الكهف،	وقال:	ح�سن	�سحيح.

	)197/20( الكبري	 يف	 والطرباين	 	)439/3( اأحمد	 رواه	 الف�سائل.	 يف	 	ح�سن	 254

وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)52/7(:	))رواه	اأحمد	والطرباين،	ويف	اإ�سناد	

اأحمد	ابن	لهيعة	وهو	�سعيف	وقد	يح�سن((.
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اأبي	 الكهف:	وعن	 �سورة	 )101-110(	من	 رقم	 الآيات	 5.	ف�سل	

�سعيد	اخلدري	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	

قراأ	�سورة	الكهف	ليلة	اجلمعة	اأ�ساء	له	من	النور	فيما	بينه	وبني	

.
)255(
البيت	العتيق((.رواه	الدارمي

يوم	 الكهف	 �سورة	 قراأ	 ))َمْن	 بلفظ:	 مرفوعًا	 	
)256(
احلاكم ورواه	 	

وقال:	�سحيح	 اجلمعتني((	 ما	بني	 النور	 له	من	 اأ�ساء	 اجلمعة	

الإ�سناد.

	اأي�سًا	و�سححه	على	�رشط	م�سلم	بلفظ:	))َمْن	
)257(
ورواه	احلاكم 	

من	 القيامة	 يوم	 نوراً	 له	 كانت	 اأنزلت	 كما	 الكهف	 �سورة	 قراأ	

مقامه	اإىل	مكة،	ومن	قراأ	ع�رش	اآيات	من	اآخرها	ثم	خرج	الدجال	

ل	ي�سلَّط	عليه،	ومن	تو�ساأ	ثم	قال:	�سبحانك	اللهم	وبحمدك	ل	

	ثم	ُطِبَع	بطابع	فلم	 اإله	اإل	اأنت	اأ�ستغفرك	واأتوب	اإليك	ُكِتَب	يف	ِرقٍّ

ُيْك�رَش	اإىل	يوم	القيامة((.

	�سحيح	موقوف.	يف	ال�سنن	)3407(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	يف	ف�سل	 255

�سورة	الكهف.

	ح�سن.	يف	امل�ستدرك	)368/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الكهف. 256

	�سحيح	موقوف.	يف	امل�ستدرك	)564/1(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ذكر	 257

	:)72/2( احلبري((	 ))التلخي�ض	 ابن	حجر	يف	 احلافظ	 قال	 متفرقة،	 واآي	 �سور	 ف�سائل	

))رواه	الدارمي	و�سعيد	بن	من�سور	موقوفًا،	قال	الن�سائي	بعد	اأن	رواه	مرفوعًا	وموقوفًا:	

وقفه	اأ�سح،	وله	�ساهد	من	حديث	ابن	عمر	يف	تف�سري	ابن	مردويه((.
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�سورة	رقم	)19(

1.	وعن	اأم	�سلمة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها:	اأن	النجا�سي	قال	ل�سيدنا	

جعفر	بن	اأبي	طالب	الطيار:	هل	معك	مما	جاء	به	يعني	ر�سول	

اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	عن	اهلل	من	�سيء	؟	قالت:	فقال	

،	فقراأ	عليه	�سدراً	
َّ
له	جعفر:	نعم،	فقال	له	النجا�سي:	فاقراأه	علي

من	)	كهيع�ض	(،	قالت:	فبكى	واهلل	النجا�سي	حتى	اأخ�سل	حليته	

	
َ
ُتِلي �سمعوا	ما	 اأخ�سلوا	م�ساحفهم	حني	 اأ�ساقفته	حتى	 وبكت	

مو�سى	 به	 جاء	 والذي	 واهلل	 هذا	 اإن	 النجا�سي:	 قال	 ثم	 عليهم،	

اأبداً	 اإليكم	 اأ�سلمهم	 ل	 فواهلل	 انطلقا	 واحدة،	 م�سكاة	 من	 ليخرج	

.
)258(
ول	اأكاد

2.	قال	عبدالرحمن	بن	يزيد	بن	قي�ض:	�سمعت	ابن	م�سعود	يقول	يف	

العتاق	 من	 اإنهن	 والأنبياء	 والكهف	ومرمي	وطه	 اإ�رشائيل	 بني	

.	رواه	البخاري.	
)260(
	من	ِتالِدي ،	وُهنَّ

)259(
الأَُوِل

))احللية((	 يف	 ُنَعيم	 واأبو	 	)291/5( و	 	)202/1( اأحمد	 رواه	 الإ�سناد.	 	ح�سن	 258

ورجاله	 اأحمد	 ))رواه	 	:)26/6( الزوائد	 جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 قال	 	،)116/1(

رجال	ال�سحيح	غري	ابن	اإ�سحاق	وقد	�رشَّح	بال�سماع((.

	العتاق	الأول	اأي:	من	اأول	ما	نزل	من	القراآن،	تالدي:	اأي	من	قدمي	ما	قراأته. 259

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4994(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	تاأليف	القراآن. 260
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فصل ما جاء في فضل سورة طه
�سورة	رقم	)20(

1.	ف�سل	الآية	رقم	)111(	من	�سورة	طه:	عن	اأبي	اأمامة	قال	ر�سول	

اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))ا�سم	اهلل	الأعظم	الذي	اإذا	دعي	

.
)261(
به	اأجاب	يف	�سور	ثالث	البقرة	واآل	عمران	وطه((

الرحمن	 القا�سم	بن	عبد	 	عن	
)262(
ابن	ماجه،	وزاد	احلاكم رواه	 	

الراوي	عن	اأبي	اأمامة	اأنه	قال:	))فالتم�ستها	فوجدت	يف	�سورة	

البقرة:	 القيوم}	 احلي	 هو	 اإل	 اإله	 ل	 الكر�سي	{اهلل	 اآية	 البقرة	

255،	ويف	�سورة	اآل	عمران	{األ	اهلل	ل	اإله	اإل	هو	احلي	القيوم}	

القيوم}	 للحي	 الوجوه	 �سورة	طه	{وعنت	 اآل	عمران:	1	ويف	

	)263(
طه:	111((

	�سعيف.	رواه	ابن	ماجه	)3856(	يف	كتاب	الدعاء/باب	ا�سم	اهلل	الأعظم. 261

	ب�سند	�سعيف.	يف	امل�ستدرك	)505/1و506(	يف	كتاب	الدعاء/ول	ي�سححه،	 262

�سعيف	 اأنه	 واملتجه	 اأمامة	 اأبي	 عن	 الــراوي	 ال�سامي	 عبدالرحمن	 بن	 القا�سم	 وفيه	

احلديث	كما	يجد	ذلك	من	يطالع	ترجمته	يف	))تهذيب	الكمال((	)383/23(.

	اأقول:	واأما	مذاهب	العلماء	يف	ال�سم	الأعظم	فقد	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	))فتح	 263

الباري((	)224/11(:	

تكميل	(:	واإذ	قد	جرى	ذكر	ال�سم	الأعظم	يف	هذه	املباحث	فليقع	الإملام	ب�سيء	من	 	([
الكالم	عليه،	وقد	اأنكره	قوم	كاأبي	جعفر	الطربي	واأبي	احل�سن	الأ�سعري	وجماعة	بعدهما	

كاأبي	حامت	بن	حبان	والقا�سي	اأبي	بكر	الباقالين	فقالوا:	ل	يجوز	تف�سيل	بع�ض	الأ�سماء	

على	بع�ض،	ون�سب	ذلك	بع�سهم	ملالك..،	وقيل:	املراد	بال�سم	الأعظم	كل	ا�سم	من	اأ�سماء	
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2.	قال	عبدالرحمن	بن	يزيد	بن	قي�ض:	�سمعت	ابن	م�سعود	يقول	يف	

العتاق	 من	 اإنهن	 والأنبياء	 والكهف	ومرمي	وطه	 اإ�رشائيل	 بني	

.
)266(
.	رواه	البخاري

)265(
	من	ِتالِدي ،	وُهنَّ

)264(
الأَُوِل

اهلل	تعاىل	دعا	العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	يف	فكره	�ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	

ى	له	ذلك	ا�ستجيب	له،	وُنِقَل	معنى	هذا	عن	جعفر	ال�سادق	وعن	اجلنيد	وغريهما.	 َمْن	تاأتَّ

وقال	اآخرون:	ا�ستاأثر	اهلل	تعاىل	بعلم	ال�سم	الأعظم	ول	يطلع	عليه	اأحد	من	خلقه،	واأثبته	

َنًا	وا�سطربوا	يف	ذلك،	وجملة	ما	وقفت	عليه	من	ذلك	اأربعة	ع�رش	قوًل:	الأول:	 اآخرون	ُمعيَّ

ال�سم	الأعظم	))هو((	نقله	الفخر	الرازي	عن	بع�ض	اأهل	الك�سف..،	الثاين:	اهلل..،	الثالث:	اهلل	

الرحمن	الرحيم..،	الرابع:	الرحمن	الرحيم	احلي	القيوم..،	اخلام�ض:	احلي	القيوم..،	ال�ساد�ض:	

احلنان	املنان	بديع	ال�سماوات	والأر�ض	ذو	اجلالل	والإكرام	احلي	القيوم..	ال�سابع:	بديع	

ال�سماوات	والأر�ض	ذو	اجلالل	والإكرام..،	الثامن:	ذو	اجلالل	والإكرام..،	التا�سع:	اهلل	ل	

داود	 اأبو	 اأخرجه	 اأحد.	 له	كفواً	 يولد	ول	يكن	 يلد	ول	 الذي	ل	 ال�سمد	 الأحد	 اإل	هو	 اإله	

والرتمذي	وابن	ماجه	وابن	حبان	واحلاكم	من	حديث	بريدة،	وهو	اأرجح	من	حيث	ال�سند	

..،	احلادي	ع�رش:	دعوة	ذي	النون..	ل	اإله	اإل	 	َربِّ من	جميع	ما	ورد	يف	ذلك.	العا�رش:	َربِّ

اأنت	�سبحانك	اإين	كنت	من	الظاملني..،	الثاين	ع�رش:	نقل	الفخر	الرازي	عن	زين	العابدين	

اأنه	�ساأل	اهلل	اأن	يعلمه	ال�سم	الأعظم	فراأى	يف	النوم	))هو	اهلل	اهلل	اهلل	الذي	ل	اإله	اإل	هو	

رب	العر�ض	العظيم((.	الثالث	ع�رش:	هو	خمفي	يف	الأ�سماء	احل�سنى..،	الرابع	ع�رش:	كلمة	

))جواهر	 كتابه	 تعاىل	يف	 اهلل	 الغزايل	رحمه	 الإمام	 وقال	 انتهى	خمت�رشاً.	 التوحيد..[	

القراآن((	�ض	)60(	اأن	ال�سم	الأعظم	هو:	احلي	القيوم.	اأقول:	والذي	نختاره	هو	ما	جاء	يف	

كالم	احلافظ	ابن	حجر	حيث	قال	يف	كالمه	ال�سابق:	]كل	ا�سم	من	اأ�سماء	اهلل	تعاىل	دعا	
ى	له	ذلك	 العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	يف	فكره	�ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	َمْن	تاأتَّ

ا�ستجيب	له[	واهلل	تعاىل	اأعلم.	

	اأي:	من	اأول	ما	نزل	من	القراآن. 264

	اأي:	من	قدمي	ما	قراأته. 265

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4994(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	تاأليف	القراآن. 266
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فصل ما جاء في فضل سورة األنبياء
�سورة	رقم	)21(

�سورة	الأنبياء	من	جملة	�سور	املئني،	وقد	جاء	يف	ف�سل	هذه	ال�سور:	

1.	عن	واثلة	بن	الأ�سقع	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال:	

	،
)267(
))اأُْعِطْيُت	مكان	التوراة	ال�سبع،واأُْعطيُت	مكان	الزبور	املئني

	.
)269(
باملف�سل(( وف�سلت	 	،

)268(
املثاين الإجنيل	 مكان	 واأُعطيت	

:	))قال	
)271(
.	قال	الإمام	النووي	رحمه	اهلل	تعاىل

)270(
رواه	اأحمد

ُل	القراآن:	ال�سبع	الطوال،	ثم	ذوات	املئني،	وهو	ما	كان	 العلماء:	اأوَّ

	قال	العالمة	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))اأي	ال�سور	التي	اأولها	ما	 267

يلي	الكهف	لزيادة	كل	منها	على	مائة	اآية((.

اآياتها	 التي	 ال�سور	 ))هي	 القدير((	)565/1(:	 ))في�ض	 العالمة	املناوي	يف	 	قال	 268

مائة	اأو	اأقل((.

	قال	العالمة	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))املف�سل	وي�سمى	املحكم	 269

واآخره	�سورة	النا�ض	اتفاقًا،	وهل	اأوله	احلجرات	اأو	اجلاثية	اأو	القتال	اأو	ق	اأو	ال�سافات	

ح	النووي	وتبعه	القامو�ض	الأول((	اأي	اأن	اأولها	احلجرات. اأو	ال�سف	؟	اأقوال،	ورجَّ

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)107/4(،	ورواه	الطيال�سي	يف	م�سنده	�ض	)136(	والطرباين	 270

يف	))املعجم	الكبري((	)75/22(	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)46/7(:	))رواه	

فه	الن�سائي	وغريه	وبقية	رجاله	 قه	ابن	حبان	وغريه	و�سعَّ اأحمد	وفيه	عمران	القطان	وثَّ

ثقات((.	قلت:	بني	احلافظ	ال�رشيف	اأحمد	ابن	ال�سديق	الغماري	يف	كتابه	))املداوي((	

ورواه	 القطان،	 فيه	 لي�ض	 باإ�سناد	 القراآن	 رواه	يف	ف�سائل	 عبيد	 اأبا	 اأن	 اأن	 	)637/1(

حميد	بن	زجنويه	ب�سند	لي�ض	فيه	�سعيد	بن	ب�سري،	فاحلديث	ح�سن.	

	يف	))�رشح	�سحيح	م�سلم((	)107/6(. 271
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يف	ال�سورة	منها	مائة	اآية	ونحوها،	ثم	املثاين،	ثم	املف�سل،	وقد	

�سبق	بيان	اخلالف	يف	اأول	املف�سل	فقيل	من	القتال	وقيل	من	

احلجرات	وقيل	من	ق((.

2.	قال	عبدالرحمن	بن	يزيد	بن	قي�ض:	�سمعت	ابن	م�سعود	يقول	يف	

العتاق	 من	 اإنهن	 والأنبياء	 وطه	 ومرمي	 والكهف	 اإ�رشائيل	 بني	

	.
)274(
.	رواه	البخاري

)273(
	من	ِتالِدي ،	وُهنَّ

)272(
الأَُوِل

3.	ما	جاء	يف	ف�سل	الآية	)87(	من	�سورة	الأنبياء:	عن	�سعد	بن	اأبي	

وقا�ض	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

اأنت	 اإل	 اإله	 اإذ	دعا	وهو	يف	بطن	احلوت	{ل	 ))دعوة	ذي	النون	

�سبحانك	اإين	كنت	من	الظاملني}	الأنبياء:	87	فاإنه	ل	يدع	بها	

.	رواه	الرتمذي	
)275(
رجل	م�سلم	يف	�سيء	قط	اإل	ا�ستجاب	اهلل	له((

والن�سائي.

	اأي:	من	اأول	ما	نزل	من	القراآن. 272

	اأي:	من	قدمي	ما	قراأته. 273

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4994(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	تاأليف	القراآن. 274

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3505(	يف	كتاب	الدعوات/باب	ما	جاء	يف	عقد	الت�سبيح	 275

باليد،	والن�سائي	يف	ال�سنن	الكربى	)168/6(	يف	كتاب	عمل	اليوم	والليلة/باب	ذكر	

الأنبياء،	 �سورة	 تف�سري	 التف�سري/باب	 )382/2(	يف	كتاب	 النون،	واحلاكم	 دعوة	ذي	

وقال:	))�سحيح	الإ�سناد((.
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�سورة	رقم	)22(

1.	عن	عبد	اهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	

اهلل	 اهلل	�سلى	 ر�سول	 قراأها	 ال�سجدة	احلج،	 فيها	 نزلت	 �سورة	 اأول	

عليه	واآله	و�سلم	ف�سجد	و�سجد	النا�ض	اإل	رجل	اأخذ	الرتاب	ف�سجد	

.رواه	احلاكم.
)276(
عليه،	فراأيته	ُقِتَل	كافراً

2.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

َلْت	�سورة	احلج	ب�سجدتني،	فمن	ل	ي�سجدهما	فال	يقراأهما(( ))ُف�سِّ

.رواه	احلاكم	والطرباين.
)277(

ال�سالة/باب	 	�سحيح.	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)220/1-221(	يف	كتاب	 276

التاأمني،	و�سححه.

	�سعيف.	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)221/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	التاأمني،	 277

يف	 	)318/2( الكربى	 ال�سنن	 يف	 البيهقي	 ورواه	 	،)307/17( الكبري	 يف	 والطرباين	

كتاب	ال�سالة/باب	�سجدتي	�سورة	احلج،	من	حديث	ابن	عبا�ض	موقوفًا.	وهو	حديث	

�سعيف	من	اأجل	م�رشح	بن	هاعان.
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�سورة	رقم	)23(

	�سلى	اهلل	عليه	
ُّ
ِبي لَّى	َلَنا	النَّ 1.	وعن	عبد	اهلل	بن	ال�سائب	قال:	))�سَ

َجاَء	 َحتَّى	 ِمِننَي	 وؤْ امْلُ �ُسوَرَة	 َفا�ْسَتْفَتَح	 َة	 كَّ مِبَ ْبَح	 ال�سُّ و�سلم	 واآله	

	ُ اهللَّ لَّى	 �سَ 	 َّ
ِبي النَّ َخَذْت	

اأَ ِعي�َسى...	 ِذْكُر	 اأَْو	 َوَهــاُروَن	 ُمو�َسى	 ِذْكُر	

.	رواه	م�سلم.
)278(
َعَلْيِه	َو�َسلََّم	�َسْعَلٌة	َفَرَكَع((

2.	ف�سل	الآيات	من	)1-10(	من	�سورة	املوؤمنني:

وعن	عمر	بن	اخلطاب	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	َكاَن	اإَِذا	َنَزَل	َعَلى	َر�ُسوِل	

	 َدِويٌّ َوْجِهِه	 ِعْنَد	 ُي�ْسَمُع	 	 ُ
اْلَوْحي و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ

َفَقاَل:	 َيَدْيِه	 َوَرَفَع	 اْلِقْبَلَة	 َفا�ْسَتْقَبَل	 �َساَعًة	 َفَمَكْثَنا	 ْحِل	 النَّ 	 َكَدِويِّ

ِرْمَنا	 ْعِطَنا	َول	حَتْ
ا	َواأَ ْكِرْمَنا	َول	ُتِهنَّ

َنا	َواأَ 	ِزْدَنا	َول	َتْنُق�سْ ))اللَُّهمَّ

ْنِزَلْت	 	َقاَل:	))َلَقْد	اأُ َنا((.	ُثمَّ �سِ ْ
ر ا	َواأَ �َض	َعنَّ ْ

	َعَلْيَنا	َوار
ْ
َنا	َول	ُتوؤِْثر ْ

َواآِثر

	َقَراأَ	َعَلْيَنا	{َقْد	اأَْفَلَح	 َة((	ُثمَّ نَّ 	َدَخَل	اجْلَ َقاَمُهنَّ
	اآَياٍت	َمْن	اأَ 	َع�رْشُ َّ

َعَلي

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)279(

وؤِْمُنوَن}	َحتَّى	َخَتَم	اْلَع�رْشَ امْلُ

يف	 القراءة	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )455(	يف	 ال�سحيح	 يف	 م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 278

بني	 اجلمع	 ـــاب	 الأذان/ب كتاب	 يف	 معلَّقًا	 �سحيحه	 يف	 البخاري	 وذكــره	 ال�سبح،	

ال�سورتني	يف	الركعة.

	�سعيف.	رواه	اأحمد	بن	حنبل	يف	امل�سند	)34/1(	والرتمذي	)3173(	يف	كتاب	 279

	)460/4( ال�سعفاء	 يف	 العقيلي	 واأورده	 املوؤمنون،	 �سورة	 ومن	 القراآن/باب	 تف�سري	
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3.	ف�سل	الآية	رقم	)117(	من	�سورة	املوؤمنني:

اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	 َعْن	 َلْيَلى	 اأَِبي	 ْبِن	 ْحَمِن	
َّ
الر َعْبِد	 وَعْن	

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيــٍة	 	18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ {�َسِهَد	 َقاَل:	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	ِبِه}	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َيْدُع	َمَع	اهللَّ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	

َخَذ	 َنا	َما	اتَّ 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 	 َوَع�رْشِ 	.3 اجلن:	 َوَلًدا}	 َول	 اِحَبًة	 �سَ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)280(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

وابن	اأبي	حامت	يف	العلل	)81/2(.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 280

كتاب	الطب/باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	

الهيثمي	يف	 ))احلديث	حمفوظ	�سحيح((.	وقال	احلافظ	 الرقى	والتمائم،	وقال:	 كتاب	

))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	اأحمد	وفيه	اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	

تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.
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فصل ما جاء في فضل سورة العنكبوت
�سورة	رقم	)29(

1.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:	))كان	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سلي	يف	ك�سوف	ال�سم�ض	

الأوىل	 الركعة	 يف	 يقراأ	 �سجدات،	 واأربــع	 ركعات	 اأربــع	 والقمر	

الدارقطني	 رواه	 	.
)281(
ِبي�ض(( الثانية	 الروم	ويف	 اأو	 بالعنكبوت	

والبيهقي.

فصل ما جاء في فضل سورة الروم
�سورة	رقم	)30(

1.	وعن	الأغر	امُلَزين	ر�سي	اهلل	عنه:	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

و�سلم	�سلى	ال�سبح	فقراأ	فيها	الروم	فرتدد	فيها،	فلما	ان�رشف	قال:	

))اإمنا	ُيَلبِّ�ض	علينا	�سالتنا	قوم	يح�رشون	ال�سالة	بغري	طهور،	َمْن	

.رواه	اأحمد	والبزار.
)282(
�سهد	ال�سالة	فليح�سن	الطهور....((

	ح�سن.	رواه	الدارقطني	)64/2(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	�سفة	�سالة	اخل�سوف،	 281

والبيهقي	يف	ال�سنن	الكربى	)336/3(	يف	كتاب	�سالة	اخل�سوف/باب	من	اختار	اجلهر	

يف	اخل�سوف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)471/3(	والبزار	)477الزوائد(	والطرباين	يف	الكبري	)301/1(	 282
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2.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:	))كان	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سلي	يف	ك�سوف	ال�سم�ض	

الأوىل	 الركعة	 يف	 يقراأ	 �سجدات،	 واأربــع	 ركعات	 اأربــع	 والقمر	

الدارقطني	 رواه	 	.
)283(
ِبي�ض(( الثانية	 الروم	ويف	 اأو	 بالعنكبوت	

والبيهقي.

ابن	عبا�ض	عن	 الروم:وعن	 �سورة	 الآيات	)17-19(	من	 ف�سل	 	.3

قال	حني	 ))َمْن	 قال:	 اأنه	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 اهلل	�سلى	 ر�سول	

ْمُد	 ِبُحوَن،	َوَلُه	احْلَ �ُسوَن	َوِحنَي	ُت�سْ ِ	ِحنَي	مُتْ
ي�سبح	{َف�ُسْبَحاَن	اهللَّ

	ِمَن	
َّ
ي ُيْخِرُج	احْلَ ُتْظِهُروَن،	 ا	َوِحنَي	 َوَع�ِسيًّ �ِض	 ْ

َوالأر َمَواِت	 ال�سَّ يِف	

�َض	َبْعَد	َمْوِتَها	َوَكَذِلَك	
ْ
	َوُيْحِيي	الأر

ِّ
ي يَِّت	ِمَن	احْلَ يِِّت	َوُيْخِرُج	امْلَ امْلَ

ذلك	 يومه	 يف	 فاته	 ما	 اأدرك	 	،19-17 الروم:	 	
)284(
ُتْخَرُجوَن}

.	رواه	اأبو	
)285(
ومن	قالهن	حني	مي�سي	اأدرك	ما	فاته	يف	ليلته((

داود	والطرباين.

باألفاظ	خمتلفة،	قال	احلافظ	ال�سيوطي	يف	))الدر	املنثور((	)421/6(:	))ب�سند	ح�سن((.	وقال	احلافظ	

الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)114/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	ورجاله	ثقات((.

	ح�سن.	رواه	الدارقطني	)64/2(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	�سفة	�سالة	اخل�سوف،	والبيهقي	يف	 283

ال�سنن	الكربى	)336/3(	يف	كتاب	اخل�سوف/باب	من	اختار	اجلهر	يف	اخل�سوف.

	هذه	الآيات	املباركة	من	�سورة	الروم	من	19-17. 284

	�سعيف.	رواه	اأبو	داود	)5076(	يف	كتاب	الأدب/باب	ما	يقول	اإذا	اأ�سبح،	قال	احلافظ	 285

يف	 البخاري	 فيه	 وتكلَّم	 فه	 ي�سعِّ ول	 داود	 اأبو	 ))رواه	 	:)448/1( ))الرتغيب((	 يف	 املنذري	

تاريخه((	!	وقال	املعلق	على	م�سكاة	امل�سابيح	)740/2(:	))باإ�سناد	�سعيف((،	واحلديث	رواه	

الطرباين	يف	))املعجم	الأو�سط((	)280/8(.
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فصل ما جاء في سورة لقمان
�سورة	رقم	)31(

1.	عن	الرباء	بن	عازب	قال:	كنا	ن�سلي	خلف	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

ْهَر	فن�سمع	منه	الآية	بعد	الآيات	من	�سورة	لقمان	 واآله	و�سلم	الظُّ

.رواه	الن�سائي	وابن	ماجه.
)286(
والذاريات

فصل ما جاء في فضل سورة السجدة
�سورة	رقم	)32(

اهلل	 �سلى	 النبي	 ))كان	 قال:	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 هريرة	 اأبي	 وعن	 	.1

تنزيل	 األ	 الفجر	 �سالة	 يف	 اجلمعة	 يف	 يقراأ	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	

رواه	 	.
)287(
الــدهــر(( من	 حني	 الإن�سان	 على	 اأتى	 وهل	 ال�سجدة	

البخاري	وم�سلم.

2.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	

ماجه	 وابن	 الظهر،	 يف	 القراءة	 الفتتاح/باب	 كتاب	 يف	 	)971( الن�سائي	 رواه	 	ح�سن.	 286

)830(	يف	كتاب	اإقامة	ال�سالة/باب	اجلهر	بالآية	اأحيانًا	يف	�سالة	الظهر	والع�رش.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)891(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	�سالة	الفجر	 287

يوم	اجلمعة،	وم�سلم	)879(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	يوم	اجلمعة.
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ْجَدَة	 	ال	َتْنِزيُل	ال�سَّ
�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ل	َيَناُم	َحتَّى	َيْقَراأَ

.	رواه	الدارمي	واأحمد	والرتمذي.
)288(
ْلُك(( َوَتَباَرَك	الَِّذي	ِبَيِدِه	امْلُ

3.	وعن	ابن	عبا�ض	اأنه	قال:	بينما	نحن	عند	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

اإذ	جاءه	علي	بن	اأبي	طالب،	فقال:	باأبي	اأنت	 عليه	واآله	و�سلم	

واأمي	َتَفلََّت	هذا	القراآن	من	�سدري	فما	اأجدين	اأقدر	عليه	فقال	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:

وينفع	 بهن	 اهلل	 ينفعك	 كلمات	 اأعلمك	 اأفــال	 احل�سن	 اأبــا	 ))يــا	 	

يا	 اأجل	 ؟((	قال:	 بهن	من	علمته	ويثبت	ما	تعلمت	يف	�سدرك	

ا�ستطعت	 ))اإذا	كان	ليلة	اجلمعة	فاإن	 ر�سول	اهلل	فعلمني،	قال:	

والدعاء	 م�سهودة	 �ساعة	 فاإنها	 الآخر	 الليل	 ثلث	 يف	 تقوم	 اأن	

اأ�ستغفر	 {�سوف	 لبنيه	 يعقوب	 اأخي	 قال	 وقد	 فيهام�ستجاب	

لكم	ربي}	يو�سف:	98	يقول	حتى	تاأتي	ليلة	اجلمعة،	فاإن	ل	

	 لِّ َف�سَ اأولها،	 فقم	يف	 ت�ستطع	 فاإن	ل	 و�سطها،	 فقم	يف	 ت�ستطع	

اأربع	ركعات	تقراأ	يف	الركعة	الأوىل	بفاحتة	الكتاب	و�سورة	ي�ض	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)340/3(	والدارمي	)3411(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	 288

ف�سل	�سورة	تنزيل	ال�سجدة	وتبارك،	والرتمذي	)2892(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	

ما	جاء	يف	ف�سل	�سورة	امللك،	واحلاكم	يف	))امل�ستدرك((	)412/2(	يف	كتاب	التف�سري/

باب	تف�سري	�سورة	ال�سجدة،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	على	�رشط	م�سلم	ول	يخرجاه	

لأن	مداره	على	حديث	ليث	بن	اأبي	�ُسَليم	عن	اأبي	الزبري((	ولي�ض	يف	اإ�سناد	احلاكم	ليث	

بن	اأبي	�ُسَليم.



125

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

ويف	الركعة	الثانية	بفاحتة	الكتاب	وحم	الدخان	ويف	الركعة	

الثالثة	بفاحتة	الكتاب	واأل	تنزيل	ال�سجدة	ويف	الركعة	الرابعة	

بفاحتة	الكتاب	وتبارك	املف�سل،	فاإذا	فرغت	من	الت�سهد	فاحمد	

�سائر	 وعلى	 واأح�سن	 	
َّ
علي 	 لِّ و�سَ اهلل	 على	 الثناء	 واأح�سن	 اهلل	

النبيني	وا�ستغفر	للموؤمنني	واملوؤمنات	ولإخوانك	الذين	�سبقوك	

بالإميان	ثم	قل	يف	اآخر	ذلك:

اأن	 وارحمني	 اأبقيتني	 ما	 اأبداً	 املعا�سي	 برتك	 ارحمني	 اللهم	 	

النظر	فيما	ير�سيك	عني	 اأتكلَّف	ما	ل	يعنيني	وارزقني	ح�سن	

اللهم	بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	والعزة	التي	ل	

ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	اأن	ُتْلِزَم	قلبي	

الذي	 النحو	 على	 اأْتُلَوُه	 اأن	 وارزقني	 علمتني	 كما	 كتابك	 حفظ	

ير�سيك	عني،	اللهم	بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	

والعزة	التي	ل	ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	

َج	به	عن	
ِّ
ي،	واأن	ُتْطِلق	به	ل�ساين،	واأن	ُتَفر اأن	تنوِّر	بكتابك	َب�رَشِ

قلبي،	واأن	ت�رشح	به	�سدري	واأن	تغ�سل	به	بدين	فاإنه	ل	يعينني	

اإل	باهلل	 اأنت	ول	حول	ول	قوة	 اإل	 يوؤتيه	 على	احلق	غريك	ول	

العلي	العظيم.	يا	اأبا	احل�سن	تفعل	ذلك	ثالث	ُجَمٍع	اأو	خم�سًا	اأو	

ب	باإذن	اهلل،	والذي	بعثني	باحلق	ما	اأخطاأ	موؤمنًا	قط((.	 �سبعًا	جُتَ

	اإل	خم�سًا	اأو	�سبعًا	
ٌّ
قال	عبد	اهلل	بن	عبا�ض:	فواهلل	ما	لبث	علي

ذلك	 مثل	 و�سلم	يف	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 حتى	جاء	

املجل�ض	فقال:	يا	ر�سول	اهلل	اإين	كنت	فيما	خال	ل	اآخذ	اإل	اأربع	
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	واأنا	اأتعلَّم	اليوم	 اآياٍت	اأو	نحوهن،	واإذا	قراأتهن	على	نف�سي	َتَفلَّنْتَ

اأربعني	اآية	اأو	نحوها	واإذا	قراأتها	على	نف�سي	فكاأمنا	كتاب	اهلل	

	ولقد	كنُت	اأ�سمع	احلديث	فاإذا	رددته	تفلَّت	واأنا	اليوم	
َّ
بني	َعْيَني

اأ�سمع	الأحاديث	فاإذا	حتدثت	بها	ل	اأخرم	منها	حرفًا.	فقال	له	

ورب	 ))موؤمن	 ذلك:	 عند	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)289(
الكعبة	يا	اأبا	احل�سن((

]ورواه	 ))الرتغيب	والرتهيب(()290(:	 املنذري	يف	 وقال	احلافظ	 	
احلاكم...	اإل	اأنه	قال:	))يقراأ	يف	الثانية	بالفاحتة	واأل	ال�سجدة	

ويف	الثالثة	بالفاحتة	والدخان((	عك�ض	ما	يف	الرتمذي،	وقال	

يف	الدعاء:	))واأن	ت�سغل	به	بدين((	مكان	))واأن	ت�ستعمل((،	وهو	

كذلك	يف	بع�ض	ن�سخ	الرتمذي	ومعناهما	واحد[.

4.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم:	))َمْن	�سلى	اأربع	ركعات	خلف	الع�ساء	الآخرة	فقراأ	

اأحد،	 الكافرون	وقل	هو	اهلل	 اأيها	 يا	 الأوليني	قل	 الركعتني	 يف	

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3570(	يف	كتاب	الدعوات/باب	يف	دعاء	احلفظ،	وقال:	 289

وقال:	 التطوع،	 كتاب	�سالة	 )316/1-317(	يف	 واحلاكم	 غريب،	 هذا	حديث	ح�سن	

بحكمه	 الذهبي	 اأخطاأ	 وقد	 يخرجاه((،	 ول	 ال�سيخني	 �رشط	 على	 �سحيح	 حديث	 ))هذا	

امل�ستدرك((:	 ))تلخي�ض	 اأنه	قال	يف	 النبالء((	)217/9(	مع	 ))�سري	 عليه	بالو�سع	يف	

ين	واهلل	جودة	�سنده((. ))وقد	حريَّ

	انظر	الرتغيب	والرتهيب	)361/2(. 290
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الذي	 و	{تبارك	 ال�سجدة،	 تنزيل	 الأخرتني	 الركعتني	 وقراأ	يف	

.	رواه	
)291(
	له	كاأربع	ركعات	من	ليلة	القدر(( بيده	امللك}	ُكِتْبَ

الطرباين	والبيهقي.

5.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

{األ	 ال�سبح	 �سالة	 يف	 اجلمعة	 يوم	 يقراأ	 ))كــان	 و�سلم:	 واآلــه	

تنزيل}	و	{هل	اأتى	على	الإن�سان}	ويف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	

.	رواه	م�سلم	والن�سائي.
)292(
اجلمعة	واملنافقني((

)477/2(	يف	كتاب	 والبيهقي	 	)437/11( الكبري	 الطرباين	يف	 رواه	 	�سعيف.	 291

ال�سالة/باب	من	جعل	بعد	الع�ساء	اأربع	ركعات	اأو	اأكرث،	وقال	الهيثمي	يف	))املجمع((	

َفُه	 عَّ اأبو	فروة	الرهاوي	�سَ )231/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	وفيه	يزيد	بن	�سنان	

اأبو	حامت:	 البخاري:	مقارب	احلديث،....	وقال	 اأحمد	وابن	املديني	وابن	معني،	وقال	

حمله	ال�سدق	وكانت	فيه	غفلة((.

	:)266/9( والتعديل((	 ))اجلرح	 ابنه	 كتاب	 كما	يف	 هناك	 حامت	 اأبو	 قاله	 الذي	 قلت:	

))حمله	ال�سدق	والغالب	عليه	الغفلة،	ُيكتب	حديثه	ول	يحتج	به((.

اجلمعة،	 يوم	 يقراأ	يف	 ما	 اجلمعة/باب	 كتاب	 )879(	يف	 م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 292

القراءة	يف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	اجلمعة	 والن�سائي	)1421(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	

واملنافقني.
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�سورة	رقم	)36(

1.	وعن	اأبي	هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	

قراأ	�سورة	ي�ض	يف	ليلة	اأ�سبح	مغفوراً	له،	ومن	قراأ	حم	التي	يذكر	

.	رواه	اأبو	
)293(
فيها	الدخان	يف	ليلة	اجلمعة	اأ�سبح	مغفوراً	له((

يعلى.	

ي�ض	يف	 قراأ	 ))من	 بلفظ:	 ُجْنُدب	مرفوعًا	 ابن	حبان:	عن	 ورواه	 	

.
)294(
ليلة	ابتغاء	وجه	اهلل	ُغِفَر	له((

واآله	 اأن�ض	بن	مالك	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 2.	وعن	

و�سلم:	))اإن	لكل	�سيء	قلبًا	واإن	قلب	القراآن	ي�ض	َمْن	قراأها	فكاأمنا	

.رواه	الدارمي	والرتمذي.
)295(
قراأ	القراآن	ع�رش	مرات((

	ح�سن.	رواه	اأبو	يعلى	)94/11(	قال	ابن	كثري	يف	تف�سريه	)570/3(:	))اإ�سناده	 293

جيد((.

	ح�سن	بال�سواهد.	انظره	يف	�سحيح	ابن	حبان	)312/6(	كتاب	ال�سالة/ف�سل	 294

يف	قيام	الليل.

	�سعيف.	رواه	الدارمي	)3416(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	يف	ف�سل	ي�ض،	 295

والرتمذي	)2887(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	ف�سل	ي�ض،	وقال:	غريب،	

اأي	�سعيف	وهو	كذلك	جلهالة	هارون	اأبي	حممد	الذي	يف	اإ�سناده.



129

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	 3.	وعن	معقل	بن	ي�سار	

قال:	))البقرة	�سنام	القراآن	وذروته	نزل	مع	كل	اآية	منها	ثمانون	

حتت	 من	 القيوم}	 احلي	 هو	 اإل	 اإلــه	 {ل	 وا�ستخرجت	 ملكًا	

العر�ض	فو�سلت	بها	اأو	فو�سلت	ب�سورة	البقرة،	وي�ض	قلب	القراآن	

ل	يقروؤها	رجل	يريد	اهلل	تبارك	وتعاىل	والدار	الآخرة	اإل	غفر	له	

.	رواه	اأحمد	والن�سائي.	
)296(
واقرءوها	على	موتاكم((

	بلفظ:	))اقروؤوا	على	موتاكم	ي�ض((.	
)297(
ورواه	ابن	حبان

.
)299(
	بلفظ:	))�سورة	ي�ض	اقروؤوها	على	موتاكم((

)298(
واحلاكم

من	 العلماء:	 بع�ض	 قال	 ))ولهذا	 	:
)300(
كــثــري ابن	 احلافظ	 قال	 	

يف	 	)265/6( الكربى((	 ))ال�سنن	 يف	 والن�سائي	 	)26/5( اأحمد	 رواه	 	�سعيف.	 296

	)323/2( م�سنده	 والروياين	يف	 امليت،	 على	 يقراأ	 ما	 والليلة/باب	 اليوم	 كتاب	عمل	

اإ�سناده	�سعيف	جلهالة	بع�ض	رواته	لكنه	 ))الكبري((	)220/20و230(	 والطرباين	يف	

الإنكار	 يحاول	 من	 اإىل	 ُيْلَتَفُت	 ول	 الف�سائل،	 باب	 وخا�سة	يف	 بال�سواهد	 ن	 يح�سَّ قد	

على	من	يقراأ	ي�ض	على	املوتى	فالقراآن	كله	بركه	وخري	ل	�سيما	ما	جاءت	فيه	بع�ض	

الأحاديث	والآثار.	

	�سحيح	ابن	حبان	)269/7(	يف	كتاب	اجلنائز/ف�سل	يف	املحت�رش. 297

واآي	 �سور	 ف�سائل	 ذكر	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)565/1( 	امل�ستدرك	 298

متفرقة.

	وقال	احلاكم	عقبه:	))اأوقفه	يحيى	بن	�سعيد	وغريه	عن	�سليمان	التيمي	والقول	 299

فيه	قول	ابن	املبارك	اإذ	الزيادة	من	الثقة	مقبولة((،	يعني	اأن	ابن	املبارك	رواه	مرفوعًا	

كما	يف	رواية	احلاكم.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)311/6(:	))قلت:	يف	

	وبقيه	رجاله	رجال	ال�سحيح،	 �سنن	اأبي	داود	منه	طرف،	رواه	اأحمد	وفيه	راٍو	ل	ُي�َسمَّ

ورواه	الطرباين	واأ�سقط	املبهم((.

	يف	))تف�سريه((	)571/3(. 300
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ه	اهلل	 	عند	اأمر	ع�سري	اإل	ي�رشَّ
خ�سائ�ض	هذه	ال�سورة	اأنها	ل	ُتْقَراأُ

تعاىل((.

�سفوان،	 املغرية،	حدثنا	 اأبو	 :	حدثنا	
)301(
بن	حنبل اأحمد	 قال	 	.4

حدثني	امل�سيخة	اأنهم:	ح�رشوا	غ�سيف	بن	احلارث	الثمايل	اأحد	

	�َسْوُقُه،	فقال:	هل	منكم	اأحد	يقراأ	ي�ض	؟	قال:	 ال�سحابة	حني	اأ�ستدَّ

فقراأها	�سالح	بن	�رشيح	ال�سكوين،	فلما	بلغ	اأربعني	منها	ُقِب�َض،	

عنه	 ُخفَِّف	 امليت	 عند	 ُقِرَئْت	 اإذا	 يقولون:	 امل�سيخة	 فكان	 قال:	

بها،	قال	�سفوان:	وقراأها	عي�سى	بن	املعتمر	عند	ابن	معبد.	

5.	وعن	ابن	عبا�ض	اأنه	قال:	بينما	نحن	عند	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

اإذ	جاءه	علي	بن	اأبي	طالب،	فقال:	باأبي	اأنت	 عليه	واآله	و�سلم	

واأمي	َتَفلََّت	هذا	القراآن	من	�سدري	فما	اأجدين	اأقدر	عليه	فقال	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))يا	اأبا	احل�سن	اأفال	اأعلمك	

كلمات	ينفعك	اهلل	بهن	وينفع	بهن	من	علمته	ويثبت	ما	تعلمت	

يف	�سدرك	؟((	قال:	اأجل	يا	ر�سول	اهلل	فعلمني،	قال:	))اإذا	كان	

ليلة	اجلمعة	فاإن	ا�ستطعت	اأن	تقوم	يف	ثلث	الليل	الآخر	فاإنها	

اأخي	يعقوب	 قال	 فيها	م�ستجاب	وقد	 والدعاء	 �ساعة	م�سهودة	

لبنيه	{�سوف	اأ�ستغفر	لكم	ربي}	يو�سف:	98	يقول	حتى	تاأتي	

	يف	امل�سند	)105/4(	وقال	احلافظ	ابن	حجر	يف	كتاب	))الإ�سابة((	)324/5(:	 301

))وهو	حديث	ح�سن	الإ�سناد((.
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ت�ستطع	 فاإن	ل	 و�سطها،	 فقم	يف	 ت�ستطع	 فاإن	ل	 اجلمعة،	 ليلة	

	اأربع	ركعات	تقراأ	يف	الركعة	الأوىل	بفاحتة	 لِّ فقم	يف	اأولها،	َف�سَ

الكتاب	وحم	 بفاحتة	 الثانية	 الركعة	 ي�ض	ويف	 و�سورة	 الكتاب	

الدخان	ويف	الركعة	الثالثة	بفاحتة	الكتاب	واأل	تنزيل	ال�سجدة	

فاإذا	 املف�سل،	 وتبارك	 الكتاب	 بفاحتة	 الرابعة	 الركعة	 ويف	

	
َّ
	علي لِّ فرغت	من	الت�سهد	فاحمد	اهلل	واأح�سن	الثناء	على	اهلل	و�سَ

واملوؤمنات	 للموؤمنني	 وا�ستغفر	 النبيني	 �سائر	 وعلى	 واأح�سن	

ولإخوانك	الذين	�سبقوك	بالإميان	ثم	قل	يف	اآخر	ذلك:

اأن	 وارحمني	 اأبقيتني	 ما	 اأبداً	 املعا�سي	 برتك	 ارحمني	 اللهم	 	

النظر	فيما	ير�سيك	عني	 اأتكلَّف	ما	ل	يعنيني	وارزقني	ح�سن	

اللهم	بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	والعزة	التي	ل	

ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	اأن	ُتْلِزَم	قلبي	

الذي	 النحو	 على	 اأْتُلَوُه	 اأن	 وارزقني	 علمتني	 كما	 كتابك	 حفظ	

ير�سيك	عني،	اللهم	بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	

والعزة	التي	ل	ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	

َج	به	عن	
ِّ
ي،	واأن	ُتْطِلق	به	ل�ساين،	واأن	ُتَفر اأن	تنوِّر	بكتابك	َب�رَشِ

قلبي،	واأن	ت�رشح	به	�سدري	واأن	تغ�سل	به	بدين	فاإنه	ل	يعينني	

اإل	باهلل	 اأنت	ول	حول	ول	قوة	 اإل	 يوؤتيه	 على	احلق	غريك	ول	

خم�سًا	 اأو	 ُجَمٍع	 ثالث	 ذلك	 تفعل	 احل�سن	 اأبا	 يا	 العظيم.	 العلي	

ب	باإذن	اهلل،	والذي	بعثني	باحلق	ما	اأخطاأ	موؤمنًا	 اأو	�سبعًا	جُتَ

قط((.
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	اإل	خم�سًا	اأو	�سبعًا	
ٌّ
قال	عبد	اهلل	بن	عبا�ض:	فواهلل	ما	لبث	علي 	

ذلك	 مثل	 و�سلم	يف	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 حتى	جاء	

املجل�ض	فقال:	يا	ر�سول	اهلل	اإين	كنت	فيما	خال	ل	اآخذ	اإل	اأربع	

	واأنا	اأتعلَّم	اليوم	 اآياٍت	اأو	نحوهن،	واإذا	قراأتهن	على	نف�سي	َتَفلَّنْتَ

اأربعني	اآية	اأو	نحوها	واإذا	قراأتها	على	نف�سي	فكاأمنا	كتاب	اهلل	

	ولقد	كنُت	اأ�سمع	احلديث	فاإذا	رددته	تفلَّت	واأنا	اليوم	
َّ
بني	َعْيَني

اأ�سمع	الأحاديث	فاإذا	حتدثت	بها	ل	اأخرم	منها	حرفًا.	فقال	له	

ورب	 ))موؤمن	 ذلك:	 عند	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)302(
الكعبة	يا	اأبا	احل�سن((

]ورواه	 ))الرتغيب	والرتهيب(()303(:	 املنذري	يف	 وقال	احلافظ	 	
احلاكم...	اإل	اأنه	قال:	))يقراأ	يف	الثانية	بالفاحتة	واأل	ال�سجدة	

ويف	الثالثة	بالفاحتة	والدخان((	عك�ض	ما	يف	الرتمذي،	وقال	

يف	الدعاء:	))واأن	ت�سغل	به	بدين((	مكان	))واأن	ت�ستعمل((،	وهو	

كذلك	يف	بع�ض	ن�سخ	الرتمذي	ومعناهما	واحد[.

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3570(	يف	كتاب	الدعوات/باب	يف	دعاء	احلفظ،	وقال:	 302

وقال:	 التطوع،	 كتاب	�سالة	 )316/1-317(	يف	 واحلاكم	 غريب،	 هذا	حديث	ح�سن	

بحكمه	 الذهبي	 اأخطاأ	 وقد	 يخرجاه((،	 ول	 ال�سيخني	 �رشط	 على	 �سحيح	 حديث	 ))هذا	

امل�ستدرك((:	 ))تلخي�ض	 اأنه	قال	يف	 النبالء((	)217/9(	مع	 ))�سري	 عليه	بالو�سع	يف	

ين	واهلل	جودة	�سنده((. ))وقد	حريَّ

	انظر	الرتغيب	والرتهيب	)361/2(. 303
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6.	وجاء	يف	كتب	ال�سرية	والتف�سري:	اأنه	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

اأمر	�سيدنا	عليًا	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	يبيت	يف	م�سجعه	تلك	الليلة	

اأحمر	ح�رشميًا	 َداً	
ْ
ُبر ى	 وتغ�سَّ 	

ٌّ
علي فيه	 فبات	 الهجرة	 ليلة	 اأي	

واجتمع	 فيه	 ينام	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 كان	

	الباب	وير�سدونه	
)304(

رْيِ اأولئك	النفر	من	قري�ض	يتطلعون	من	�سِ

ِجِع	�ساحِب	 يريدون	ثيابه،	وياأمترون	اأيهم	يحمل	على	امُل�سطَّ

الفرا�ض	فخرج	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	عليهم	وهم	

جلو�ض	على	الباب	فاأخذ	حفنة	من	البطحاء	فجعل	يذرها	على	

روؤو�سهم	ويتلو	{ي�ض	والقراآن	احلكيم}	ي�ض:	1،	حتى	بلغ	{

	،10 ي�ض:	 يوؤمنون}	 ل	 تنذرهم	 ل	 اأم	 اأاأنذرتهم	 عليهم	 �سواء	

لهم:	 واآله	و�سلم	فقال	قائل	 وم�سى	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

!	قال:	خبتم	وخ�رشمت	قد	واهلل	مر	 ما	تنتظرون	؟!	قالوا	حممداً	

	على	روؤو�سكم	الرتاب،	قالوا:	واهلل	ما	اأب�رشناه	وقاموا	
َّ
بكم	وَذر

اأبي	 بن	 واحلكم	 جهل	 اأبو	 وهم	 روؤو�سهم	 عن	 الرتاب	 ينف�سون	

بن	 واأمية	 احلارث	 بن	 والن�رش	 معيط	 اأبي	 بن	 وعقبة	 العا�ض	

واأبو	 الأ�سود	وطعيمة	بن	عدي	 بن	 الغيطلة	وزمعة	 وابن	 خلف	

....
)305(
لهب	واأبي	بن	خلف	ونبيه	ومنبه	ابنا	احلجاج

	اأي	ُثْقب	الباب	اأو	�ِسٍق	فيه. 304

	�سحيح.	رواه	ابن	�سعد	يف	))طبقاته((	)228/1(،	وذكره	ابن	كثري	يف	تف�سريه	 305

عظيمة	 ف�سيلة	 وفيها	 لردها،	 جمال	 فال	 ال�سري	 كتب	 يف	 ثابتة	 والق�سة	 	.)315/2(

ل�سورة	ي�ض.
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7.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:	))كان	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سلي	يف	ك�سوف	ال�سم�ض	

الأوىل	 الركعة	 يف	 يقراأ	 �سجدات،	 واأربــع	 ركعات	 اأربــع	 والقمر	

.	رواه	الدارقطني	
)306(
بالعنكبوت	اأو	الروم	ويف	الثانية	ِبـ	ي�ض((

والبيهقي.

8.	وعن	جابر	بن	�َسُمَرة	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:

.	رواه	الطرباين.
)307(
))كان	يقراأ	يف	ال�سبح	ي�ض((

	ح�سن.	رواه	الدارقطني	)64/2(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	�سفة	�سالة	اخل�سوف،	 306

والبيهقي	يف	ال�سنن	الكربى	)336/3(	يف	كتاب	�سالة	اخل�سوف/باب	من	اختار	اجلهر	

يف	اخل�سوف.

	�سحيح.	رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	)175/4(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 307

الزوائد((	)119/2(:	))ورجاله	رجال	ال�سحيح((.
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�سورة	رقم	)37(

1.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ياأمرنا	 واآله	و�سلم	 اهلل	عليه	 ))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	 و�سلم:	 واآله	

.	رواه	الن�سائي	وابن	خزمية.	
)308(
َنا	بال�سافات(( بالتخفيف	وَيوؤُمُّ

ويف	لفظ	اآخر	رواه	ابن	حبان:	))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 	

الفجر	 يف	 ليوؤمنا	 كان	 واإن	 بالتخفيف	 لياأمرنا	 و�سلم	 واآلــه	

.
)309(
بال�سافات((

2.	ف�سل	الآيات	)1-10(	من	�سورة	ال�سافات:

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
وَعْن	َعْبِد	الر 	

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

	يِل	اأَخًا	َوِجًعا	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم،	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

يف	 لالإمام	 الرخ�سة	 الإمامة/باب	 كتاب	 يف	 	)826( الن�سائي	 رواه	 	�سحيح.	 308

قراءة	 قدر	 باب	 ال�سالة/يف	 كتاب	 )49/3(	يف	 �سحيحه	 وابن	خزمية	يف	 التطويل،	

الإمام.

	�سحيح.	رواه	اأبو	يعلى	)407/9(	وابن	حبان	يف	�سحيحه	)125/5(	يف	كتاب	 309

ال�سالة/باب	�سفة	ال�سالة.
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َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيٍة	 	،18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ َقاَل:	{�َسِهَد	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	ِبِه}	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َيْدُع	َمَع	اهللَّ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	

َخَذ	 َنا	َما	اتَّ 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 	 َوَع�رْشِ 	.3 اجلن:	 َوَلًدا}	 َول	 اِحَبًة	 �سَ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)310(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 310

كتاب	الطب/باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	

))احلديث	حمفوظ	�سحيح((	وهو	حديث	ح�سن	يف	مثل	 الرقى	والتمائم،	وقال:	 كتاب	

هذه	الأبواب.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	

اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	 اأحمد	وفيه	

رجال	ال�سحيح((.
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�سورة	رقم	)38(

	: ـــْدِريُّ اخْلُ �َسِعيٍد	 ــو	 ُب
اأَ َقــاَل	 �ض:	 �سورة	 من	 	)24( الآيــة	 ف�سل	 	.1

	
)311(
ْجَدَة ال�سَّ َبَلْغُت	 ا	 َفَلمَّ َقاَل	 �ض	 �ُسوَرَة	 ْكُتُب	

اأَ َواأََنا	 َيا	 ُروؤْ َراأَْيُت	

َقاَل:	 �َساِجًدا،	 اْنَقَلَب	 ِتي	 ِبَح�رْشَ ٍء	 ْ
�َسي 	 َوُكلَّ َواْلَقَلَم	 َواَة	 الدَّ ْيُت	

َراأَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َفَلْم	َيَزْل	 ُتَها	َعَلى	َر�ُسوِل	اهللَّ �سْ َفَق�سَ

.	رواه	اأحمد	والبيهقي.
)312(
َي�ْسُجُد	ِبَها

قال:	 اخلدري	 �سعيد	 اأبي	 عن	 	
)313(
يعلى واأبو	 الرتمذي	 واأخرجه	 	

	ال�سجرة	تقراأ	)	 ]راأيُت	فيما	يرى	النائم	كاأين	حتت	�سجرة،	وكاأنَّ
�ض	(	فلما	اأتت	على	ال�سجدة	�سجدت	فقالت	يف	�سجودها:	اللهم	

�سكراً،	 بها	 واأحِدث	يل	 ِوْزَراً،	 بها	 	عني	 ُحطَّ اللهم	 بها،	 اغفر	يل	

ْلَت	من	عبدك	داود	�سجدته. وتقبَّلها	مني	كما	َتَقبَّ

فاأخربته	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 على	 فغدوت	 	

فقال:	))�سجدَت	اأنَت	يا	اأبا	�سعيد	؟((	قلت:	ل.	قال:	))فاأنت	اأحق	

	داود	اأمنا	فتنه	فا�ستغفر	 	ال�سجدة	عند	الآية	)24(	منها،	وهي	قوله	تعاىل	{وظنَّ 311

ربه	وخر	راكعًا	واأناب}.

الكربى	)320/2(	يف	 والبيهقي	يف	 اأحمد	)84/3(،	 الف�سائل.	رواه	 	ح�سن	يف	 312

كتاب	ال�سالة/باب	�سجدة	�ض.

	انظر	�سنن	الرنمذي	)579(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقول	يف	�سجود	القراآن،	 313

وم�سند	اأبي	يعلى	)330/2(.
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بال�سجود	من	ال�سجرة((.

	قراأ	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	�سورة	)	�ض	(	ثم	اأتى	 ثمَّ 	

على	ال�سجدة	وقال	يف	�سجوده	ما	قالت	ال�سجرة	يف	�سجودها[.	

	دون	اأن	يذكر	�سورة	)	�ض	(	من	حديث	ابن	
)314(
ورواه	الرتمذي

عبا�ض	بلفظ:

	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َفَقاَل:	َيا	َر�ُسوَل	
ِّ
ِبي ]َجاَء	َرُجٌل	اإِىَل	النَّ 	

لِّي	َخْلَف	�َسَجَرٍة	َف�َسَجْدُت	 �سَ
	اأُ ينِّ
	َراأَْيُتِني	اللَّْيَلَة	َواأََنا	َناِئٌم	َكاأَ 	اإِينِّ ِ اهللَّ

	اْكُتْب	يِل	 	َتُقوُل:	اللَُّهمَّ َ
َجَرُة	ِل�ُسُجوِدي،	َف�َسِمْعُتَها	َوِهي َف�َسَجَدْت	ال�سَّ

ْع	َعنِّي	ِبَها	ِوْزًرا،	َواْجَعْلَها	يِل	ِعْنَدَك	ُذْخًرا،	 ْجًرا،	َو�سَ
ِبَها	ِعْنَدَك	اأَ

ْلَتَها	ِمْن	َعْبِدَك	َداُوَد. ْلَها	ِمنِّي	َكَما	َتَقبَّ َوَتَقبَّ

ا�ٍض:	 َك:	َقاَل	اْبُن	َعبَّ 	اْبُن	ُجَرْيٍج:	َقاَل	يِل	َجدُّ �َسُن:	َقاَل	يِلَ َقاَل	احْلَ 	

	�َسَجَد،	َقاَل	َفَقاَل	 	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	�َسْجَدًة	ُثمَّ ُّ
ِبي 	النَّ
َفَقَراأَ

ُجُل	َعْن	َقْوِل	
َّ
ُه	الر ْخرَبَ

اأَ ا�ٍض:	َف�َسِمْعُتُه	َوُهَو	َيُقوُل	ِمْثَل	َما	 اْبُن	َعبَّ

.
)315(
َجَرِة[ ال�سَّ

	انظر	�سنن	الرتمذي	)579و3424(	يف	كتاب	الدعوات/باب	ما	يقول	يف	�سجود	 314

القراآن.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	وهذا	الذي	اأخرجه	الرتمذي	رواه	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	 315

)283/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الذكر	والدعاء	يف	ال�سجود،	وابن	حبان	)473/6(	

امل�ستدرك	)219/1-220(	يف	 التالوة،	واحلاكم	يف	 ال�سالة/باب	�سجود	 يف	كتاب	

امل�ستدرك	هناك:	 تلخي�ض	 الذهبي	يف	 التاأمني،	و�سححه،	وقال	 ال�سالة/باب	 كتاب	

اأن	هذا	احلديث	�سعيف	الإ�سناد	لأن	فيه	 ))�سحيح	ما	يف	رواته	جمروح((،	والتحقيق	

جمهول	وهو:	ح�سن	بن	حممد	بن	عبيداهلل	بن	اأبي	يزيد،	قال	العقيلي	يف	))ال�سعفاء((	
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فصل ما ورد في فضل سورة الزمر
�سورة	رقم	)39(

1.	تقدَّم	يف	�سورة	الإ�رشاء	عن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 ))كان	 قالت:	 عنها	 تعاىل	 اهلل	

و�سلم	ي�سوم	حتى	نقول	ما	يريد	اأن	يفطر	ويفطر	حتى	نقول	ما	

اإ�رشائيل	والزمر(( اأن	ي�سوم	وكان	يقراأ	يف	كل	ليلة	بني	 يريد	

.	رواه	اأحمد	والرتمذي	وابن	خزمية.
)316(

اأمثال	 به((،	ومع	ذلك	يجوز	حت�سني	 اإل	 يتابع	على	حديثه	ول	يعرف	 ))ل	 	:)243/1(

هذه	الأحاديث	يف	الف�سائل	والعمل	بها	جزمًا.	ولذا	قال	الرتمذي	يف	املو�سع	الأول	

)579(:	))ح�سن	غريب((.

وابن	خزمية	يف	�سحيحه	 )68/6و122و189(	 امل�سند	 اأحمد	يف	 رواه	 	ح�سن.	 316

ليلة،	 كل	 والزمر	 اإ�رشائيل	 بني	 قراءة	 ا�ستحباب	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)191/2(

والرتمذي	)2920(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	القراآن	

نه،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)272/2(:	))رواه	 ما	له	من	الأجر،	وح�سَّ

اأحمد	ورجاله	ثقات((.
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ى سورة  فصل ما ورد في فضل سورة غافر  وتسمَّ
املؤمن

�سورة	رقم	)40(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 	 ))اْقَراأْ َفَقاَل:	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)317(
َذَواِت	)	األر	(

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)318(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثًا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.	رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.	
)319(

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 317

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 318

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 319

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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َقاَل	 ُهَرْيَرَة	 ِبى	 اأَ وَعْن	 غافر:	 �سورة	 من	 	)3-1( الآيات	 ف�سل	 	.2

	
ِّ
�ِسي
ْ
ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	َقَراأَ	اآَيَة	اْلُكر َقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ

	 رُي}	غافر:	3	َلْ 	اإِىَل	َقْوِلِه	{اإَِلْيِه	امْلَ�سِ
)320(
وؤِْمِن َة	حم	امْلُ َوَفاحِتَ

	َيَر	�َسْيئًا	 �ِسى	َلْ َها	ِحنَي	مُيْ
،	َوَمْن	َقَراأَ

َ
�ِسى َيَر	�َسْيئًا	َيْكَرُهُه	َحتَّى	مُيْ

.	رواه	الدارمي.	
)321(
ِبَح(( َيْكَرُهُه	َحتَّى	ُي�سْ

ورواه	الرتمذي	بلفظ:	))من	قراأ	حم	املوؤمن	اإىل	{اإليه	امل�سري}	 	

غافر:	3	واآية	الكر�سي	حني	ي�سبح	حفظ	بهما	حتى	مي�سي،	ومن	

.
)322(
قراأهما	حني	مي�سي	حفظ	بهما	حتى	ي�سبح((

	اأي	�سورة	غافر	من	اأولها	اإىل	نهاية	الآية	الثالثة،	وهو	قوله	تعاىل:	{حم،	تنزيل	 320

الكتاب	من	اهلل	العزيز	العليم،	غافر	الذنب	وقابل	التوب	�سديد	العقاب	ذي	الطول	ل	اإله	

اإل	هو	اإليه	امل�سري}.

	�سعيف.	رواه	الدارمي	يف	ال�سنن	)3386(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	 321

اأول	�سورة	البقرة	واآية	الكر�سي.

	�سعيف.	انظر	�سنن	الرتمذي	)2879(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	 322

ف�سل	�سورة	البقرة	واآية	الكر�سي،	وقال:	غريب	)	يعني	�سعيف	(	ويف	اإ�سناده	عندهما	

الرتمذي	والدارمي	املليكي	وهو	�سعيف.
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َلْت فصل ما جاء في سورة ُفصِّ
�سورة	رقم	)41(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

	ثالثًا	ِمْن	 	َفَقاَل	))اْقَراأْ ِ عليه	واآله	و�سلم	فقال:	اأَْقِرْئِني	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	َقاَل:	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)323(
َذَواِت	)	األر	(

َفَقاَل:	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)324(
حاميم َذَواِت	 ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	

َيا	 ُجُل:	
َّ
الر َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	

))اْقَراأْ

	�سلى	اهلل	عليه	واآله	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ َر�ُسوَل	اهللَّ

ُجُل:	َوالَِّذي	َبَعَثَك	 َّ
�ُض	َحتَّى	َفَرَغ	ِمْنَها،	َفَقاَل	الر ْ

و�سلم	اإَِذا	ُزْلِزَلِت	الأر

اهلل	 	�سلى	
ُّ
ِبي النَّ َفَقاَل	 ُجُل،	 َّ

الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	
اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 ل	 	 قِّ ِباحْلَ

.
)325(
)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 323

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 324

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 325

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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فصل ما جاء في سورة الشورى
�سورة	رقم	)42(

اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 رجل	 اأتى	 قال:	 عمرو	 بن	 اهلل	 عبد	 وعن	 	.1

	ثالثًا	 َفَقاَل	))اْقَراأْ 	 ِ َر�ُسوَل	اهللَّ َيا	 اأَْقِرْئِني	 عليه	واآله	و�سلم	فقال:	

َوَغُلَظ	 َقْلِبي	 	 َوا�ْسَتدَّ �ِسنِّي	 ْت	 َ ُ
َكــرب َفَقاَل	 	))

)326(
) األر	 	( َذَواِت	 ِمْن	

ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)327(
حاميم َذَواِت	 ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	 ِل�َسايِن،	

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َمَقاَلِتِه،َفَقاَل:	

	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
َفَقاَل	الر

ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 واآله	و�سلم	 �سلى	اهلل	عليه	

اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	
اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 ل	 	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ

الر َفَقاَل	

َوْيِجُل	
ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي ُجُل،	َفَقاَل	النَّ َّ

الر

.رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)328(
)) َتنْيِ َّ
َمر

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 326

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 327

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 328

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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فصل ما جاء في سورة الزخرف
�سورة	رقم	)43(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 	 ))اْقَراأْ َفَقاَل:	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

ِل�َسايِن،	 َوَغُلَظ	 َقْلِبي	 	 َوا�ْسَتدَّ �ِسنِّي	 ْت	 َكرُبَ َفَقاَل	 	))
)329(
)األر( َذَواِت	

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)330(
حاميم َذَواِت	 ِمْن	 َثالًثا	 َقاَل:))َفاْقَراأْ	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.	رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)331(

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 329

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 330

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 331

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.	
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اأمية	 بن	 يعلى	 وعن	 	 الزخرف:	 �سورة	 من	 	)77( الآيــة	 ف�سل	 	.2

واآله	و�سلم	يقراأُ	على	املنرب	 النبي	�سلى	اهلل	عليه	 قال:	�سمعت	

	الزخرف:	77.	رواه	
)332(
{ونادوا	يا	مالك	ليق�ِض	علينا	ربك}

النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	 اأن	 البخاري	وم�سلم.	واحلديث	يفيد	

و�سلم	كان	يقراأ	ال�سورة	اأو	بع�سها	يف	اخلطبة	وهو	على	املنرب.

فصل ما ورد في سورة الدخان
�سورة	رقم	)44(

1.	وعن	اأبي	هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))من	

قراأ	�سورة	ي�ض	يف	ليلة	اأ�سبح	مغفوراً	له،	ومن	قراأ	حم	التي	يذكر	

.	رواه	اأبو	
)333(
فيها	الدخان	يف	ليلة	اجلمعة	اأ�سبح	مغفوراً	له((

يعلى.

2.	وعن	ابن	عبا�ض	اأنه	قال:	بينما	نحن	عند	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

اإذ	جاءه	علي	بن	اأبي	طالب،	فقال:	باأبي	اأنت	 عليه	واآله	و�سلم	

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4819(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	قوله	{ونادوا	 332

يا	مالك	ليق�ض	علينا	ربك	قال	اإنكم	ماكثون}	وم�سلم	)871(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	

تخفيف	ال�سالة	واخلطبة.

	ح�سن.	رواه	اأبو	يعلى	)94/11(	قال	ابن	كثري	يف	تف�سريه	)570/3(:	))اإ�سناده	جيد((. 333
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واأمي	َتَفلََّت	هذا	القراآن	من	�سدري	فما	اأجدين	اأقدر	عليه	فقال	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))يا	اأبا	احل�سن	اأفال	اأعلمك	

كلمات	ينفعك	اهلل	بهن	وينفع	بهن	من	علمته	ويثبت	ما	تعلمت	

يف	�سدرك	؟((	قال:	اأجل	يا	ر�سول	اهلل	فعلمني،	قال:	))اإذا	كان	

ليلة	اجلمعة	فاإن	ا�ستطعت	اأن	تقوم	يف	ثلث	الليل	الآخر	فاإنها	

اأخي	يعقوب	 قال	 فيها	م�ستجاب	وقد	 والدعاء	 �ساعة	م�سهودة	

لبنيه	{�سوف	اأ�ستغفر	لكم	ربي}	يو�سف:	98	يقول	حتى	تاأتي	

ت�ستطع	 فاإن	ل	 و�سطها،	 فقم	يف	 ت�ستطع	 فاإن	ل	 اجلمعة،	 ليلة	

	اأربع	ركعات	تقراأ	يف	الركعة	الأوىل	بفاحتة	 لِّ فقم	يف	اأولها،	َف�سَ

الكتاب	وحم	 بفاحتة	 الثانية	 الركعة	 ي�ض	ويف	 و�سورة	 الكتاب	

الدخان	ويف	الركعة	الثالثة	بفاحتة	الكتاب	واأل	تنزيل	ال�سجدة	

فاإذا	 املف�سل،	 وتبارك	 الكتاب	 بفاحتة	 الرابعة	 الركعة	 ويف	

	
َّ
	علي لِّ فرغت	من	الت�سهد	فاحمد	اهلل	واأح�سن	الثناء	على	اهلل	و�سَ

واملوؤمنات	 للموؤمنني	 وا�ستغفر	 النبيني	 �سائر	 وعلى	 واأح�سن	

ولإخوانك	الذين	�سبقوك	بالإميان	ثم	قل	يف	اآخر	ذلك:

اأن	 وارحمني	 اأبقيتني	 ما	 اأبداً	 املعا�سي	 برتك	 ارحمني	 اللهم	 	

النظر	فيما	ير�سيك	عني	 اأتكلَّف	ما	ل	يعنيني	وارزقني	ح�سن	

اللهم	بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	والعزة	التي	ل	

ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	اأن	ُتْلِزَم	قلبي	

الذي	 النحو	 على	 اأْتُلَوُه	 اأن	 وارزقني	 علمتني	 كما	 كتابك	 حفظ	

ير�سيك	عني،	اللهم	بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	
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والعزة	التي	ل	ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	

َج	به	عن	
ِّ
ي،	واأن	ُتْطِلق	به	ل�ساين،	واأن	ُتَفر اأن	تنوِّر	بكتابك	َب�رَشِ

قلبي،	واأن	ت�رشح	به	�سدري	واأن	تغ�سل	به	بدين	فاإنه	ل	يعينني	

اإل	باهلل	 اأنت	ول	حول	ول	قوة	 اإل	 يوؤتيه	 على	احلق	غريك	ول	

خم�سًا	 اأو	 ُجَمٍع	 ثالث	 ذلك	 تفعل	 احل�سن	 اأبا	 يا	 العظيم.	 العلي	

ب	باإذن	اهلل،	والذي	بعثني	باحلق	ما	اأخطاأ	موؤمنًا	 اأو	�سبعًا	جُتَ

قط((.

	اإل	خم�سًا	اأو	�سبعًا	
ٌّ
قال	عبد	اهلل	بن	عبا�ض:	فواهلل	ما	لبث	علي 	

ذلك	 مثل	 و�سلم	يف	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 حتى	جاء	

املجل�ض	فقال:	يا	ر�سول	اهلل	اإين	كنت	فيما	خال	ل	اآخذ	اإل	اأربع	

	واأنا	اأتعلَّم	اليوم	 اآياٍت	اأو	نحوهن،	واإذا	قراأتهن	على	نف�سي	َتَفلَّنْتَ

اأربعني	اآية	اأو	نحوها	واإذا	قراأتها	على	نف�سي	فكاأمنا	كتاب	اهلل	

	ولقد	كنُت	اأ�سمع	احلديث	فاإذا	رددته	تفلَّت	واأنا	اليوم	
َّ
بني	َعْيَني

اأ�سمع	الأحاديث	فاإذا	حتدثت	بها	ل	اأخرم	منها	حرفًا.	فقال	له	

ورب	 ))موؤمن	 ذلك:	 عند	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.	
)334(
الكعبة	يا	اأبا	احل�سن((

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3570(	يف	كتاب	الدعوات/باب	يف	دعاء	احلفظ،	وقال:	 334

وقال:	 التطوع،	 كتاب	�سالة	 )316/1-317(	يف	 واحلاكم	 غريب،	 هذا	حديث	ح�سن	

بحكمه	 الذهبي	 اأخطاأ	 وقد	 يخرجاه((	 ول	 ال�سيخني	 �رشط	 على	 �سحيح	 حديث	 ))هذا	

اأنه	قال	يف	))تلخي�ض	امل�ستدرك((:	))وقد	 عليه	بالو�سع	يف	))ال�سري((	)217/9(	مع	

ين	واهلل	جودة	�سنده((. حريَّ
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وقال	املنذري	يف	))الرتغيب	والرتهيب(()335(:	]ورواه	احلاكم...	 	
اإل	اأنه	قال	))يقراأ	يف	الثانية	بالفاحتة	واأل	ال�سجدة	ويف	الثالثة	

الدعاء:	 الرتمذي،	وقال	يف	 بالفاحتة	والدخان((	عك�ض	ما	يف	

كذلك	يف	 وهو	 ت�ستعمل((	 ))واأن	 مكان	 بدين((	 به	 ت�سغل	 ))واأن	

بع�ض	ن�سخ	الرتمذي	ومعناهما	واحد[.

3.	وعن	اأبي	هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	

األف	ملك(( اأ�سبَح	ي�ستغفر	له	�سبعون	 الدخان	يف	ليلٍة	 قراأ	حم	

	رواه	الرتمذي.
)336(

	الذي	يف	ال�سحيحني	من	رواية	
)337(
4.	وجاء	يف	حديث	ابن	�سياد

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عمر	 ابن	

و�سلم	قال	لبن	�سياد:	اإين	قد	خباأت	لك	خبيئًا،	فقال	ابن	�سياد:	

رواه	 	.
)338(
احلــديــث َقـــْدَرك...	 تعدَو	 فلن	 اخ�ساأ	 فقال:	 الــدَّخ،	 هو	

	انظر	الرتغيب	والرتهيب	)361/2(. 335

يف	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2888( الرتمذي	 رواه	 	�سعيف.	 336

ف�سل	حم	الدخان،	وقال:	))هذا	حديث	غريب((،	اأي	اأنه	حديث	�سعيف	ملا	بينه	الرتمذي	

هنالك	من	�سعف	بع�ض	رجاله.

	وحديث	ابن	�سياد	فيه	كالم	عندنا	لي�ض	هذا	حمل	بيانه. 337

اإذا	 	اإ�سناده	�سحيح	وهو	�ساذ.	رواه	البخاري	)1355(	يف	كتاب	اجلنائز/باب	 338

اأ�سلم	ال�سبي	فمات	هل	ي�سلى	عليه،	وم�سلم	)2931(	يف	كتاب	الفنت	واأ�رشاط	ال�ساعة/

اد. يَّ باب	ذكر	ابن	�سَ
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البخاري	وم�سلم.	

ورواه	البزار	عن	�سيدنا	زيد	بن	حارثة	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	قال	 	

خباأت	 قد	 ))اإين	 �سياد:	 لبن	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	

لك	ِخْبئًا	فاأخربين	ما	هو	؟((	وكان	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

ما	 ))اخ�ساأ	 فقال:	 الدخ،	 فقال	 الدخان	 �سورة	 له	 خباأ	 قد	 و�سلم	

	رحمه	
)340(
.	قال	الإمام	النووي

)339(
�ساء	اهلل	كان((	ثم	ان�رشف

اهلل	تعاىل:	]وال�سحيح	امل�سهور:	اأنه	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	
تاأتى	 يوم	 {فارتقب	 تعاىل	 قوله	 وهى	 الدخان	 اآية	 له	 اأ�سمر	

ال�سماء	بدخان	مبني}	الدخان:	10.

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.5

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)341(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)342(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

الزوائد	 الهيثمي	يف	جممع	 البزار	)169/4(،	وقال	احلافظ	 انظر	م�سند	 	ح�سن.	 339

فرات	 بن	 احل�سن	 بن	 زياد	 وفيه	 والأو�سط	 الكبري	 والطرباين	يف	 البزار	 ))رواه	 	:)4/8(

فه	اأبو	حامت	ووثقه	ابن	حبان((. �سعَّ

	يف	))�رشح	�سحيح	م�سلم((	)48/18(. 340

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 341

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 342
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ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 اِزَعاِت	يِف	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة،	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأِْليُف	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

.
)343(
ُ.	رواه	اأبو	داود	 اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ

اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 رجل	 اأتى	 قال:	 عمرو	 بن	 اهلل	 عبد	 وعن	 	.6

	ثالثًا	 َفَقاَل	))اْقَراأْ 	 ِ َر�ُسوَل	اهللَّ َيا	 اأَْقِرْئِني	 عليه	واآله	و�سلم	فقال:	

َوَغُلَظ	 َقْلِبي	 	 َوا�ْسَتدَّ �ِسنِّي	 ْت	 َ ُ
َكــرب َفَقاَل	 	))

)344(
) األر	 	( َذَواِت	 ِمْن	

ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)345(
حاميم َذَواِت	 ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	 ِل�َسايِن،	

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َمَقاَلِتِه،َفَقاَل:	

	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
َفَقاَل	الر

ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 واآله	و�سلم	 �سلى	اهلل	عليه	

اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	
اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 ل	 	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ

الر َفَقاَل	

َوْيِجُل	
ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي ُجُل،	َفَقاَل	النَّ َّ

الر

.	رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)346(
)) َتنْيِ َّ
َمر

	�سحيح.	انظر	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 343

ويو�سف،	 يون�ض،	وهود،	 �سور:	 تعاىل	{األر}	وهي	خم�ض	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 344

واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	و�سورة	 345

الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن،	 346
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فصل ما ورد في سورة اجلاثية
�سورة	رقم	)45(

1.	وعن	عبد	اهلل	بن	عمرو	قال:	اأتى	رجل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِمْن	 ثالثًا	 ))اْقــَراأْ	 َفَقاَل	 	 ِ اهللَّ َر�ُسوَل	 َيا	 اأَْقِرْئِني	 فقال:	 و�سلم	 واآله	

	َقْلِبي	َوَغُلَظ	ِل�َسايِن،	 ْت	�ِسنِّي	َوا�ْسَتدَّ ((	َفَقاَل	َكرُبَ
)347(
َذَواِت	)	األر	(

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)348(
َذَواِت	حاميم ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	

َفَقاَل	 َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َفَقاَل:	

	�سلى	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
الر

َفَقاَل	 ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ُجُل،	
َّ
الر اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	

اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 	ل	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ
الر

)) َتنْيِ َّ
َوْيِجُل	َمر

ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي َفَقاَل	النَّ

.رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)349(

واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	و�سححه.	

ويو�سف،	 يون�ض،	وهود،	 �سور:	 تعاىل	{األر}	وهي	خم�ض	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 347

واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	و�سورة	 348

الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن،	 349

واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	و�سححه.	
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فصل ما ورد في سورة األحقاف
�سورة	رقم	)46(

اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 رجل	 اأتى	 قال:	 عمرو	 بن	 اهلل	 عبد	 وعن	 	.1

	ثالثًا	 َفَقاَل	))اْقَراأْ 	 ِ َر�ُسوَل	اهللَّ َيا	 اأَْقِرْئِني	 عليه	واآله	و�سلم	فقال:	

َوَغُلَظ	 َقْلِبي	 	 َوا�ْسَتدَّ �ِسنِّي	 ْت	 َ ُ
َكــرب َفَقاَل	 	))

)350(
) األر	 	( َذَواِت	 ِمْن	

ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)351(
حاميم َذَواِت	 ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	 ِل�َسايِن،	

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َمَقاَلِتِه،َفَقاَل:	

	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
َفَقاَل	الر

ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 واآله	و�سلم	 �سلى	اهلل	عليه	

اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	
اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 ل	 	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ

الر َفَقاَل	

َوْيِجُل	
ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي ُجُل،	َفَقاَل	النَّ َّ

الر

.رواه	اأحمد	واأبو	داود	واحلاكم.
)352(
)) َتنْيِ َّ
َمر

وهود،	 يون�ض،	 �سور:	 {األر}	وهي	خم�ض	 تعاىل	 بقوله	 تبداأ	 التي	 ال�سور	 	يعني	 350

ويو�سف،	واإبراهيم،	واحلجر.

	وهي	�سبع	�سور:	�سورة	غافر،	و�سورة	ف�سلت،	و�سورة	ال�سورى،	و�سورة	الزخرف،	 351

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)169/2(	واأبو	داود	)1399(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	 352

القراآن،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	

و�سححه.
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فصل ما جاء في فضل سورة سيدنا محمد
�سورة	رقم	)47(

1.	عن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنهما	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم:	))كان	يقراأ	بهم	يف	املغرب	{الذين	كفروا	و�سدوا	

	�سورة	�سيدنا	حممد:	1((.	رواه	الطرباين.
)353(
عن	�سبيل	اهلل}

فصل ما جاء في فضل سورة الفتح
�سورة	رقم	)48(

ل	قال:	))راأيت	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 1.	وعن	عبداهلل	بن	ُمَغفَّ

	.
)354(
ع(( ُيَرجِّ الفتح	 �سورَة	 يقراأ	 وهو	 مكة	 فتح	 يوم	 و�سلم	 واآله	

.
)355(
رواه	البخاري	وم�سلم

الأو�ــســط	 ويف	 	)372/12( الكبري	 املعجم	 يف	 ــطــرباين	 ال رواه	 	�سحيح.	 353

)57/2و206(	ويف	ال�سغري	)88/1الرو�ض	الداين(.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	املجمع	

)118/2(:	))ورجاله	رجال	ال�سحيح((.

ُد	قراءتها.	وقالوا:	اإن	الرتجيع	هو	قراءة	احلرف	يف	احللق. 	اأي	يردِّ 354

اهلل	 النبي	�سلى	 ركز	 اأين	 املغازي/باب	 )4281(	يف	كتاب	 البخاري	 	�سحيح	 355

عليه	واآله	و�سلم	الراية	يوم	الفتح،	وم�سلم	)794(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/

باب	ذكر	قراءة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	�سورة	الفتح	يوم	فتح	مكة.
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الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

ولفظ	م�سلم:	))قراأ	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	عام	الفتح	يف	 	

َع	يف	قراءته((. َم�سرٍي	له	�سورة	الفتح	على	راحلته	فرجَّ

2.	وعن	اأبي	برزة	الأ�سلمي	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنه:	))اأن	النبي	�سلى	

فتحًا	 لك	 فتحنا	 {اإنا	 ِبـ	 ال�سبح	 يف	 قراأ	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

.رواه	الإمام	عبد	الرزاق.
)356(
مبينًا}	الفتح:	1((

فصل ما جاء في فضل سورة احلجرات
�سورة	رقم	)49(

	رحمه	اهلل	تعاىل:	))املف�سل	وي�سمى	
)357(
قال	العالمة	املناوي

املحكم	واآخره	�سورة	النا�ض	اتفاقًا،	وهل	اأوله	احلجرات	اأو	اجلاثية	

النووي	 ح	 ورجَّ اأقــوال،	 ؟	 ال�سف	 اأو	 ال�سافات	 اأو	 ق	 اأو	 القتال	 اأو	

وتبعه	القامو�ض((	اأي	اأن	اأولها	احلجرات.

1.	وعن	واثلة	بن	الأ�سقع	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال:	

كتاب	 يف	 	)118/2( امل�سنف	 يف	 الــرزاق	 عبد	 احلافظ	 الإمــام	 رواه	 	�سحيح.	 356

ال�سالة/باب	القراءة	يف	�سالة	ال�سبح،	ورجال	اإ�سناده	ثقات.

	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(. 357
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الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

	،
)358(
))اأُْعِطْيُت	مكان	التوراة	ال�سبع،	واأُْعطيُت	مكان	الزبور	املئني

	.
)360(
ل(( بامُلَف�سَّ ْلُت	 وُف�سِّ 	،

)359(
املثاين الإجنيل	 مكان	 واأُعطيت	

.
)361(
رواه	اأحمد

فصل ما جاء في فضل سورة ق
�سورة	رقم	)50(

ل	 ُل	احلزب	امُلَف�سَّ :	))هذه	ال�سورة	هي	اأوَّ
)362(
قال	احلافظ	ابن	كثري

	قال	العالمة	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))اأي	ال�سور	التي	اأولها	ما	 358

يلي	الكهف	لزيادة	كل	منها	على	مائة	اآية((.

اآياتها	 التي	 ال�سور	 ))هي	 القدير((	)565/1(:	 ))في�ض	 العالمة	املناوي	يف	 	قال	 359

مائة	اأو	اأقل((.

	قال	العالمة	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)565/1(:	))املف�سل	وي�سمى	املحكم	 360

واآخره	�سورة	النا�ض	اتفاقًا،	وهل	اأوله	احلجرات	اأو	اجلاثية	اأو	القتال	اأو	ق	اأو	ال�سافات	

ح	النووي	وتبعه	القامو�ض	الأول((	اأي	اأن	اأولها	احلجرات. اأو	ال�سف	؟	اأقوال،	ورجَّ

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	م�سنده	)107/4(	يف	امل�سند،	ورواه	الطيال�سي	يف	م�سنده	 361

�ض	)136(	والطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)75/22(	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	

فه	 ابن	حبان	وغريه	و�سعَّ قه	 القطان	وثَّ اأحمد	وفيه	عمران	 ))رواه	 الزوائد((	)46/7(:	

ال�سديق	 ابن	 اأحمد	 ال�رشيف	 احلافظ	 	 َ َبنيَّ قلت:	 ثقات((.	 وبقية	رجاله	 الن�سائي	وغريه	

القراآن	 ف�سائل	 يف	 رواه	 عبيد	 اأبا	 اأن	 اأن	 	)637/1( ))املــداوي((	 كتابه	 يف	 الغماري	

ب�سري،	 بن	 �سعيد	 فيه	 لي�ض	 ب�سند	 زجنويه	 بن	 حميد	 ورواه	 القطان،	 فيه	 لي�ض	 باإ�سناد	

فاحلديث	ح�سن.	

	يف	تف�سريه	)235/4(. 362
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الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

على	ال�سحيح	وقيل	من	احلجرات((	فعلى	هذا	ي�سملها	احلديث	يف	

ال�سورة	ال�سابقة.

اِب	�َساأََل	اأََبا	 طَّ 	ُعَمَر	ْبَن	اخْلَ نَّ
ِ	بن	ُعْتبة:	اأَ 	ْبِن	َعْبِد	اهللَّ ِ 1.	وَعْن	ُعَبْيِد	اهللَّ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	 	َما	َكاَن	َيْقَراأُ	ِبِه	َر�ُسوُل	اهللَّ
َّ
َواِقٍد	اللَّْيِثي

اآِن	
ْ
َحى	َواْلِفْطِر	؟	َفَقاَل:	))َكاَن	َيْقَراأُ	ِفيِهَما	ِبـ	{ق	َواْلُقر يِف	الأ�سْ

	اْلَقَمُر}	القمر:	1(( اَعُة	َواْن�َسقَّ َبْت	ال�سَّ اْقرَتَ
َ
ِجيِد}	ق:	1،	و	{ امْلَ

.	رواه	م�سلم.
)363(

2.	وعن	اأم	ه�سام	بنت	حارثة	بن	النعمان	يف	حديٍث	قالت:	))َما	

ِ	�سلى	اهلل	 ِجيِد}	اإِل	َعْن	ِل�َساِن	َر�ُسوِل	اهللَّ اآِن	امْلَ ْ
اأََخْذُت	{ق	َواْلُقر

َخَطَب	 اإَِذا	 	 ْنرَبِ امْلِ َعَلى	 ُجُمَعٍة	 َيْوِم	 	 ُكلَّ َيْقَروؤَُها	 و�سلم	 واآله	 عليه	

.	رواه	م�سلم.	
)364(
النَّا�َض((

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اأن	 ))والق�سد	 	:
)365(
كثري ابن	 احلافظ	 قال	 	

كالعيد	 الكبار	 املجامع	 يف	 ال�سورة	 بهذه	 يقراأ	 كــان	 و�سلم	

واجُلَمع	ل�ستمالها	على	ابتداء	اخللق	والبعث	والن�سور	واملعاد	

والرتغيب	 والعقاب	 والثواب	 والنار	 واجلنة	 واحل�ساب	 والقيام	

والرتهيب((.

به	يف	�سالة	 يقراأ	 ما	 العيدين/باب	 كتاب	�سالة	 	)891( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 363

العيدين.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)873(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	تخفيف	ال�سالة	واخلطبة. 364

	يف	تف�سريه	)236/4(. 365
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3.	وعن	جابر	بن	�َسُمَرة	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	

وكانت	�سالته	 قال:	 املجيد}	 والقراآن	 ِبـ	{ق	 الفجر	 يقراأ	يف	

.	رواه	م�سلم.
)366(
َبْعُد	تخفيفًا((

4.	ف�سل	الآية	)10(	من	�سورة	)ق(:	وعن	ُقْطَبَة	بن	مالك	اأنه	�سمع	

}والنخل	 الفجر	 يف	 يقراأ	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	

	ق:	10	رواه	م�سلم.
)367(
با�سقات	لها	طلع	ن�سيد{

فصل ما جاء في فضل سورة الذاريات
�سورة	رقم	)51(

1.	عن	الرباء	بن	عازب	قال:	كنا	ن�سلي	خلف	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

ْهَر	فن�سمع	منه	الآية	بعد	الآيات	من	�سورة	لقمان	 واآله	و�سلم	الظُّ

.	رواه	الن�سائي	وابن	ماجه.
)368(
والذاريات

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)458(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح. 366

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)457(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح. 367

	ح�سن.	رواه	الن�سائي	)971(	يف	كتاب	الفتتاح/باب	القراءة	يف	الظهر،	وابن	 368

الظهر	 �سالة	 يف	 اأحيانًا	 بالآية	 اجلهر	 ال�سالة/باب	 اإقامة	 كتاب	 يف	 	)830( ماجه	

والع�رش.
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	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.2

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)369(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)370(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)371(
يف	ال�سنن

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 369

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 370

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 371
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فصل ما جاء في فضل سورة الطور
�سورة	رقم	)52(

واآله	 اهلل	عليه	 النبي	�سلى	 �سمعت	 قال:	 ُمْطِعم	 بن	 1.	وعن	جبري	

	وم�سلم.
)372(
و�سلم	يقراأ	يف	املغرب	بالطور.	رواه	البخاري

2.	وعن	ال�سيدة	اأم	�سلمة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قالت:	قال	ر�سول	

واأنِت	 النا�ض	 وراء	 من	 ))طويف	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	

ي�سلي	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ور�سول	 فطفُت	 راكبة((،	

.	رواه	البخاري	
)373(
اإىل	جنب	البيت	يقراأ	ِبالطور	وكتاب	م�سطور

وم�سلم.

	اأَْقَراأُ	 َتى	اْبَن	َم�ْسُعوٍد	َرُجٌل	َفَقاَل:	اإِينِّ
3.	وَعْن	َعْلَقَمَة	والأ�سود	قال:	اأَ

َقِل،	 	الدَّ ا	َكَنرْثِ ،	َوَنرْثً
)374(
ْعِر ا	َكَهذِّ	ال�سِّ َل	يِف	َرْكَعٍة،	َفَقاَل:	اأََهذًّ َف�سَّ امْلُ

	 وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ 	النَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َكاَن	َيْقَراأُ

َّ
ِبي 	النَّ َلِكنَّ

	�سحيح.	رواه	البخاري	)3050(	يف	كتاب	اجلهاد	وال�سري/باب	فداء	امل�رشكني،	 372

وم�سلم	)463(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح.	

قوله	{و�سبح	 القراآن/باب	 تف�سري	 )4853(	يف	كتاب	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 373

بحمد	ربك	قبل	طلوع	ال�سم�ض	وقبل	الغروب}	وم�سلم	)1276(	يف	كتاب	احلج/باب	

جواز	الطواف	على	بعري	وغريه.

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 374

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.
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َة	يِف	َرْكَعٍة،	 اقَّ َبْت	َواحْلَ ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر يِف	َرْكَعٍة،	النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	يِف	َرْكَعٍة،	َو�َساأََل	 وَر	َوالذَّ َوالطُّ

ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	 اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوَوْيٌل	ِلْلُمَطفِّ �َساِئٌل	َوالنَّ

اْلِقَياَمِة	 ِبَيْوِم	 اأُْق�ِسُم	 َول	 اأََتى	 َوَهْل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 َل	 مِّ زَّ َوامْلُ َر	 ثِّ دَّ َوامْلُ

َواإَِذا	 َخاَن	 َوالدُّ َرْكَعٍة،	 ْ�َسالِت	يِف	
ر َوامْلُ َيَت�َساَءُلوَن	 	 َرْكَعٍة	وَعمَّ يِف	

َرْت	يِف	َرْكَعٍة. ْم�ُض	ُكوِّ ال�سَّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)375(
يف	ال�سنن

فصل ما جاء في فضل سورة النجم
�سورة	رقم	)53(

1.	وعن	عبداهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	عن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم	اأنه:	))قراأ	والنجم	ف�سجد	بها	و�سجد	من	معه،	غري	اأن	

ـًا	من	تراب	فرفعه	اإىل	جبهته،	فقال:	يكفيني	هذا،	 �سيخًا	اأخذ	َكفَّ

	.
)376(
ميَّة	بن	َخَلف((

قال	عبداهلل:	فلقد	راأيته	َبْعُد	قتل	كافراً	وهو	اأُ

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 375

�سجود	 يف	 جاء	 ما	 اجلمعة/باب	 كتاب	 يف	 	)1067( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 376

�سجود	 ال�سالة/باب	 وموا�سع	 امل�ساجد	 كتاب	 يف	 	)576( وم�سلم	 و�سنتها،	 القراآن	

التالوة.
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رواه	البخاري	وم�سلم.

اأنزلت	فيها	�سجدٌة	 اأول	�سورة	 	:
)377(
اآخر	عند	البخاري ويف	لفظ	 	

ْجِم	ف�سجد	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	و�سجد	َمْن	 والنَّ

ًا	من	تراب	ف�سجد	عليه	فراأيته	بعد	 َخْلَفُه	اإل	رجاًل	راأيته	اأخذ	َكفَّ

ذلك	ُقِتَل	كافراً	وهو	اأميَّة	بن	خلف.

لمي	اأنه	اأتى	عبَد	اهلل	بن	م�سعود	فقال:	 2.	وعن	َنِهْيِك	بن	�سنان	ال�سُّ

	،
)378(
ْعِر ال�سِّ َهذِّ	 ِمْثَل	 ا	 َهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اللَّْيَلَة	 َل	 َف�سَّ امْلُ ُت	

َقَراأْ

َظاِئَر	 ُلوا،	َلَقْد	َعِلْمُت	النَّ َل	ِلُتَف�سِّ ا	ُف�سِّ َ َقِل	؟	اإِمنَّ 	الدَّ ا	ِمْثَل	َنرْثِ ْو	َنرْثً
اأَ

يَن	 ِع�رْشِ َيْقُرُن	 واآله	و�سلم	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	 اهللَّ َر�ُسوُل	 َكاَن	 الَِّتي	

	يِف	 	�ُسوَرَتنْيِ ْجُم،	َعَلى	َتاأِْليِف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	ُكلُّ ْحَمُن	َوالنَّ َّ
�ُسوَرًة	الر

.	رواه	اأحمد.	
)379(
	َيَت�َساَءُلوَن	يِف	َرْكَعٍة َخاَن	َوَعمَّ َرْكَعٍة	َوَذَكَر	الدُّ

القراآن/باب	{فا�سجدوا	هلل	 البخاري	)4863(	يف	كتاب	تف�سري	 	انظر	�سحيح	 377

واأعبدوا}.

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 378

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)417/1(. 379
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فصل ما جاء في فضل سورة القمر
�سورة	رقم	)54(

اِب	�َساأََل	اأََبا	 طَّ 	ُعَمَر	ْبَن	اخْلَ نَّ
ِ	بن	ُعْتبة:	اأَ 	ْبِن	َعْبِد	اهللَّ ِ 1.	وَعْن	ُعَبْيِد	اهللَّ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	 	َما	َكاَن	َيْقَراأُ	ِبِه	َر�ُسوُل	اهللَّ
َّ
َواِقٍد	اللَّْيِثي

اآِن	
ْ
َحى	َواْلِفْطِر	؟	َفَقاَل:	))َكاَن	َيْقَراأُ	ِفيِهَما	ِبـ	{ق	َواْلُقر يِف	الأ�سْ

	اْلَقَمُر}	القمر:	1(( اَعُة	َواْن�َسقَّ َبْت	ال�سَّ اْقرَتَ
َ
ِجيِد}	ق:	1،	و	{ امْلَ

.	رواه	م�سلم.
)380(

	اأَْقَراأُ	 َتى	اْبَن	َم�ْسُعوٍد	َرُجٌل	َفَقاَل:	اإِينِّ
2.	وَعْن	َعْلَقَمَة	والأ�سود	قال:	اأَ

َقِل،	 	الدَّ ا	َكَنرْثِ ،	َوَنرْثً
)381(
ْعِر ا	َكَهذِّ	ال�سِّ َل	يِف	َرْكَعٍة،	َفَقاَل:	اأََهذًّ َف�سَّ امْلُ

	 وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ 	النَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َكاَن	َيْقَراأُ

َّ
ِبي 	النَّ َلِكنَّ

َة	يِف	َرْكَعٍة،	 اقَّ َبْت	َواحْلَ ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر يِف	َرْكَعٍة،	النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	يِف	َرْكَعٍة	َو�َساأََل	 وَر	َوالذَّ َوالطُّ

ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	 اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوَوْيٌل	ِلْلُمَطفِّ �َساِئٌل	َوالنَّ

اْلِقَياَمِة	 ِبَيْوِم	 اأُْق�ِسُم	 َول	 اأََتى	 َوَهْل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 َل	 مِّ زَّ َوامْلُ َر	 ثِّ دَّ َوامْلُ

َخاَن	َواإَِذا	 ْ�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوالدُّ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)891(	يف	كتاب	�سالة	العيدين/باب	ما	يقراأ	به	يف	�سالة	 380

العيدين.	

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 381

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.
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َرْت	يِف	َرْكَعٍة. ْم�ُض	ُكوِّ ال�سَّ

ُ.رواه	اأبو	داود	يف	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ 	

.
)382(
ال�سنن

فصل ما جاء من الفضائل في سورة الرحمن
�سورة	رقم	)55(

ِبي	َبْكٍر	ر�سي	اهلل	عنهما	َقاَلْت:	�َسِمْعُت	َر�ُسوَل	 1-وعن	اأَ�ْسَماَء	ِبْنِت	اأَ

ْكِن	
ُّ
لِّي	َنْحَو	الر 	َوُهَو	ُي�سَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َوُهَو	َيْقَراأُ اهللَّ

اآلِء	 	 يِّ
{َفِباأَ َي�ْسَتِمُعوَن	 ُكوَن	 �رْشِ َوامْلُ َمُر	 ُيوؤْ ا	 مِبَ َدَع	 َي�سْ ْن	

اأَ َقْبَل	

	.
)384(
	الرحمن:	13	رواه	اأحمد

)383(
ُكَما	ُتَكذَِّباِن} َربِّ

2.	وعن	جابر	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	خرج	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ِلَها	 وَّ
اأَ ِمْن	 ْحَمِن	

َّ
الر �ُسوَرَة	 َعَلْيِهْم	 َفَقَراأَ	 اأ�سحابه	 واآله	و�سلم	على	

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 382

	تكررت	هذه	الآية	الكرمية	يف	�سورة	الرحمن	)31(	مرة،	واملراد	بهذا	اأنه	�سلى	 383

اهلل	عليه	واآله	و�سلم	كان	يقراأ	ب�سورة	الرحمن	ل	خ�سو�ض	هذه	الآية.

احلافظ	 قال	 	،)86/24( الكبري	 والطرباين	يف	 	،)349/6( اأحمد	 رواه	 	�سعيف.	 384

الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)117/7(:	))فيه	ابن	لهيعة	وفيه	�سعف	وحديثه	ح�سن،	

وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.
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	 نِّ اجْلِ َلْيَلَة	 	 نِّ اجْلِ َعَلى	 ُتَها	
َقَراأْ ))َلَقْد	 َفَقاَل:	 َف�َسَكُتوا،	 اآِخِرَها	 اإِىَل	

	 يِّ
ُدوًدا	ِمْنُكْم	ُكْنُت	ُكلََّما	اأََتْيُت	َعَلى	َقْوِلِه	{َفِباأَ ْ

َفَكاُنوا	اأَْح�َسَن	َمر

َنا	 ٍء	ِمْن	ِنَعِمَك	َربَّ ْ
ُكَما	ُتَكذَِّباِن}	الرحمن:	13	َقاُلوا	ل	ِب�َسي اآلِء	َربِّ

.	رواه	الرتمذي.
)385(
ْمُد(( ُنَكذُِّب	َفَلَك	احْلَ

3.	وعن	�سيدنا	علي	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

	.
)386(
الرحمن(( القراآن	 ))لكل	�سيء	عرو�ض	وعرو�ض	 واآله	و�سلم:	

رواه	البيهقي.

4.	وعن	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	كان	النبي	�سلى	اهلل	

	وثقل	اأوتر	ب�سبع	 عليه	واآله	و�سلم	يوتر	بت�سع	َرَكعات،	فلما	اأ�سنَّ

	
)387(
و�سلى	ركعتني	وهو	جال�ض	يقراأ	فيهن	بالرحمن	والواقعة

�سورة	 ومن	 القراآن/باب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)3291( الرتمذي	 رواه	 	�سعيف.	 385

الرحمن،	وقال:	غريب	اأي	اأنه	حديث	�سعيف	وهو	كذلك.

	�سعيف.	رواه	البيهقي	يف	))�سعب	الإميان((	)490/2(	يف	باب	تعظيم	القراآن/ 386

ف�سل	يف	ف�سائل	ال�سور	والآيات،	ورمز	احلافظ	ال�سيوطي	ل�سعفه	يف	اجلامع	ال�سغري،	

ال�سغري	 ال�رشح	 يف	 املناوي	 وقال	 	)286/5( القدير((	 ))في�ض	 يف	 املناوي	 و�سعفه	

امل�سمى	ِبـ	))التي�سري	ب�رشح	اجلامع	ال�سغري((	)297/2(:	))اإ�سناده	ح�سن((،	نبَّه	على	ذلك	

ال�رشيف	احلافظ	ال�سيد	اأحمد	ابن	ال�سديق	الغماري	يف	))املداوي((	)271/5(.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	)143/2(	يف	كتاب	ال�سالة/ 387

كتاب	 يف	 	)33/3( الكربى	 ال�سنن	 يف	 والبيهقي	 ركعات،	 ب�سبع	 الوتر	 اإباحة	 باب	

ال�سالة/باب	يف	الركعتني	بعد	الوتر.
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رواه	ابن	خزمية	والبيهقي.

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.5

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)388(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)389(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

	.
)390(
يف	ال�سنن

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 388

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 389

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 390
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�سورة	رقم	)56(

1.	عن	ابن	عبا�ض	قال:	قال	اأبو	بكر	ر�سي	اهلل	عنه:	يا	ر�سول	اهلل	قد	

�ِسْبَت	قال:	))�سيبتني	هود	والواقعة	واملر�سالت	وعم	يت�ساءلون	

.	رواه	الرتمذي.	
)391(
واإذا	ال�سم�ض	كورت((

2.	وعن	ابن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ْبُه	فاقًة	 واآله	و�سلم:	))َمْن	قراأ	�سورة	الواقعة	يف	كل	ليلة	ل	ُت�سِ

.	رواه	
)392(
اأبداً((	فكان	ابن	م�سعود	ياأمر	بناته	بقراءتها	كل	ليلة

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3297(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	الواقعة،	 391

وقال:	ح�سن	غريب،	واحلاكم	)476/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الواقعة،	

	:)37/7( املجمع	 الهيثمي	يف	 احلافظ	 وقال	 	،)102/1( يعلى	 واأبو	 الذهبي،	 ووافقه	

))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح	ورواه	اأبو	يعلى	اإل	اأن	عكرمة	ل	

	من	اإ�سناد	الرتمذي	اأن	عكرمة	رواه	عن	ابن	عبا�ض	عن	 يدرك	اأبا	بكر((	قلت:	لقد	تبنيَّ

اأبي	بكر	ر�سي	اهلل	عنهم	فعليه	هو	ح�سن	كما	قال	الرتمذي،	لكن	راأى	اأبو	حامت	عدم	

ات�ساله	يف	العلل	)110/2(.

اأحمد	يف	))ف�سائل	ال�سحابة((	)726/2(	والبيهقي	يف	))�سعب	 	�سعيف.	رواه	 392

الإميان((	)492/2(	يف	باب	تعظيم	القراآن/ف�سل	يف	ف�سائل	ال�سور	والآيات،	و�سعفه	

انظر	 م�سنده،	 اأ�سامة	يف	 ابن	 احلارث	 ورواه	 	،)7942( ال�سغري	 اجلامع	 ال�سيوطي	يف	

))بغية	الباحث	عن	زوائد	م�سند	احلارث((	)729/2(	للحافظ	الهيثمي	وقد	ذكر	املحقق	

هناك	اأن	اأبا	يعلى	رواه	ب�سند	رواته	ثقات،	ول	يعُز	ذلك	!	والذي	قال	ذلك	هو	احلافظ	

البو�سريي	كما	ن�ض	على	ذلك	املحدث	حبيب	الرحمن	الأعظمي	رحمه	اهلل	تعاىل	يف	

يعلى	ول	 اأبي	 م�سند	 اأجده	يف	 ولكنني	ل	 	،)383/3( العالية	 املطالب	 تعليقاته	على	
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اأحمد	يف	ف�سائل	ال�سحابة،	والبيهقي	يف	�سعب	الإميان.	

�َسُمَرة	قال:	كانت	�سالته	�سلى	اهلل	عليه	واآله	 3.	وعن	جابر	بن	

	من	�سالتكم،	وكان	يقراأ	يف	الفجر	الواقعة	ونحوها	 و�سلم	اأََخفَّ

.	رواه	اأحمد.
)393(
من	ال�سور

	اأَْقَراأُ	 َتى	اْبَن	َم�ْسُعوٍد	َرُجٌل	َفَقاَل:	اإِينِّ
4.	وَعْن	َعْلَقَمَة	والأ�سود	قال:	اأَ

َقِل،	 	الدَّ ا	َكَنرْثِ ،	َوَنرْثً
)394(
ْعِر ا	َكَهذِّ	ال�سِّ َل	يِف	َرْكَعٍة،	َفَقاَل:	اأََهذًّ َف�سَّ امْلُ

	 وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ 	النَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َكاَن	َيْقَراأُ

َّ
ِبي 	النَّ َلِكنَّ

َة	يِف	َرْكَعٍة،	 اقَّ َبْت	َواحْلَ ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر يِف	َرْكَعٍة،	النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	يِف	َرْكَعٍة	َو�َساأََل	 وَر	َوالذَّ َوالطُّ

ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	 اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوَوْيٌل	ِلْلُمَطفِّ �َساِئٌل	َوالنَّ

اْلِقَياَمِة	 ِبَيْوِم	 اأُْق�ِسُم	 َول	 اأََتى	 َوَهْل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 َل	 مِّ زَّ َوامْلُ َر	 ثِّ دَّ َوامْلُ

يف	معجمه،	ولو	وجد	وكان	كذلك	فهو	�سحيح،	وقد	ذكر	اإ�سناد	اأبي	يعلى	ابن	كثري	يف	

اأوائل	تف�سري	�سورة	الواقعة،	وقال	احلافظ	ال�سيوطي	يف	))الدر	 تف�سريه	)302/4(	يف	

وابن	 يعلى،	 واأبو	 واحلارث،	 ال�رشي�ض،	 وابن	 عبيد،	 اأبو	 اأخرجه	 	:)153/6( املنثور((	

مردويه،	والبيهقي	يف	�سعب	الإميان	عن	ابن	م�سعود.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)104/5(	والطرباين	يف	الكبري	)222/2(	والبيهقي	 393

يف	ال�سنن	الكربى	)119/3(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	قدر	قراءة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم	يف	ال�سالة	املكتوبة	وهو	اإمام.

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 394

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.
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َخاَن	َواإَِذا	 ْ�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوالدُّ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ ال�سَّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)395(
يف	ال�سنن

5.	وعن	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	كان	النبي	�سلى	اهلل	

	وثقل	اأوتر	ب�سبع	 عليه	واآله	و�سلم	يوتر	بت�سع	َرَكعات،	فلما	اأ�سنَّ

	.
)396(
و�سلى	ركعتني	وهو	جال�ض	يقراأ	فيهن	بالرحمن	والواقعة

رواه	ابن	خزمية	والبيهقي.

عقبة	 وعن	 الواقعة:	 �سورة	 من	 	)96( و	 	)74( رقم	 الآيــة	 ف�سل	 	.6

َك	اْلَعِظيِم}	)	 ا	َنَزَلْت	{َف�َسبِّْح	ِبا�ْسِم	َربِّ بن	عامر	اجلهني	قال:	مَلَّ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	 �سورة	الواقعة	اآية:	74و96	(	َقاَل	َلَنا	َر�ُسوُل	اهللَّ

َك	 ا	َنَزَلْت	{�َسبِِّح	ا�ْسَم	َربِّ واآله	و�سلم:	))اْجَعُلوَها	يِف	ُرُكوِعُكْم((	َفَلمَّ

الأْعَلى}	)	�سورة	الأعلى	اآية:	1	(	َقاَل:	))اْجَعُلوَها	يِف	�ُسُجوِدُكْم((

.	رواه	اأحمد	بن	حنبل،	واأبو	داود،	وابن	ماجه،	وابن	خزمية.
)397(

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 395

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	)143/2(	يف	كتاب	ال�سالة/ 396

كتاب	 يف	 	)33/3( الكربى	 ال�سنن	 يف	 والبيهقي	 ركعات،	 ب�سبع	 الوتر	 اإباحة	 باب	

ال�سالة/باب	يف	الركعتني	بعد	�سالة	الوتر.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	بن	حنبل	)155/4(	واأبو	داود	)869(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	 397
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�سورة	رقم	)57(

افتتحت	�سورة	احلديد	بقوله	تعاىل	{�سبَّح	هلل	ما	يف	ال�سموات	

والأر�ض}	احلديد:	1.	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 َبا�ض	
ْ
الِعر عن	 	.1

	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)398(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

قال	العلماء:	]قوله	)	كان	يقراأ	امل�سبحات	(	هي	ال�سور	التي	يف	 	
اأوائلها	�سبحان	اأو	�َسبَّح	باملا�سي	اأو	ي�سبح	اأو	�َسبِّح	بالأمر،	وهي	

اأ�رشى	واحلديد	واحل�رش	وال�سف	واجلمعة	 �سبعة:	�سبحان	الذي	

.
)399(
والتغابن	والأعلى[

ما	يقوله	الرجل	يف	ركوعه	و�سجوده،	وابن	ماجه	)887(	يف	كتاب	اإقامة	ال�سالة/باب	

الت�سبيح	يف	الركوع	وال�سجود،	وابن	خزمية	يف	�سحيحه	)303/1(	يف	كتاب	ال�سالة/

باب	الأمر	بتعظيم	الرب	عز	وجل	يف	الركوع.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 398

))هذا	حديث	 القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	 القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	

ح�سن	غريب((.

وقال	 	)193/8( للمباركفوري	 الرتمذي((	 �سنن	 �رشح	 الأحــوذي	 ))حتفة	 	انظر	 399

اإن	 �سالح:	 ابن	 يعني	 معاوية	 ))قال	 	:)176/6( الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 الإمــام	

واحلواريني	 واحل�رش	 احلديد	 �سورة	 �ستًا،	 امل�سبحات	 يجعلون	 كانوا	 العلم	 اأهل	 بع�ض	

و�سورة	اجلمعة	والتغابن	و�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى((	واحلواريني	هي	�سورة	ال�سف	لِذْكِر	
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2.	وعن	ابن	عمر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))نزلت	

�سورة	احلديد	يوم	الثالثاء،	وخلق	اهلل	احلديد	يوم	الثالثاء،	وقتل	

ابن	ادم	اأخاه	يوم	الثالثاء،	ونهى	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

.	رواه	الطرباين.	
)400(
و�سلم	عن	احلجامة	يوم	الثالثاء((

فصل ما جاء في سورة احلشر
وتسمى سورة بني النضير

�سورة	رقم	)59(

�سورة	احل�رش	من	امل�سبحات	فاأولها	قوله	تعاىل	{�سبَّح	هلل	ما	يف	

ال�سموات	وما	يف	الأر�ض}	احل�رش:	1	وجاء	يف	ف�سل	امل�سبحات:	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 َبا�ض	
ْ
الِعر عن	 	.1

	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)401(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

احلواريني	فيها.

الطرباين	 ))رواه	 	:)93/5( الزوائد((	 ))جممع	 الهيثمي	يف	 احلافظ	 قال	 	�سعيف.	 400

وفيه	م�سلمة	بن	على	اخل�سني	وهو	�سعيف((.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 401

))هذا	حديث	 القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	 القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	

ح�سن	غريب((.
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قال	العلماء:	]قوله	)	كان	يقراأ	امل�سبحات	(	هي	ال�سور	التي	يف	 	
اأوائلها	�سبحان	اأو	�َسبَّح	باملا�سي	اأو	ي�سبح	اأو	�َسبِّح	بالأمر،	وهي	

اأ�رشى	واحلديد	واحل�رش	وال�سف	واجلمعة	 �سبعة:	�سبحان	الذي	

.
)402(
والتغابن	والأعلى[

2.	ف�سل	الآية	)22-24(	وهي	اآخر	ثالث	اآيات	من	�سورة	احل�رش:		

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
وَعْن	َعْبِد	الر

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم،	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيٍة	 	،18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ َقاَل:	{�َسِهَد	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	 َهاَن	
ْ
ُبر ل	 اآَخَر	 اإَِلًها	 	 ِ اهللَّ َمَع	 َيْدُع	 وؤِْمِننَي	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	 َواآَيٍة	 	

وقال	 	)193/8( للمباركفوري	 الرتمذي((	 �سنن	 �رشح	 الأحــوذي	 ))حتفة	 	انظر	 402

اإن	 �سالح:	 ابن	 يعني	 معاوية	 ))قال	 	:)176/6( الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 الإمــام	

واحلواريني	 واحل�رش	 احلديد	 �سورة	 �ستًا،	 امل�سبحات	 يجعلون	 كانوا	 العلم	 اأهل	 بع�ض	

و�سورة	اجلمعة	والتغابن	و�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى((	واحلواريني	هي	�سورة	ال�سف	لِذْكِر	

احلواريني	فيها.
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َنا	َما	 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ ِبِه}	املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ِل	ال�سَّ وَّ
	اآَياٍت	ِمْن	اأَ اِحَبًة	َول	َوَلًدا}	اجلن:	3.	َوَع�رْشِ َخَذ	�سَ اتَّ

	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)403(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

3.	ف�سل	الآية	)22-24(	وهي	اآخر	ثالث	اآيات	من	�سورة	احل�رش:	

وعن	َمْعِقل	بن	ي�سار	قال	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	

من	 العليم	 ال�سميع	 باهلل	 اأعــوذ	 مرات	 ثالث	 ي�سبح:	 حني	 قال	

َل	 �سورة	احل�رش	وكَّ اآخر	 اآيات	من	 الرجيم،	وقراأ	ثالث	 ال�سيطان	

مات	 واإن	 عليه	حتى	مي�سي،	 ي�سلون	 ملك	 األف	 �سبعني	 به	 اهلُل	

بتلك	 قالها	حني	مي�سي	كان	 �سهيداً،	ومن	 اليوم	مات	 ذلك	 يف	

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)404(
املنزلة((

	ح�سن.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	كتاب	الطب/ 403

باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	كتاب	الرقى	

والتمائم،	وقال:	))احلديث	حمفوظ	�سحيح((	وهو	حديث	ح�سن	يف	مثل	هذه	الأبواب.	

اأحمد	 بن	 اهلل	 عبد	 ))رواه	 	:)115/5( الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 وقال	

وفيه	اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	

ال�سحيح((.

ف�سائل	 كتاب	 )2922(	يف	 والرتمذي	 	)26/5( امل�سند	 اأحمد	يف	 رواه	 	ح�سن.	 404

))غريب((	 وقال:	 الأجر،	 من	 له	 ما	 القراآن	 من	 حرفًا	 قراأ	 فيمن	 جاء	 ما	 القراآن/باب	

))الرتغيب	 املنذري	يف	 احلافظ	 قال	 كما	 غريب((	 ))ح�سن	 الرتمذي	 ن�سخ	 بع�ض	 ويف	

والرتهيب((	)448/1(.
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وتسمى سورة احلواريني
�سورة	رقم	)61(

�سورة	ال�سف	من	ال�سور	امل�سبحات	فاإن	اأولها	بعد	الب�سملة	قوله	

العزيز	 وهو	 الأر�ض	 وما	يف	 ال�سموات	 يف	 ما	 هلل	 {�سبَّح	 تعاىل:	

احلكيم}	ال�سف:	1.	وقد	ورد	يف	امل�سبحات:

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 َبا�ض	
ْ
الِعر عن	 	.1

	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)405(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

قال	العلماء:	]قوله	)	كان	يقراأ	امل�سبحات	(	هي	ال�سور	التي	يف	 	
اأوائلها	�سبحان	اأو	�َسبَّح	باملا�سي	اأو	ي�سبح	اأو	�َسبِّح	بالأمر،	وهي	

اأ�رشى	واحلديد	واحل�رش	وال�سف	واجلمعة	 �سبعة:	�سبحان	الذي	

	.
)406(
والتغابن	والأعلى[

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 405

القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	))هذا	حديث	

ح�سن	غريب((.

وقال	 	)193/8( للمباركفوري	 الرتمذي((	 �سنن	 �رشح	 الأحوذي	 ))حتفة	 	انظر	 406

اإن	 �سالح:	 ابن	 يعني	 معاوية	 ))قال	 	:)176/6( الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 الإمــام	

واحلواريني	 واحل�رش	 احلديد	 �سورة	 �ستًا،	 امل�سبحات	 يجعلون	 كانوا	 العلم	 اأهل	 بع�ض	
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2.	وعن	عبد	اهلل	بن	�سالم	قال	تذاكرنا	اأيكم	ياأتي	ر�سول	اهلل	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم	في�ساأله	اأي	الأعمال	اأحب	اإىل	اهلل	تعاىل	فلم	

يقم	اأحد	منا	فاأر�سل	اإلينا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

	
رجاًل	فجمعنا	فقراأ	علينا	هذه	ال�سورة	يعني	�سورة	ال�سف	كلها

.	رواه	اأحمد.	
)407(

من	 	
ٌ
َنَفر قعدنا	 ]قال	 بلفظ:	 �سالم	 ابن	 عن	 الرتمذي)408(	 ورواه	 	

اأ�سحاب	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	فتذاكرنا،	فقلنا	

لو	نعلم	اأي	الأعمال	اأحب	اإىل	اهلل	لعملناه،	فاأنزل	اهلل	تعاىل	{

�سبح	هلل	ما	يف	ال�سموات	وما	يف	الأر�ض	وهو	العزيز	احلكيم،	يا	

اأيها	الذين	اآمنوا	ل	تقولون	ما	ل	تفعلون}	ال�سف:	1-2	قال	

عبد	اهلل	بن	�سالم:	فقراأها	علينا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

و�سلم[.

و�سورة	اجلمعة	والتغابن	و�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى((	واحلواريني	هي	�سورة	ال�سف	لِذْكِر	

احلواريني	فيها.

كتاب	 يف	 	)2390( �سننه	 يف	 اأي�سًا	 والدارمي	 	)452/5( اأحمد	 رواه	 	ح�سن.	 407

اجلهاد/باب	اأي	اجلهاد	اأف�سل.	وهو	م�سهور	باحلديث	امل�سل�سل	بقراءة	�سورة	ال�سف.

	انظر	�سنن	الرتمذي	)3309(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	ال�سف. 408
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�سورة	رقم	)62(	

�سورة	اجلمعة	من	امل�سبحات	فاإن	اأولها	بعد	الب�سملة	قوله	تعاىل	

{ي�سبِّح	هلل	ما	يف	ال�سموات	وما	يف	الأر�ض}	اجلمعة:	1	وقد	جاء	

يف	ف�سل	امل�سبحات:

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 َبا�ض	
ْ
الِعر عن	 	.1

	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)409(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

قال	العلماء:	]قوله	)	كان	يقراأ	امل�سبحات	(	هي	ال�سور	التي	يف	 	
اأوائلها	�سبحان	اأو	�َسبَّح	باملا�سي	اأو	ي�سبح	اأو	�َسبِّح	بالأمر،	وهي	

اأ�رشى	واحلديد	واحل�رش	وال�سف	واجلمعة	 �سبعة:	�سبحان	الذي	

.
)410(
والتغابن	والأعلى[

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 409

))هذا	حديث	 القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	 القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	

ح�سن	غريب((.

وقال	 	)193/8( للمباركفوري	 الرتمذي((	 �سنن	 �رشح	 الأحوذي	 ))حتفة	 	انظر	 410

اإن	 �سالح:	 ابن	 يعني	 معاوية	 ))قال	 	:)176/6( الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 الإمــام	

واحلواريني	 واحل�رش	 احلديد	 �سورة	 �ستًا،	 امل�سبحات	 يجعلون	 كانوا	 العلم	 اأهل	 بع�ض	

و�سورة	اجلمعة	والتغابن	و�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى((	واحلواريني	هي	�سورة	ال�سف	لِذْكِر	
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2.	وعن	ابن	اأبي	رافع	قال:	ا�ستخَلَف	مرواُن	اأبا	هريرة	على	املدينة،	

�سورة	 بعد	 فقراأ	 اجلمعة	 اأبو	هريرة	 لنا	 ف�سلى	 مكة	 اإىل	 وخرج	

اجلمعة	يف	الركعة	الآخرة	اإذا	جاءك	املنافقون،	قال:	فاأدركت	

اأبا	هريرة	حني	ان�رشف	فقلت	له:	اإنك	قراأت	ب�سورتني	كان	علي	

بن	اأبي	طالب	يقراأ	بهما	بالكوفة،	فقال	اأبو	هريرة:	اإين	�سمعت	

	.
)411(
ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	بهما	يوم	اجلمعة

رواه	م�سلم.

3.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

{األ	 ال�سبح	 �سالة	 يف	 اجلمعة	 يوم	 يقراأ	 ))كــان	 و�سلم:	 واآلــه	

الدهر}	 الإن�سان	حني	من	 اأتى	على	 ال�سجدة	و	{هل	 تنزيل}	

.رواه	م�سلم.
)412(
ويف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	اجلمعة	واملنافقني((

عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 ))كان	 قال:	 �َسُمَرة	 بن	 جابر	 وعن	 	.4

واآله	و�سلم	يقراأ	يف	�سالة	املغرب	ليلة	اجلمعة	ِبـ	{قل	يا	اأيها	

الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}،	ويقراأ	يف	الع�ساء	الآخرة	ليلة	

احلواريني	فيها.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)877(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	�سالة	اجلمعة. 411

اجلمعة،	 يوم	 يقراأ	يف	 ما	 اجلمعة/باب	 كتاب	 )879(	يف	 م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 412

القراءة	يف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	اجلمعة	 والن�سائي	)1421(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	

واملنافقني.
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.رواه	ابن	حبان	والبيهقي.
)413(
اجلمعة:	اجلمعة	واملنافقني((

اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنه	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	 5.	وعن	

باجلمعة	 اجلمعة	 �سالة	 يف	 يقراأ	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	

الثانية	ب�سورة	املنافقني	فيفزع	 �ض	بها	املوؤمنني،	ويف	
ِّ
فيحر

.	رواه	الطرباين.
)414(
بها	املنافقني((

فصل ما جاء في فضل سورة املنافقني
�سورة	رقم	)63(

1.	وعن	ابن	اأبي	رافع	قال:	ا�ستخَلَف	مرواُن	اأبا	هريرة	على	املدينة،	

�سورة	 بعد	 فقراأ	 اجلمعة	 اأبو	هريرة	 لنا	 ف�سلى	 مكة	 اإىل	 وخرج	

اجلمعة	يف	الركعة	الآخرة	اإذا	جاءك	املنافقون،	قال:	فاأدركت	

اأبا	هريرة	حني	ان�رشف	فقلت	له:	اإنك	قراأت	ب�سورتني	كان	علي	

	�سعيف.	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)150/5(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	�سفة	 413

ال�سالة،	والبيهقي	يف	))ال�سنن	الكربى((	)201/3(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	القراءة	يف	

�سالة	املغرب	والع�ساء	ليلة	اجلمعة،	واإ�سناده	�سعيف	فيه	�سعيد	بن	�سماك	بن	حرب،	

وثقه	ابن	حبان	وقال	اأبو	حامت	مرتوك.

	ح�سن.	رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	)112/9(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 414

))اإ�سناده	ح�سن((،	وكذا	قال	احلافظ	ال�سيوطي	يف	))الدر	املنثور((	 الزوائد((	)191/2(:	

.)160/8(
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بن	اأبي	طالب	يقراأ	بهما	بالكوفة،	فقال	اأبو	هريرة:	اإين	�سمعت	

	.
)415(
ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	بهما	يوم	اجلمعة

رواه	م�سلم.

2.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

{األ	 ال�سبح	 �سالة	 يف	 اجلمعة	 يوم	 يقراأ	 ))كــان	 و�سلم:	 واآلــه	

الدهر}	 الإن�سان	حني	من	 اأتى	على	 ال�سجدة	و	{هل	 تنزيل}	

رواه	 	
)416(
واملــنــافــقــني(( اجلمعة	 ب�سورة	 اجلمعة	 �سالة	 ويف	

م�سلم.

عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 ))كان	 قال:	 �َسُمَرة	 بن	 جابر	 وعن	 	.3

واآله	و�سلم	يقراأ	يف	�سالة	املغرب	ليلة	اجلمعة	ِبـ	{قل	يا	اأيها	

الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}،	ويقراأ	يف	الع�ساء	الآخرة	ليلة	

	رواه	ابن	حبان	والبيهقي.
)417(
اجلمعة:	اجلمعة	واملنافقني((

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)877(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	�سالة	اجلمعة. 415

اجلمعة،	 يوم	 يقراأ	يف	 ما	 اجلمعة/باب	 كتاب	 )879(	يف	 م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 416

القراءة	يف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	اجلمعة	 والن�سائي	)1421(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	

واملنافقني.

	�سعيف.	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)150/5(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	�سفة	 417

ال�سالة،	والبيهقي	يف	ال�سنن	الكربى	)201/3(	يف	كتاب	اجلمعة/يف	باب	القراءة	يف	

�سالة	املغرب	والع�ساء	ليلة	اجلمعة،	واإ�سناده	�سعيف	فيه	�سعيد	بن	�سماك	بن	حرب،	

وثقه	ابن	حبان	وقال	اأبو	حامت	مرتوك.
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اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنه	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	 4.	وعن	

باجلمعة	 اجلمعة	 �سالة	 يف	 يقراأ	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	

الثانية	ب�سورة	املنافقني	فيفزع	 �ض	بها	املوؤمنني،	ويف	
ِّ
فيحر

.	رواه	الطرباين.
)418(
بها	املنافقني((

فصل ما جاء في فضل سورة التغابن
�سورة	رقم	)64(

وما	يف	 ال�سموات	 ما	يف	 الكرمية	{ي�سبِّح	هلل	 ال�سورة	 هذه	 اأول	

الأر�ض}	التغابن:	1	فهي	من	امل�سبحات،	وقد	ورد	يف	امل�سبحات:

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 َبا�ض	
ْ
الِعر عن	 	.1

	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.رواه	اأحمد	والرتمذي.
)419(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

	ح�سن.	رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	)112/9(	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	 418

))اإ�سناده	ح�سن((،	وكذا	قال	احلافظ	ال�سيوطي	يف	))الدر	املنثور((	 الزوائد((	)191/2(:	

.)160/8(

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 419

))هذا	حديث	 القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	 القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	

ح�سن	غريب((.
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قال	العلماء:	]قوله	)	كان	يقراأ	امل�سبحات	(	هي	ال�سور	التي	يف	 	
اأوائلها	�سبحان	اأو	�َسبَّح	باملا�سي	اأو	ي�سبح	اأو	�َسبِّح	بالأمر،	وهي	

اأ�رشى	واحلديد	واحل�رش	وال�سف	واجلمعة	 �سبعة:	�سبحان	الذي	

.
)420(
والتغابن	والأعلى[

فصل ما جاء في سورة الطالق
�سورة	رقم	)65(

1.	ف�سل	الآية	)2-3(	من	�سورة	الطالق:	عن	اأبي	ذر	ر�سي	اهلل	عنه	

قال:	))جعل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يتلو	هذه	الآية	

{ومن	يتق	اهلل	يجعل	له	خمرجا	ويرزقه	من	حيث	ل	يحت�سب}	

الطالق:	2-3	قال	فجعل	ُيَردُِّدها	حتى	نع�ست	فقال:	))يا	اأبا	ذر	لو	

.	رواه	اأحمد	والدارمي	وابن	ماجه.	
)421(
اأن	النا�ض	اأخذوا	بها	لكفتهم((

	انظر	))حتفة	الأحوذي	�رشح	�سنن	الرتمذي((	للمباركفوري	)193/8(	وقال	الإمام	 420

الن�سائي	يف	))ال�سنن	الكربى((	)176/6(:	))قال	معاوية	يعني	ابن	�سالح:	اإن	بع�ض	اأهل	

العلم	كانوا	يجعلون	امل�سبحات	�ستًا،	�سورة	احلديد	واحل�رش	واحلواريني	و�سورة	اجلمعة	

والتغابن	و�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى((	واحلواريني	هي	�سورة	ال�سف	لِذْكِر	احلواريني	فيها.

الزهد/ كتاب	 )4220(	يف	 ماجه	 وابن	 	)179-178/5( اأحمد	 رواه	 	�سعيف.	 421

الرقاق/باب	يف	تقوى	اهلل،	وابن	 الورع	والتقوى،	والدارمي	)2725(	يف	كتاب	 باب	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اإخباره	 التاريخ/باب	 كتاب	 )53/15(	يف	 �سحيحه	 حبان	يف	

اأمته	من	الفنت	واحلوادث،	واحلاكم	يف	))امل�ستدرك((	)492/2(	 و�سلم	عما	يكون	يف	
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فصل ما جاء في فضل سورة امللك وتسمى سورة 
تبارك

�سورة	رقم	)67(

اهلل	عليه	 النبي	�سلى	 قال	 اهلل	عنهما	 ابن	عبا�ض	ر�سي	 1.	وعن	

واآله	و�سلم:	))لوددت	اأنها	يف	قلب	كل	اإن�سان	من	اأمتي((	يعني	

.	رواه	عبد	بن	ُحَميد	والطرباين.
)422(
تبارك	الذي	بيده	امللك

	 2.	عن	اأبي	هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اإِنَّ

َلُه	 ُغِفَر	 َحتَّى	 ل�ساحبها	 �َسَفَعْت	 اآَيًة	 َثالُثوَن	 اآِن	 ْ
اْلُقر ِمَن	 �ُسوَرًة	

.رواه	اأحمد	والن�سائي.
)423(
ْلُك(( 	�ُسوَرُة	َتَباَرَك	الَِّذي	ِبَيِدِه	امْلُ

َ
َوِهي

يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الطالق،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	الإ�سناد	ول	

يخرجاه((،	ويف	ال�سند	انقطاع	بني	اأبي	ال�سليل	�رشيب	بن	نقري	واأبو	ذر	فاإن	�رشيب	

هذا	ل	يدرك	اأبا	ذر	كما	يف	))تهذيب	الكمال((	)310/13(	مع	اأنه	من	الثقات	عندهم.	

	ح�سن.	رواه	الطرباين	يف	الكبري	)241/11(	وعبد	بن	حميد	يف	م�سنده	)206/1(	 422

وقال	املناوي	يف	))في�ض	القدير((	)453/2(:	))قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	اأماليه:	ح�سن	

غريب،	وظاهر	�سياقه	وقفه،	لكن	اآخره	ي�سعر	برفعه((.

برقم	 والليلة((	 اليوم	 ))عمل	 يف	 والن�سائي	 )299/2و321(	 اأحمد	 رواه	 	ح�سن.	 423

�سورة	 ف�سل	 ما	جاء	يف	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 )2891(	يف	 والرتمذي	 	،)710(

ثواب	 الأدب/باب	 )3786(	يف	كتاب	 وابن	ماجه	 َح�َسٌن((،	 َحِديٌث	 ))َهَذا	 وقال:	 امللك،	

القراآن،	واأبو	داود	)1400(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	يف	عدد	الآي،	وابن	حبان	)67/3(	

يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	القراآن،	واحلاكم	)565/1و497/2(	يف	كتاب	ف�سائل	

القراآن/باب	ذكر	ف�سائل	�سور	واآي	متفرقة،	و�سححه	ووافقه	الذهبي.
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3.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	�رشب	بع�ض	اأ�سحاب	

النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	خباءه	على	قرٍب	وهو	ل	يح�سب	

اأنه	قرب	فاإذا	فيه	اإن�سان	يقراأ	�سورة	{تبارك	الذي	بيده	امللك}	

حتى	ختمها،	فاأتى	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم،	فقال:	يا	

اأنه	قرب	 اأح�سب	 واأنا	ل	 اإين	�رشبت	خبائي	على	قرب	 ر�سول	اهلل	

فقال	 ختمها	 حتى	 امللك	 تبارك	 �سورة	 يقراأ	 اإن�سان	 فيه	 فــاإذا	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))هي	املانعة	هي	املنجية	

.	رواه	الرتمذي	والطرباين.	
)424(
تنجيه	من	عذاب	القرب((

4.	وعن	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))�سورة	من	القراآن	ما	هي	اإل	ثالثون	اآية	

خا�سمت	عن	�ساحبها	حتى	اأدخلته	اجلنة	وهي	�سورة	تبارك((

.	رواه	الطرباين	وال�سياء	يف	املختارة.
)425(

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)2890(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	ف�سل	 424

�سورة	امللك،	وقال:	هذا	حديث	ح�سن	غريب،	والطرباين	يف	املعجم	الكبري	)174/12(	

ويف	 	)115/1( القدير((	 ))في�ض	 يف	 كما	 ))الأمـــايل((	 يف	 حجر	 ابن	 احلافظ	 نه	 وح�سَّ

النكري	ولكنهم	ح�سنوه	ل�ساهده	عند	 الإ�سناد	�سعف	لأجل	يحيى	بن	عمرو	بن	مالك	

ابن	 الأ�سبهانيني((	)10/4(	عن	 ))طبقات	 ال�سيخ	يف	 واأبو	 احلاكم	موقوفًا	)498/2(	

م�سعود	مرفوعًا	عن	عبد	اهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	واإ�سناده	ح�سن.

ال�سغري	)296/1(	وال�سياء	 الأو�سط	)76/4(	ويف	 الطرباين	يف	 	�سحيح.	رواه	 425

يف	املختارة	)114/5(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)127/7(:	))رواه	

الطرباين	يف	ال�سغري	والأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح((.
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5.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	

ْجَدَة	 	ال	َتْنِزيُل	ال�سَّ
�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ل	َيَناُم	َحتَّى	َيْقَراأَ

.	رواه	الدارمي	واأحمد	والرتمذي.
)426(
ْلُك(( َوَتَباَرَك	الَِّذي	ِبَيِدِه	امْلُ

6.	وعن	ابن	عبا�ض	اأنه	قال:	بينما	نحن	عند	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

اإذ	جاءه	علي	بن	اأبي	طالب،	فقال:	باأبي	اأنت	 عليه	واآله	و�سلم	

واأمي	َتَفلََّت	هذا	القراآن	من	�سدري	فما	اأجدين	اأقدر	عليه	فقال	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))يا	اأبا	احل�سن	اأفال	اأعلمك	

كلمات	ينفعك	اهلل	بهن	وينفع	بهن	من	علمته	ويثبت	ما	تعلمت	

يف	�سدرك	؟((	قال:	اأجل	يا	ر�سول	اهلل	فعلمني،	قال:	))اإذا	كان	

ليلة	اجلمعة	فاإن	ا�ستطعت	اأن	تقوم	يف	ثلث	الليل	الآخر	فاإنها	

اأخي	يعقوب	 قال	 فيها	م�ستجاب	وقد	 والدعاء	 �ساعة	م�سهودة	

لبنيه	{�سوف	اأ�ستغفر	لكم	ربي}	يو�سف:	98	يقول	حتى	تاأتي	

ت�ستطع	 فاإن	ل	 و�سطها،	 فقم	يف	 ت�ستطع	 فاإن	ل	 اجلمعة،	 ليلة	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)340/3(	والدارمي	)3411(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	 426

يف	ف�سل	�سورة	تنزيل	ال�سجدة	وتبارك،	والرتمذي	)2892(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/

كتاب	 )412/2(	يف	 ))امل�ستدرك((	 واحلاكم	يف	 امللك،	 �سورة	 ف�سل	 جاء	يف	 ما	 باب	

التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	ال�سجدة،	وقال:	))هذا	حديث	�سحيح	على	�رشط	م�سلم	ول	

اإ�سناد	 الزبري((	ولي�ض	يف	 اأبي	 �ُسَليم	عن	 اأبي	 يخرجاه	لأن	مداره	على	حديث	ليث	بن	

احلاكم	ليث	بن	اأبي	�ُسَليم.
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	اأربع	ركعات	تقراأ	يف	الركعة	الأوىل	بفاحتة	 لِّ فقم	يف	اأولها،	َف�سَ

الكتاب	وحم	 بفاحتة	 الثانية	 الركعة	 ي�ض	ويف	 و�سورة	 الكتاب	

الدخان	ويف	الركعة	الثالثة	بفاحتة	الكتاب	واأل	تنزيل	ال�سجدة	

ويف	الركعة	الرابعة	بفاحتة	الكتاب	وتبارك	املف�سل،	فاإذا	فرغت	

	واأح�سن	
َّ
	علي لِّ من	الت�سهد	فاحمد	اهلل	واأح�سن	الثناء	على	اهلل	و�سَ

واملوؤمنات	ولإخوانك	 للموؤمنني	 وا�ستغفر	 النبيني	 �سائر	 وعلى	

الذين	�سبقوك	بالإميان	ثم	قل	يف	اآخر	ذلك:	اللهم	ارحمني	برتك	

يعنيني	 ل	 ما	 اأتكلَّف	 اأن	 وارحمني	 اأبقيتني	 ما	 اأبداً	 املعا�سي	

ال�سموات	 بديع	 اللهم	 ير�سيك	عني	 فيما	 النظر	 وارزقني	ح�سن	

والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	والعزة	التي	ل	ترام	اأ�ساألك	يا	اأهلل	

يا	رحمن	بجاللك	ونور	وجهك	اأن	ُتْلِزَم	قلبي	حفظ	كتابك	كما	

علمتني	وارزقني	اأن	اأْتُلَوُه	على	النحو	الذي	ير�سيك	عني،	اللهم	

بديع	ال�سموات	والأر�ض	ذا	اجلالل	والإكرام	والعزة	التي	ل	ترام	

بكتابك	 تنوِّر	 اأن	 ونور	وجهك	 يا	رحمن	بجاللك	 اأهلل	 يا	 اأ�ساألك	

َج	به	عن	قلبي،	واأن	ت�رشح	
ِّ
ي،	واأن	ُتْطِلق	به	ل�ساين،	واأن	ُتَفر َب�رَشِ

به	�سدري	واأن	تغ�سل	به	بدين	فاإنه	ل	يعينني	على	احلق	غريك	

ول	يوؤتيه	اإل	اأنت	ول	حول	ول	قوة	اإل	باهلل	العلي	العظيم.	يا	اأبا	

ب	باإذن	اهلل،	 احل�سن	تفعل	ذلك	ثالث	ُجَمٍع	اأو	خم�سًا	اأو	�سبعًا	جُتَ

والذي	بعثني	باحلق	ما	اأخطاأ	موؤمنًا	قط((.	

	اإل	خم�سًا	اأو	�سبعًا	
ٌّ
قال	عبد	اهلل	بن	عبا�ض:	فواهلل	ما	لبث	علي 	

ذلك	 مثل	 و�سلم	يف	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 حتى	جاء	
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املجل�ض	فقال:	يا	ر�سول	اهلل	اإين	كنت	فيما	خال	ل	اآخذ	اإل	اأربع	

	واأنا	اأتعلَّم	اليوم	 اآياٍت	اأو	نحوهن،	واإذا	قراأتهن	على	نف�سي	َتَفلَّنْتَ

اأربعني	اآية	اأو	نحوها	واإذا	قراأتها	على	نف�سي	فكاأمنا	كتاب	اهلل	

	ولقد	كنُت	اأ�سمع	احلديث	فاإذا	رددته	تفلَّت	واأنا	اليوم	
َّ
بني	َعْيَني

اأ�سمع	الأحاديث	فاإذا	حتدثت	بها	ل	اأخرم	منها	حرفًا.	فقال	له	

ورب	 ))موؤمن	 ذلك:	 عند	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)427(
الكعبة	يا	اأبا	احل�سن((

وقال	املنذري	يف	))الرتغيب	والرتهيب(()428(:	]ورواه	احلاكم...	 	
اإل	اأنه	قال	))يقراأ	يف	الثانية	بالفاحتة	واأل	ال�سجدة	ويف	الثالثة	

الدعاء:	 الرتمذي،	وقال	يف	 بالفاحتة	والدخان((	عك�ض	ما	يف	

ت�ستعمل((،	وهو	كذلك	يف	 ))واأن	 به	بدين((	مكان	 ت�سغل	 ))واأن	

بع�ض	ن�سخ	الرتمذي	ومعناهما	واحد[.

7.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم:	))َمْن	�سلى	اأربع	ركعات	خلف	الع�ساء	الآخرة	فقراأ	

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3570(	يف	كتاب	الدعوات/باب	يف	دعاء	احلفظ،	وقال:	 427

وقال:	 التطوع،	 كتاب	�سالة	 )316/1-317(	يف	 واحلاكم	 غريب،	 هذا	حديث	ح�سن	

بحكمه	 الذهبي	 اأخطاأ	 وقد	 يخرجاه((،	 ول	 ال�سيخني	 �رشط	 على	 �سحيح	 حديث	 ))هذا	

امل�ستدرك((:	 ))تلخي�ض	 اأنه	قال	يف	 النبالء((	)217/9(	مع	 ))�سري	 عليه	بالو�سع	يف	

ين	واهلل	جودة	�سنده((. ))وقد	حريَّ

	انظر	))الرتغيب	والرتهيب((	)361/2(. 428
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اأحد،	 الكافرون	وقل	هو	اهلل	 اأيها	 يا	 الأوليني	قل	 الركعتني	 يف	

الذي	 و	{تبارك	 ال�سجدة،	 تنزيل	 الأخرتني	 الركعتني	 وقراأ	يف	

.	رواه	
)429(
	له	كاأربع	ركعات	من	ليلة	القدر(( بيده	امللك}	ُكِتْبَ

الطرباين	والبيهقي.

فصل ما جاء في سورة القلم وتسمى سورة نون 
�سورة	رقم	)68(

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.1

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)430(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)431(
َقــِل الــدَّ

)477/2(	يف	كتاب	 والبيهقي	 	)437/11( الكبري	 الطرباين	يف	 رواه	 	�سعيف.	 429

ال�سالة/باب	من	جعل	بعد	الع�ساء	اأربع	ركعات	اأو	اأكرث،	وقال	الهيثمي	يف	))املجمع((	

َفُه	 عَّ اأبو	فروة	الرهاوي	�سَ )231/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	وفيه	يزيد	بن	�سنان	

اأبو	حامت:	 البخاري:	مقارب	احلديث،....	وقال	 اأحمد	وابن	املديني	وابن	معني،	وقال	

حمله	ال�سدق	وكانت	فيه	غفلة((.	قلت:	الذي	قاله	اأبو	حامت	هناك	كما	يف	كتاب	ابنه	

))اجلرح	والتعديل((	)266/9(:	))حمله	ال�سدق	والغالب	عليه	الغفلة،	ُيكتب	حديثه	ول	

يحتج	به((.

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 430

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 431
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َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.رواه	اأبو	داود	يف	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ 	

	.
)432(
ال�سنن

فصل ما جاء في سورة احلاقة
�سورة	رقم	)69(

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.1

ا	 َوَنرْثً 	،
)433(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 ــذًّ اأََه َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 يِف	 َل	 َف�سَّ امْلُ 	

ــَراأُ اأَْق

َكاَن	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)434(
َقــِل الــدَّ 	 َكَنرْثِ

َرْكَعٍة،	 يِف	 ْحَمَن	
َّ
َوالر ْجَم	 النَّ َرْكَعٍة،	 يِف	 	 وَرَتنْيِ ال�سُّ َظاِئَر	 النَّ 	

َيْقَراأُ

َذا	 َواإِ اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َبْت	َواحْلَ َواْقرَتَ

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 432

	�رشعة	القطع. عر	فتقطعه،	والَهذُّ 	اأي	هل	ت�رشع	يف	القراءة	كما	ت�رشع	يف	ال�سِّ 433

	الدقل:	التمر	الرديء. 434
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اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة	َوَوْيٌل	 َل	�َساِئٌل	َوالنَّ
َوَقَعْت	َوُنوَن	يِف	َرْكَعٍة	َو�َساأَ

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ ِلْلُمَطفِّ

�َسالِت	
ْ
ر َوامْلُ َيَت�َساَءُلوَن	 	 َوَعمَّ َرْكَعٍة،	 يِف	 اْلِقَياَمِة	 ِبَيْوِم	 ْق�ِسُم	

اأُ َول	

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ يِف	َرْكَعٍة،	َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)435(
يف	ال�سنن

2.	وعن	�رُشَيح	بن	ُعَبيد	قال:	قال	عمر	بن	اخلطاب	ر�سي	اهلل	عنه:	

اأَْن	 َقْبَل	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 ِ	�سلى	 اهللَّ َر�ُسوَل	 َّ�ُض	
اأََتَعر َخَرْجُت	

َفا�ْسَتْفَتَح	 َخْلَفُه	 َفُقْمُت	 �ْسِجِد	 امْلَ ىَل	 اإِ �َسَبَقِني	 َقْد	 َفَوَجْدُتُه	 �ْسِلَم	
اأُ

اآِن	!!	َقاَل:	َفُقْلُت:	َهَذا	
ْ
ِة	َفَجَعْلُت	اأَْعَجُب	ِمْن	َتاأِْليِف	اْلُقر اقَّ �ُسوَرَة	احْلَ

ُه	َلَقْوُل	َر�ُسوٍل	َكِرمٍي	 	{اإِنَّ
	َكَما	َقاَلْت	ُقَرْي�ٌض،	َقاَل:	َفَقَراأَ

ٌ
	�َساِعر ِ َواهللَّ

َوَما	ُهَو	ِبَقْوِل	�َساِعٍر	َقِلياًل	َما	ُتوؤِْمُنوَن}احلاقة:	41،	َقاَل:	ُقْلُت:	

	 ُروَن	َتْنِزيٌل	ِمْن	َربِّ َكاِهٌن،	َقاَل:	{َول	ِبَقْوِل	َكاِهٍن	َقِلياًل	َما	َتَذكَّ

َل	َعَلْيَنا	َبْع�َض	الأَقاِويِل	لأَخْذَنا	ِمْنُه	ِباْلَيِمنِي	 نَي	َوَلْو	َتَقوَّ اْلَعامَلِ

َحاِجِزيَن}	 َعْنُه	 اأََحــٍد	 ِمْن	 ِمْنُكْم	 َفَما	 اْلَوِتنَي	 ِمْنُه	 َلَقَطْعَنا	 	 ُثمَّ

	 َقْلِبي	ُكلَّ َفَوَقَع	الإ�ْسالُم	يِف	 َقاَل:	 وَرِة،	 اآِخِر	ال�سُّ اإِىَل	 احلاقة:	46	

.	رواه	اأحمد.
)436(
َمْوِقٍع

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 435

الهيثمي	يف	 اأحمد	بن	حنبل	يف	م�سنده	)17/1(،	وقال	احلافظ	 	�سعيف.	رواه	 436

))جممع	الزوائد((	)62/9(:	))رجاله	ثقات	اإل	اأن	�رٌشيح	بن	عبيد	ل	يدرك	عمر((.
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فصل ما جاء في سورة املعارج
�سورة	رقم	)70(

	اأَْقَراأُ	 َتى	اْبَن	َم�ْسُعوٍد	َرُجٌل	َفَقاَل:	اإِينِّ
1.	وَعْن	َعْلَقَمَة	والأ�سود	قال:	اأَ

َقِل،	 	الدَّ ا	َكَنرْثِ ،	َوَنرْثً
)437(
ْعِر ا	َكَهذِّ	ال�سِّ َل	يِف	َرْكَعٍة،	َفَقاَل:	اأََهذًّ َف�سَّ امْلُ

	 وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ 	النَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َكاَن	َيْقَراأُ

َّ
ِبي 	النَّ َلِكنَّ

َة	يِف	َرْكَعٍة،	 اقَّ َبْت	َواحْلَ ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر يِف	َرْكَعٍة،	النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	يِف	َرْكَعٍة	َو�َساأََل	 وَر	َوالذَّ َوالطُّ

ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	 اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوَوْيٌل	ِلْلُمَطفِّ �َساِئٌل	َوالنَّ

اْلِقَياَمِة	 ِبَيْوِم	 اأُْق�ِسُم	 َول	 اأََتى	 َوَهْل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 َل	 مِّ زَّ َوامْلُ َر	 ثِّ دَّ َوامْلُ

َخاَن	َواإَِذا	 ْ�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوالدُّ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ ال�سَّ

ُ	رواه	اأبو	داود	يف	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ 	

.
)438(
ال�سنن

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 437

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 438
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فصل ما جاء في سورة اجلن
�سورة	رقم	)72(

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	
َّ
1.	ف�سل	الآية	)3(	من	�سورة	اجلن:	وَعْن	َعْبِد	الر

َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	َقاَل:

َجاَءُه	 اإِْذ	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	 ِعْنَد	 َجاِل�ًسا	 ُكْنُت	 	

	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ُه	ل	اإَِلَه	اإِل	ُهَو}	اآل	عمران:	18.	 نَّ
ُ	اأَ َقاَل:	{�َسِهَد	اهللَّ

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ َواآَيٍة	ِمْن	الأْعَراِف:	{اإِنَّ 	

َلُه	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ اهللَّ َمَع	 َيْدُع	 وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	 َواآَيٍة	

َنا	َما	 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ :	{َواأَنَّ نِّ ِبِه}	املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ِل	ال�سَّ 	اآَياٍت	ِمْن	اأَوَّ اِحَبًة	َول	َوَلًدا}	اجلن:	3.	َوَع�رْشِ َخَذ	�سَ اتَّ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ 	اأََحٌد،	َوامْلُ
ُ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)439(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 439

كتاب	الطب/باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	
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فصل ما جاء في سورة املزمل
�سورة	رقم	)73(

	عند	خالتي	ميمونة	 1.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	ِبتُّ

فقام	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سلي	من	الليل	ف�سلى	

	 كلِّ قيامه	يف	 ُت	 ْ
َحــَزر الفجر،	 ركعتا	 منها	 ركعة	 ع�رشة	 ثالث	

.	رواه	عبد	الرزاق	واأبو	داود.
)440(
ركعٍة	بقدر	{يا	اأيها	املزمل}

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.2

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)441(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)442(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

))احلديث	حمفوظ	�سحيح((.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	 كتاب	الرقى	والتمائم،	وقال:	

))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	اأحمد	وفيه	اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	

تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.

	�سحيح.	رواه	عبد	الرزاق	يف	امل�سنف	)406/2(،	واأبو	داود	يف	�سننه	)1365(	 440

)8/3(	يف	 الكربى((	 ))ال�سنن	 يف	 والبيهقي	 الليل،	 �سالة	 ال�سالة/باب	يف	 كتاب	 يف	

كتاب	ال�سالة/باب	عدد	ركعات	قيام	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	و�سفتها.

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 441

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 442
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اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأِْليُف	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

.
)443(
ُ.	رواه	اأبو	داود	يف	ال�سنن اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ

فصل ما جاء في سورة املدثر
�سورة	رقم	)74(

ْحَمِن	َعْن	
َّ
1.	وعن	يحيى	بن	اأبي	كثري:	�ساألُت	اأبا	�َسَلَمَة	ْبَن	َعْبِدالر

ثُِّر}	ُقْلُت	َيُقوُلوَن	{ دَّ َها	امْلُ يُّ
اآِن	َقاَل	{َيا	اأَ

ْ
ِل	َما	َنَزَل	ِمَن	اْلُقر وَّ

اأَ

َك	الَِّذي	َخَلَق}	؟! اْقَراأْ	ِبا�ْسِم	َربِّ

�ساألت	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنهما	عن	 �سلمة	 اأبو	 فقال	 	

َثَنا	 َحدُِّثَك	اإِل	َما	َحدَّ
	ل	اأُ
ٌ
ذلك	َوُقْلُت	َلُه	ِمْثَل	الَِّذي	ُقْلَت	َفَقاَل	َجاِبر

ا	 ُت	ِبِحَراٍء	َفَلمَّ ْ
ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َقاَل:	))َجاَور َر�ُسوُل	اهللَّ

يِني	َفَلْم	اأََر	�َسْيًئا	 ُت	َعْن	مَيِ ْ
ْيُت	ِجَواِري	َهَبْطُت	َفُنوِديُت	َفَنَظر َق�سَ

�َسْيًئا	 اأََر	 َفَلْم	 َماِمي	 اأَ ُت	
ْ
َوَنَظر �َسْيًئا	 اأََر	 َفَلْم	 �ِسَمايِل	 َعْن	 ُت	

ْ
َوَنَظر

َفاأََتْيُت	 �َسْيًئا	 َفَراأَْيُت	 َراأْ�ِسي	 َفَرَفْعُت	 �َسْيًئا	 اأََر	 َفَلْم	 َخْلِفي	 ُت	
ْ
َوَنَظر

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 443
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ُرويِن	 َفَدثَّ َقاَل	 َبــاِرًدا	 َماًء	 	
َّ
َعَلي وا	 بُّ َو�سُ ــُرويِن	 َدثِّ َفُقْلُت	 َخِديَجَة	

	
ْ
َفاأَْنِذر ُقْم	 ُر	 ثِّ دَّ امْلُ َها	 يُّ

اأَ َفَنَزَلْت	{َيا	 َقاَل	 َباِرًدا	 َماًء	 	
َّ
َعَلي وا	 بُّ َو�سَ

.	رواه	البخاري	وم�سلم.
)444(
ْ}	املدثر:	1(( َك	َفَكربِّ َوَربَّ

2.	وَعْن	َعْلَقَمَة	والأ�سود	قال:	

َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	
اأَْقَراأُ 	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 اْبَن	َم�ْسُعوٍد	 َتى	

اأَ 	

�سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)446(
َقِل الدَّ 	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،

)445(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ

َرْكَعٍة،	 يِف	 	 وَرَتنْيِ ال�سُّ َظاِئَر	 النَّ 	
َيْقَراأُ َكاَن	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

وَر	 َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َبْت	َواحْلَ ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر النَّ

�َساِئٌل	 َو�َساأََل	 َرْكَعٍة	 يِف	 َوُنوَن	 َوَقَعْت	 َواإَِذا	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِرَياِت	 َوالذَّ

َر	 ثِّ دَّ ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوَوْيٌل	ِلْلُمَطفِّ َوالنَّ

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	 مِّ زَّ َوامْلُ

ْم�ُض	 ال�سَّ َواإَِذا	 َخاَن	 َوالدُّ َرْكَعٍة،	 يِف	 ْ�َسالِت	
ر َوامْلُ َيَت�َساَءُلوَن	 	 َوَعمَّ

َرِحَمُه	 َم�ْسُعوٍد	 اْبِن	 َتاأِْليُف	 َهَذا	 َداُود	 اأَُبو	 َقاَل	 َرْكَعٍة.	 يِف	 َرْت	 ُكوِّ

.
)447(
ُ.	رواه	اأبو	داود	يف	ال�سنن اهللَّ

املزمل،	 �سورة	 القراآن/باب	 تف�سري	 البخاري	)4922(	يف	كتاب	 رواه	 	�سحيح.	 444

وم�سلم	)161(	يف	كتاب	الإميان/باب	بداأ	الوحي	اإىل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

و�سلم.

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 445

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 446

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 447
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فصل ما جاء في سورة القيامة
�سورة	رقم	)75(

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.1

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)448(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

َظاِئَر	 	النَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َكاَن	َيْقَراأُ

َّ
ِبي 	النَّ ،	َلِكنَّ

)449(
َقِل الدَّ

َة	 اقَّ َبْت	َواحْلَ ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ ال�سُّ

يِف	 َوُنوَن	 َوَقَعْت	 َواإَِذا	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِرَياِت	 َوالذَّ وَر	 َوالطُّ َرْكَعٍة،	 يِف	

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ ــٌل	 َوَوْي َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

	.
)450(
يف	ال�سنن

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 448

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 449

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 450
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فصل ما جاء في سورة اإلنسان  وتسمى هل أتى 
على اإلنسان
�سورة	رقم	)76(

1.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

{األ	 ال�سبح	 �سالة	 يف	 اجلمعة	 يوم	 يقراأ	 ))كــان	 و�سلم:	 واآلــه	

تنزيل}	و	{هل	اأتى	على	الإن�سان}	ويف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	

.	رواه	م�سلم	والن�سائي.
)451(
اجلمعة	واملنافقني((

اهلل	 �سلى	 النبي	 ))كان	 قال:	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 هريرة	 اأبي	 وعن	 	.2

عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	اجلمعة	يف	�سالة	الفجر	{ال	تنزيل}	

.	رواه	
)452(
ال�سجدة	و	{هل	اأتى	على	الإن�سان	حني	من	الدهر}((

البخاري	وم�سلم.	

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.3

اجلمعة،	 يوم	 يقراأ	يف	 ما	 اجلمعة/باب	 كتاب	 )879(	يف	 م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 451

القراءة	يف	�سالة	اجلمعة	ب�سورة	اجلمعة	 والن�سائي	)1421(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	

واملنافقني.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)891(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	�سالة	الفجر	 452

يوم	اجلمعة،	وم�سلم	)879(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	يوم	اجلمعة.
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	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)453(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)454(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأِْليُف	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

	.
)455(
ُ.	رواه	اأبو	داود	يف	ال�سنن اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ

فصل ما جاء في سورة املرسالت
�سورة	رقم	)77(

اِرِث	�سمعته	وهو	يقراأ	 ِل	ِبْنِت	احْلَ 1.	وعن	ابن	عبا�ض	عن	اأمه	اأم	اْلَف�سْ

{واملر�سالت	عرفًا}	املر�سالت:	1	فقالت	يا	بني	لقد	ذكرتني	

اإنها	لآخر	ما	�سمعت	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	 بقراءتك	هذه	ال�سورة	

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 453

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 454

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 455
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.	رواه	البخاري	وم�سلم.
)456(
عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	بها	يف	املغرب

2.	وعن	�سيدنا	عبداهلل	بن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	بينا	نحن	

مع	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يف	غاٍر	اإذ	نزلت	عليه	

	.
)457(
واملر�سالت	فتلقيناها	ِمْن	ِفيِه	واإن	فاه	لرطٌب	بها....	احلديث

رواه	البخاري	وم�سلم.

ر�سي	 بكر	 اأبــو	 قال	 قــال:	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عبا�ض	 ابن	 عن	 	.3

والواقعة	 ))�سيبتني	هود	 قال:	 �ِسْبَت	 قد	 اهلل	 ر�سول	 يا	 اهلل	عنه:	

رواه	 	.
)458(
كـــورت(( ال�سم�ض	 واإذا	 يت�ساءلون	 وعم	 واملر�سالت	

الرتمذي	واحلاكم.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4429(	يف	كتاب	املغازي/باب	مر�ض	النبي	�سلى	اهلل	 456

عليه	واآله	و�سلم	ووفاته،	وم�سلم	)462(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح.

{فاإذا	 قوله	 القراآن/باب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)4931( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 457

قراأناه	فاتبع	قراآنه}،	وم�سلم	)2234(	يف	كتاب	ال�سالم/باب	قتل	احليات	وغريها.

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3297(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	الواقعة،	 458

�سورة	 تف�سري	 التف�سري/باب	 كتاب	 يف	 	)476/2( احلاكم	 ورواه	 غريب،	 ح�سن	 وقال:	

الواقعة،	ووافقه	الذهبي،	واأبو	يعلى	يف	م�سنده	)102/1(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	

جممع	الزوائد	)37/7و118/7(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح	

الرتمذي	 اإ�سناد	 	من	 اأبا	بكر((،	قلت:	لقد	تبنيَّ اأن	عكرمة	ل	يدرك	 اإل	 اأبو	يعلى	 ورواه	

اأن	عكرمة	رواه	عن	ابن	عبا�ض	عن	اأبي	بكر	ر�سي	اهلل	عنهم	فعليه	هو	ح�سن	كما	قال	

الرتمذي،	لكن	راأى	اأبو	حامت	عدم	ات�ساله	يف	كتاب	))العلل((	)110/2(.



198

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.4

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)459(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)460(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	َقاَل	اأَُبو	َداُود:	َهَذا	َتاأِْليُف	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

.
)461(
ُ	رواه	اأبو	داود	 اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ

فقلُت:	 مالٍك	 بِن	 اأن�َض	 اأتيُت	 قال:	 �سكني	 اأبي	 عبدالعزيز	 وعن	 	.5

اأخربين	عن	�سالة	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ف�سلى	

وعم	 والنازعات	 باملر�سالت	 هم�سًا	 ــراءة	 ق ــراأ	 وق الظهر	 بنا	

	رواه	اأبو	يعلى	والطرباين.
)462(
يت�ساءلون	ونحوها	من	ال�سور

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 459

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء.	 460

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 461

قال	 	،)147/3( ))الأو�سط((	 يف	 والطرباين	 	،)230/7( يعلى	 اأبو	 رواه	 	ح�سن.	 462

احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)116/2(:	))رواه	اأبو	يعلى	والطرباين	يف	الأو�سط،	

واأبو	 والن�سائي،	ووثقه	وكيع	وابن	معني	 داود	 اأبو	 فه	 وفيه	�سكني	بن	عبدالعزيز	�سعَّ
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6.	وعبد	العزيز	بن	قي�ض	قال:	�ساألت	اأن�سًا	عن	مقدار	�سالة	النبي	

اأحد	 اأو	 اأن�ض	 بن	 الن�رش	 فاأمر	 قال:	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	

وعم	 واملر�سالت	 بنا	 فقراأ	 الع�رش	 اأو	 الظهر	 بنا	 ف�سلى	 بنيه	

.	رواه	البيهقي	يف	ال�سنن	الكربى.
)463(
يت�ساءلون

فصل ما جاء في سورة النبأ
وتسمى عم يتساءلون
�سورة	رقم	)78(

1.	عن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	قال	اأبو	بكر	ر�سي	اهلل	عنه:	

يا	ر�سول	اهلل	قد	�ِسْبَت،	قال:	))�سيبتني	هود	والواقعة	واملر�سالت	

.	رواه	الرتمذي.
)464(
وعم	يت�ساءلون	واإذا	ال�سم�ض	كورت((

حامت	وابن	حبان((.	

ال�سالة/ الكربى	)118/3(	يف	كتاب	 ال�سنن	 البيهقي	يف	 	اإ�سناده	ح�سن.	رواه	 463

باب	قدر	قراءة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يف	ال�سالة	املكتوبة	وهو	اإمام.	

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3297(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	الواقعة،	 464

وقال:	))ح�سن	غريب((.	ورواه	احلاكم	)476/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	

الواقعة،	ووافقه	الذهبي،	واأبو	يعلى	يف	م�سنده	)102/1(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	

جممع	الزوائد	)37/7و118/7(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح	

	من	اإ�سناد	الرتمذي	اأن	 ورواه	اأبو	يعلى	اإل	اأن	عكرمة	ل	يدرك	اأبا	بكر((،	قلت:	لقد	تبنيَّ

قال	 فعليه	هو	ح�سن	كما	 اهلل	عنهم	 بكر	ر�سي	 اأبي	 ابن	عبا�ض	عن	 رواه	عن	 عكرمة	

الرتمذي،	لكن	راأى	اأبو	حامت	عدم	ات�ساله	يف	كتاب	العلل	)110/2(.
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	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.2

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)465(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)466(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)467(
يف	ال�سنن

3.	وعبد	العزيز	بن	قي�ض	قال:	�ساألت	اأن�سًا	عن	مقدار	�سالة	النبي	

اأحد	 اأو	 اأن�ض	 بن	 الن�رش	 فاأمر	 قال:	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	

وعم	 واملر�سالت	 بنا	 فقراأ	 الع�رش	 اأو	 الظهر	 بنا	 ف�سلى	 بنيه	

.	رواه	البيهقي.
)468(
يت�ساءلون

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 465

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 466

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 467

ال�سالة/ الكربى	)118/3(	يف	كتاب	 ال�سنن	 البيهقي	يف	 	اإ�سناده	ح�سن.	رواه	 468



201

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

فقلُت:	 مالٍك	 بِن	 اأن�َض	 اأتيُت	 قال:	 �سكني	 اأبي	 عبدالعزيز	 وعن	 	.4

اأخربين	عن	�سالة	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ف�سلى	

وعم	 والنازعات	 باملر�سالت	 هم�سًا	 ــراءة	 ق ــراأ	 وق الظهر	 بنا	

.	رواه	اأبو	يعلى	والطرباين.
)469(
يت�ساءلون	ونحوها	من	ال�سور

فصل ما جاء في سورة النازعات
�سورة	رقم	)79(

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.1

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)470(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)471(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

باب	قدر	قراءة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يف	ال�سالة	املكتوبة	وهو	اإمام.	

قال	 	،)147/3( ))الأو�سط((	 يف	 والطرباين	 	،)230/7( يعلى	 اأبو	 رواه	 	ح�سن.	 469

احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)116/2(:	))رواه	اأبو	يعلى	والطرباين	يف	الأو�سط،	

واأبو	 والن�سائي،	ووثقه	وكيع	وابن	معني	 داود	 اأبو	 فه	 وفيه	�سكني	بن	عبدالعزيز	�سعَّ

حامت	وابن	حبان((.	

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 470

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 471
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ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)472(

فصل ما جاء في سورة عبس
�سورة	رقم	)80(

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.1

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)473(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)474(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 472

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 473

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 474
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َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

	.ُ ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ َقاَل	اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ

.
)475(
رواه	اأبو	داود	يف	ال�سنن

فصل ما جاء في سورة التكوير
وتسمى إذا الشمس كورت

�سورة	رقم	)81(

1.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

	 ُه	َراأُْي	َعنْيٍ نَّ
ىَل	َيْوِم	اْلِقَياَمِة	َكاأَ ْن	َيْنُظَر	اإِ

ُه	اأَ واآله	و�سلم:	))َمْن	�رَشَّ

َذا	 َماُء	اْنَفَطَرْت}	َو	{اإِ ْم�ُض	ُكوَِّرْت}	َو	{اإَِذا	ال�سَّ 	{اإَِذا	ال�سَّ
َفْلَيْقَراأْ

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)476(
ْت}(( َماُء	اْن�َسقَّ ال�سَّ

حتزيب	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)1396( داود	 اأبــي	 �سنن	 موقوف.	 	�سحيح	 475

القراآن.

�سورة	 ومــن	 الــقــراآن/بــاب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)3333( الرتمذي	 رواه	 	ح�سن.	 476

كتاب	 يف	 	)576/4( واحلاكم	 غريب((	 ح�سن	 حديث	 ))هذا	 وقال:	 كورت،	 ال�سم�ض	 اإذا	

الأهوال/و�سححه	وقال	احلافظ	املنذري	يف	))الرتغيب((	)378/2(:	))اإ�سناده	مت�سل	

ورواته	ثقات	م�سهورون((.
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2.	عن	عمرو	بن	ُحَرْيث	اأنه	�سمع	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

	التكوير:	17((.	رواه	
)477(
))يقراأ	يف	الفجر	{والليل	اإذا	ع�سع�ض}

م�سلم.	

قال:	 ُحَرْيث	 بن	 عمرو	 عن	 م�سلم	 �سحيح	 يف	 اآخــر	 لفٍظ	 ويف	 	

))�سليت	خلف	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	الفجر	ف�سمعته	

يقراأ	{فال	اأق�سم	باخلن�ض	اجلوار	الكن�ض}	النكوير:	16	وكان	ل	

.
)478(
يحني	رجل	منا	ظهره	حتى	ي�ستتم	�ساجداً((

3.	عن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	قال	اأبو	بكر	ر�سي	اهلل	عنه:	

يا	ر�سول	اهلل	قد	�ِسْبَت	قال	))�سيبتني	هود	والواقعة	واملر�سالت	

.	رواه	الرتمذي.
)479(
وعم	يت�ساءلون	واإذا	ال�سم�ض	كورت((

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.4

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)456(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح. 477

والعمل	 الإمــام	 متابعة	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)475( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 478

بعده.	

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)3297(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	الواقعة،	 479

وقال:	))ح�سن	غريب((.	ورواه	احلاكم	)476/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	

الواقعة،	ووافقه	الذهبي،	واأبو	يعلى	يف	م�سنده	)102/1(،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	

جممع	الزوائد	)37/7و118/7(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح	

	من	اإ�سناد	الرتمذي	اأن	 ورواه	اأبو	يعلى	اإل	اأن	عكرمة	ل	يدرك	اأبا	بكر((،	قلت:	لقد	تبنيَّ

قال	 فعليه	هو	ح�سن	كما	 اهلل	عنهم	 بكر	ر�سي	 اأبي	 ابن	عبا�ض	عن	 رواه	عن	 عكرمة	

الرتمذي،	لكن	راأى	اأبو	حامت	عدم	ات�ساله	يف	كتاب	العلل	)110/2(.



205

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

ا	 َوَنرْثً 	،
)480(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 ــذًّ اأََه َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 يِف	 َل	 َف�سَّ امْلُ 	

ــَراأُ اأَْق

َكاَن	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)481(
َقــِل الــدَّ 	 َكَنرْثِ

َرْكَعٍة،	 يِف	 ْحَمَن	
َّ
َوالر ْجَم	 النَّ َرْكَعٍة،	 يِف	 	 وَرَتنْيِ ال�سُّ َظاِئَر	 النَّ 	

َيْقَراأُ

َواإَِذا	 اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َبْت	َواحْلَ َواْقرَتَ

اِزَعاِت	يِف	َرْكَعٍة،	َوَوْيٌل	 َل	�َساِئٌل	َوالنَّ
َوَقَعْت	َوُنوَن	يِف	َرْكَعٍة	َو�َساأَ

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ ِفنَي	َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ ِلْلُمَطفِّ

�َسالِت	
ْ
ر َوامْلُ َيَت�َساَءُلوَن	 	 َوَعمَّ َرْكَعٍة،	 يِف	 اْلِقَياَمِة	 ِبَيْوِم	 ْق�ِسُم	

اأُ َول	

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.		رواه	اأبو	داود	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ يِف	َرْكَعٍة،	َوالدُّ

.
)482(
يف	ال�سنن

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 480

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 481

حتزيب	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)1396( داود	 اأبــي	 �سنن	 موقوف.	 	�سحيح	 482

القراآن.
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فصل ما جاء في سورة االنفطار
وتسمى إذا الشمس انفطرت

�سورة	رقم	)82(

لَّى	اْلِع�َساَء	الآِخَرَة	 1.	وَعْن	َجاِبٍر	ر�سي	اهلل	عنه	َقاَل:	َقاَم	ُمَعاٌذ	َف�سَ

اٌن	َيا	ُمَعاُذ	 َفتَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَ

ُّ
ِبي َل	َفَقاَل	النَّ َفَطوَّ

} الأْعَلى}	 َك	 َربِّ ا�ْسَم	 {�َسبِِّح	 َعْن	 ُكْنَت	 ْيــَن	
اأَ ُمَعاُذ	 َيا	 اٌن	 َفتَّ

اأَ

.	رواه	الن�سائي.
)483(
َماُء	اْنَفَطَرْت}(( َحى}	َو	{اإَِذا	ال�سَّ َوال�سُّ

2.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

	 ُه	َراأُْي	َعنْيٍ نَّ
ىَل	َيْوِم	اْلِقَياَمِة	َكاأَ ْن	َيْنُظَر	اإِ

ُه	اأَ واآله	و�سلم:	))َمْن	�رَشَّ

َذا	 َماُء	اْنَفَطَرْت}	َو	{اإِ ْم�ُض	ُكوَِّرْت}	َو	{اإَِذا	ال�سَّ 	{اإَِذا	ال�سَّ
َفْلَيْقَراأْ

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)484(
ْت}(( َماُء	اْن�َسقَّ ال�سَّ

الع�ساء	 يف	 القراءة	 الفتتاح/باب	 كتاب	 يف	 	)997( الن�سائي	 رواه	 	�سحيح.	 483

الآخرة	ب�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى.	

�سورة	 ومــن	 الــقــراآن/بــاب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)3333( الرتمذي	 رواه	 	ح�سن.	 484

كتاب	 يف	 	)576/4( واحلاكم	 غريب((	 ح�سن	 حديث	 ))هذا	 وقال:	 كورت،	 ال�سم�ض	 اإذا	

الأهوال/و�سححه	وقال	احلافظ	املنذري	يف	))الرتغيب((	)378/2(:	))اإ�سناده	مت�سل	

ورواته	ثقات	م�سهورون((.
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�سورة	رقم	)83(

	 اإِينِّ َفَقاَل:	 َرُجٌل	 َم�ْسُعوٍد	 اْبَن	 َتى	
اأَ قال:	 والأ�سود	 َعْلَقَمَة	 وَعْن	 	.1

	 َكَنرْثِ ا	 َوَنرْثً 	،
)485(
ْعِر ال�سِّ َكَهذِّ	 ا	 اأََهذًّ َفَقاَل:	 َرْكَعٍة،	 َل	يِف	 َف�سَّ امْلُ 	

اأَْقَراأُ

	 َيْقَراأُ َكــاَن	 و�سلم	 واآلــه	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	
َّ
ِبي النَّ 	 َلِكنَّ 	،

)486(
َقــِل الــدَّ

َبْت	 ْحَمَن	يِف	َرْكَعٍة،	َواْقرَتَ َّ
ْجَم	َوالر 	يِف	َرْكَعٍة،	النَّ وَرَتنْيِ َظاِئَر	ال�سُّ النَّ

اِرَياِت	يِف	َرْكَعٍة،	َواإَِذا	َوَقَعْت	َوُنوَن	 وَر	َوالذَّ َة	يِف	َرْكَعٍة،	َوالطُّ اقَّ َواحْلَ

ِفنَي	 ِلْلُمَطفِّ َوَوْيٌل	 َرْكَعٍة،	 يِف	 اِزَعاِت	 َوالنَّ �َساِئٌل	 َل	
َو�َساأَ َرْكَعٍة	 يِف	

َل	يِف	َرْكَعٍة،	َوَهْل	اأََتى	َول	اأُْق�ِسُم	 مِّ زَّ َر	َوامْلُ ثِّ دَّ َوَعَب�َض	يِف	َرْكَعٍة،	َوامْلُ

�َسالِت	يِف	َرْكَعٍة،	
ْ
ر 	َيَت�َساَءُلوَن	َوامْلُ ِبَيْوِم	اْلِقَياَمِة	يِف	َرْكَعٍة،	َوَعمَّ

َرْت	يِف	َرْكَعٍة.	 ْم�ُض	ُكوِّ َخاَن	َواإَِذا	ال�سَّ َوالدُّ

ُ.	رواه	اأبو	داود	 ِليُف	اْبِن	َم�ْسُعوٍد	َرِحَمُه	اهللَّ اأَُبو	َداُود	َهَذا	َتاأْ َقاَل	 	

.
)487(
يف	ال�سنن

�رشعة	 	 والَهذُّ فتقطعه،	 عر	 ال�سِّ يف	 ت�رشع	 كما	 القراآن	 قراءة	 يف	 ت�رشع	 هل	 	اأي	 485

القطع،	كذا	يف	))النهاية((	)254/5(.

	الدقل:	التمر	الرديء. 486

	�سحيح.	�سنن	اأبي	داود	)1396(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حتزيب	القراآن. 487
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فصل ما جاء في سورة االنشقاق
�سورة	رقم	)84(

{اإذا	 لهم	 قراأ	 هريرة	 اأبا	 اأن	 عبدالرحمن:	 بن	 �َسَلَمة	 اأبي	 وعن	 	.1

اأن	ر�سول	 اأخربهم	 ان�سقت}	ف�سجد	فيها	فلما	ان�رشف	 ال�سماء	

البخاري	 رواه	 	 	.
)488(
فيها �سجد	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	 اهلل	�سلى	

وم�سلم.

2.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

	 ُه	َراأُْي	َعنْيٍ نَّ
ىَل	َيْوِم	اْلِقَياَمِة	َكاأَ ْن	َيْنُظَر	اإِ

ُه	اأَ واآله	و�سلم:	))َمْن	�رَشَّ

َذا	 َماُء	اْنَفَطَرْت}	َو	{اإِ ْم�ُض	ُكوَِّرْت}	َو	{اإَِذا	ال�سَّ 	{اإَِذا	ال�سَّ
َفْلَيْقَراأْ

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)489(
ْت}(( َماُء	اْن�َسقَّ ال�سَّ

ال�سماء	 {اإذا	 �سجدة	 اجلمعة/باب	 كتاب	 )1074(	يف	 البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 488

ان�سقت}،	وم�سلم	)578(	كتاب	امل�ساجد	وموا�سع	ال�سالة/باب	�سجود	التالوة.

�سورة	 ومــن	 الــقــراآن/بــاب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)3333( الرتمذي	 رواه	 	ح�سن.	 489

كتاب	 يف	 	)576/4( واحلاكم	 غريب((	 ح�سن	 حديث	 ))هذا	 وقال:	 كورت،	 ال�سم�ض	 اإذا	

الأهوال/و�سححه	وقال	احلافظ	املنذري	يف	))الرتغيب((	)378/2(:	))اإ�سناده	مت�سل	

ورواته	ثقات	م�سهورون((.
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فصل ما جاء في سورة البروج
�سورة	رقم	)85(

و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 ر�سول	 قال	 �َسُمَرة	 بن	 جابر	 وعن	 	.1

َماِء	 َوال�سَّ وِج	 اْلرُبُ َذاِت	 َماِء	 ِبال�سَّ 	 َواْلَع�رْشِ ْهِر	 الظُّ يِف	 َيْقَراأُ	 ))َكاَن	

.	رواه	الرتمذي	والن�سائي	واأبو	داود.
)490(
اِرِق	َو�ِسْبِهِهَما(( َوالطَّ

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	 2.	وعن	جابر	بن	عبداهلل	ر�سي	اهلل	عنه	

عليه	واآله	و�سلم	قال	ل�سيدنا	معاذ	ملا	اأطال	ال�سالة	بالقوم:	))يا	

اإذا	يغ�سى}	و	{�سبح	 اقراأ	�سورة	{والليل	 ؟!	 اأنت	 اأفتان	 معاذ	

ابن	 .رواه	
)491(
الـــربوج}(( ذات	 {وال�سماء	 الأعلى}	 ربك	 ا�سم	

خزمية	وابن	حبان	يف	�سحيحيهما.

القراءة	يف	 يف	 جاء	 ما	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )307(	يف	 الرتمذي	 رواه	 	ح�سن.	 490

القراءة	يف	 الفتتاح/باب	 والن�سائي	)979(	يف	كتاب	 والع�رش،	وقال:	ح�سن،	 الظهر	

ال�سالة/باب	قدر	 واأبو	داود	)805(	يف	كتاب	 الع�رش،	 الأوليني	من	�سالة	 الركعتني	

القراءة	يف	الظهر	والع�رش.

�سالة	 القراءة	يف	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )262/1(	يف	 ابن	خزمية	 رواه	 	ح�سن.	 491

الع�ساء	الآخرة،	وابن	حبان	)149/5(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	�سفة	ال�سالة.
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فصل ما جاء في سورة الطارق
�سورة	رقم	)86(

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	 َر�ُسوَل	اهللَّ 	 ْب�رَشَ
اأَ اأنه	 1.	وعن	خالد	العدواين	

َتاُهْم	 ا	ِحنَي	اأَ ْو	َع�سً
ِق	َثِقيٍف	َوُهَو	َقاِئٌم	َعَلى	َقْو�ٍض	اأَ و�سلم	يِف	َم�رْشِ

اِرِق}	 َماِء	َوالطَّ 	{َوال�سَّ
،	َقاَل	َف�َسِمْعُتُه	َيْقَراأُ َيْبَتِغي	ِعْنَدُهُم	النَّ�رْشَ

	َقَراأُْتَها	 ٌك،	ُثمَّ َنا	ُم�رْشِ
ِة	َواأَ اِهِليَّ َحتَّى	َخَتَمَها،	َقاَل:	َفَوَعْيُتَها	يِف	اجْلَ

.	رواه	اأحمد	والطرباين.
)492(
يِف	الإ�ْسالِم

2.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

قال	ل�سيدنا	معاذ	حني	اأطال	يف	�سالة	الع�ساء:	))اقراأ	ِبـ	{ال�سماء	

الربوج}	{وال�سم�ض	و�سحاها}	 والطارق}	{وال�سماء	ذات	

	رواه	ابن	حبان	واأبو	عوانة.
)493(
{والليل	اإذا	يغ�سى}((

�سحيحه	 يف	 خزمية	 وابن	 	)335/4( امل�سند	 يف	 اأحمد	 رواه	 ح�سن.	 	اإ�سناده	 492

وقال	 بنحوه،	 الآخــرة،	 الع�ساء	 �سالة	 القراءة	يف	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )141/3(	يف	

احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)136/7(:	))رواه	اأحمد	والطرباين	وعبدالرحمن	

ذكره	ابن	اأبي	حامت	ول	يجرحه	اأحد	وبقية	رجاله	ثقات((،	وقال	احلافظ	ابن	حجر	يف	

))تعجيل	املنفعة((	�ض	)148(:	]قلت:	�سحح	ابن	خزمية	حديثه	عبدالرحمن	العدواين	
ومقت�ساه	اأن	يكون	عنده	من	الثقات[.

	�سحيح.	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)160/6(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	اإعادة	 493

ال�سالة،	واأبو	عوانه	)478/1(.
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و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 ر�سول	 قال	 �َسُمَرة	 بن	 جابر	 وعن	 	.3

َماِء	 َوال�سَّ وِج	 اْلرُبُ َذاِت	 َماِء	 ِبال�سَّ 	 َواْلَع�رْشِ ْهِر	 الظُّ يِف	 َيْقَراأُ	 ))َكاَن	

	رواه	الرتمذي	والن�سائي	واأبو	داود.
)494(
اِرِق	َو�ِسْبِهِهَما(( َوالطَّ

فصل ما جاء في سورة األعلى
�سورة	رقم	)87(

�سورة	الأعلى	من	امل�سبحات	املفتتحات	بالت�سبيح	وقد	جاء	يف	

ف�سلهن	احلديث	الآتي:

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 �سارية	 بن	 العربا�ض	 عن	 	.1

	 ُقد((	ويقول:	))اإن	فيهنَّ ْ
و�سلم:	))كان	يقراأ	امل�سبِّحات	قبل	اأن	َير

.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)495(
اآية	اأف�سل	من	األف	اآية((

يف	 القراءة	 يف	 جاء	 ما	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )307(	يف	 الرتمذي	 رواه	 	ح�سن.	 494

القراءة	يف	 الفتتاح/باب	 والن�سائي	)979(	يف	كتاب	 والع�رش،	وقال:	ح�سن،	 الظهر	

ال�سالة/باب	قدر	 واأبو	داود	)805(	يف	كتاب	 الع�رش،	 الأوليني	من	�سالة	 الركعتني	

القراءة	يف	الظهر	والع�رش.

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	)128/4(	والرتمذي	)2921(	يف	كتاب	ف�سائل	 495

القراآن/باب	ما	جاء	فيمن	قراأ	حرفًا	من	القراآن	ما	له	من	الأجر،	وقال:	))حديث	ح�سن	

غريب((.
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2.	وعن	جابر	بن	�َسُمَرة	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	

يقراأ	يف	الظهر	ب�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى	ويف	ال�سبح	باأطول	من	

.	رواه	م�سلم.
)496(
ذلك((

النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	كان	 اأن	 اأن�ض	بن	مالك	 3.	وعن	

يقراأ	يف	الظهر		والع�رش	{�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى}	و	{هل	اأتاك	

.	رواه	البزار.
)497(
حديث	الغا�سية}

منه	 ي�سمعون	 كانوا	 اأنهم	 اأن�ض	 �سيدنا	 عن	 اآخر	 لفظ	 وللحديث	 	

�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	النغمة	يف	الظهر	ِبـ	{�سبح	ا�سم	ربك	

.رواه	ابن	خزمية	
)498(
اأتاك	حديث	الغا�سية} الأعلى}	و	{هل	

وابن	حبان	يف	�سحيحيهما.

4.	وعن	النُّعمان	بن	ب�سري	قال:	كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

َك	الأْعَلى}	 ُمَعِة	ِبـ	{�َسبِِّح	ا�ْسَم	َربِّ 	يِف	اْلِعيَدْيِن	َويِف	اجْلُ
و�سلم	َيْقَراأُ

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)460(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح. 496

البزار	 ))رواه	 	:)116/2( الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 قال	 	�سحيح.	 497

ورجاله	رجال	ال�سحيح((.

	�سحيح.	رواه	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	)257/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ذكر	 498

يف	 	)132/5( حبان	 وابن	 والع�رش،	 الظهر	 من	 الأوليني	 الركعتني	 يف	 القراآن	 قراءة	

كتاب	ال�سالة/باب	�سفة	ال�سالة.
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ُمَعُة	 َتاَك	َحِديُث	اْلَغا�ِسَيِة}	َقاَل	َواإَِذا	اْجَتَمَع	اْلِعيُد	َواجْلُ
َهْل	اأَ
َ
و	{

.رواه	م�سلم.
)499(

الَتنْيِ ا	يِف	ال�سَّ ْي�سً
يِف	َيْوٍم	َواِحٍد	َيْقَراأُ	ِبِهَما	اأَ

لَّى	اْلِع�َساَء	الآِخَرَة	 5.	وَعْن	َجاِبٍر	ر�سي	اهلل	عنه	َقاَل:	َقاَم	ُمَعاٌذ	َف�سَ

اٌن	َيا	ُمَعاُذ	 َفتَّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَ

ُّ
ِبي َل	َفَقاَل	النَّ َفَطوَّ

} الأْعَلى}	 َك	 َربِّ ا�ْسَم	 {�َسبِِّح	 َعْن	 ُكْنَت	 ْيــَن	
اأَ ُمَعاُذ	 َيا	 اٌن	 َفتَّ

اأَ

	رواه	الن�سائي.
)500(
َماُء	اْنَفَطَرْت}(( َحى}	َو	{اإَِذا	ال�سَّ َوال�سُّ

وهو:	 اآخر	 بلفظ	 اأي�سًا	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 عبداهلل	 بن	 جابر	 وعن	 	.6

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال	ل�سيدنا	معاذ	ملا	

} �سورة	 اقراأ	 ؟!	 اأنت	 اأفتان	 معاذ	 ))يا	 بالقوم:	 ال�سالة	 اأطال	

والليل	اإذا	يغ�سى}	و	{�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى}	{وال�سماء	ذات	

.	رواه	ابن	خزمية	وابن	حبان.
)501(
الربوج}((

))كان	 قال:	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 طالب	 اأبي	 بن	 علي	 �سيدنا	 وعن	 	.7

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)878(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	�سالة	اجلمعة. 499

يف	 القراءة	 الفتتاح/باب	 كتاب	 يف	 	)997( الن�سائي	 رواه	 �سحيح.	 	اإ�سناده	 500

الع�ساء	الآخرة	ب�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى.	

�سالة	 القراءة	يف	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )262/1(	يف	 ابن	خزمية	 رواه	 	ح�سن.	 501

يف	 ال�سالة،	 �سفة	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)149/5( حبان	 وابن	 الآخــرة،	 الع�ساء	

�سحيحيهما.
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وَرَة	{�َسبِِّح	 	َهِذِه	ال�سُّ ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ُيِحبُّ

.	رواه	اأحمد.
)502(
َك	الأْعَلى}(( ا�ْسَم	َربِّ

ر�سول	 ))كان	 قال:	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 كعب	 بن	 اأبي	 �سيدنا	 وعن	 	.8	

اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	الوتر	ِبـ	{�سبح	ا�سم	ربك	

الأعلى}	و	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}	فاإذا	

القدو�ض	ثالث	 القدو�ض	�سبحان	امللك	 �َسلََّم	قال:	�سبحان	امللك	

.	رواه	ابن	اجلارود	وابن	حبان.
)503(
مرات((

))تاريخ	قزوين((	)258/3(.	وثوير	 اأحمد	)96/1(	والرافعي	يف	 	�سحيح.	رواه	 502

بن	اأبي	فاختة	الذي	يف	اإ�سناد	اأحمد	ثقة	عندنا،	قال	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)510/2(:	

بذلك	 فتبني	 الت�سيع((	 غري	 عليه	 ُيْنَقم	 فلم	 له	 يخرجا	 ل	 واإن	 فاختة	 اأبي	 بن	 ))وثوير	

�سبب	ت�سعيفهم	له	وهو	ت�سعيف	مردود	ل	�سيما	وثوير	ممن	يروي	عن	ال�سحابة	كما	

يف	ترجمته	يف	))تهذيب	الكمال((	)429/4(	وقول	املعلِّق	على	))تهذيب	الكمال((	راداً	

عاء	احلاكم	باأنه	ل	ُينقم	عليه	اإل	الت�سيع	فهو	مردود	 على	احلاكم	�ض	)431(:	]اأما	ادِّ
!	وهو	 الكامل[	فمما	ل	يعباأ	به	 العلماء	ول	�سيما	ابن	عدي	يف	 اأوردها	 التي	 بالأدلة	

ت�سفحنا	 وقد	 ومــردودة،	 منكرة	 اأحاديث	 لهم	 الثقات	 من	 كثرياً	 لأن	 	! حقًا	 املــردود	

املعلِّق،	وكم	من	 ذلك	 يثبت	كالم	 فيها	ما	 فلم	جند	 ابن	عدي	 ثوير	يف	كامل	 ترجمة	

رجال	اأوردهم	ابن	عدي	يف	كامله	و�ساق	لهم	اأحاديث	هنالك	على	اأنها	من	منكراتهم	

الإ�سهاب	يف	تفنيد	كالم	املعلق	بل	 !	ولي�ض	هذا	حمل	 فوثقهم	املعلق	ول	يعباأ	بذلك	

الرافعي	يف	تاريخ	 اإ�سناد	 !	وعلى	كل	حال	فاإن	 �ساء	اهلل	تعاىل	 اإن	 اآخر	 لذلك	مو�سع	

قزوين	لي�ض	فيه	ثوير	هذا.

	�سحيح.	رواه	ابن	اجلارود	يف	املنتقى	�ض	)78(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ال�سالة	 503

على	الراحلة،	والرتمذي	)462(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	الوتر،	

وابن	حبان	يف	�سحيحه	)202/6(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الوتر،	وهو	مروي	عن	عدد	
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ِبا�ْسِم	 {َف�َسبِّْح	 َنَزَلْت	 ا	 مَلَّ قال:	 اجلهني	 عامر	 بن	 عقبة	 وعن	 	.9

َر�ُسوُل	 َلَنا	 َقاَل	 	) اآية:	74و96	 الواقعة	 �سورة	 	( اْلَعِظيِم}	 َك	 َربِّ

ا	 َفَلمَّ ُرُكوِعُكْم((	 يِف	 ))اْجَعُلوَها	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ
اهللَّ

َقاَل:	 اآية:	1	(	 َك	الأْعَلى}	)	�سورة	الأعلى	 َربِّ ا�ْسَم	 َنَزَلْت	{�َسبِِّح	

.	رواه	اأحمد	بن	حنبل،	واأبو	داود،	
)504(
))اْجَعُلوَها	يِف	�ُسُجوِدُكْم((

وابن	ماجه،	وابن	خزمية.

ال�ست�سقاء	 ))�سنة	 قال:	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عبا�ض	 ابن	 وعن	 	.10

�سنة	ال�سالة	يف	العيدين،	اإل	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	

قلب	رداءه	فجعل	ميينه	على	ي�ساره	وي�ساره	على	ميينه،	ف�سلى	

الركعتني	يكرب	يف	الأوىل	�سبع	تكبريات	وقراأ	{�سبح	ا�سم	ربك	

الغا�سية}	وكرب	 اأتاك	حديث	 الثانية	{هل	 الأعلى}	وقراأ	يف	

	.
)505(
فيها	خم�ض	تكبريات((

	ذلك	الرتمذي. من	ال�سحابة	كما	بنيَّ

	ح�سن.	رواه	اأحمد	بن	حنبل	)155/4(	واأبو	داود	)869(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	 504

ما	يقول	الرجل	يف	ركوعه	و�سجوده،	وابن	ماجه	)887(	يف	كتاب	اإقامة	ال�سالة/باب	

الت�سبيح	يف	الركوع	وال�سجود،	وابن	خزمية	يف	�سحيحه	)303/1(	يف	كتاب	ال�سالة/

باب	الأمر	بتعظيم	الرب	عز	وجل	يف	الركوع.

ال�ست�سقاء،	و�سححه،	 )326/1(	يف	كتاب	 امل�ستدرك	 احلاكم	يف	 رواه	 	ح�سن.	 505

يف	 والبيهقي	 اخل�سوف،	 �سالة	 �سفة	 اجلمعة/باب	 كتاب	 يف	 	)66/2( والدارقطني	

ال�سنة	يف	 اأن	 الدليل	على	 الكربى	)348/3(	يف	كتاب	�سالة	ال�ست�سقاء/باب	 ال�سنن	
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رواه	احلاكم	و�سححه،	والدارقطني	والبيهقي	يف	ال�سنن	الكربى.

11.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم	قال	ل�سيدنا	معاذ	ر�سي	اهلل	عنه	عندما	اأطال	

ْم�ِض	 اٌن	اأَْنَت	َثالًثا	اْقَراأْ	{َوال�سَّ َفتَّ
يف	ال�سالة	بقومه:	))َيا	ُمَعاُذ	اأَ

.	رواه	
)506(
َوَنْحَوَها(( َك	الأْعَلى}	 َربِّ ا�ْسَم	 �َسبِِّح	

َ
َحاَها}	و	{ َو�سُ

البخاري	وم�سلم.

فصل ما جاء في سورة الغاشية
�سورة	رقم	)88(

1.	وعن	النُّعمان	بن	ب�سري	قال:	كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

َك	الأْعَلى}	 ُمَعِة	{ِب�َسبِِّح	ا�ْسَم	َربِّ 	يِف	اْلِعيَدْيِن	َويِف	اجْلُ
و�سلم	َيْقَراأُ

ُمَعُة	 َتاَك	َحِديُث	اْلَغا�ِسَيِة}	َقاَل	َواإَِذا	اْجَتَمَع	اْلِعيُد	َواجْلُ
َهْل	اأَ
َ
و	{

	رواه	م�سلم.
)507(

الَتنْيِ ا	يِف	ال�سَّ ْي�سً
يِف	َيْوٍم	َواِحٍد	َيْقَراأُ	ِبِهَما	اأَ

�سالة	ال�ست�سقاء	ال�سنة	يف	�سالة	العيدين،	ويف	اإ�سناده	حممد	بن	عبد	العزيز	�سعفوه	

ومتنه	�سحيح	من	غري	هذا	الوجه.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)6106(	يف	كتاب	الأدب/باب	من	ل	ير	اإكفار	من	قال	 506

ذلك...	وم�سلم	)465(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	الع�ساء.	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)878(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	ما	يقراأ	يف	�سالة	اجلمعة. 507



217

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

النبي	�سلى	اهلل	عليه	 اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	عن	 2.	وعن	

واآله	و�سلم:	اأنهم	كانوا	ي�سمعون	منه	النغمة	يف	الظهر	ِبـ	{�سبح	

.	رواه	ابن	
)508(
ا�سم	ربك	الأعلى}	و	{هل	اأتاك	حديث	الغا�سية}

خزمية	وابن	حبان	يف	�سحيحيهما.

3.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	))�سنة	ال�ست�سقاء	�سنة	

ال�سالة	يف	العيدين،	اإل	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	قلب	

ف�سلى	 ميينه،	 على	 وي�ساره	 ي�ساره	 على	 ميينه	 فجعل	 رداءه	

الركعتني	يكرب	يف	الأوىل	�سبع	تكبريات	وقراأ	{�سبح	ا�سم	ربك	

الغا�سية}	وكرب	 اأتاك	حديث	 الثانية	{هل	 الأعلى}	وقراأ	يف	

	.
)509(
فيها	خم�ض	تكبريات((

	�سحيح.	رواه	ابن	خزمية	)257/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ذكر	قراءة	القراآن	 508

يف	الركعتني	الأوليني	من	الظهر	والع�رش،	وابن	حبان	)132/5(	يف	كتاب	ال�سالة/

	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)116/2(	اأن	رواية	 باب	�سفة	ال�سالة.	وقد	ن�ضَّ

البزار	يف	حديث	�سيدنا	اأن�ض	هذا	بلفظ:	))كان	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	الظهر	

اأتاك	حديث	الغا�سية}((.	وقال:	))رجاله	 والع�رش	{�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى}	و	{هل	

رجال	ال�سحيح((.

	ح�سن.	رواه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	)326/1(	يف	كتاب	ال�ست�سقاء،	و�سححه،	 509

يف	 والبيهقي	 اخل�سوف،	 �سالة	 �سفة	 اجلمعة/باب	 كتاب	 يف	 	)66/2( والدارقطني	

ال�سنة	 اأن	 على	 الدليل	 ال�ست�سقاء/باب	 �سالة	 كتاب	 يف	 	) 	)348/3( الكربى	 ال�سنن	

يف	�سالة	ال�ست�سقاء	ال�سنة	يف	�سالة	العيدين،	اإ�سناده	�سعيف	ل�سعف	حممد	بن	عبد	



218

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

رواه	احلاكم	و�سححه،	والدارقطني	والبيهقي	يف	ال�سنن	الكربى.

النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	كان	 اأن	 اأن�ض	بن	مالك	 4.	وعن	

يقراأ	يف	الظهر		والع�رش	{�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى}	و	{هل	اأتاك	

.	رواه	البزار.
)510(
حديث	الغا�سية}

فصل ما جاء في سورة الفجر
�سورة	رقم	)89(

1.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

انًا	يا	معاذ	؟!	فاأين	 عليه	واآله	و�سلم	ملعاذ	ر�سي	اهلل	عنه:	))اأفتَّ

اأنت	من	{�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى}	{وال�سم�ض	و�سحاها}	{

.	رواه	الن�سائي	يف	ال�سنن	
)511(
والفجر}	{والليل	اإذا	يغ�سى}((

الكربى.

العزيز،	ومتنه	�سحيح	من	غري	هذا	الوجه.

	�سحيح.	قال	احلافظ	الهيثمي	يف	))املجمع((	)116/2(:	))رواه	البزار	ورجاله	 510

رجال	ال�سحيح((.

التف�سري/باب	 كتاب	 )515/6(	يف	 الكربى	 ال�سنن	 يف	 الن�سائي	 رواه	 	�سحيح.	 511

قوله	تعاىل	{وال�سفع}.	
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فصل ما جاء في سورة الشمس
�سورة	رقم	)91(

1.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم	قال	ل�سيدنا	معاذ	ر�سي	اهلل	عنه	عندما	اأطال	

ْم�ِض	 اٌن	اأَْنَت	َثالًثا	اْقَراأْ	{َوال�سَّ َفتَّ
يف	ال�سالة	بقومه:	))َيا	ُمَعاُذ	اأَ

.	رواه	
)512(
َوَنْحَوَها(( َك	الأْعَلى}	 َربِّ ا�ْسَم	 �َسبِِّح	

َ
َحاَها}	و	{ َو�سُ

البخاري	وم�سلم.

2.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

قال	ل�سيدنا	معاذ	حني	اأطال	يف	�سالة	الع�ساء:	))اقراأ	ِبـ{ال�سماء	

و�سحاها}	 {وال�سم�ض	 الربوج}	 ذات	 {وال�سماء	 والطارق}	

واأبو	 ابن	حبان	يف	�سحيحه	 رواه	 	.
)513(
يغ�سى}(( اإذا	 {والليل	

عوانة.

عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 عنه	 اهلل	 ر�سي	 بريدة	 وعــن	 	.3

َحاَها	 َو�سُ ْم�ِض	 ِبال�سَّ اْلِع�َساِء	 الِة	 �سَ يِف	 َيْقَراأُ	 ))َكاَن	 و�سلم:	 واآله	

	�سحيح.	رواه	البخاري	)6106(	يف	كتاب	الأدب/باب	من	ل	ير	اإكفار	من	قال	 512

ذلك...	وم�سلم	)465(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	الع�ساء.	

	�سحيح.	رواه	ابن	حبان	)160/6(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	اإعادة	ال�سالة،	واأبو	 513

عوانه	)478/1(.
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.رواه	اأحمد	والرتمذي.
)514(
َوِر(( �ْسَباِهَها	ِمَن	ال�سُّ

َواأَ

فصل ما جاء في سورة الليل
�سورة	رقم	)92(

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	 1.	وعن	جابر	بن	عبداهلل	ر�سي	اهلل	عنه	

عليه	واآله	و�سلم	قال	ل�سيدنا	معاذ	ملا	اأطال	ال�سالة	بالقوم:	))يا	

اإذا	يغ�سى}	و	{�سبح	 اقراأ	�سورة	{والليل	 ؟!	 اأنت	 اأفتان	 معاذ	

ابن	 رواه	 	.
)515(
الــربوج}(( ذات	 الأعلى}	{وال�سماء	 ربك	 ا�سم	

خزمية	وابن	حبان	يف	�سحيحيهما.

2.	عن	جابر	بن	�َسُمَرة	قال:	))كان	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

ويف	 ذلك	 نحو	 الع�رش	 ويف	 يغ�سى	 اإذا	 بالليل	 الظهر	 يف	 يقراأ	

.	رواه	م�سلم.
)516(
ال�سبح	اأطول	من	ذلك((

اأحمد	يف	م�سنده	)354/5(	والرتمذي	)309(	يف	كتاب	ال�سالة/ 	ح�سن.	رواه	 514

باب	ما	جاء	يف	القراءة	يف	املغرب،	وقال:	))حديث	ح�سن((.

�سالة	 القراءة	يف	 ال�سالة/باب	 كتاب	 )262/1(	يف	 ابن	خزمية	 رواه	 	ح�سن.	 515

الع�ساء	الآخرة،	وابن	حبان	)149/5(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	�سفة	ال�سالة.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)459(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	ال�سبح. 516
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فصل ما جاء في سورة الضحى
�سورة	رقم	)93(

اْلِع�َساَء	 لَّى	 َف�سَ ُمَعاٌذ	 َقــاَم	 ــاَل:	 َق عنه	 اهلل	 ر�سي	 َجاِبٍر	 وَعــْن	 	.1

اٌن	َيا	 	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأََفتَّ ُّ
ِبي َل	َفَقاَل	النَّ الآِخَرَة	َفَطوَّ

الأْعَلى}	 َك	 َربِّ ا�ْسَم	 َعْن	{�َسبِِّح	 ُكْنَت	 اأَْيَن	 ُمَعاُذ	 َيا	 اٌن	 اأََفتَّ ُمَعاُذ	

م�سلم	 رواه	 	.
)517(
اْنــَفــَطــَرْت}(( َماُء	 ال�سَّ {اإَِذا	 َو	 َحى}	 {َوال�سُّ

والن�سائي.

2.	وعن	عكرمة	بن	�سليمان	قال:	قراأت	على	اإ�سماعيل	بن	عبد	اهلل	بن	

ْ	عند	خامتة	كل	 	َكربِّ ْ ق�سطنطني	فلما	بلغت	وال�سحى	قال	يل:	َكربِّ

�سورة	حتى	تختم،	واأخربه	عبداهلل	بن	كثري	اأنه	قراأ	على	جماهد	

فاأمره	بذلك،	واأخربه	جماهد	اأن	ابن	عبا�ض	اأمره	بذلك،	واأخربه	

ابن	عبا�ض	اأن	اأَُبي	بن	كعب	اأمره	بذلك،	واأخربه	اأَُبي	بن	كعب	اأن	

.	رواه	احلاكم.
)518(
النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اأمره	بذلك

يف	 القراءة	 يف	 جاء	 ما	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)465( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 517

ب�سبح	 الآخرة	 الع�ساء	 القراءة	يف	 الفتتاح/باب	 والن�سائي	)997(	يف	كتاب	 ال�سبح،	

ا�سم	ربك	الأعلى.

	ح�سن.	رواه	احلاكم	يف	))امل�ستدرك((	)304/3(	يف	كتاب	معرفة	ال�سحابة/يف	 518

ذكر	مناقب	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه،	وقال:	))�سحيح	الإ�سناد	ول	يخرجاه((.	قال	

اأُْنِكَر	 احلافظ	ابن	حجر	يف	))ل�سان	امليزان((	)309/1(:	))هذا	حديث	غريب	وهو	مما	
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فصل ما جاء في سورة التني
�سورة	رقم	)95(

1.	وعن	الرباء	بن	عازب	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))�سمعت	النبي	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	{والتني	والزيتون}	يف	الع�ساء	وما	�سمعت	

.	رواه	البخاري	وم�سلم.
)519(
اأحداً	اأح�سن	�سوتًا	منه	اأو	قراءة((

2.	وعن	عبد	اهلل	بن	يزيد	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	))قراأ	

�سيبة،	وعبد	 اأبي	 ابن	 رواه	 	.
)520(
والزيتون(( والتني	 املغرب	 يف	

بن	حميد،	والطرباين.

،	قال	اأبو	حامت:	هذا	حديث	منكر((.	لكن	قال	الذهبي	يف	ترجمة	البزي	هناك	 على	الَبزِّيِّ

يف	امليزان:	))اإمام	يف	القراءة	ثبت	فيها((.	قلت:	وقد	عقد	احلافظ	البيهقي	يف	))�سعب	

الإميان((	)369/2(	ف�ساًل	لذلك	�سماه	)	ا�ستحباب	التكبري	عند	اخلتم	(	ونقل	فيه	عن	

الإمام	احلليمي	�سفة	التكبري،	ثم	قال	البيهقي:	))وقد	روَي	عن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

احلديث	 اأهل	 ت�ساهل	 وقد	 باإ�سناد	�سعيف،	 اخلتم	حديث	منقطع	 دعاء	 و�سلم	يف	 واآله	

يف	قبول	ما	ورد	يف	الدعوات	وف�سائل	الأعمال	متى	ما	ل	يكن	من	رواته	َمْن	ُيْعَرف	

ال�سلف	يكرب	من	 اأئمة	 الرواية((.	وكان	جماهد	وهو	من	 الكذب	يف	 اأو	 بو�سع	احلديث	

�سورة	وال�سحى	كما	يف	))�سري	اأعالم	النبالء((	)453/4(.	

	�سحيح.	رواه	البخاري	)769(	يف	كتاب	الأذان/باب	القراءة	يف	الع�ساء،	وم�سلم	 519

)464(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	القراءة	يف	الع�ساء.

	،)178/1( م�سنده	 يف	 حميد	 بن	 وعبد	 	)314/1( �سيبة	 اأبي	 ابن	 رواه	 	ح�سن.	 520

وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)118/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	وفيه	

جابر	اجلعفي	وثقه	�سعبة	و�سفيان	و�سعفه	بقية	الأئمة((.
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فصل ما جاء في سورة العلق
�سورة	رقم	)96(

اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنها	قالت:	 ال�سيدة	عائ�سة	 1.	عن	

وؤَْيا	 ُّ
الر واآله	و�سلم	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	 اهللَّ َر�ُسوُل	 ِبِه	 ُبِدَئ	 َما	 ُل	 وَّ

))اأَ

الَِّذي	َخَلَق،	َخَلَق	 َك	 َربِّ ِبا�ْسِم	 	
َفَقاَل	{اْقَراأْ َلُك	 امْلَ اِدَقُة	َجاَءُه	 ال�سَّ

ِباْلَقَلِم}	العلق:	 َعلََّم	 الَِّذي	 َك	الأْكَرُم	 َوَربُّ 	
اْقَراأْ َعَلٍق،	 الإْن�َساَن	ِمْن	

.	رواه	البخاري	وم�سلم.
)521(
))3-1

ْحَمِن	َعْن	
َّ
2.	وعن	يحيى	بن	اأبي	كثري:	�ساألُت	اأبا	�َسَلَمَة	ْبَن	َعْبِدالر

ثُِّر}	ُقْلُت	َيُقوُلوَن	{ دَّ َها	امْلُ يُّ
اآِن	َقاَل	{َيا	اأَ

ْ
ِل	َما	َنَزَل	ِمَن	اْلُقر وَّ

اأَ

َك	الَِّذي	َخَلَق}	؟!	فقال	اأبو	�سلمة	�ساألت	جابر	بن	 	ِبا�ْسِم	َربِّ
اْقَراأْ

عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنهما	عن	ذلك	َوُقْلُت	َلُه	ِمْثَل	الَِّذي	ُقْلَت	َفَقاَل	

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ َر�ُسوُل	 َثَنا	 َحدَّ َما	 اإِل	 َحدُِّثَك	
اأُ ل	 	
ٌ
َجاِبر

ْيُت	ِجَواِري	َهَبْطُت	َفُنوِديُت	 ا	َق�سَ ُت	ِبِحَراٍء	َفَلمَّ ْ
و�سلم	َقاَل:	))َجاَور

ُت	َعْن	�ِسَمايِل	َفَلْم	اأََر	�َسْيًئا	
ْ
يِني	َفَلْم	اأََر	�َسْيًئا	َوَنَظر ُت	َعْن	مَيِ ْ

َفَنَظر

ُت	َخْلِفي	َفَلْم	اأََر	�َسْيًئا	َفَرَفْعُت	
ْ
ُت	اأََماِمي	َفَلْم	اأََر	�َسْيًئا	َوَنَظر

ْ
َوَنَظر

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4955(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	قوله	تعاىل	{ 521

خلق	الإن�سان	من	علق}	وم�سلم	)160(	يف	كتاب	الإميان/باب	بدء	الوحي	اإىل	ر�سول	

اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم.
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َّ
َعَلي وا	 بُّ َو�سُ ُرويِن	 َدثِّ َفُقْلُت	 َخِديَجَة	 َتْيُت	

َفاأَ �َسْيًئا	 َفَراأَْيُت	 َراأْ�ِسي	

َفَنَزَلْت	{ َباِرًدا	َقاَل	 	َماًء	
َّ
وا	َعَلي بُّ ُرويِن	َو�سَ َفَدثَّ َباِرًدا	َقاَل	 َماًء	

.	رواه	
)522(
ْ}	املدثر:	2-1(( َك	َفَكربِّ 	َوَربَّ ْ

ُر	ُقْم	َفاأَْنِذر ثِّ دَّ َها	امْلُ يُّ
َيا	اأَ

البخاري	وم�سلم.

فصل ما جاء في سورة القدر
�سورة	رقم	)97(

	ر�سي	
ٍّ
�َسِن	ْبِن	َعِلي ىَل	احْلَ 1.	عن	يو�سف	بن	�سعد	قال:	َقاَم	َرُجٌل	اإِ

وؤِْمِننَي	اأَْو	 ْدَت	ُوُجوَه	امْلُ اهلل	عنه	َبْعَد	َما	َباَيَع	ُمَعاِوَيَة،	َفَقاَل:	�َسوَّ

	النبي	 ُ	َفاإِنَّ ْبِني	َرِحَمَك	اهللَّ وؤِْمِننَي	َفَقاَل:	ل	ُتوؤَنِّ َد	ُوُجوِه	امْلُ َيا	ُم�َسوِّ

ِه	َف�َساَءُه	َذِلَك	 َة	َعَلى	ِمْنرَبِ َميَّ
�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اأُِرَي	َبِني	اأُ

ِة	 نَّ اجْلَ َنْهًرا	يِف	 َيْعِني	 ُد	 مَّ َيا	حُمَ اْلَكْوَثَر}	 ْعَطْيَناَك	
اأَ ا	 َفَنَزَلْت	{اإِنَّ

ا	اأَْنَزْلَناُه	يِف	َلْيَلِة	اْلَقْدِر،	َوَما	اأَْدَراَك	َما	َلْيَلُة	 َوَنَزَلْت	َهِذِه	الآَيَة	{اإِنَّ

ِلُكَها	َبْعَدَك	 ْلِف	�َسْهٍر}	القدر:	1-3	مَيْ
اْلَقْدِر،	َلْيَلُة	اْلَقْدِر	َخرْيٌ	ِمْن	اأَ

ُد. مَّ َة	َيا	حُمَ َميَّ
َبُنو	اأُ

َول	 َيــْوٌم	 َيِزيُد	 ل	 �َسْهٍر	 ْلــُف	 اأَ 	
َ
ِهي َذا	 َفــاإِ َفَعَدْدَناَها	 اْلَقا�ِسُم	 َقاَل	 	

	�سحيح.	رواه	البخاري	)4922(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	يف	�سورة	املزمل،	 522

وم�سلم	)161(	يف	كتاب	الإميان/باب	بدء	الوحي	اإىل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

و�سلم.
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،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	و�سححه	
)524(
.	رواه	الرتمذي

)523(
َيْنُق�ُض

ووافقه	الذهبي.

	عن	�سيدنا	احل�سن	بن	علي	ر�سي	
)525(
وله	لفظ	اآخر	رواه	احلاكم 	

اهلل	عنه	قال:	]اإن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	راأى	بني	
	، َرُجاًل	رجاًل	ف�سق	ذلك	عليه	واهتمَّ اأمية	يتواثبون	على	منربه	

فاأنزل	اهلل	عز	وجل	{اإنا	اأعطيناك	الكوثر}	نهر	يف	اجلنة،	و	{

اإنا	اأنزلناه	يف	ليلة	القدر،	وما	اأدراك	ما	ليلة	القدر	ليلة	القدر،	

خري	من	األف	�سهر}	القدر:	1-3	يق�سون	بعدك[.

2.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

	اأقول:	ويف	حتفة	الأحوذي	)197/9(	كالم	فيما	يتعلق	يف	هذه	املدة	ل	ي�ستقيم،	 523

ح�سب	 ــرواة	 ال لأحــد	 كالم	 فهو	 حال	 كل	 وعلى	 املكان،	 هذا	 غري	 اأخــر	 مكان	 ولنقده	

ح�ساباته	للمدة	وهو	ل	ي�رش	مبا	نقله	�سيدنا	احل�سن	عن	�سيدنا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم.

�سورة	{ القراآن/باب	ومن	 تف�سري	 )3350(	يف	كتاب	 الرتمذي	 رواه	 	�سحيح.	 524

اقراأ	با�سم	ربك}	واحلاكم	)171/3(	يف	كتاب	معرفة	ال�سحابة/يف	مناقب	احل�سن	

اإ�سناده	عند	الرتمذي	يو�سف	 ال�سالم،	و�سححه	ووافقه	الذهبي،	يف	 واحل�سني	عليهما	

بن	�سعد،	قال	الرتمذي	بعد	روايته	للحديث	هناك:	اإنه	جمهول،	والتحقيق	اأنه	م�سهور	

التهذيب((	 ))تهذيب	 يف	 ترجمته	 انظر	 معني.	 ابن	 توثيقه	 على	 ن�ض	 وقد	 ثقة	 وهو	

.)363/11(

ال�سحابة/يف	 معرفة	 كتاب	 يف	 	)175/3( احلاكم	 م�ستدرك	 انظر	 	�سحيح.	 525

مناقب	احل�سن	واحل�سني	عليهما	ال�سالم.
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زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)526(
{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.

فصل ما جاء في سورة البينة
�سورة	رقم	)98(

قال	 قال:	 عنه	 تعاىل	 اهلل	 ر�سي	 مالك	 بن	 اأن�ض	 �سيدنا	 وعن	 	.1

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	لأَُبي	بن	كعب	حني	َنَزَلْت	

{ل	يكن	الذين	كفروا}	البينة:	1:	))اإن	اهلل	اأمرين	اأن	اأقراأ	عليك	

))نعم((	 قال:	 ؟!	 لك	 و�سماين	 قال:	 كفروا}((	 الذين	 يكن	 {ل	

.	واحلديث	رواه	البخاري	وم�سلم.
)527(
فبكى

	�سحيح.	رواه	اأحمد	)89/1(	والإمام	الطحاوي	يف	))�رشح	معاين	الآثار((	)290/1(	 526

يف	كتاب	ال�سالة/باب	الوتر،	والبزار	)82/3(،	واأبو	يعلى	)356/1(	وغريهم،	قال	احلافظ	

ابن	حجر	يف	))تلخي�ض	احلبري((	)19/2(:	))واإ�سناده	ح�سن((،	ويف	اإ�سناده	احلارث	الهمداين	

وهو	ثقة	ثبت	عندنا.

	�سحيح.	رواه	البخاري	)3809(	يف	كتاب	املناقب/باب	مناقب	اأبي	بن	كعب	ر�سي	 527

اهلل	تعاىل	عنه،	وم�سلم	)799(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ا�ستحباب	قراءة	

القراآن	على	اأهل	الف�سل.
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فصل ما جاء في سورة الزلزلة
�سورة	رقم	)99(

1.	عن	عبداهلل	بن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

ُقْل	
َ
اآِن،	و	{

ْ
اْلُقر َف	 َتْعِدُل	ِن�سْ ُزْلِزَلْت}	 عليه	واآله	و�سلم:	)){اإَِذا	

اْلَكاِفُروَن}	 َها	 يُّ
اأَ َيا	 {ُقْل	 َو	 اآِن،	

ْ
اْلُقر ُثُلَث	 َتْعِدُل	 اأََحٌد}	 	ُ اهللَّ ُهَو	

.	رواه	الرتمذي	واحلاكم.
)528(
اآِن((
ْ
َتْعِدُل	ُرُبَع	اْلُقر

2.	وعن	�سيدنا	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	]قال	ر�سول	اهلل	
ْجَت	 َتَزوَّ ))َهْل	 َحاِبِه:	 �سْ

اأَ ِمْن	 ِلَرُجٍل	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	

ُج	ِبِه.	 َتَزوَّ
ِ	َول	ِعْنِدي	َما	اأَ 	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ ِ َيا	ُفالُن	؟((	َقاَل:	ل	َواهللَّ

ُ	اأََحٌد}	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُثُلُث	 َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	{ُقْل	ُهَو	اهللَّ

؟((	 َواْلَفْتُح}	 	 ِ اهللَّ 	 َن�رْشُ َجاَء	 َذا	 َمَعَك	{اإِ َلْي�َض	
))اأَ َقاَل:	 اآِن((،	

ْ
اْلُقر

َها	 يُّ
اآِن((،	َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	{ُقْل	َيا	اأَ

ْ
َقاَل:َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((	َقاَل:))اأََلْي�َض	َمَعَك	
ْ
اْلَكاِفُروَن}((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((،	َقاَل:	
ْ
�ُض}	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

ْ
{اإَِذا	ُزْلِزَلِت	الأر

.	رواه	الرتمذي.
)529(
ْج(( ))َتَزوَّ

اإذا	 يف	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2893( الرتمذي	 رواه	 	�سعيف.	 528

القراآن/باب	ذكر	 زلزلت،	وا�ستغربه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)566/1(	يف	كتاب	ف�سائل	

ف�سائل	�سور	واآٍي	متفرقة،	و�سححه.

	ح�سن	بال�سواهد.	رواه	الرتمذي	)2895(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	{ 529
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3.	وعن	اأبي	اأمامة	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

	 لَّى	َرْكَعَتنْيِ ْوَتَر	ِب�َسْبٍع	َو�سَ
ُمُه	اأَ 	حَلْ َن	َوَكرُثَ ُيوِتُر	ِبِت�ْسٍع	َحتَّى	اإَِذا	َبدَّ

َها	اْلَكاِفُروَن}(( يُّ
	ِبـ	{اإَِذا	ُزْلِزَلْت}	َو	{ُقْل	َيا	اأَ

َوُهَو	َجاِل�ٌض	َفَقَراأَ

.	رواه	اأحمد	والروياين.
)530(

اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 رجل	 اأتى	 قال:	 عمرو	 بن	 اهلل	 عبد	 وعن	 	.4

	ثالثًا	 َفَقاَل	))اْقَراأْ 	 ِ َر�ُسوَل	اهللَّ َيا	 اأَْقِرْئِني	 عليه	واآله	و�سلم	فقال:	

َوَغُلَظ	 َقْلِبي	 	 َوا�ْسَتدَّ �ِسنِّي	 ْت	 َ ُ
َكــرب َفَقاَل	 	))

)531(
) األر	 	( َذَواِت	 ِمْن	

ِمْثَل	 َفَقاَل	 	))
)532(
حاميم َذَواِت	 ِمْن	 َثالًثا	 ))َفاْقَراأْ	 َقاَل:	 ِل�َسايِن،	

َمَقاَلِتِه،	 ِمْثَل	 َفَقاَل	 �َسبَِّحاِت((	 امْلُ ِمَن	 َثالًثا	 	
))اْقَراأْ َمَقاَلِتِه،َفَقاَل:	

	
ُّ
ِبي ُه	النَّ

	اأَْقِرْئِني	�ُسوَرًة	َجاِمَعًة،	َفاأَْقَراأَ ِ ُجُل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ َّ
َفَقاَل	الر

ِمْنَها،	 َفَرَغ	 َحتَّى	 �ُض	 ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 اإَِذا	 واآله	و�سلم	 �سلى	اهلل	عليه	

اأَْدَبَر	 	 ُثمَّ َبًدا،	
اأَ َعَلْيَها	 اأَِزيُد	 ل	 	 قِّ ِباحْلَ َبَعَثَك	 َوالَِّذي	 ُجُل:	 َّ

الر َفَقاَل	

َوْيِجُل	
ُّ
	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَْفَلَح	الر

ُّ
ِبي ُجُل،	َفَقاَل	النَّ َّ

الر

	رواه	اأحمد	واأبو	داود.
)533(
)) َتنْيِ َّ
َمر

اإذا	زلزلت}،	وقال:	هذا	حديث	ح�سن،	ويف	اإ�سناده	�سلمة	بن	وردان	وهو	من	ال�سعفاء.

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)269/5(	والروياين	)273/2(	يف	م�سنديهما،	قال	الهيثمي	يف	 530

جممع	الزوائد	)241/2(:	))رواه	اأحمد	والطرباين	يف	الكبري	ورجال	اأحمد	ثقات((.

	يعني	ال�سور	التي	تبداأ	بقوله	تعاىل	{األر}	وهي	خم�ض	�سور:	يون�ض،	وهود،	ويو�سف،	 531

واإبراهيم،	واحلجر.

الزخرف،	 و�سورة	 ال�سورى،	 و�سورة	 ف�سلت،	 و�سورة	 غافر،	 �سورة	 �سور:	 �سبع	 	وهي	 532

و�سورة	الدخان،	و�سورة	اجلاثية،	و�سورة	الأحقاف.

حتزيب	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)1399( داود	 واأبو	 	)169/2( اأحمد	 رواه	 	ح�سن.	 533
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اأنه	 5.	وعن	معاذ	بن	عبداهلل	اجلهني	اأن	رجاًل	من	جهينة	اأخربه	

{اإَِذا	 ْبِح	 ال�سُّ يِف	 	
َيْقَراأُ و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	 �سمع	

	َر�ُسوُل	
َ
	ِكْلَتْيِهَما،	َفال	اأَْدِري	اأََن�ِسي ْكَعَتنْيِ َّ

�ُض}	يِف	الر
ْ
ُزْلِزَلِت	الأر

اأبو	 رواه	 	.
)534(
َعْمًدا َذِلَك	 َقَراأَ	 اأَْم	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ

داود	والبيهقي.

6.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)535(
{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.	

القراآن،	واحلاكم	)532/2(	يف	كتاب	التف�سري/باب	تف�سري	�سورة	الزلزلة،	و�سححه.	

	ح�سن.	رواه	اأبو	داود	)816(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الرجل	يعيد	�سورة	واحدة	 534

يف	ركعتني،	والبيهقي	يف	))ال�سنن	الكربى((	)390/2(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	التجوز	

يف	القراءة	يف	�سالة	ال�سبح.	

الآثــار((	 معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 والإمــام	 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 535

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	،)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

ح�سن((،	 ))واإ�سناده	 	:)19/2( احلبري((	 ))تلخي�ض	 حجر	يف	 ابن	 احلافظ	 قال	 وغريهم،	

ويف	اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	
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فصل ما جاء في سورة التكاثر
�سورة	رقم	)102(

اأتيت	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	 ري	قال	 خِّ ال�سِّ 1.	وعن	عبداهلل	بن	

َكاُثُر}	َقاَل:	))َيُقوُل	اْبُن	اآَدَم	َمايِل	 ْلَهاُكُم	التَّ
و�سلم	وهو	يقراأ	{اأَ

ْو	 ْفَنْيَت	اأَ َمايِل،	َقاَل:	َوَهْل	َلَك	َيا	اْبَن	اآَدَم	ِمْن	َماِلَك	اإِل	َما	اأََكْلَت	َفاأَ

.	رواه	م�سلم.
)536(
ْيَت(( ْم�سَ

ْقَت	َفاأَ دَّ ْو	َت�سَ
ْبَلْيَت	اأَ َلِب�ْسَت	َفاأَ

2.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

اآية	يف	كل	 األف	 اأن	يقراأ	 اأحدكم	 عليه	واآله	و�سلم:	))األ	ي�ستطيع	

يوم((	قالوا:	ومن	ي�ستطيع	ذلك	؟!	قال:	))اأما	ي�ستطيع	اأحدكم	اأن	

.	رواه	احلاكم.
)537(
يقراأ	{األهاكم	التكاثر}((

َكاُثُر}	َفَقَراأََها	 ْلَهاُكُم	التَّ
ا	َنَزَلْت	{اأَ ُموِد	ْبِن	َلِبيٍد	َقاَل:	مَلَّ 3.	وَعْن	حَمْ

َيا	 َقاُلوا:	 	8 التكاثر:	 ِعيِم}	 النَّ َعِن	 َيْوَمِئٍذ	 	 ُلنَّ
{َلُت�ْساأَ َبَلَغ	 َحتَّى	

ْمُر	 اُء	َوالتَّ ا	ُهَما	الأ�ْسَوَداِن	امْلَ َ ُل	َواإِمنَّ
	َنِعيٍم	ُن�ْساأَ يِّ

	َعْن	اأَ ِ َر�ُسوَل	اهللَّ

ُل	َقاَل:	 	َنِعيٍم	ُن�ْساأَ يِّ
ٌ	َفَعْن	اأَ 	َحا�رشِ َو�ُسُيوُفَنا	َعَلى	ِرَقاِبَنا	َواْلَعُدوُّ

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)2958(	يف	كتاب	الزهد	والرقائق. 536

القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)567/1( امل�ستدرك	 يف	 احلاكم	 رواه	 	ح�سن.	 537

ِذْكر	ف�سائل	�سور	واآي	متفرقة،	وقال:	))رواة	هذا	احلديث	كلهم	ثقات	وعقبة	هذا	غري	

م�سهور((.
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.	رواه	اأحمد	والرتمذي.
)538(
	َذِلَك	�َسَيُكوُن(( ))اإِنَّ

4.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)539(
{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.	

فصل ما جاء في سورة العصر
�سورة	رقم	)103(

1.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

)3357(	يف	 والرتمذي	 	،)429/5( اأحمد	 رواه	 الف�سائل.	 ن	يف	 ويح�سَّ 	�سعيف	 538

كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	{األهاكم	التكاثر}،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	

وحديثه	 علقمة،	 بن	 عمرو	 بن	 وفيه	حممد	 اأحمد،	 ))رواه	 	:)142/7( الزوائد((	 ))جممع	

ح�سن	وفيه	�سعف	ل�سوء	حفظه	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.

الآثــار((	 معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 والإمــام	 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 539

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	،)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

ح�سن((،	 ))واإ�سناده	 	:)19/2( احلبري((	 ))تلخي�ض	 حجر	يف	 ابن	 احلافظ	 قال	 وغريهم،	

ويف	اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	
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اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنــا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)540(
اأحــد}(( اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	 {تبَّت	يدا	

والطحاوي	والبزار.

))كان	 قال:	 �سحبة	 له	 وكانت	 	
)541(
الــدارمــي مدينة	 اأبي	 وعن	 	.2

الرجالن	من	اأ�سحاب	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإذا	التقيا	

َقا	حتى	يقراأ	اأحدهما	على	الآخر	{والع�رش	اإن	الإن�سان	 ل	َيْفرَتِ

.	رواه	الطرباين	يف	
)542(
لفي	ُخ�رْش}	ثم	ُي�َسلُِّم	اأحدهما	على	الآخر((

الأو�سط.	

ــار((	 الآث معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 ــام	 والإم 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 540

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	،)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

وغريهم،	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	))تلخي�ض	احلبري((	)19/2(:	))واإ�سناده	ح�سن((،	ويف	

اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	

ح�سن	 بن	 اهلل	 عبد	 وا�سمه	 	)60/4( ))الإ�سابة((	 يف	 حجر	 ابن	 احلافظ	 	ترجمه	 541

الدارمي،	فارجع	اإليه	هناك.

يف	 الهيثمي	 احلافظ	 وقال	 	)215/5( ))الأو�سط((	 يف	 الطرباين	 رواه	 	�سحيح.	 542

))جممع	الزوائد((	)307/10(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	ورجاله	رجال	ال�سحيح	غري	

ابن	عائ�سة	وهو	ثقة((.
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فصل ما جاء في سورة الكوثر
�سورة	رقم	)108(

1.	وعن	�سيدنا	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	بينا	ر�سول	اهلل	

ْغَفاَءًة	 ْغَفى	اإِ
ْظُهِرَنا	اإِْذ	اأَ

	اأَ �سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ذات	َيْوٍم	َبنْيَ

	؟!	َقاَل:	 ِ َحَكَك	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ �سْ
ًما	!	َفُقْلَنا:	َما	اأَ �َسُه	ُمَتَب�سِّ

	َرَفَع	َراأْ ُثمَّ

ا	 {اإِنَّ ِحيِم	 َّ
الر ْحَمِن	

َّ
الر 	 ِ اهللَّ ِب�ْسم	 َفَقَراأَ	 �ُسوَرٌة	 اآِنًفا	 	

َّ
َعَلي ))اأُْنِزَلْت	

	 ُثمَّ الأْبرَتُ}	 ُهَو	 �َساِنَئَك	 	 اإِنَّ 	 ْ
َواْنَحر َك	 ِلَربِّ 	 لِّ َف�سَ اْلَكْوَثَر	 ْعَطْيَناَك	

اأَ

	
ٌ
َنْهر ُه	 َفاإِنَّ َقاَل	 ْعَلُم	

اأَ َوَر�ُسوُلُه	 	ُ اهللَّ َفُقْلَنا	 اْلَكْوَثُر	 َما	 اأََتْدُروَن	 َقاَل	

َعَلْيِه	 َتِرُد	 َحْو�ٌض	 ُهَو	 َكِثرٌي	 َخرْيٌ	 َعَلْيِه	 	 َوَجلَّ 	 َعزَّ َربِّي	 َوَعَدِنيِه	

ُجوِم	َفُيْخَتَلُج	اْلَعْبُد	ِمْنُهْم	َفاأَُقوُل	 ِتي	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	اآِنَيُتُه	َعَدُد	النُّ مَّ
اأُ

.	رواه	
)543(
ِتي	َفَيُقوُل	َما	َتْدِري	َما	اأَْحَدَثْت	َبْعَدَك(( مَّ

ُه	ِمْن	اأُ 	اإِنَّ َربِّ

م�سلم.	

	عن	�سيدنا	اأن�ض	
)544(
ول�سطره	الأخري	لفظ	اآخر	يف	�سحيح	م�سلم 	

	 َدنَّ 	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	َقاَل:	))َلرَيِ َّ
ِبي 	النَّ نَّ

ر�سي	اهلل	عنه	اأَ

	 ْيُتُهْم	َوُرِفُعوا	اإِيَلَّ
اَحَبِني	َحتَّى	اإَِذا	َراأَ ْن	�سَ ْو�َض	ِرَجاٌل	مِمَّ 	احْلَ َّ

َعَلي

	 َفَلُيَقاَلنَّ ْيَحاِبي	 �سَ
اأُ ْيَحاِبي	 �سَ

اأُ 	 َربِّ ْي	
اأَ 	 َفالأُقوَلنَّ ُدويِن	 اْخُتِلُجوا	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)400(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	حجة	من	قال	الب�سملة	اآية	 543

من	اأول	كل	�سورة	�سوى	براءة.	

اإثبات	حو�ض	 الف�سائل/باب	 انظر	�سحيح	م�سلم	)2304(	يف	كتاب	 	�سحيح.	 544

نبينا	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	و�سفاته.
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َك	ل	َتْدِري	َما	اأَْحَدُثوا	َبْعَدَك((. يِل	اإِنَّ

	ر�سي	
ٍّ
�َسِن	ْبِن	َعِلي ىَل	احْلَ 2.	عن	يو�سف	بن	�سعد	قال:	َقاَم	َرُجٌل	اإِ

وؤِْمِننَي	اأَْو	 ْدَت	ُوُجوَه	امْلُ اهلل	عنه	َبْعَد	َما	َباَيَع	ُمَعاِوَيَة،	َفَقاَل:	�َسوَّ

	النبي	 ُ	َفاإِنَّ ْبِني	َرِحَمَك	اهللَّ وؤِْمِننَي	َفَقاَل:	ل	ُتوؤَنِّ َد	ُوُجوِه	امْلُ َيا	ُم�َسوِّ

ِه	َف�َساَءُه	َذِلَك	 َة	َعَلى	ِمْنرَبِ َميَّ
�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اأُِرَي	َبِني	اأُ

ِة	 نَّ اجْلَ يِف	 َنْهًرا	 َيْعِني	 ُد	 مَّ حُمَ َيا	 	) اْلَكْوَثَر	 ْعَطْيَناَك	
اأَ ا	 اإِنَّ 	( َفَنَزَلْت	

ا	اأَْنَزْلَناُه	يِف	َلْيَلِة	اْلَقْدِر،	َوَما	اأَْدَراَك	َما	َلْيَلُة	 َوَنَزَلْت	َهِذِه	الآَيَة	{اإِنَّ

ِلُكَها	َبْعَدَك	 ْلِف	�َسْهٍر}	القدر:	1-3	مَيْ
اْلَقْدِر،	َلْيَلُة	اْلَقْدِر	َخرْيٌ	ِمْن	اأَ

ُد. مَّ َة	َيا	حُمَ َميَّ
َبُنو	اأُ

َول	 َيــْوٌم	 َيِزيُد	 ل	 �َسْهٍر	 ْلــُف	 اأَ 	
َ
ِهي َذا	 َفــاإِ َفَعَدْدَناَها	 اْلَقا�ِسُم	 َقاَل	 	

،	واحلاكم	و�سححه	ووافقه	الذهبي.
)546(
.	رواه	الرتمذي

)545(
َيْنُق�ُض

	اأقول:	ويف	حتفة	الأحوذي	)197/9(	كالم	فيما	يتعلق	يف	هذه	املدة	ل	ي�ستقيم،	 545

ح�سب	 ــرواة	 ال لأحــد	 كالم	 فهو	 حال	 كل	 وعلى	 املكان،	 هذا	 غري	 اأخــر	 مكان	 ولنقده	

ح�ساباته	للمدة	وهو	ل	ي�رش	مبا	نقله	�سيدنا	احل�سن	عن	�سيدنا	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم.

	�سحيح.	رواه	الرتمذي	)3350(	يف	كتاب	تف�سري	القراآن/باب	ومن	�سورة	القدر،	 546

علي	 بن	 احل�سن	 ف�سائل	 باب	 ال�سحابة/يف	 معرفة	 كتاب	 يف	 	)171/3( واحلاكم	

عليهما	ال�سالم،	و�سححه	ووافقه	الذهبي،	ويف	اإ�سناده	عند	الرتمذي	يو�سف	بن	�سعد،	

قال	الرتمذي	بعد	روايته	للحديث	هناك:	اإنه	جمهول،	والتحقيق	اأنه	م�سهور	وهو	ثقة	

وقد	ن�ض	على	توثيقه	ابن	معني	فاحلديث	�سحيح.	انظر	ترجمته	يف	))تهذيب	التهذيب((	

.)363/11(
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	عن	�سيدنا	احل�سن	بن	علي	ر�سي	
)547(
وله	لفظ	اآخر	رواه	احلاكم 	

اهلل	عنه	قال:	]اإن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	راأى	بني	
	، َرُجاًل	رجاًل	ف�سق	ذلك	عليه	واهتمَّ اأمية	يتواثبون	على	منربه	

فاأنزل	اهلل	عز	وجل	{اإنا	اأعطيناك	الكوثر}	نهر	يف	اجلنة،	و	{

اإنا	اأنزلناه	يف	ليلة	القدر،	وما	اأدراك	ما	ليلة	القدر،	ليلة	القدر	

خري	من	األف	�سهر}	القدر:	1-3	يق�سون	بعدك[.

3.	وعن	اأبي	اأمامة	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

واآله	و�سلم:	))اأربع	اأنزلن	من	كنز	حتت	العر�ض:	اأم	الكتاب،	واآية	

يف	 الطرباين	 رواه	 	.
)548(
والكوثر(( البقرة،	 وخواتيم	 الكر�سي،	

الكبري.

4.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

التكاثر}	و	{اإنا	اأنزلناه	يف	ليلة	القدر}	و	{اإذا	زلزلت}،	ويف	

و	{اإنا	 والفتح}	 اهلل	 و	{اإذا	جاء	ن�رش	 الثانية	{والع�رش}	

اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	{

	وهو	�سحيح.	انظر	م�ستدرك	احلاكم	)175/3(	يف	كتاب	معرفة	ال�سحابة/باب	 547

ف�سائل	احل�سن	بن	علي	عليهما	ال�سالم.

	�سعيف.	رواه	الطرباين	يف	))املعجم	الكبري((	)235/8(	و�سعفه	العالمة	املناوي	 548

يف	))في�ض	القدير((	)469/1(.



236

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

اأحمد	 	رواه	 	.
)549(
اأحــد}(( اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	 تبَّت	يدا	

والطحاوي	والبزار.	

فصل ما جاء في سورة الكافرون
�سورة	رقم	)109(

ر�سول	 ))كان	 	 قال:	 اهلل	عنه	 اأبي	بن	كعب	ر�سي	 �سيدنا	 1.	وعن	

اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	الوتر	ِبـ	{�سبح	ا�سم	ربك	

الأعلى}	و	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}	فاإذا	

القدو�ض	ثالث	 القدو�ض	�سبحان	امللك	 �َسلََّم	قال:	�سبحان	امللك	

	رواه	ابن	اجلارود	والرتمذي.
)550(
مرات((

2.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	))كان	النبي	�سلى	اهلل	

الآثــار((	 معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 والإمــام	 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 549

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	،)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

ح�سن((،	 ))واإ�سناده	 	:)19/2( احلبري((	 ))تلخي�ض	 حجر	يف	 ابن	 احلافظ	 قال	 وغريهم،	

ويف	اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	

	�سحيح.	رواه	ابن	اجلارود	يف	املنتقى	�ض	)78(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ال�سالة	 550

على	الراحلة،	والرتمذي	)462(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	الوتر،	

وابن	حبان	يف	�سحيحه	)202/6(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الوتر،	وهو	مروي	عن	عدد	

	ذلك	الرتمذي. من	ال�سحابة	كما	بنيَّ
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الأعلى	وقل	يا	 ا�سم	ربك	 الوتر	ب�سبح	 عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	

	.
)551(
اأيها	الكافرون	وقل	هو	اهلل	اأحد	يف	ركعة	ركعة((

اأهل	العلم	من	 اأكرث	 ]والذي	اختاره	 رواه	الرتمذي	وقال	عقبه:	 	
اأ�سحاب	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	وَمْن	بعدهم:	اأن	يقراأ	

ب�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى،	وقل	يا	اأيها	الكافرون،	وقل	هو	اهلل	اأحد،	

يقراأ	يف	كل	ركعة	من	ذلك	ب�سورة[.

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه	 3.	وعن	

َها	اْلَكاِفُروَن	َوُقْل	ُهَو	 يُّ
واآله	و�سلم	))َقَراأَ	يِف	َرْكَعَتِي	اْلَفْجِر	ُقْل	َيا	اأَ

.	رواه	م�سلم.
)552(
ُ	اأََحٌد(( اهللَّ

4.	وعن	�سيدنا	جابر	بن	عبداهلل	ر�سي	اهلل	عنهما	وهو	يحكي	حجة	

فقال:	 الطواف	 ركعتي	 وَذَكَر	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	

من	 {واتخذوا	 فقراأ	 ال�سالم	 عليه	 اإبراهيم	 مقام	 اإىل	 نفذ	 ))ثم	

مقام	اإبراهيم	م�سلَّى}	البقرة:	125،	فجعل	املقام	بينه	وبني	

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)462(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	 551

النووي	يف	اخلال�سة:	 ))قال	 	:)119/2( الراية	 ن�سب	 الزيلعي	يف	 احلافظ	 قال	 الوتر،	

باإ�سناد	�سحيح((،	قلت:	اإ�سناد	الرتمذي	ح�سن	وهو	�سحيح	ب�سواهده.	ونحن	اإذا	ت�ساهلنا	

يف	مثل	هذه	الأبواب	يف	ت�سحيح	وحت�سني	بع�ض	الأحاديث	يف	ف�سائل	الأذكار	فاإننا	

ن�سدد	يف	اأبواب	الإميان	والعقائد.	

وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)726( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 552

ا�ستحباب	ركعتي	�سنة	الفجر.
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البيت	فكان	اأبي	يقول	ول	اأعلمه	َذَكَرُه	اإل	عن	النبي	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم	كان	يقراأ	يف	الركعتني	{قل	هو	اهلل	اأحد}	و	{

.	رواه	م�سلم.	
)553(
قل	يا	اأيها	الكافرون}((

	عن	�سيدنا	جابر	بلفظ:	))اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	
)554(
ورواه	الرتمذي 	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قراأ	يف	ركعتي	الطواف	ب�سورتي	الإخال�ض	

قل	يا	اأيها	الكافرون	وقل	هو	اهلل	اأحد((.

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 5.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	

ْغِرِب	 	َبْعَد	امْلَ ْكَعَتنْيِ َّ
	َقْبَل	اْلَفْجِر	َوالر ْكَعَتنْيِ َّ

واآله	و�سلم:	))َقَراأَ	يِف	الر

َها	اْلَكاِفُروَن	َو	 يُّ
ًة	ُقْل	َيا	اأَ

َّ
َة	َمر َع	َع�رْشَ ْو	ِب�سْ

ًة	اأَ
َّ
يَن	َمر ًعا	َوِع�رْشِ ِب�سْ

	.
)555(
ُ	اأََحٌد(( ُقْل	ُهَو	اهللَّ

	�سلى	اهلل	
َّ
ِبي :	))َرَمْقُت	النَّ

)556(
رواه	اأحمد،	ويف	لفظ	اآخر	عند	اأحمد 	

	 ًة	َيْقَراأُ
َّ
يَن	َمر ْو	َخْم�ًسا	َوِع�رْشِ ًة	اأَ َّ

يَن	َمر َبًعا	َوِع�رْشِ ْ
عليه	واآله	و�سلم	اأَر

َها	اْلَكاِفُروَن	َوُقْل	 يُّ
ْغِرِب	ُقْل	َيا	اأَ 	َقْبَل	اْلَفْجِر	َوَبْعَد	امْلَ ْكَعَتنْيِ َّ

يِف	الر

ُ	اأََحٌد((. ُهَو	اهللَّ

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)1218(	يف	كتاب	احلج/باب	حجة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	 553

واآله	و�سلم.

	وهو	�سحيح.	انظر	�سنن	الرتمذي	)869(	يف	كتاب	احلج/باب	ما	جاء	ما	يقراأ	 554

يف	ركعتي	الطواف.

	اإ�سناده	�سحيح.	رواه	اأحمد	)58/2(. 555

ابن	حبان	)212/6(	يف	 اأحمد	)99/2(	وهو	يف	�سحيح	 انظر	م�سند	 	�سحيح.	 556

كتاب	ال�سالة/باب	النوافل.
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6.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

الكافرون}	 اأيها	 يا	 الثالثة	{قل	 الكوثر}،	ويف	 اأعطيناك	 اإنا	

	رواه	اأحمد	
)557(
و	{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.	

7.	وعن	اأبي	اأمامة	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

	 لَّى	َرْكَعَتنْيِ ْوَتَر	ِب�َسْبٍع	َو�سَ
ُمُه	اأَ 	حَلْ َن	َوَكرُثَ ُيوِتُر	ِبِت�ْسٍع	َحتَّى	اإَِذا	َبدَّ

َها	الَكاِفُروَن}(( يُّ
	ِبـ	{اإَِذا	ُزْلِزَلْت}	َو	{ُقْل	َيا	اأَ

َوُهَو	َجاِل�ٌض	َفَقَراأَ

	رواه	اأحمد	والروياين.
)558(

8.	عن	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

	 اآِن	َوَمْن	َقَراأَ
ْ
ِف	اْلُقر واآله	و�سلم:	))َمْن	َقَراأَ	اإَِذا	ُزْلِزَلْت	ُعِدَلْت	َلُه	ِبِن�سْ

الآثــار((	 معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 والإمــام	 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 557

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	،)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

ح�سن((،	 ))واإ�سناده	 	:)19/2( احلبري((	 ))تلخي�ض	 حجر	يف	 ابن	 احلافظ	 قال	 وغريهم،	

ويف	اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	

	ح�سن.	رواه	اأحمد	)269/5(	والروياين	)273/2(	يف	م�سنديهما،	قال	احلافظ	 558

الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)241/2(:	))رواه	اأحمد	والطرباين	يف	الكبري	ورجال	اأحمد	

ثقات((.
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	ُ 	ُقْل	ُهَو	اهللَّ اآِن	َوَمْن	َقَراأَ
ْ
َها	اْلَكاِفُروَن	ُعِدَلْت	َلُه	ِبُرُبِع	اْلُقر يُّ

ُقْل	َيا	اأَ

.	رواه	الرتمذي	وقال:	غريب.
)559(
اآِن((
ْ
اأََحٌد	ُعِدَلْت	َلُه	ِبُثُلِث	اْلُقر

اهلل	 ر�سول	 ]قال	 بلفظ:	 اأن�ض	 �سيدنا	 عن	 اأي�سًا	 الرتمذي	 ورواه	 	
ْجَت	 َتَزوَّ ))َهْل	 َحاِبِه:	 �سْ

اأَ ِمْن	 ِلَرُجٍل	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	

ُج	ِبِه.	 َتَزوَّ
ِ	َول	ِعْنِدي	َما	اأَ 	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ ِ َيا	ُفالُن	؟((	َقاَل:	ل	َواهللَّ

ُ	اأََحٌد}	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُثُلُث	 َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	{ُقْل	ُهَو	اهللَّ

؟((	 َواْلَفْتُح}	 	 ِ اهللَّ 	 َن�رْشُ َجاَء	 َذا	 َمَعَك	{اإِ َلْي�َض	
))اأَ َقاَل:	 اآِن((،	

ْ
اْلُقر

َها	 يُّ
اآِن((،	َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	{ُقْل	َيا	اأَ

ْ
َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((	َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	
ْ
اْلَكاِفُروَن}((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((،	َقاَل:	
ْ
�ُض}	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

ْ
{اإَِذا	ُزْلِزَلِت	الأر

.	َقاَل	الرتمذي:	َهَذا	َحِديٌث	َح�َسٌن.
)560(
ْج(( ))َتَزوَّ

9.	وعن	نوفل	الأ�سجعي	اأنه	اأتى	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

فقال:	يا	ر�سول	اهلل	َعلِّْمني	�سيئًا	اأقوله	اإذا	اأويت	اإىل	فرا�سي	قال:	

.	رواه	
)561(
))اقراأ	قل	يا	اأيها	الكافرون	فاإنها	براءة	من	ال�رشك((

القراآن/باب	ما	 ال�سنن	)2893(	يف	كتاب	ف�سائل	 الرتمذي	يف	 	�سعيف.	رواه	 559

جاء	يف	{اإذا	زلزلت}.	

ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2895( الرتمذي	 رواه	 بال�سواهد.	 	ح�سن	 560

وهو	 وردان	 بن	 �سلمة	 اإ�سناده	 ويف	 ح�سن،	 هذا	حديث	 وقال:	 زلزلت}	 {اإذا	 جاء	يف	

من	ال�سعفاء.

	�سحيح.	رواه	اأحمد	)456/5(	والرتمذي	)3403(	يف	كتاب	الدعوات/باب	منه،	 561

وابن	حبان	)70/3(	يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	القراآن،	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	
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اأحمد	والرتمذي	وابن	حبان	يف	�سحيحه.

اأن	نبي	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	 10.	وعن	خباب	ر�سي	اهلل	عنه	

و�سلم	ل	ياأت	فرا�سه	قط	اإل	قراأ	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	حتى	

.	رواه	الطرباين.
)562(
يختم

اهلل	 �سلى	 النبي	 لدغت	 قال:	 ال�سالم	 عليه	 علي	 �سيدنا	 وعن	 	.11

اهلل	 ))لعن	 قال:	 فرغ	 فلما	 ي�سلي	 وهو	 و�سلم	عقرب	 واآله	 عليه	

فجعل	 وملح	 دعا	مباء	 ثم	 ول	غريه((،	 م�سليًا	 تدع	 ل	 العقرب	

مي�سح	عليها	ويقراأ	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	{قل	اأعوذ	برب	

	رواه	الطرباين.
)563(
الفلق}	و	{قل	اأعوذ	برب	النا�ض}

12.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	�سلى	اأربع	ركعات	خلف	الع�ساء	الآخرة	

اهلل	 الكافرون	وقل	هو	 اأيها	 يا	 الأوليني	قل	 الركعتني	 فقراأ	يف	

{تبارك	 و	 ال�سجدة،	 تنزيل	 الأخرتني	 الركعتني	 وقراأ	يف	 اأحد،	

))تغليق	التعليق((	)408/4(:	))اإ�سناده	�سحيح((.

الهيثمي	يف	 الكبري	)81/4(	وقال	احلافظ	 	ح�سن	بال�سواهد.	رواه	الطرباين	يف	 562

))جممع	الزوائد((	)121/10(:	))رواه	الطرباين	وفيه	جابر	اجلعفي	وهو	�سعيف((.

احلافظ	 وقال	 	،)87/2( وال�سغري	 	)91/6( الأو�سط	 يف	 الطرباين	 رواه	 	ح�سن.	 563

الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	)111/5(:	))رواه	الطرباين	يف	ال�سغري	واإ�سناده	ح�سن((.
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	.
)564(
	له	كاأربع	ركعات	من	ليلة	القدر(( الذي	بيده	امللك}	ُكِتْبَ

رواه	الطرباين	والبيهقي.

�َسُمَرة	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 13.	وعن	جابر	بن	

اأيها	 يا	 {قل	 ِبـ	 اجلمعة	 ليلة	 املغرب	 	 �سالة	 يقراأ	 و�سلم	 واآله	

الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}،	ويقراأ	يف	الع�ساء	الآخرة	ليلة	

	رواه	ابن	حبان	والبيهقي.
)565(
اجلمعة:	اجلمعة	واملنافقني((

14.	وعن	ابن	عبا�ض	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:

اآِن	
ْ
ُ	اأََحٌد	َتْعِدُل	ُثُلَث	اْلُقر اآِن	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ

ْ
َف	اْلُقر ))اإَِذا	ُزْلِزَلْت	َتْعِدُل	ِن�سْ

	�سعيف.	رواه	الطرباين	يف	الكبري	)437/11(	والبيهقي	)477/2(	يف	كتاب	 564

يف	 الهيثمي	 وقال	 اأكرث،	 اأو	 ركعات	 اأربع	 الع�ساء	 بعد	 جعل	 من	 ال�سالة/باب	

))املجمع((	)231/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	وفيه	يزيد	بن	�سنان	اأبو	فروة	الرهاوي	

اأبو	 اأحمد	وابن	املديني	وابن	معني،	وقال	البخاري:	مقارب	احلديث،....	وقال	 َفُه	 عَّ �سَ

حامت:	حمله	ال�سدق	وكانت	فيه	غفلة((.	قلت:	الذي	قاله	اأبو	حامت	هناك	كما	يف	كتاب	

ابنه	))اجلرح	والتعديل((	)266/9(:	))حمله	ال�سدق	والغالب	عليه	الغفلة،	ُيكتب	حديثه	

ول	يحتج	به((.

ال�سالة،	 �سفة	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)150/5( حبان	 ابن	 رواه	 	�سعيف.	 565

)201/3(	يف	كتاب	اجلمعة/باب	القراءة	يف	�سالة	 ))ال�سنن	الكربى((	 والبيهقي	يف	

املغرب	والع�ساء	ليلة	اجلمعة،	واإ�سناده	�سعيف	فيه	�سعيد	بن	�سماك	وثقه	ابن	حبان	

وقال	اأبو	حامت	مرتوك.
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.	رواه	الرتمذي.
)566(
اآِن((
ْ
َها	اْلَكاِفُروَن	َتْعِدُل	ُرُبَع	اْلُقر يُّ

َوُقْل	َيا	اأَ

اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:كان	 15.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سلي	ركعتني	قبل	الفجر	

	بهما	يف	ركعتي	الفجر	 وكان	يقول:	))ِنْعَم	ال�سورتان	هما	ُيْقَراأُ

وابن	 اأحمد	 رواه	 	.
)567(
الكافرون(( ياأيها	 وقل	 اأحد	 اهلل	 هو	 قل	

ماجه.

فصل ما جاء في سورة النصر
�سورة	رقم	)110(

1.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

	ح�سن	بال�سواهد.	رواه	الرتمذي	)2894(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	 566

يف	{اإذا	زلزلت}،	واإ�سناد	رواية	ابن	عبا�ض	�سعيف،	لكن	احلديث	يرتقي	اإىل	احل�سن	

بطرقه	الثالثة	ل	�سيما	يف	الف�سائل	وعدم	وجود	املعار�ض.

	�سحيح.	رواه	اأحمد	)239/6(	وابن	ماجه	)1150(	يف	كتاب	اإقامة	ال�سالة/ 567

كتاب	 يف	 	)214/6( حبان	 وابن	 الفجر،	 قبل	 الركعتني	 يف	 يقراأ	 فيما	 جاء	 ما	 باب	

ال�سالة/باب	النوافل،	يف	�سحيحه.



244

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)568(
{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.	

2.	وعن	�سيدنا	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	]قال	ر�سول	اهلل	
ْجَت	 َتَزوَّ ))َهْل	 َحاِبِه:	 �سْ

اأَ ِمْن	 ِلَرُجٍل	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	

ُج	ِبِه.	 َتَزوَّ
ِ	َول	ِعْنِدي	َما	اأَ 	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ ِ َيا	ُفالُن	؟((	َقاَل:	ل	َواهللَّ

ُ	اأََحٌد}	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُثُلُث	 َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	{ُقْل	ُهَو	اهللَّ

؟((	 َواْلَفْتُح}	 	 ِ اهللَّ 	 َن�رْشُ َجاَء	 َذا	 َمَعَك	{اإِ َلْي�َض	
))اأَ َقاَل:	 اآِن((،	

ْ
اْلُقر

َها	 يُّ
اآِن((،	َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	{ُقْل	َيا	اأَ

ْ
َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((	َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	
ْ
اْلَكاِفُروَن}((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((،	َقاَل:	
ْ
�ُض}	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

ْ
{اإَِذا	ُزْلِزَلِت	الأر

.	رواه	الرتمذي.
)569(
ْج(( ))َتَزوَّ

الآثــار((	 معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 والإمــام	 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 568

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	،)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

وغريهم،	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	))تلخي�ض	احلبري((	)19/2(:	))واإ�سناده	ح�سن((	ويف	

اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	

	ح�سن	بال�سواهد.	رواه	الرتمذي	)2895(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	 569

من	 وهو	 وردان	 بن	 �سلمة	 اإ�سناده	 ويف	 ح�سن،	 حديث	 هذا	 وقال:	 زلزلت}،	 {اإذا	 يف	

ال�سعفاء.
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فصل ما جاء في سورة املسد
�سورة	رقم	)111(

1.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)570(
{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.	

فصل ما جاء في سورة اإلخالص
ويقال لها سورة الصمد وقل هو اهلل أحد

�سورة	رقم	)112(

1.	عن	اأبي	هريرة	قال:	اأقبلت	مع	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

الآثــار((	 معاين	 ))�ــرشح	 يف	 الطحاوي	 والإمــام	 	)89/1( اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 570

	)356/1( يعلى	 واأبــو	 	)82/3( والبزار	 الوتر،	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)290/1(

وغريهم،	قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	))تلخي�ض	احلبري((	)19/2(:	))واإ�سناده	ح�سن((	ويف	

اإ�سناده	احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	
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ِ	�سلى	اهلل	 ُ	اأََحٌد	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهللَّ 	ُقْل	ُهَو	اهللَّ و�سلم	ف�سمَع	رُجاًل	َيْقَراأُ

	؟!	َفَقاَل:	 ِ عليه	واآله	و�سلم:	))َوَجَبْت((.	َف�َساأَْلُتُه	َماَذا	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ

	 ُثمَّ ُه	 َ َب�رشِّ
َفاأُ َلْيِه	 اإِ ْذَهَب	

اأَ اأَْن	 َفاأََرْدُت	 ُهَرْيَرَة:	 اأَُبو	 َفَقاَل	 ُة((.	 نَّ ))اجْلَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	 َفِرْقُت	اأَْن	َيُفوَتِني	اْلَغَداُء	َمَع	َر�ُسوِل	اهللَّ

	َذَهْبُت	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ُثمَّ
ُت	اْلَغَداَء	َمَع	َر�ُسوِل	اهللَّ

ْ
َفاآَثر

.	رواه	مالك	والرتمذي.
)571(
ُجِل	َفَوَجْدُتُه	َقْد	َذَهَب

َّ
اإِىَل	الر

2.	عن	اأبي	�سعيد	اخلدري	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	رجاًل	�سمع	َرُجاًل	يقراأُ	

ِ	�سلى	 َبَح	َجاَء	اإِىَل	َر�ُسوِل	اهللَّ �سْ
ا	اأَ ُدَها	َفَلمَّ َحٌد}	ُيَردِّ

ُ	اأَ {ُقْل	ُهَو	اهللَّ

َفَقاَل	 َها	 َيَتَقالُّ ُجَل	 َّ
الر 	 نَّ
َوَكاأَ َلُه	 َذِلَك	 َفَذَكَر	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

َها	 ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َوالَِّذي	َنْف�ِسي	ِبَيِدِه	اإِنَّ َر�ُسوُل	اهللَّ

.	رواه	مالك	والبخاري	يف	�سحيحه.	
)572(
اآِن((
ْ
َلَتْعِدُل	ُثُلَث	اْلُقر

لتعدل	 بيده	 نف�سي	 ))والذي	 	:
)573(
اأحمد ويف	رواية	�سعيفة	عند	 	

لل�سالة/باب	ما	جاء	 النداء	 	�سحيح.	رواه	مالك	يف	املوطاأ	)484(	يف	كتاب	 571

يف	قراءة	قل	هو	اهلل	اأحد،	ورواه	الرتمذي	)2897(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	

))ح�سن	 اآخره	وقال:	 الذي	يف	 اأبي	هريرة	 دون	قول	 جاء	يف	{اإذا	زلزلت}	خمت�رشاً	

غريب((.

	�سحيح.	رواه	مالك	يف	املوطاأ	)483(	يف	كتاب	النداء	اإىل	ال�سالة/باب	ما	جاء	 572

يف	قراءة	قل	هو	اهلل	اأحد،	والبخاري	)5014(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ف�سل	قل	

هو	اهلل	اأحد،،	ورواه	الن�سائي	)996(	يف	كتاب	الفتتاح/باب	الف�سل	يف	قراءة	قل	هو	

اهلل	اأحد،	من	حديث	اأبي	اأيوب	الأن�ساري	مرفوعًا:	))قل	هو	اهلل	اأحد	ثلث	القراآن((.

	انظر	م�سند	اأحمد	بن	حنبل	)15/3(. 573
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ن�سف	القراآن	اأو	ثلثه((.

3.	وعن	اأبي	هريرة	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

	 اآِن((.	َفَح�َسَد	َمْن	َح�َسَد	ُثمَّ ْ
اْلُقر ُثُلَث	 َعَلْيُكْم	 ْقَراأُ	 	�َساأَ ينِّ َفاإِ ))اْح�ُسُدوا	

	ُ اهللَّ ُهَو	 {ُقْل	 َفَقَراأَ:	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 	ِ اهللَّ 	
ُّ
َنِبي َخَرَج	

َجاَءُه	 َخرَبٌ	 َهَذا	 َرى	
اأُ 	 اإِينِّ ِلَبْع�ٍض:	 َنا	 َبْع�سُ َفَقاَل	 َدَخَل.	 	 ُثمَّ َحٌد}	

اأَ

ِ	�سلى	اهلل	عليه	 	اهللَّ
ُّ
	َخَرَج	َنِبي ْدَخَلُه	ُثمَّ

اأَ َماِء	َفَذاَك	الَِّذي	 ِمَن	ال�سَّ

َها	 ل	اإِنَّ
اآِن	اأَ
ْ
	َعَلْيُكْم	ُثُلَث	اْلُقر 	ُقْلُت	َلُكْم	�َساأَْقَراأُ واآله	و�سلم	َفَقاَل:	))اإِينِّ

	رواه	م�سلم.
)574(
اآِن((
ْ
َتْعِدُل	ُثُلَث	اْلُقر

4.	وعن	اأبي	الدرداء	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

اآِن((	َقاُلوا:	
ْ
َحُدُكْم	اأَْن	َيْقَراأَ	يِف	َلْيَلٍة	ُثُلَث	اْلُقر و�سلم	قال:	))اأََيْعِجُز	اأَ

ُثُلَث	 َتْعِدُل	 اأََحٌد	 	ُ اهللَّ ُهَو	 ))ُقْل	 َقاَل:	 ؟!	 اآِن	
ْ
اْلُقر ُثُلَث	 َيْقَراأْ	 َوَكْيَف	

.	رواه	م�سلم	والرتمذي.
)575(
اآِن((
ْ
اْلُقر

َبَعَث	 املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:	 اأم	 ال�سيدة	عائ�سة	 5.	وعن	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)812(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	 574

قراءة	قل	هو	اهلل	اأحد.	

	�سحيح.	رواه	م�سلم	يف	ال�سحيح	)811(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها/ 575

باب	ف�سل	قراءة	قل	هو	اهلل	اأحد،	ورواه	الرتمذي	)2896(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/

باب	ما	جاء	يف	�سورة	الإخال�ض،	من	حديث	اأبي	اأيوب	الأن�ساري	ر�سي	اهلل	عنه.
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َيْقَراأُ	 َوَكاَن	 ٍة	 يَّ �رَشِ َعَلى	 َرُجاًل	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 النبي	�سلى	

ا	َرَجُعوا	َذَكُروا	 َحٌد	َفَلمَّ
ُ	اأَ الِتِهْم	َفَيْخِتُم	ِبُقْل	ُهَو	اهللَّ َحاِبِه	يِف	�سَ لأ�سْ

ٍء	
ْ
	�َسي َفَقاَل:	))�َسُلوُه	لأيِّ 	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	 ِّ

ِبي ِللنَّ َذِلَك	

ْن	 	اأَ ِحبُّ
ْحَمِن	َواأََنا	اأُ

َّ
َفُة	الر َنُع	َذِلَك	؟((	َف�َساأَُلوُه	َفَقاَل:	لأنها	�سِ َي�سْ

	َ 	اهللَّ نَّ
وُه	اأَ ْخرِبُ

	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اأَ
ُّ
ِبي 	ِبَها	َفَقاَل	النَّ

اأَْقَراأَ

	رواه	البخاري	وم�سلم.
)576(
ُه(( ُيِحبُّ

6.	وعن	اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	كان	رجل	من	الأن�سار	

لهم	يف	 يقراأ	 �سورة	 افتتح	 كلما	 فكان	 ُقَباء	 م�سجد	 يوؤمهم	يف	

ثم	 اأحد	حتى	يفرغ	منها،	 اهلل	 افتتح	بقل	هو	 بها	 ال�سالة	فقراأ	

يقراأ	ب�سورة	اأخرى	معها،	وكان	ي�سنع	ذلك	يف	كل	ركعة،	َفَكلََّمُه	

اأ�سحابه	فقالوا:	اإنك	تقراأ	بهذه	ال�سورة	ثم	ل	ترى	اأنها	جتزئك	

حتى	تقراأ	ب�سورة	اأخرى	فاإما	اأن	تقراأ	بها	واإما	اأن	تدعها	وتقراأ	

بها	 اأوؤمكم	 اأن	 اأحببتم	 اإن	 بتاركها	 اأنا	 ما	 قال:	 اأخرى،	 ب�سورة	

التوحيد/باب	ما	جاء	يف	 البخاري	)7375(	يف	كتاب	 الإ�سناد.	رواه	 	�سحيح	 576

دعاء	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اأمته	للتوحيد،	وم�سلم	)813(	يف	كتاب	�سالة	

ابن	 ف	هذا	احلديث	 اأحد،	وقد	�سعَّ امل�سافرين	وق�رشها/باب	ف�سل	قراءة	قل	هو	اهلل	

حزم	يف	))الف�سل	يف	امللل	والنِّحل((	)121/2(	فقال	هناك	معلِّقًا	على	لفظة	)	�سفة	

الرحمن	(:	]هذه	اللفظة	انفرد	بها	�سعيد	بن	اأبي	هالل	ولي�ض	بالقوي،	قد	ذكره	بالتخليط	
يحيى	واأحمد	بن	حنبل،	واأي�سًا	فاإن	احتجاج	خ�سومنا	بهذا	ل	ي�سّوغ	على	اأ�سولهم	لأنه	

كالم	 فاإنه	 اإليه	 فارجع	 هناك	 قال	 ما	 اآخر	 اإىل	 العلم...[	 عندهم	 يوجب	 ل	 واحد	 خرب	

نفي�ض،	وقول	ابن	حزم	فيه	هو	املتجه	عندنا.
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وكرهوا	 اأف�سلهم،	 يرونه	 وكانوا	 تركتكم	 كرهتم	 واإن	 فعلت	

و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 النبي	�سلى	 اأتاهم	 فلما	 يوؤمهم	غريه،	 اأن	

اأخربوه	اخلرب	فقال:	))يا	فالن	ما	مينعك	مما	ياأمر	به	اأ�سحابك	

يا	 فقال:	 ؟!((،	 ركعة	 كل	 ال�سورة	يف	 هذه	 تقراأ	 اأن	 يحملك	 وما	

ر�سول	اهلل	اإين	اأحبها	فقال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

البخاري	 الرتمذي	وذكره	 .	رواه	
)577(
اأدخلك	اجلنة(( ))اإن	حبها	

يف	�سحيحه	معلقًا.

	َوُظْلَمٌة	
)578(

اَبَنا	َط�ضٌّ �سَ
7.	وعن	عبد	اهلل	بن	خبيب	الأن�ساري	قال:	اأَ

	ِبَنا......	
َ
لِّي ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ِلُي�سَ

َنا	َر�ُسوَل	اهللَّ
ْ
َفاْنَتَظر

َفَقاَل:	 ِبَنا	 	
َ
لِّي ِلُي�سَ ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

َفَخَرَج	َر�ُسوُل	اهللَّ

	ِحنَي	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد	َوامْلُ
ُ	اأَ ))ُقْل((	َفُقْلُت:	َما	اأَُقوُل	؟!	َقاَل:	))ُقْل	ُهَو	اهللَّ

	رواه	اأحمد	يف	
)579(
ٍء((
ْ
	�َسي ِبُح	َثالًثا	َيْكِفيَك	ُكلَّ �ِسي	َوِحنَي	ُت�سْ مُتْ

امل�سند	والن�سائي.	

يف	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2901( الرتمذي	 رواه	 	�سحيح.	 577

�سورة	الإخال�ض،	والبيهقي	يف	�سننه	الكربى	)60/2(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	اإعادة	

�سورة	يف	كل	ركعة،	وذكره	البخاري	يف	�سحيحه	معلقًا	)268/1(	يف	كتاب	الأذان/

باب	اجلمع	بني	ال�سورتني	يف	ركعة.

	الط�ض	هو	املطر	القليل	فوق	الر�ض. 578

كتاب	 يف	 	)5428( والن�سائي	 	)312/5( امل�سند	 يف	 اأحــمــد	 رواه	 	ح�سن.	 579

ال�ستعاذة.
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اآخره	 يف	 وقال	 عامر	 بن	 عقبة	 عن	 مبثله	 	
)580(
الن�سائي ورواه	 	

	اأحد((. ْثِلِهنَّ ذ	مِبِ ))ما	تعوَّ

8.	وعن	ابن	الديلمي	وهو	ابن	اأخت	النجا�سي	وقد	خدم	النبي	�سلى	

واآله	 اهلل	عليه	 اهلل	�سلى	 ر�سول	 قال	 قال:	 و�سلم	 واآله	 اهلل	عليه	

ة	يف	ال�سالة	اأو	يف	
َّ
و�سلم:	))َمْن	قراأ	{قل	هو	اهلل	اأحد}	مائة	مر

.	رواه	الطرباين.
)581(
غريها	كتب	اهلل	له	براءة	من	النار((

9.	وعن	اأبي	هريرة	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	

	له	ق�رٌش	يف	اجلنة،	وَمْن	
َ
قراأ	{قل	هو	اهلل	اأحد}	ع�رش	مرات	ُبِني

	
َ
	له	ق�رشان،	وَمْن	قراأها	ثالثني	مرة	ُبِني

َ
ة	ُبِني
َّ
قراأها	ع�رشين	َمر

.	رواه	الدارمي	والطرباين.
)582(
له	ثالث((

	ح�سن.	انظر	�سنن	الن�سائي	)5430(	يف	كتاب	ال�ستعاذة. 580

	ح�سن.	رواه	الطرباين	يف	الكبري	)331/18(،	وقال	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	 581

)145/7(:	))رواه	الطرباين	وفيه	حممد	بن	قدامة	اجلوهري	وهو	�سعيف((	قلت:	ذكر	ابن	

قه.	و�رشط	هذه	الأحاديث	ومثلها	 حجر	يف	))ل�سان	امليزان((	)377/7(	اأن	الدارقطني	وثَّ

هو	التوبة	من	الكبائر	واجتنابها	لقوله	تعاىل	{اإن	جتتنبوا	كبائر	ما	ُتْنَهون	عنه	نكفْر	

عنكم	�سيئاتكم	وندخلكم	مدخاًل	كرميًا}	الن�ساء:	31	واإل	فاملجرمون	يقراأونها	مائة	مرة	

وي�سمنون	اأن	لهم	اجلنة	والنعيم	!	وهذا	خالف	ما	هو	مقرر	يف	القراآن	الكرمي.

القراآن/باب	يف	 ال�سنن	)3429(	يف	كتاب	ف�سائل	 الدارمي	يف	 	�سعيف.	رواه	 582

ف�سل	قل	هو	اهلل	اأحد،	عن	ابن	امل�سّيب	مر�ساًل،	ورواه	الطرباين	يف	الأو�سط	)93/1(	عن	

ابن	امل�سّيب	عن	اأبي	هريرة	مرفوعًا	مت�ساًل،	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	

)145/7(:	))رواه	الطرباين	يف	الأو�سط	وفيه	هانئ	بن	املتوكل	وهو	�سعيف((.
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10.	وعن	جابر	بن	عبد	اهلل	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	قراأ	{قل	هو	اهلل	اأحد}	يف	كل	يوم	

ة	نودَي	يوم	القيامة	من	قربه	ُقْم	يا	مادح	اهلل	فادخل	
َّ
خم�سني	َمر

.	رواه	الطرباين	يف	ال�سغري	والأو�سط.
)583(
اجلنة((

11.	وعن	�سيدنا	اأَُبـي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنه	اأن	امل�رشكني	

	! ك	 ربَّ لنا	 اْن�ُسْب	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 لر�سول	 قالوا	

فاأنزل	اهلل	تعاىل	{قل	هو	اهلل	اأحد	اهلل	ال�سمد}،	فال�سمد	الذي	

{ل	يلد	ول	يولد}	لأنه	لي�ض	�سيء	يولد	اإل	�سيموت،	ول	�سيء	

اإل	�سيورث،	واإن	اهلل	عز	وجل	ل	ميوت	ول	يورث	{ول	 ميوت	

يكن	له	كفواً	اأحد}	قال:	))ل	يكن	له	�سبيه	ول	عدل	ولي�ض	كمثله	

	رواه	الرتمذي	واحلاكم	و�سححه.
)584(
�سيء((

	�سعيف.	رواه	الطرباين	يف	ال�سغري	)262/2(	والأو�سط	)171/9(	قال	احلافظ	 583

عن	 والأو�سط	 ال�سغري	 الطرباين	يف	يف	 ))رواه	 	:)146/7( الزوائد	 الهيثمي	يف	جممع	

وقال	 ثقات((.	 رجاله	 وبقية	 اأعرفه	 ول	 احللبي	 الزبري	 بن	 اإ�سحاق	 بن	 يعقوب	 �سيخه	

وعلى	 ثقة((	 وهو	 الرحمن	 عبد	 به	 ))تفرَّد	 	:)262/2( ال�سغري((	 ))املعجم	 يف	 الطرباين	

احلديث	 على	 يحكم	 وهذا	مما	 هذا	 الطرباين	 �سيخ	 ترجمة	 على	 اأقف	 ل	 فاإين	 كل	حال	

بال�سعف	واهلل	تعاىل	اأعلم.

�سورة	 ومن	 القراآن/باب	 تف�سري	 كتاب	 يف	 	)3364( الرتمذي	 رواه	 	�سحيح.	 584

�سورة	 تف�سري	 التف�سري/باب	 كتاب	 يف	 	)540/2( امل�ستدرك	 يف	 واحلاكم	 الإخال�ض،	

الإخال�ض،	و�سححه.
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اهلل	 النبي	�سلى	 على	 نزل	جربيل	 قال:	 مالك	 بن	 اأن�ض	 وعن	 	.12

عليه	واآله	و�سلم	فقال:	مات	معاوية	بن	معاوية	الليثي	فتحب	

الأر�ض	 اأن	ت�سلي	عليه	؟	قال:	))نعم((،	قال:	ف�رشب	بجناحه	

َعْت	َفَرَفَع	�رشيَرُه	فنظر	اإليه	 ْع�سَ فلم	يبق	�سجرة	ول	اأكمة	اإل	َت�سَ

ان	من	املالئكة	يف	كل	�سٍف	�سبعون	األف	 فَّ 	عليه	وخلفه	�سَ فكربَّ

َمَلك	فقال	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))يا	جربيل	مب	نال	

هذه	املنزلة	من	اهلل	؟!((،	قال:	بحبه	{قل	هو	اهلل	اأحد}	وقراءته	

رواه	 	.
)585(
وعلى	كل	حال وقاعداً	 وقائمًا	 ذاهبًا	وجائيًا	 اإياها	

اأبو	يعلى	والطرباين.

اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	))كان	ر�سول	 13.	وعن	�سيدنا	

اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	الوتر	ِبـ	{�سبح	ا�سم	ربك	

الأعلى}	و	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}	فاإذا	

القدو�ض	ثالث	 القدو�ض	�سبحان	امللك	 �َسلََّم	قال:	�سبحان	امللك	

.	رواه	ابن	اجلارود	والرتمذي	وابن	حبان.
)586(
مرات((

	�سعيف.	رواه	اأبو	يعلى	)258/7(	والبيهقي	يف	ال�سنن	الكربى	)51/4(	يف	كتاب	 585

اجلنائز/باب	ال�سالة	على	امليت	الغائب	بالنية،	والطرباين	يف	الكبري	)428/19(.	قال	

اأ�سانيد	هذا	احلديث	 الرَبِّ:	 ))قال	ابن	عبد	 ))الإ�سابة((	)160/6(:	 احلافظ	ابن	حجر	يف	

لي�ست	بالقوية	ولو	اأنها	يف	الأحكام	ل	يكن	يف	�سيء	منها	حجة((.

	�سحيح.	رواه	ابن	اجلارود	يف	املنتقى	�ض	)78(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ال�سالة	 586

على	الراحلة،	والرتمذي	)462(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	الوتر،	

وابن	حبان	يف	�سحيحه	)202/6(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الوتر،	وهو	مروي	عن	عدد	
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14.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال:	))كان	النبي	�سلى	اهلل	

الأعلى	وقل	يا	 ا�سم	ربك	 الوتر	ب�سبح	 عليه	واآله	و�سلم	يقراأ	يف	

.
)587(
اأيها	الكافرون	وقل	هو	اهلل	اأحد	يف	ركعة	ركعة((

اأهل	العلم	من	 اأكرث	 ]والذي	اختاره	 رواه	الرتمذي	وقال	عقبه:	 	
اأ�سحاب	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	وَمْن	بعدهم:	اأن	يقراأ	

ب�سبح	ا�سم	ربك	الأعلى،	وقل	يا	اأيها	الكافرون،	وقل	هو	اهلل	اأحد،	

يقراأ	يف	كل	ركعة	من	ذلك	ب�سورة[.

15.	وعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

َها	اْلَكاِفُروَن	َوُقْل	ُهَو	 يُّ
واآله	و�سلم:	))َقَراأَ	يِف	َرْكَعَتِي	اْلَفْجِر	ُقْل	َيا	اأَ

.	رواه	م�سلم.
)588(
ُ	اأََحٌد(( اهللَّ

اهلل	عنهما	وهو	يحكي	 عبداهلل	ر�سي	 بن	 �سيدنا	جابر	 16.	وعن	

	ذلك	الرتمذي. من	ال�سحابة	كما	بنيَّ

	ح�سن.	رواه	الرتمذي	)462(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	 587

الوتر،	قال	احلافظ	الزيلعي	يف	))ن�سب	الراية((	)119/2(:	))قال	النووي	يف	اخلال�سة:	

ت�ساهلنا	 اإذا	 ب�سواهده.	ونحن	 الرتمذي	ح�سن	وهو	�سحيح	 واإ�سناد	 باإ�سناد	�سحيح((،	

يف	مثل	هذه	الأبواب	يف	ت�سحيح	وحت�سني	بع�ض	الأحاديث	يف	ف�سائل	الأذكار	فاإننا	

ن�سدد	يف	اأبواب	الإميان	والعقائد.	

وق�رشها/باب	 امل�سافرين	 �سالة	 كتاب	 يف	 	)726( م�سلم	 رواه	 	�سحيح.	 588

ا�ستحباب	ركعتي	�سنة	الفجر	واحلث	عليهما.



254

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

الطواف	 ركعتي	 وَذَكَر	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	 حجة	

فقال:	))ثم	نفذ	اإىل	مقام	اإبراهيم	عليه	ال�سالم	فقراأ	}واتخذوا	

بينه	 املقام	 فجعل	 	،125 البقرة:	 م�سلَّى{	 اإبراهيم	 مقام	 من	

وبني	البيت	فكان	اأبي	يقول	ول	اأعلمه	َذَكَرُه	اإل	عن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم	كان	يقراأ	يف	الركعتني	{قل	هو	اهلل	اأحد}	

.	رواه	م�سلم.	
)589(
و	{قل	يا	اأيها	الكافرون}((

	عن	�سيدنا	جابر	بلفظ:	))اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	
)590(
ورواه	الرتمذي 	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قراأ	يف	ركعتي	الطواف	ب�سورتي	الإخال�ض	

قل	يا	اأيها	الكافرون	وقل	هو	اهلل	اأحد((.

17.	وعن	ابن	عمر	ر�سي	اهلل	عنهما	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	

ْغِرِب	 	َبْعَد	امْلَ ْكَعَتنْيِ َّ
	َقْبَل	اْلَفْجِر	َوالر ْكَعَتنْيِ َّ

واآله	و�سلم:	))َقَراأَ	يِف	الر

َها	اْلَكاِفُروَن	َو	 يُّ
ًة	ُقْل	َيا	اأَ

َّ
َة	َمر َع	َع�رْشَ ْو	ِب�سْ

ًة	اأَ
َّ
يَن	َمر ًعا	َوِع�رْشِ ِب�سْ

.	رواه	اأحمد.
)591(
ُ	اأََحٌد(( ُقْل	ُهَو	اهللَّ

	�سلى	اهلل	عليه	واآله	
َّ
ِبي :	))َرَمْقُت	النَّ

)592(
	ويف	لفظ	اآخر	عند	اأحمد

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)1218(	يف	كتاب	احلج/باب	حجة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	 589

واآله	و�سلم.

	وهو	�سحيح.	انظر	�سنن	الرتمذي	)869(	يف	كتاب	احلج/باب	ما	جاء	ما	يقراأ	 590

يف	ركعتي	الطواف.

	اإ�سناده	�سحيح.	رواه	اأحمد	)58/2(. 591

كتاب	 يف	 	)212/6( حبان	 ابن	 �سحيح	 يف	 وهو	 	)99/2( اأحمد	 م�سند	 	انظر	 592

ال�سالة/باب	النوافل.
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يِف	 َيْقَراأُ	 ًة	
َّ
َمر يَن	 َوِع�رْشِ َخْم�ًسا	 اأَْو	 ًة	 َّ

َمر يَن	 َوِع�رْشِ َبًعا	 ْ
اأَر و�سلم	

َوُقْل	 اْلَكاِفُروَن	 َها	 يُّ
اأَ َيا	 ُقْل	 ْغِرِب	 امْلَ َوَبْعَد	 اْلَفْجِر	 َقْبَل	 	 ْكَعَتنْيِ َّ

الر

ُ	اأََحٌد((. ُهَو	اهللَّ

18.	وعن	�سيدنا	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	النبي	�سلى	

اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))كان	يوتر	بت�سع	�سور	يف	الأوىل	{األهكم	

زلزلت}،	 {اإذا	 و	 القدر}	 ليلة	 يف	 اأنزلناه	 {اإنا	 و	 التكاثر}	

ويف	الثانية	{والع�رش}	و	{اإذا	جاء	ن�رش	اهلل	والفتح}	و	{

اإنا	اأعطيناك	الكوثر}،	ويف	الثالثة	{قل	يا	اأيها	الكافرون}	و	

.	رواه	اأحمد	
)593(
{تبَّت	يدا	اأبي	لهب}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}((

والطحاوي	والبزار.	

اأن�ض	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	 19.	عن	

اآِن	
ْ
اْلُقر ِف	 ِبِن�سْ َلُه	 ُعِدَلْت	 ُزْلِزَلْت	 اإَِذا	 َقَراأَ	 ))َمْن	 و�سلم:	 واآله	 عليه	

َقَراأَ	 َوَمْن	 اآِن	
ْ
اْلُقر ِبُرُبِع	 َلُه	 ُعِدَلْت	 اْلَكاِفُروَن	 َها	 يُّ

اأَ َيا	 ُقْل	 َقَراأَ	 َوَمْن	

.	رواه	الرتمذي	وقال:	
)594(
اآِن((
ْ
ُ	اأََحٌد	ُعِدَلْت	َلُه	ِبُثُلِث	اْلُقر ُقْل	ُهَو	اهللَّ

اأحمد	)89/1(	والبزار	)82/3(،	واأبو	يعلى	)356/1(	وغريهم،	 	�سحيح.	رواه	 593

قال	احلافظ	ابن	حجر	يف	))تلخي�ض	احلبري((	)19/2(:	))واإ�سناده	ح�سن((	ويف	اإ�سناده	

احلارث	الهمداين	وهو	ثقة	ثبت	عندنا.	

القراآن/باب	ما	 ال�سنن	)2893(	يف	كتاب	ف�سائل	 الرتمذي	يف	 	�سعيف.	رواه	 594

جاء	يف	اإذا	زلزلت.	
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بلفظ:	 وح�سنه	 اأن�ض	 �سيدنا	 عن	 اأي�سًا	 الرتمذي	 ورواه	 غريب.	

َحاِبِه:	 �سْ
]قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ِلَرُجٍل	ِمْن	اأَ

ِ	َول	ِعْنِدي	 	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ ِ ْجَت	َيا	ُفالُن	؟((	َقاَل:	ل	َواهللَّ ))َهْل	َتَزوَّ

َقاَل:	 ؟((	 اأََحٌد}	 	ُ اهللَّ ُهَو	 َمَعَك	{ُقْل	 ))اأََلْي�َض	 َقاَل	 ِبِه.	 ُج	 َتــَزوَّ
اأَ َما	

	 ِ 	اهللَّ َذا	َجاَء	َن�رْشُ َلْي�َض	َمَعَك	}اإِ
اآِن((،	َقاَل:	))اأَ

ْ
َبَلى،	َقاَل:	))ُثُلُث	اْلُقر

اآِن((،	َقاَل:	))اأََلْي�َض	َمَعَك	
ْ
َواْلَفْتُح{	؟((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر

اآِن((	َقاَل:	
ْ
َها	اْلَكاِفُروَن{((	َقاَل:	َبَلى،	َقاَل:	))ُرُبُع	اْلُقر يُّ

}ُقْل	َيا	اأَ

))ُرُبُع	 َقاَل:	 َبَلى،	 َقاَل:	 ؟((	 �ُض}	
ْ
الأر ُزْلِزَلِت	 َمَعَك	{اإَِذا	 َلْي�َض	

))اأَ

.
)595(
ْج(( اآِن((،	َقاَل:	))َتَزوَّ ْ

اْلُقر

النبي	 اأن	 عنها	 اهلل	 ر�سي	 املوؤمنني	 اأم	 عائ�سة	 ال�سيدة	 وعن	 	.20

َلْيَلٍة	 	 ُكلَّ ِفَرا�ِسِه	 ىَل	 اإِ َوى	
اأَ اإذا	 ))كان	 واآله	و�سلم:	 �سلى	اهلل	عليه	

َو	 اأََحٌد}	 	ُ اهللَّ ُهَو	 {ُقْل	 ِفيِهَما	 َفَقَراأَ	 ِفيِهَما	 َنَفَث	 	 ُثمَّ ْيِه	 َكفَّ َجَمَع	

�َسُح	 	مَيْ 	النَّا�ِض}	ُثمَّ ُعوُذ	ِبَربِّ
	اْلَفَلِق}	َو	{ُقْل	اأَ ُعوُذ	ِبَربِّ

{ُقْل	اأَ

َوَوْجِهِه	َوَما	 َراأْ�ِسِه	 ِبِهَما	َعَلى	 َيْبَداأُ	 ا�ْسَتَطاَع	ِمْن	َج�َسِدِه	 ِبِهَما	َما	

.	رواه	البخاري.
)596(
اٍت((
َّ
اأَْقَبَل	ِمْن	َج�َسِدِه	َيْفَعُل	َذِلَك	َثالَث	َمر

	ح�سن	بال�سواهد.	رواه	الرتمذي	)2895(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	 595

من	 وهو	 وردان	 بن	 �سلمة	 اإ�سناده	 ويف	 ح�سن،	 حديث	 هذا	 وقال:	 زلزلت}،	 {اإذا	 يف	

ال�سعفاء.

ف�سل	 الــقــراآن/بــاب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)5018( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 596

املعوذات.
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ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
21.	وَعْن	َعْبِد	الر

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيــٍة	 	18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ {�َسِهَد	 َقاَل:	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	ِبِه}	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َيْدُع	َمَع	اهللَّ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	

َخَذ	 َنا	َما	اتَّ 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 	 َوَع�رْشِ 	.3 اجلن:	 َوَلًدا}	 َول	 اِحَبًة	 �سَ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)597(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 597

كتاب	الطب/باب	الفزع	والأرق	وما	يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	)413/4(	يف	

))احلديث	حمفوظ	�سحيح((	وهو	حديث	ح�سن	يف	مثل	 الرقى	والتمائم،	وقال:	 كتاب	

هذه	الأبواب.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	

اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	 اأحمد	وفيه	

رجال	ال�سحيح((.
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22.	عن	ابن	ُجَريج	قال:	�ساألنا	عائ�سة	ر�سي	اهلل	عنها	باأي	�سيء	

كان	يوِتُر	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	؟	قالت:	كان	يقراأ	

يف	الأوىل	ب�سبِّح	ا�سم	ربك،	ويف	الثانية	بقل	يا	اأيها	الكافرون،	

.	رواه	الرتمذي.
)598(
ويف	الثالثة	بقل	هو	اهلل	اأحد	واملعوَِّذتني

23.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

))يا	ُعْقَبة	بن	عامر	األ	اأَُعلِّمك	�سوراً	ما	اأنزلت	يف	التوراة	ول	يف	

،	ل	ياأتني	عليك	 ِمْثلُهنَّ الزبور	ول	يف	الإجنيل	ول	يف	الفرقان	

اأعوذ	برب	 	فيها،	{قل	هو	اهلل	اأحد}	و	{قل	 اإل	قراءَتُهنَّ ليلة	

	
َّ
الفلق}	و	{قل	اأعوذ	برب	النا�ض}((.	قال	ُعْقَبة:	فما	اأتت	علي

بهن	 اأمرين	 وقد	 اأدعهن	 ل	 اأن	 يل	 	 وُحقَّ فيها،	 قراأتهن	 اإل	 ليلة	

.
)599(
ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم

24.	وعن	ابن	عبا�ض	ر�سي	اهلل	عنهما	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	

عليه	واآله	و�سلم:	))َمْن	�سلى	اأربع	ركعات	خلف	الع�ساء	الآخرة	

اهلل	 الكافرون	وقل	هو	 اأيها	 يا	 الأوليني	قل	 الركعتني	 فقراأ	يف	

{تبارك	 و	 ال�سجدة،	 تنزيل	 الأخرتني	 الركعتني	 وقراأ	يف	 اأحد،	

	�سعيف.	رواه	الرتمذي	)463(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	 598

الوتر،	وقال:	هذا	حديث	ح�سن	غريب.

الزوائد((	 ))جممع	 يف	 الهيثمي	 احلافظ	 وقــال	 	)158/4( اأحمد	 رواه	 	ح�سن.	 599

)148/7(:	))رواه	اأحمد	ورجاله	ثقات((.
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	.
)600(
	له	كاأربع	ركعات	من	ليلة	القدر(( الذي	بيده	امللك}	ُكِتْبَ

رواه	الطرباين	والبيهقي.

�َسُمَرة	قال:	))كان	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 25.	وعن	جابر	بن	

اأيها	 يا	 {قل	 ِبـ	 اجلمعة	 ليلة	 املغرب	 	 �سالة	 يقراأ	 و�سلم	 واآله	

الكافرون}	و	{قل	هو	اهلل	اأحد}،	ويقراأ	يف	الع�ساء	الآخرة	ليلة	

	رواه	ابن	حبان	والبيهقي.
)601(
اجلمعة:	اجلمعة	واملنافقني((

26.	وعن	ابن	عبا�ض	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	))اإَِذا	

اآِن	
ْ
اْلُقر ُثُلَث	 َتْعِدُل	 اأََحٌد	 	ُ اهللَّ ُهَو	 َوُقْل	 اآِن	

ْ
اْلُقر َف	 ِن�سْ َتْعِدُل	 ُزْلِزَلْت	

.	رواه	الرتمذي.
)602(
اآِن((
ْ
َها	اْلَكاِفُروَن	َتْعِدُل	ُرُبَع	اْلُقر يُّ

َوُقْل	َيا	اأَ

)477/2(	يف	كتاب	 والبيهقي	 	)437/11( الكبري	 الطرباين	يف	 رواه	 	�سعيف.	 600

ال�سالة/باب	من	جعل	بعد	الع�ساء	اأربع	ركعات	اأو	اأكرث،	وقال	الهيثمي	يف	))املجمع((	

َفُه	 عَّ اأبو	فروة	الرهاوي	�سَ )231/2(:	))رواه	الطرباين	يف	الكبري	وفيه	يزيد	بن	�سنان	

اأبو	حامت:	 البخاري:	مقارب	احلديث،....	وقال	 اأحمد	وابن	املديني	وابن	معني،	وقال	

حمله	ال�سدق	وكانت	فيه	غفلة((.	قلت:	الذي	قاله	اأبو	حامت	هناك	كما	يف	كتاب	ابنه	

))اجلرح	والتعديل((	)266/9(:	))حمله	ال�سدق	والغالب	عليه	الغفلة،	ُيكتب	حديثه	ول	

يحتج	به((.

	�سعيف.	رواه	ابن	حبان	يف	�سحيحه	)150/5(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	�سفة	 601

القراءة	يف	 اجلمعة/باب	 كتاب	 )201/3(	يف	 الكربى	 ال�سنن	 يف	 والبيهقي	 ال�سالة،	

�سالة	املغرب	والع�ساء	ليلة	اجلمعة،	و�سعف	اإ�سناده	لأجل	�سعيد	بن	�سماك	بن	حرب،	

وثقه	ابن	حبان	وقال	اأبو	حامت	مرتوك.

	ح�سن	ب�سواهده.	رواه	الرتمذي	)2894(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	 602
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واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 النبي	 �سمع	 قال:	 الأ�سلمي	 بريدة	 وعن	 	.27

و�سلم	رجاًل	يدعو	وهو	يقول:	

الأحد	 اأنت	 اإل	 اإله	 ل	 اهلل	 اأنت	 اأنك	 اأ�سهد	 باأين	 اأ�ساألك	 اإين	 )اللهم	 	

ال�سمد	الذي	ل	يلد	ول	يولد	ول	يكن	له	كفوا	اأحد	(،	قال:	فقال:	

	
َ
))والذي	نف�سي	بيده	لقد	�ساأل	اهلل	با�سمه	الأعظم	الذي	اإذا	ُدِعي

رواه	اأحمد	والرتمذي.	
)603(
به	اأجاب	واإذا	�ُسِئَل	به	اأعطى((

يف	{اإذا	زلزلت}،	واإ�سناد	رواية	ابن	عبا�ض	�سعيف،	لكن	احلديث	يرتقي	اإىل	احل�سن	

بطرقه	الثالثة	ل	�سيما	يف	الف�سائل	وعدم	وجود	املعار�ض.

كتاب	 يف	 	)3475( والرتمذي	 )349/5و350و360(	 اأحمد	 رواه	 	�سحيح.	 603

الدعوات/باب	فيما	جاء	يف	جامع	الدعوات	عن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم،	واأبو	

داود	)1493(	يف	كتاب	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الدعاء،	وابن	ماجه	)3857(	يف	كتاب	

الدعاء/باب	ا�سم	اهلل	الأعظم،	وابن	حبان	)173/3(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	الأدعية،	

واحلاكم	)504/1(	يف	كتاب	الدعاء،	وغريهم.

))فتح	 يف	 حجر	 ابن	 احلافظ	 قال	 فقد	 الأعظم	 ال�سم	 يف	 العلماء	 مذاهب	 واأما	 اأقــول:	

(:	واإذ	قد	جرى	ذكر	ال�سم	الأعظم	يف	هذه	املباحث	 ])	تكميل	 الباري((	)224/11(:	
فليقع	الإملام	ب�سيء	من	الكالم	عليه،	وقد	اأنكره	قوم	كاأبي	جعفر	الطربي	واأبي	احل�سن	

الأ�سعري	وجماعة	بعدهما	كاأبي	حامت	بن	حبان	والقا�سي	اأبي	بكر	الباقالين	فقالوا:	

ل	يجوز	تف�سيل	بع�ض	الأ�سماء	على	بع�ض،	ون�سب	ذلك	بع�سهم	ملالك..،	وقيل:	املراد	

العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	 اأ�سماء	اهلل	تعاىل	دعا	 ا�سم	من	 الأعظم	كل	 بال�سم	

ى	له	ذلك	ا�ستجيب	له،	وُنِقَل	معنى	هذا	 يف	فكره	�ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	َمْن	تاأتَّ

عن	جعفر	ال�سادق	وعن	اجلنيد	وغريهما.	وقال	اآخرون:	ا�ستاأثر	اهلل	تعاىل	بعلم	ال�سم	

َنًا	وا�سطربوا	يف	ذلك،	وجملة	 الأعظم	ول	يطلع	عليه	اأحد	من	خلقه،	واأثبته	اآخرون	ُمعيَّ

ما	وقفت	عليه	من	ذلك	اأربعة	ع�رش	قوًل:	الأول:	ال�سم	الأعظم:	))هو((	نقله	الفخر	الرازي	

الرحمن	 الرابع:	 الرحيم..،	 الرحمن	 اهلل	 الثالث:	 اهلل..،	 الثاين:	 الك�سف..،	 اأهل	 بع�ض	 عن	
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اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	قالت:كان	 28.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	

ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ي�سلي	ركعتني	قبل	الفجر	

	بهما	يف	ركعتي	الفجر	 وكان	يقول:	))ِنْعَم	ال�سورتان	هما	ُيْقَراأُ

وابن	 اأحمد	 رواه	 	
)604(
الكافرون(( ياأيها	 وقل	 اأحد	 اهلل	 هو	 قل	

ماجه.

الرحيم	احلي	القيوم..،	اخلام�ض:	احلي	القيوم..،	ال�ساد�ض:	احلنان	املنان	بديع	ال�سماوات	

ذو	 والأر�ــض	 ال�سماوات	 بديع	 ال�سابع:	 القيوم..،	 احلي	 والإكــرام	 اجلالل	 ذو	 والأر�ــض	

اجلالل	والإكرام..،	الثامن:	ذو	اجلالل	والإكرام..،	التا�سع:	اهلل	ل	اإله	اإل	هو	الأحد	ال�سمد	

الذي	ل	يلد	ول	يولد	ول	يكن	له	كفواً	اأحد.	اأخرجه	اأبو	داود	والرتمذي	وابن	ماجه	وابن	

حبان	واحلاكم	من	حديث	بريدة،	وهو	اأرجح	من	حيث	ال�سند	من	جميع	ما	ورد	يف	ذلك.	

..،	احلادي	ع�رش:	دعوة	ذي	النون..	ل	اإله	اإل	اأنت	�سبحانك	اإين	كنت	من	 	َربِّ العا�رش:	َربِّ

اأن	يعلمه	 اهلل	 �ساأل	 اأنه	 العابدين	 الرازي	عن	زين	 الفخر	 الثاين	ع�رش:	نقل	 الظاملني..،	

ال�سم	الأعظم	فراأى	يف	النوم	))هو	اهلل	اهلل	اهلل	الذي	ل	اإله	اإل	هو	رب	العر�ض	العظيم((.	

انتهى	 التوحيد..[	 كلمة	 ع�رش:	 الرابع	 احل�سنى..،	 الأ�سماء	 يف	 هو	خمفي	 ع�رش:	 الثالث	

خمت�رشاً.	وقال	الإمام	الغزايل	رحمه	اهلل	تعاىل	يف	كتابه	))جواهر	القراآن((	�ض	)60(	

اأن	ال�سم	الأعظم	هو:	احلي	القيوم.	

كالمه	 قال	يف	 ابن	حجر	حيث	 احلافظ	 كالم	 جاء	يف	 ما	 هو	 نختاره	 والــذي	 اأقــول:	

ال�سابق:	]كل	ا�سم	من	اأ�سماء	اهلل	تعاىل	دعا	العبد	به	م�ستغرقًا	بحيث	ل	يكون	يف	فكره	
ى	له	ذلك	ا�ستجيب	له[	واهلل	تعاىل	اأعلم.	 �ساعتئٍذ	غري	اهلل	تعاىل،	فاإن	َمْن	تاأتَّ

	�سحيح.	رواه	اأحمد	)239/6(	وابن	ماجه	)1150(	يف	كتاب	اإقامة	ال�سالة/ 604

كتاب	 يف	 	)214/6( حبان	 وابن	 الفجر،	 قبل	 الركعتني	 يف	 يقراأ	 فيما	 جاء	 ما	 باب	

ال�سالة/باب	النوافل،	يف	�سحيحه.
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 فصل ما جاء في فضل
 سورة الفلق }قل أعوذ برب الفلق{

�سورة	رقم	)113(	

1.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	اأن	النبي	�سلى	

َجَمَع	 َلْيَلٍة	 	 ُكلَّ ِفَرا�ِسِه	 اإِىَل	 َوى	
اأَ اإذا	 ))كان	 و�سلم:	 واآله	 عليه	 اهلل	

{ُقْل	 َو	 اأََحٌد}	 	ُ اهللَّ ُهَو	 {ُقْل	 ِفيِهَما	 َفَقَراأَ	 ِفيِهَما	 َنَفَث	 	 ُثمَّ ْيِه	 َكفَّ

�َسُح	ِبِهَما	َما	 	مَيْ 	النَّا�ِض}	ُثمَّ ُعوُذ	ِبَربِّ
	اْلَفَلِق}	َو	{ُقْل	اأَ ُعوُذ	ِبَربِّ

اأَ

ْقَبَل	ِمْن	 اأَ ا�ْسَتَطاَع	ِمْن	َج�َسِدِه	َيْبَداأُ	ِبِهَما	َعَلى	َراأْ�ِسِه	َوَوْجِهِه	َوَما	

.	رواه	البخاري.
)605(
اٍت((
َّ
َج�َسِدِه	َيْفَعُل	َذِلَك	َثالَث	َمر

2.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

	 ُعوُذ	ِبَربِّ
،	ُقْل	اأَ 	َقطُّ 	ُيَر	ِمْثُلُهنَّ ْنِزَلِت	اللَّْيَلَة	َلْ

	َتَر	اآَياٍت	اأُ و�سلم:	))اأََلْ

.	رواه	م�سلم.
)606(
	النَّا�ِض(( ُعوُذ	ِبَربِّ

اْلَفَلِق،	َوُقْل	اأَ

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
3.	وَعْن	َعْبِد	الر

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

ف�سل	 الــقــراآن/بــاب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)5018( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 605

املعوذات.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)814(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها	/باب	ف�سل	 606

قراءة	املعوذتني.
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	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيٍة	 	،18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ َقاَل:	{�َسِهَد	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	ِبِه}	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َيْدُع	َمَع	اهللَّ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	

َخَذ	 َنا	َما	اتَّ 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 	 َوَع�رْشِ 	.3 اجلن:	 َوَلًدا}	 َول	 اِحَبًة	 �سَ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)607(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

ابن	ُجَريج	قال:	�ساألنا	عائ�سة	ر�سي	اهلل	عنها	باأي	�سيء	 4.	عن	

كان	يوِتُر	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	؟	قالت:	كان	يقراأ	

	ح�سن	يف	الف�سائل.	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	)128/5(	وابن	ماجه	)3549(	يف	 607

	)413/4( امل�ستدرك	 يف	 واحلاكم	 منه،	 يتعوذ	 وما	 والأرق	 الفزع	 الطب/باب	 كتاب	

))احلديث	حمفوظ	�سحيح((	وهو	حديث	ح�سن	يف	مثل	 الرقى	والتمائم،	وقال:	 كتاب	

هذه	الأبواب.	وقال	احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	

اأبو	جناب	وهو	�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	 اأحمد	وفيه	

رجال	ال�سحيح((.
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يف	الأوىل	ب�سبِّح	ا�سم	ربك،	ويف	الثانية	بقل	يا	اأيها	الكافرون،	

.	رواه	الرتمذي.
)608(
ويف	الثالثة	بقل	هو	اهلل	اأحد	واملعوَِّذتني

5.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال:	اأمرين	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

الرتمذي	 رواه	 	.
)609(
�سالة كل	 دبر	 باملعوِّذتني	 اأقراأ	 اأن	 و�سلم	

والن�سائي.

	َوُظْلَمٌة	
)610(

اَبَنا	َط�ضٌّ �سَ
6.	وعن	عبد	اهلل	بن	خبيب	الأن�ساري	قال:	اأَ

	ِبَنا......	
َ
لِّي ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ِلُي�سَ

َنا	َر�ُسوَل	اهللَّ
ْ
َفاْنَتَظر

َفَقاَل:	 ِبَنا	 	
َ
لِّي ِلُي�سَ ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

َفَخَرَج	َر�ُسوُل	اهللَّ

	ِحنَي	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد	َوامْلُ
ُ	اأَ ))ُقْل((	َفُقْلُت:	َما	اأَُقوُل	؟!	َقاَل:	))ُقْل	ُهَو	اهللَّ

اأحمد	 رواه	 	.
)611(
ٍء((
ْ
�َسي 	 ُكلَّ َيْكِفيَك	 َثالًثا	 ِبُح	 ُت�سْ َوِحنَي	 �ِسي	 مُتْ

والن�سائي.

	�سعيف.	رواه	الرتمذي	)463(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	 608

الوتر،	وقال:	هذا	حديث	ح�سن	غريب.

يف	 جاء	 ما	 القراآن/باب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)2903( الرتمذي	 رواه	 	�سحيح.	 609

الأمر	 ال�سهو/باب	 كتاب	 يف	 	)1336( والن�سائي	 غريب((	 ))ح�سن	 وقال:	 املعوذتني،	

بقراءة	املعوذات	بعد	الت�سليم	من	ال�سالة.

	الط�ض	هو	املطر	القليل	فوق	الر�ض. 610

ورواه	 ال�ستعاذة.	 كتاب	 )5428(	يف	 والن�سائي	 	)312/5( اأحمد	 رواه	 	ح�سن.	 611

الن�سائي	)5430(	يف	كتابال�ستعاذة،	مبثله	عن	عقبة	بن	عامر	ر�سي	اهلل	عنه	وقال	

	اأحد((.	 ْثِلِهنَّ ذ	مِبِ يف	اآخره:	))ما	تعوَّ
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7.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	اأنه	�ساأل	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

نا	بهما	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 عن	املعوذتني،	قال	عقبة:	فاأمَّ

.	رواه	الن�سائي	وابن	خزمية	يف	
)612(
واآله	و�سلم	يف	�سالة	الفجر

�سحيحه.	

ويف	رواية	اأخرى	عند	اأحمد	وابن	خزمية	يف	�سحيحه	عن	ُعْقَبة	 	

اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال	له:	))يا	 بن	عامر	

	�سورتني	َقَراأَ	بهما	النا�ُض	؟((	 ُعَقْيب	األ	اأعلُِّمَك	�سورتني	ِمْن	َخرْيِ

قلُت:	بلى	يا	ر�سول	اهلل،	فاأقَراأيَن:	{قل	اأعوذ	برب	الفلق}	و	{قل	

	
َّ
اأعوذ	برب	النا�ض}،	ثم	اأُِقْيَمْت	ال�سالُة	ف�سلى	وقراأَ	بهما،	ثم	َمر

.
)613(
بي	فقال:	))كيف	راأيت	يا	ُعَقْيب	اقراأ	بهما	كلما	منت	وقمت((

8.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

))يا	ُعْقَبة	بن	عامر	األ	اأَُعلِّمك	�سوراً	ما	اأنزلت	يف	التوراة	ول	يف	

،	ل	ياأتني	عليك	 ِمْثلُهنَّ الزبور	ول	يف	الإجنيل	ول	يف	الفرقان	

اأعوذ	برب	 	فيها،	{قل	هو	اهلل	اأحد}	و	{قل	 اإل	قراءَتُهنَّ ليلة	

	
َّ
الفلق}	و	{قل	اأعوذ	برب	النا�ض}((.	قال	ُعْقَبة:	فما	اأتت	علي

ال�سبح	 يف	 القراءة	 الفتتاح/باب	 كتاب	 يف	 	)952( الن�سائي	 رواه	 	ح�سن.	 612

قراءة	 ال�سالة/باب	 كتاب	 يف	 	)268/1( �سحيحه	 يف	 خزمية	 وابــن	 باملعوذتني،	

املعوذتني	يف	ال�سالة.

	ح�سن.	رواها	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	)267/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	قراءة	 613

املعوذتني	يف	ال�سالة،	واأحمد	)144/4(.
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بهن	 اأمرين	 وقد	 اأدعهن	 ل	 اأن	 يل	 	 وُحقَّ فيها،	 قراأتهن	 اإل	 ليلة	

.	رواه	اأحمد.	
)614(
ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم

واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 اجلهني	 عاب�ض	 ابن	 وعن	 	.9

األ	اأخربك	باأف�سل	ما	يتعوذ	به	 و�سلم	قال	له:	))يا	ابن	عاب�ض	

املتعوذون	؟((	قال:	بلى	يا	ر�سول	اهلل،	قال:	))قل	اأعوذ	برب	الفلق	

.	رواه	الن�سائي.	
)615(
وقل	اأعوذ	برب	النا�ض	هاتني	ال�سورتني((

اهلل	عليه	 اهلل	�سلى	 ر�سول	 بْعُت	 اتَّ قال:	 بن	عامر	 10.	وعن	عقبة	

واآله	و�سلم	وهو	راكب	فو�سعت	يدي	على	قدمه	فقلت:	اأَْقِرْئني	يا	

ر�سول	اهلل	�سورة	هود	و�سورة	يو�سف،	فقال:	))لن	تقراأ	�سيئًا	اأبلغ	

	.
)616(
النا�ض(( اأعوذ	برب	 الفلق	وقل	 اأعوذ	برب	 اهلل	من	قل	 عند	

رواه	الن�سائي	واأحمد	وابن	حبان.

))جممع	 الهيثمي	يف	 احلافظ	 وقال	 	)158/4( اأحمد	 رواه	 الف�سائل.	 	ح�سن	يف	 614

الزوائد((	)148/7(:	))رواه	اأحمد	ورجاله	ثقات((.

)144/4و152(	 واأحمد	 ال�ستعاذة،	 كتاب	 يف	 	)5432( الن�سائي	 رواه	 	ح�سن.	 615

وغريهما.

ال�سبح	 يف	 القراءة	 الفتتاح/باب	 كتاب	 يف	 	)953( الن�سائي	 رواه	 	ح�سن.	 616

باملعوذتني،	واأحمد	)149/4(	وابن	حبان	يف	�سحيحه	)75/3(	يف	كتاب	الرقائق/

الرواة	يف	حكاية	 اختالف	 يثبت	 الألفاظ	 اختالف	عجيب	يف	 القراآن،	مع	 قراءة	 باب	

منت	واحد	عن	�سحابي	واحد،	كما	يثبت	اأن	خرب	الواحد	ل	يقطع	على	لفظ	من	األفاظه	

وخا�سة	اإن	وقع	فيه	اختالف.
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 فصل ما جاء في فضل
 سورة الناس }قل أعوذ برب الناس{

�سورة	رقم	)114(

1.	وعن	ال�سيدة	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	ر�سي	اهلل	عنها	اأن	النبي	�سلى	

َجَمَع	 َلْيَلٍة	 	 ُكلَّ ِفَرا�ِسِه	 اإِىَل	 َوى	
اأَ اإذا	 ))كان	 و�سلم	 واآله	 عليه	 اهلل	

{ُقْل	 َو	 اأََحٌد}	 	ُ اهللَّ ُهَو	 {ُقْل	 ِفيِهَما	 َفَقَراأَ	 ِفيِهَما	 َنَفَث	 	 ُثمَّ ْيِه	 َكفَّ

�َسُح	ِبِهَما	َما	 	مَيْ 	النَّا�ِض}	ُثمَّ ُعوُذ	ِبَربِّ
	اْلَفَلِق}	َو	{ُقْل	اأَ ُعوُذ	ِبَربِّ

اأَ

ْقَبَل	ِمْن	 اأَ ا�ْسَتَطاَع	ِمْن	َج�َسِدِه	َيْبَداأُ	ِبِهَما	َعَلى	َراأْ�ِسِه	َوَوْجِهِه	َوَما	

.	رواه	البخاري.
)617(
اٍت((
َّ
َج�َسِدِه	َيْفَعُل	َذِلَك	َثالَث	َمر

2.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

	 ُعوُذ	ِبَربِّ
،	ُقْل	اأَ 	َقطُّ 	ُيَر	ِمْثُلُهنَّ ْنِزَلِت	اللَّْيَلَة	َلْ

	َتَر	اآَياٍت	اأُ و�سلم:	))اأََلْ

.	رواه	م�سلم.
)618(
	النَّا�ِض(( ُعوُذ	ِبَربِّ

اْلَفَلِق،	َوُقْل	اأَ

ْحَمِن	ْبِن	اأَِبي	َلْيَلى	َعْن	اأبي	بن	كعب	ر�سي	اهلل	عنه	
َّ
3.	وَعْن	َعْبِد	الر

َقاَل:	ُكْنُت	َجاِل�ًسا	ِعْنَد	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	اإِْذ	َجاَءُه	

ف�سل	 الــقــراآن/بــاب	 ف�سائل	 كتاب	 يف	 	)5018( البخاري	 رواه	 	�سحيح.	 617

املعوذات.

	�سحيح.	رواه	م�سلم	)814(	يف	كتاب	�سالة	امل�سافرين	وق�رشها	/باب	ف�سل	 618

قراءة	املعوذتني.
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	يِل	اأَخًا	َوِجًعا،	َقاَل:	))َما	َوَجُع	اأَِخيَك	؟((	َقاَل:	ِبِه	 	َفَقاَل	اإِنَّ ٌّ
اأَْعَراِبي

	 ْجَل�َسُه	َبنْيَ
ٌم	َقاَل:	))اْذَهْب	َفاأِْتِني	ِبِه((	َقاَل:	َفَذَهَب	َفَجاَء	ِبِه	َفاأَ مَلَ

ِل	اْلَبَقَرِة	 وَّ
َبِع	اآَياٍت	ِمْن	اأَ

ْ
ِة	اْلِكَتاِب	َواأَر َذُه	ِبَفاحِتَ َيَدْيِه	َف�َسِمْعُتُه	َعوَّ

َواآَيِة	 	،163 البقرة:	 َواِحٌد}	 َلٌه	 اإِ َلُهُكْم	 {َواإِ َو�َسِطَها،	 ِمْن	 	 َواآَيَتنْيِ

ِتَها.	َواآَيٍة	ِمْن	اآِل	ِعْمَراَن	اأَْح�ِسُبُه	 .	َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	َخامِتَ ِّ
�ِسي
ْ
اْلُكر

ِمْن	 َواآَيٍة	 	،18 عمران:	 اآل	 ُهَو}	 اإِل	 اإَِلَه	 ل	 ُه	 نَّ
اأَ 	ُ اهللَّ َقاَل:	{�َسِهَد	

ُ	الَِّذي	َخَلَق}	الأعراف:	54	الآيَة.	َواآَيٍة	 ُكْم	اهللَّ 	َربَّ الأْعَراِف:	{اإِنَّ

َلُه	ِبِه}	 َهاَن	
ْ
ُبر اآَخَر	ل	 اإَِلًها	 	 ِ َيْدُع	َمَع	اهللَّ وؤِْمِننَي:	{َوَمْن	 امْلُ ِمْن	

َخَذ	 َنا	َما	اتَّ 	َربِّ ُه	َتَعاىَل	َجدُّ نَّ
:	{َواأَ نِّ املوؤمنون:	117.	َواآَيٍة	ِمْن	اجْلِ

اِت.	 افَّ ال�سَّ ِل	 وَّ
اأَ ِمْن	 اآَياٍت	 	 َوَع�رْشِ 	3 اجلن:	 َوَلًدا}	 َول	 اِحَبًة	 �سَ

،	َفَقاَم	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد،	َوامْلُ
ُ	اأَ .	َوُقْل	ُهَو	اهللَّ �رْشِ َوَثالِث	اآَياٍت	ِمْن	اآِخِر	احْلَ

.
)619(
�ٌض.	رواه	اأحمد 	َقْد	َبَراأَ	َلْي�َض	ِبِه	َباأْ

ُّ
الأْعَراِبي

ابن	ُجَريج	قال:	�ساألنا	عائ�سة	ر�سي	اهلل	عنها	باأي	�سيء	 4.	عن	

كان	يوِتُر	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	؟	قالت:	كان	يقراأ	

يف	الأوىل	ب�سبِّح	ا�سم	ربك،	ويف	الثانية	بقل	يا	اأيها	الكافرون،	

كتاب	 يف	 	)3549( ماجه	 وابن	 	)128/5( امل�سند	 يف	 اأحمد	 رواه	 الف�سائل.	 يف	 	ح�سن	 619

الرقى	 امل�ستدرك	)413/4(	يف	كتاب	 يتعوذ	منه،	واحلاكم	يف	 والأرق	وما	 الفزع	 الطب/باب	

وقال	 الأبــواب.	 هذه	 مثل	 ح�سن	يف	 حديث	 وهو	 �سحيح((	 ))احلديث	حمفوظ	 وقال:	 والتمائم،	

احلافظ	الهيثمي	يف	))جممع	الزوائد((	)115/5(:	))رواه	عبد	اهلل	بن	اأحمد	وفيه	اأبو	جناب	وهو	

�سعيف	لكرثة	تدلي�سه	وقد	وثقه	ابن	حبان	وبقية	رجاله	رجال	ال�سحيح((.
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.	رواه	الرتمذي.
)620(
ويف	الثالثة	بقل	هو	اهلل	اأحد	واملعوَِّذتني

5.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال:	اأمرين	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	

الرتمذي	 رواه	 	.
)621(
�ــســالة كل	 دبر	 باملعوِّذتني	 اأقــراأ	 اأن	 و�سلم	

والن�سائي.

	َوُظْلَمٌة	
)622(

اَبَنا	َط�ضٌّ �سَ
6.	وعن	عبد	اهلل	بن	خبيب	الأن�ساري	قال:	اأَ

	ِبَنا......	
َ
لِّي ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	ِلُي�سَ

َنا	َر�ُسوَل	اهللَّ
ْ
َفاْنَتَظر

َفَقاَل:	 ِبَنا	 	
َ
لِّي ِلُي�سَ ِ	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

َفَخَرَج	َر�ُسوُل	اهللَّ

	ِحنَي	 َذَتنْيِ َعوِّ َحٌد	َوامْلُ
ُ	اأَ ))ُقْل((	َفُقْلُت:	َما	اأَُقوُل	؟!	َقاَل:	))ُقْل	ُهَو	اهللَّ

اأحمد	 رواه	 	.
)623(
ٍء((
ْ
�َسي 	 ُكلَّ َيْكِفيَك	 َثالًثا	 ِبُح	 ُت�سْ َوِحنَي	 �ِسي	 مُتْ

والن�سائي.

7.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	اأنه	�ساأل	النبي	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	

نا	بهما	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	 عن	املعوذتني،	قال	عقبة:	فاأمَّ

الوتر،	 ال�سالة/باب	ما	جاء	فيما	يقراأ	به	يف	 الرتمذي	)463(	يف	كتاب	 	�سعيف.	رواه	 620

وقال:	هذا	حديث	ح�سن	غريب.

	�سحيح.	رواه	الرتمذي	)2903(	يف	كتاب	ف�سائل	القراآن/باب	ما	جاء	يف	املعوذتني،	 621

بعد	 املعوذات	 بقراءة	 الأمر	 ال�سهو/باب	 كتاب	 )1336(	يف	 والن�سائي	 غريب((	 ))ح�سن	 وقال:	

الت�سليم	من	ال�سالة.

	الط�ض	هو	املطر	القليل	فوق	الر�ض. 622

الن�سائي	 ورواه	 ال�ستعاذة.	 كتاب	 )5428(	يف	 والن�سائي	 	)312/5( اأحمد	 رواه	 	ح�سن.	 623

))ما	 اآخره:	 اهلل	عنه	وقال	يف	 بن	عامر	ر�سي	 ال�ستعاذة،	مبثله	عن	عقبة	 )5430(	يف	كتاب	

	اأحد((.	 ْثِلِهنَّ ذ	مِبِ تعوَّ
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.	رواه	الن�سائي	وابن	خزمية	يف	
)624(
واآله	و�سلم	يف	�سالة	الفجر

�سحيحه.	

ويف	رواية	اأخرى	عند	اأحمد	وابن	خزمية	يف	�سحيحه	عن	ُعْقَبة	 	

بن	عامر	اأن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم	قال	له:	))يا	

َقَراأَ	بهما	النا�ُض؟((	 	�سورتني	 اأعلُِّمَك	�سورتني	ِمْن	َخرْيِ ُعَقْيب	األ	

قلُت:	بلى	يا	ر�سول	اهلل،	فاأقَراأيَن:	{قل	اأعوذ	برب	الفلق}	و	{

قل	اأعوذ	برب	النا�ض}،	ثم	اأُِقْيَمْت	ال�سالُة	ف�سلى	وقراأَ	بهما،	ثم	

	بي	فقال:	))كيف	راأيت	يا	ُعَقْيب	اقراأ	بهما	كلما	منت	وقمت((
َّ
َمر

.
)625(

8.	وعن	ُعْقَبة	بن	عامر	قال	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم:	

))يا	ُعْقَبة	بن	عامر	األ	اأَُعلِّمك	�سوراً	ما	اأنزلت	يف	التوراة	ول	يف	

،	ل	ياأتني	عليك	 ِمْثلُهنَّ الزبور	ول	يف	الإجنيل	ول	يف	الفرقان	

اأعوذ	برب	 	فيها،	{قل	هو	اهلل	اأحد}	و	{قل	 اإل	قراءَتُهنَّ ليلة	

	
َّ
الفلق}	و	{قل	اأعوذ	برب	النا�ض}((.	قال	ُعْقَبة:	فما	اأتت	علي

بهن	 اأمرين	 وقد	 اأدعهن	 ل	 اأن	 يل	 	 وُحقَّ فيها،	 قراأتهن	 اإل	 ليلة	

.	رواه	اأحمد.	
)626(
ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	واآله	و�سلم

باملعوذتني،	 ال�سبح	 القراءة	يف	 الفتتاح/باب	 كتاب	 )952(	يف	 الن�سائي	 رواه	 	ح�سن.	 624

وابن	خزمية	يف	�سحيحه	)268/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	قراءة	املعوذتني	يف	ال�سالة.

	ح�سن.	رواها	ابن	خزمية	يف	�سحيحه	)267/1(	يف	كتاب	ال�سالة/باب	قراءة	املعوذتني	 625

يف	ال�سالة	واأحمد	)144/4(.

))جممع	 الهيثمي	يف	 احلافظ	 وقال	 	)158/4( اأحمد	 رواه	 الف�سائل.	 	ح�سن	يف	 626
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واآله	 عليه	 اهلل	 �سلى	 اهلل	 ر�سول	 اأن	 اجلهني	 عاب�ض	 ابن	 وعن	 	.9

األ	اأخربك	باأف�سل	ما	يتعوذ	به	 و�سلم	قال	له:	))يا	ابن	عاب�ض	

املتعوذون	؟((	قال:	بلى	يا	ر�سول	اهلل،	قال:	))قل	اأعوذ	برب	الفلق	

.	رواه	الن�سائي.	
)627(
وقل	اأعوذ	برب	النا�ض	هاتني	ال�سورتني((

اهلل	عليه	 اهلل	�سلى	 ر�سول	 بْعُت	 اتَّ قال:	 بن	عامر	 10.	وعن	عقبة	

واآله	و�سلم	وهو	راكب	فو�سعت	يدي	على	قدمه	فقلت:	اأَْقِرْئني	يا	

ر�سول	اهلل	�سورة	هود	و�سورة	يو�سف،	فقال:	))لن	تقراأ	�سيئًا	اأبلغ	

	.
)628(
النا�ض(( اأعوذ	برب	 الفلق	وقل	 اأعوذ	برب	 اهلل	من	قل	 عند	

رواه	الن�سائي	واأحمد	وابن	حبان.

مت الكتاب بحمد اهلل تعاىل

فرغت منه ليلة 14 رم�سان �سنة 1428

من هجرة �سيد الأنام املوافق 2007/9/25م

الزوائد((	)148/7(:	))رواه	اأحمد	ورجاله	ثقات((.

	ح�سن.	رواه	الن�سائي	)5432(	يف	كتاب	ال�ستعاذة،	واأحمد	)144/4و152(	وغريهما. 627

	ح�سن.	رواه	الن�سائي	)953(	يف	كتاب	الفتتاح/باب	الف�سل	يف	قراءة	املعوذتني،	واأحمد	 628

)149/4(	وابن	حبان	يف	�سحيحه	)75/3(	يف	كتاب	الرقائق/باب	قراءة	القراآن،	مع	اختالف	

عجيب	يف	الألفاظ	يثبت	اختالف	الرواة	يف	حكاية	منت	واحد	عن	�سحابي	واحد،	كما	يثبت	اأن	

خرب	الواحد	ل	يقطع	على	لفظ	من	األفاظه	وخا�سة	اإن	وقع	فيه	اختالف.
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ثبت املراجع واملصادر

1.	الآحاد	واملثاين	للحافظ	اأبي	بكر	ال�سيباين	طبع	دار	الراية/الريا�ض/

الطبعة	الأوىل/1411هـ	1991م.

2.	اإحياء	علوم	الدين	لالإمام	اأبي	حامد	الغزايل/طبعة	دار	املعرفة/

بريوت	لبنان.	

3.	الإ�سابة	يف	متييز	ال�سحابة	للحافظ	ابن	حجر	الع�سقالين/طبع	دار	

اجليل/بريوت	لبنان/الطبعة	الأوىل/1412هـ	1992م.

4.	تاريخ	ابن	معني/جامعة	امللك	عبد	العزيز/مكة	املكرمة/الطبعة	

الأوىل/1399هـ	1979م	بتحقيق	الدكتور	اأحمد	نور	�سيف.

5.	تاريخ	قزوين	للرافعي	)	التدوين	يف	اأخبار	قزوين	(	دار	الكتب	

العلمية/بريوت	لبنان/1987م/بتحقيق	عزيز	اهلل	العطاردي.

6.	حتفة	الأحوذي	للمباركفوري	الهندي/طبع	دار	الكتب	العلمية/بريوت	

لبنان.

7.	تدريب	الراوي	للحافظ	ال�سيوطي/طبعة	دار	اإحياء	ال�سنة	النبوية	

الطبعة	الثانية	1399هـ	1979م	بريوت/	لبنان.

8.	الرتغيب	والرتهيب	للحافظ	املنذري/طبعة	دار	الكتب	العلمية	الطبعة	

الأوىل	بريوت	1417هـ.

9.	تغليق	التعليق	للحافظ	ابن	حجر	الع�سقالين/طبع	املكتب	الإ�سالمي	

ببريوت	ودار	عمار	بعمان/الطبعة	الأوىل/1405هـ.

10.	تف�سري	الك�ساف	للزخم�رشي	طبع	دار	اإحياء	الرتاث	العربي/بريوت/

لبنان/الطبعة	الأوىل	1997م	بتحقيق	عبد	الرزاق	املهدي.
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11.	تف�سري	ابن	جرير	الطربي	طبع	دار	الفكر/بريوت	لبنان/1405هـ	

1984م.

12.	تف�سري	ابن	كثري	طبع	دار	املعرفة/بريوت	لبنان/الطبعة	

الثانية/1407هـ	1987م.

13.	التلخي�ض	احلبري	للحافظ	ابن	حجر	الع�سقالين/طبعه	وحققه	ال�سيد	

عبداهلل	ها�سم	مياين	املدين/باملدينة	املنورة/احلجاز/1384هـ	

1964م.

14.	تهذيب	التهذيب	للحافظ	ابن	حجر	الع�سقالين/طبع	دار	الفكر/بريوت	

لبنان	الطبعة	الأوىل/1404هـ	1984م.	

15.	تهذيب	الكمال	للحافظ	املزي/طبع	موؤ�س�سة	الر�سالة	بريوت/الطبعة	

الرابعة	1406هـ.	

16.	التي�سري	ب�رشح	اجلامع	ال�سغري	للعالمة	املناوي	طبع	مكتبة	الإمام	

ال�سافعي/الريا�ض/الطبعة	الثالثة	1988م.

17.	اجلامع	ال�سغري	للحافظ	ال�سيوطي/طبع	دار	الفكر/بريوت	لبنان/

الطبعة	الأوىل	1401هـ	1981م.

18.	حلية	الأولياء	لأبي	ُنَعيم	الأ�سبهاين	طبع	دار	الكتاب	العربي	

بريوت/1405هـ.

19.	الدر	املنثور	للحافظ	ال�سيوطي/طبع	دار	اإحياء	الرتاث	العربي/

بريوت	لبنان/الطبعة	الأوىل	1421هـ	2001م	بتحقيق	ال�سيخ	جندت	

جنيب.

20.	زوائد	م�سند	احلارث	بن	اأ�سامة	للحافظ	الهيثمي/اجلامعة	الإ�سالمية	

باملدينة	املنورة/ال�سعودية/الطبعة	الأوىل	1413هـ	1992م/

بتحقيق	الدكتور	ح�سني	الباكري.
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21.	�سنن	الرتمذي	للرتمذي/طبع	دار	اإحياء	الرتاث/بريوت/بتحقيق	

ال�سيخ	اأحمد	�ساكر.

22.	�سنن	الدارقطني	طبع	دار	املحا�سن	للطباعة/القاهرة/برتقيم	ال�سيد	

عبداهلل	ها�سم	مياين	املدين/1386هـ	1966م.	

23.	�سنن	الدارمي	دار	الكتاب	العربي/بريوت	لبنان/الطبعة	

الأوىل/1407هـ/بتحقيق	زمريل	والعلمي.

24.	�سنن	اأبي	داود/دار	اإحياء	الرتاث	العربي/بريوت/ن�رشته	دار	اإحياء	

ال�سنة	النبوية/بال	تاريخ.

25.	�سنن	�سعيد	بن	من�سور/طبع	دار	الع�سيمي/الريا�ض/الطبعة	

الأوىل/1414هـ.

26.	ال�سنن	الكربى	للبيهقي/دار	الفكر/لبنان/بريوت/والنا�رش	مكتبة	

الباز	مكة	املكرمة	1414هـ.

27.	ال�سنن	الكربى	للن�سائي/طبع	دار	الكتب	العلمية/بريوت/لبنان/

الطبعة	الأوىل/1411هـ	1991م.

28.	�سنن	ابن	ماجه/طبع	دار	اإحياء	الرتاث	العربي/بريوت/بتحقيق	

حممد	فوؤاد	عبد	الباقي/1395هـ	1975م.

29.	�سنن	الن�سائي/النا�رش	مكتبة	املطبوعات	الإ�سالمية	بحلب/الطبعة	

الثانية	املفهر�سة/بريوت/1988م	برتقيم	ال�سيخ	عبد	الفتاح	اأبو	غدة.

30.	�سري	اأعالم	النبالء	للحافظ	الذهبي	طبع	موؤ�س�سة	الر�سالة/بريوت/

الطبعة	الثالثة/1405هـ	1985م.

31.	�رشح	م�سلم	للنووي/دار	اإحياء	الرتاث	العربي/بريوت	لبنان/الطبعة	

الثانية	1392هـ	1972م.

32.	�رشح	معاين	الآثار	للطحاوي	طبع	دار	الكتب	العلمية/بريوت	لبنان/
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الطبعة	الثانية/1407هـ	1987م.

33.	�سعب	الإميان	للبيهقي	طبع	دار	الكتب	العلمية/بريوت	

لبنان/1410هـ.

34.	�سحيح	البخاري/املطبوع	مع	فتح	الباري	وبرتقيمه/طبع	دار	

املعرفة/بريوت/1379هـ.

35.	�سحيح	ابن	حبان/طبع	موؤ�س�سة	الر�سالة/بريوت	لبنان/الطبعة	

الثانية	1993.

36.	�سحيح	ابن	خزمية/طبع	املكتب	الإ�سالمي/بريوت	لبنان/بتحقيق	

حممد	م�سطفى	الأعظمي.

37.	�سحيح	م�سلم/طبعة	دار	اإحياء	الرتاث	العربي/بريوت/برتقيم	

وتعليق	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي.

38.	ال�سعفاء	للعقيلي/دار	الكتب	العلمية/بريوت	لبنان/الطبعة	

الأوىل/1404هـ.

39.	طبقات	الأ�سبهانيني	لأبي	ال�سيخ	الأ�سبهاين/طبع	موؤ�س�سة	

الر�سالة/بريوت	لبنان/الطبعة	الثانية/1412هـ	1992م.

40.	الطبقات	الكربى	لبن	�سعد/طبع	دار	�سادر	بريوت/1404هـ	

1984م.

41.	العلل	لبن	اأبي	حامت	طبع	دار	املعرفة/بريوت	لبنان/1405هـ	

1985م.

42.	العلل	للدارقطني/طبع	دار	طيبة/الريا�ض	ال�سعودية/الطبعة	الأوىل	

1405هـ		1985م.

43.	عمل	اليوم	والليلة	لبن	ال�سني/دار	املعرفة/بريوت	لبنان/1399هـ	

1979م/حتقيق	عبدالقادر	عطا.
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44.	عمل	اليوم	والليلة	للن�سائي	طبع	موؤ�س�سة	الكتب	الثقافية/بريوت	

لبنان/الطبعة	الأوىل	1408هـ	1988م.

45.	فتح	الباري	ب�رشح	�سحيح	البخاري	للحافظ	ابن	حجر	الع�سقالين/

طبع	دار	املعرفة/بريوت/1379	بتعليق	اخلطيب	وابن	باز.

46.	الف�سل	يف	امللل	والنحل	لبن	حزم/طبع	دار	الكتب	العلمية/بريوت	

لبنان	1400هـ	1980م.

47.	ف�سائل	ال�سحابة	لأحمد	بن	حنبل	طبع	موؤ�س�سة	الر�سالة/بريوت	

لبنان/الطبعة	الأوىل/1403هـ	1983م.

48.	في�ض	القدير	�رشح	اجلامع	ال�سغري	للعالمة	املناوي	طبع	دار	

املعرفة/بريوت	لبنان/1391هـ	1972م.	

49.	الكامل	يف	ال�سعفاء	لبن	عدي/طبع	دار	الفكر	بريوت/1409هـ.

50.	ل�سان	العرب	لبن	منظور/طبع	دار	�سادر/بريوت/بال.

51.	ل�سان	امليزان	لبن	حجر	الع�سقالين/طبع	دار	الفكر/بريوت	لبنان/

الطبعة	الأوىل/1408هـ	1988م.

52.	جممع	الزوائد	ومنبع	الفوائد	للحافظ	نور	الدين	الهيثمي	طبع	دار	

الكتاب	العربي	بريوت	لبنان/1407هـ.

53.	املختارة	للحافظ	ال�سياء	املقد�سي	طبع	مكتبة	النه�سة	احلديثة/

مكة	املكرمة/الطبعة	الأوىل/1410هـ/بتحقيق	عبد	امللك	الدهي�ض.

54.	املداوي	لعلل	اجلامع	ال�سغري	واملناوي	للحافظ	ال�رشيف	اأحمد	ابن	

ال�سّديق	الغماري	احل�سني/طبع	املكتبة	املكية	ودار	الكتبى/م�رش/

الطبعة	الأوىل/1996م.

55.	امل�ستدرك	للحاكم/طبع	دار	املعرفة	بريوت	لبنان	م�سورة	من	

الطبعة	الهندية.


