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متهيد

احلمد هلل رب العاملني ،اللهم �ص ِّل و�سلم على �سيدنا حممد خامت
النبيني.
�أيها الأخ الكرمي امل�ؤمن والأخت الكرمية امل�ؤمنة :هل ت�ؤدون
ال�صلوات اخلم�س وال�سنن الرواتب ؟ وهل تقر�أون كل يوم جز�أً من
ت�سبحون اهلل تعاىل وتهللونه كل يوم ؟ ف�إن
القر�آن الكرمي ؟ وهل ِّ
كان نعم فكم ي�أخذ هذا من وقتكم ؟ �ساعة ون�صف ؟ �ساعتني
؟ �ساعتني ون�صف ؟ فبماذا و�أين ت�رصفون ما تب َّقى من �أوقات
فراغكم ؟ لعلكم تق�ضون كثرياً من �أوقاتكم �أم��ام التلفاز �أو
الإنرتنت� ،أو لعلكم تق�ضون كثرياً من الليايل يف الكالم الدنيوي
�أو يف زيارة الأ�صدقاء واملعارف� ،أو متابعة الألعاب الريا�ضية،
�أو اال�ستماع �إىل املو�سيقى �أو لعب الورق (ال�شدة) �أو قراءة الكتب
واملجالت وال�صحف.اعلم �أن وقت ح�سابكم وح�سابنا عند اهلل قد
اقرتب !}�أوىل لك ف�أوىل ،ثم �أوىل لك ف�أوىل{ (القيامة-34:75 ،
 )35فهل ي�رضكم �أن ت�شغلوا ولو ثلث �ساعة من �أوقات راحتكم يف
مزيد من ذكر اهلل تعاىل وتالوة كتابه العزيز ؟ }�ألمَ ي� ِأن للذين
3
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ءامنوا �أن تخ�شع قلوبهم لذكر اهلل وما نزل من احلق وال يكونوا
كالذين �أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فق�ست قلوبهم
وكثري منهم فا�سقون{ (احلديد.)16:57 ،
لقد قامت م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي بتكليف
باحثها �أ�ستاذ علوم احلديث املعروف ال�شيخ ال�سيد ح�سن بن علي
ال�سقاف ب�إعداد هذا الكتاب ،ويحرره كبري باحثيها ف�ضيلة املفتي
ال�سابق للمملكة ال�شيخ �سعيد احلجاوي وباحثها الأ�ستاذ الدكتور
ب�شار عواد معروف رئي�س اجلامعة الإ�سالمية �سابق ًا يف العراق
يف جمع جميع الأحاديث الواردة يف ف�ضائل �سور و�آيات القر�آن
الكرمي من كتب احلديث وال�سنة النبوية وكتب ف�ضائل القر�آن
للعلماء ال�سابقني من �أجل �أن تزيدوا من ذكر اهلل من خالل تالوة
كتاب اهلل} :والقر�آن ذي الذكر{ �ص  .1:38فاعلم �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قال(( :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها �إال ذكر
اهلل وما وااله وعامل �أو متعلِّم))(.)1
ف�إذا قر�أت هذا الكتاب لعلك تقر�أ �أي�ض ًا فيما بعد �سورة ي�س كل
ليلة للمغفرة .قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :من قر�أ �سورة ي�س يف
ليلة �أ�صبح مغفوراً ل��ه))( .)2ولعلك ت�ضيف �إىل ذلك قراءة �سورة
تبارك لكي تنجو من عذاب اهلل تعاىل كما جاء يف قوله �صلى اهلل
 1رواه الرتمذي ( )2322وقال :ح�سن غريب.
 2رواه �أبو يعلى ( )94:11قال ابن كثري يف تف�سريه (� :)570:3إ�سناده جيد.
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عليه و�سلم(( :هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب))(.)3
ولعلك تقر�أ �سورة الواقعة كل ليلة لكي يغنيك اهلل تعاىل من الفاقة،
كما جاء يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم(( :من قر�أ �سورة الواقعة
يف كل ليلة مل ت�صبه فاقة �أبداً))( ،)4ولعلك تقر�أ �سورة ال�سجدة فقد
ام َح َّتى َي ْق َر�أَ امل 
((كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال  َي َن ُ
اركَ ا َّلذِي ِب َي ِد ِه المْ ُ لْكُ ))( .)5ولعلك ت�ضيف �إىل
ال�س ْج َد َة َو َت َب َ
َت ْن ِزيلُ َّ
ذلك ق��راءة �سورة الدخان ليلة اجلمعة ليغفر اهلل لك ،كما قال
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :من قر�أ �سورة حم التي ُيذكر فيها الدخان
يف ليلة اجلمعة �أ�صبح مغفوراً له))( ،)6وكذلك �سورة الكهف يوم
اجلمعة ليجعل اهلل تعاىل لك نوراً �إىل اجلمعة التالية .قال �صلى
((م ْن قر�أ �سورة الكهف يوم اجلمعة �أ�ضاء له من
اهلل عليه و�سلمَ :
()7
النور ما بني اجلمعتني))  ،وكذلك خواتيم �سورة البقرة ليكفيك
اهلل تعاىل ما يف ليلتك .قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :من قر�أ هاتني
الآيتني من �آخر �سورة البقرة يف ليلة كفتاه))( .)8ولعلك ت�ضيف
وم�ساء �آية الكر�سي و�أول ثالث �آيات من �سورة
�إىل ذلك �صباح ًا
ً
 3رواه الرتمذي ( )2890وقال ح�سن غريب.
 4رواه الرتمذي ( )3297وقال ح�سن غريب.
 5رواه الرتمذي ( )2892واحلاكم يف امل�ستدرك ( )412:2وقال :هذا حديث �صحيح
على �رشط م�سلم ومل يخرجاه.
 6رواه �أبو يعلى ( )94:11قال ابن كثري يف تف�سريه (� :)570:3إ�سناده جيد.
 7رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )352:2و�صححه على �رشط م�سلم.
 8رواه م�سلم يف �صحيحه (.)880
5

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

غافر لكي ال ترى مكروه ًا يف يومك �أو ليلتك .قال �صلى اهلل عليه
((م ْن َق َر�أ حم امل�ؤمن �إىل }�إليه امل�صري{ و�آية الكر�سي
و�سلمَ :
حني ي�صبح حفظ بهما حتى مي�سي ،ومن قر�أهما حني مي�سي
حفظ بهما حتى ي�صبح))( .)9ولعلك �أي�ض ًا تقر�أ �آية }قل اللهم مالك
امللك ت�ؤتي امللك من ت�شاء وتنزع امللك ممن ت�شاء وتعز من ت�شاء
وتذل من ت�شاء بيدك اخلري �إنك على كل �شيء قدير{ (�آل عمران،
 )26:3وتقول :رحمن الدنيا والآخ��رة ورحيمهما تعطيهما من
ت�شاء ومتنعهما من ت�شاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة
من �سواك ،حتى يعينك اهلل تعاىل على ق�ضاء ديونك كما جاء يف
احلديث(.)10
بقلب حا�رض  يف هذه ال�سور والآيات
فا�ستم�سك باال�ستمرار ٍ
الكرمية وغريها التي ورد ف�ضلها عن �سيدنا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم للح�صول على كنوز كتاب اهلل تعاىل التي تعود
 9رواه الرتمذي (.)2879
 10جاء يف احلديث عن �سيدنا �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل �أحد دين ًا
عليه و�سلم ل�سيدنا معاذ�(( :أال �أُ ُعلِّمك ً
لأداه اهلل عنك ؟ قل يا معاذ ...{ :اللهم مالك امللك ت�ؤتي امللك من ت�شاء وتنزع امللك
ممن ت�شاء وتعز من ت�شاء وتذل من ت�شاء بيدك اخلري �إنك على كل �شيء قدير{ (�آل
عمران )26:3،رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من ت�شاء ومتنعهما من

.

ت�شاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من �سواك)) رواه الطرباين يف معجمه
ال�صغري ( )363:1قال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ( :)186:10ورجاله ثقات.
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علينا باخلري يف الدنيا والآخرة .واعلم �أي�ض ًا �أن هذا الكتاب واهلل
�أعلم �أول كتاب َج َم َع جميع الأحاديث يف ف�ضائل القر�آن الكرمي
املقبولة منها (املتواترة وال�صحيحة واحل�سنة وال�ضعيفة خفيفة
فرقها العلماء ال�سابقون رحمهم اهلل تعاىل يف
ال�ضعف) ؛ بينما َّ
كتب عديدة ُجمِ َع ْت هنا يف هذا الكتاب .وقد اقت�رص هذا الكتاب
على ما ورد عن �سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�شكل عام
دون ما ورد عن ال�صحابة �أو التابعني �أو العلماء وال�صاحلني
رحمهم اهلل تعاىل.
وقد تكررت بع�ض الأحاديث يف عدة ف�صول من هذا الكتاب
ليت�صفح القارىء �أي �سورة يريدها ويعرف جميع ما ورد فيها
دون الرجوع �إىل الف�صول الأخرى ،فريى عند كل �سورة جميع ما
ورد فيها من الأحاديث دون الرجوع �إىل الكتاب ب�أكمله.
�أيها امل�ؤمنون ن�صيحتي لكم �أن تقدموا لأنف�سكم ولأهليكم
ولأمواتكم مزيداً من الأعمال ال�صاحلة اخلال�صة لوجه اهلل تعاىل
بوردٍ من القر�آن الكرمي عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يومي ًا
�أو �أ�سبوعي ًا كما ت�شاءون { ...وما تق ِّدموا لأنف�سكم من خري
جتدوه عند اهلل هو خرياً و�أعظم �أجراً وا�ستغفروا اهلل �إن اهلل غفور
رحيم{(املزمل.)20:73 ،
و�أعلموا �أخرياً �أن قراءة هذه ال�سور والآيات من كتاب اهلل تعاىل
كما جاءت يف هذه االحاديث النبوية ال حتتاج لإذ ِْن �شيخ وال 
معلم لأنها جاءت من اهلل تعاىل �إىل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم
ٍ
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�إلينا جميع ًا لنعمل بها ونغنم ثوابها من غري و�سيط وال �شفيع.
}�رضب اهلل مث ًال عبداً مملوكاً ال يقدر على �شيء ومن رزقناه
منا رزق ًا ح�سن ًا فهو ينفق منه �رساً وجهراً ،هل ي�ستوون ،احلمد هلل
بل �أكرثهم ال يعلمون{ (النحل.)75:16،
واحلمد هلل رب العاملني
الأمري غازي بن حممد بن طالل
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي

يف 11ت�رشين الأول 2007ميالدية املوافق  1ذو القعدة  1428هجرية
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تقدمي وتقريظ الكتاب

للداعية الكبير السيد احلبيب علي زين العابدين اجلفري
حفظه اهلل تعالى

احلمد هلل الذي �أثبت لقر�آنه الف�ضل العام ،وخ�ص بع�ض �سوره
و�آياته بف�ضائل خم�صو�صة التكرار بتكرر الأيام ،وال�صالة وال�سالم
على من نبهنا �إىل ف�ضائل القر�آن و�سوره و�آياته يف �أحاديث تربو
على الألف وتزيد ؛ ترغيب ًا يف تالوة كتاب اهلل املبدي املعيد،
وعلى �آله و�صحبه وتابعيهم �إىل يوم يتجلى فيه احلق بتف�ضل }
ولدينا مزيد{.
وبعد ف���إن ال��ق��ر�آن الكرمي كتاب اهلل و�سند ات�صال ال�سماء
بالأر�ض ،ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،ولقد كان
�أهل اجلاهلية ي�صمون �آذانهم عن �سماعه ويتوا�صون بال�شغب
على جمال�سه ،ثم يت�سللون خفية بليل لي�سمعوه من احلبيب عليه
ال�صالة وال�سالم.
ولقد ان�رصفت همة الأمة يف القرون ال�سابقة �إىل حفظ القر�آن
يف ال�سطور ويف ال�صدور� ،ضبط ًا لتالوته وخم��ارج حروفه
وفقه ًا لأحكامه ومعرفة لف�ضائله ومقا�صده ،فال يقر�أ القر�آن
9
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�إال بجامع الفهم والإدراك والوعي وال�سعي والتذكر والتدبر ،فهو
اب»
اركٌ ِل َي َّد َّب ُروا �آَ َيا ِت ِه َو ِل َي َتذَكَّ َر �أُولُو َْ أ
ال ْل َب ِ
«كِ َت ٌ
اب �أَ ْن َز ْل َنا ُه �إِل َْيكَ ُم َب َ
( �ص ،)29:وعباد الرحمن يقبلون على كتابه مبجامع قلوبهم
وكليات حوا�سهم ،في�سمعون ويب�رصون ويفقهون معانيه
ات
ِين �إِذَا ُذك ُِّروا ِب�آَ َي ِ
ومقا�صده ،فهم الذين قال عنهم ربهمَ »:وا َّلذ َ
ل َيخِ ُّروا َعل َْي َها ُ�ص ًّما َو ُع ْم َيا ًنا» ( الفرقان.)73:
َر ِّب ِه ْم مَ ْ
األحوال النبوية الشريفة مع القرآن

ولقد كان �إمامهم احلبيب امل�صطفى ي�ست�شعر �أو ًال عظمة تلقي
ِيم»
ِيم َعل ٍ
«و ِ�إ َّنكَ َل ُت َل َّقى ا ْل ُق ْر�آَ َن مِ ْن َل ُد ْن َحك ٍ
القر�آن عن الذات العلية َ
( النمل ،)6:فكان ي�شهد عظمة امللقي قبل التلقي.
ثم يتلقاه ثاني ًا بقلبه ال�رشيف فيكون حمال لنزوله « ُق ْل َم ْن
ان َع ُد ًّوا لجِ ِ برْ ِ يلَ َف ِ�إ َّن ُه َن َّز َل ُه َعلَى َق ْلبِكَ ِب ِ�إذ ِْن اللهَّ ِ ُم َ�ص ِّدقًا لمِ َا َبينْ َ
كَ َ
ني « ( البقرة،)97:
َي َد ْي ِه َو ُه ًدى َو ُب�شرْ َ ى ِلل ُْم�ؤْمِ ِن َ
ليتعهده ثالث ًا باحلفظ والرتتيل بالل�سان « �أَ ْو ِز ْد َعل َْي ِه َو َر ِّتلِ
ا ْل ُق ْر�آَ َن َت ْرتِي ًال « ( املزمل .)4
ويعي�ش رابع ًا يف جتليات ذلك كله يف �سلوكه و خلقه العظيم
يم «(القلم ،)4:ممث ًال يف القر�آن الكرمي كما
«و�إِ َّنكَ َل َعلَى ُخلُقٍ َعظِ ٍ
َ
روت ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها و�أر�ضاها« ،ف َع ْن َ�س ْع ِد ْب ِن
ني َ �أ ْخبرِ ِ ينِي
ام ْب ِن َعامِ ٍر قَالَ � :أَ َت ْي ُت َعائ َِ�ش َة َف ُقل ُْتَ :يا ُ �أ َّم المْ ُ ْ�ؤمِ ِن َ
هِ َ�ش ِ
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ان ُخ ُل ُق ُه ا ْل ُق ْر� َآن،
ب ُِخلُقِ َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم ؟ َقال َْت :كَ َ
يم « ( م�سند
�أَ َما َت ْق َر ُ�أ ا ْل ُق ْر� َآنَ ،ق ْولَ اللهَّ ِ َع َّز َو َجلَّ» َو�إِ َّنكَ َل َعلَى ُخلُقٍ َعظِ ٍ
الإمام �أحمد  116/50برقم .)23460
فامل�سلم يف اقتدائه باحلبيب امل�صطفى ويف قراءته للقر�آن
الكرمي يراعي املراقي الأربعة:
 .1ي�ست�شعر عظمة املتكلم رب العزة عز وجل قبل �أن ي�رشع يف
القراءة
 .2وينزل �آيات القر�آن و�سوره يف �سويداء القلب والوجدان.
 .3وعلى هذا احلال ف�إنه يتعهده بالرتتيل والقراءة.
  .4كي يتمكن بعد ذلك من ترجمة كل تلك الدرجات و املعاين �إىل
�أخالق و�سلوكيات �سامية ،فيجتمع له �شهود التعظيم للمتكلم
جل جالله وتذوق احلالوة القلبية مع مداومة للتالوة وبروز
ثمرة ذلك يف مكارم الأخالق ليكون بذلك قر�آنا مي�شي على
الأر�ض.
من حكم وأسرار تكرار بعض اآليات والسور وردا

ومن ذلك ما ورد من ف�ضائل الآي��ات وال�سور وترتيب قراءة
بع�ضها ورداً يكرره امل�ؤمن يوميا �أو �أ�سبوعيا ،وال �شك �أن لذلك
حكما ً و�أ��سراراً ،ورد على القلب منها ثالثة متتابعة� :أولها� :أن
تكرار تالوة الآي��ات وال�سور التي ورد احلث على جعلها ورداً،
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يكون للروح غذاء يحيا به القلب يف عامل الأ�سباب كما هو حال
تكرار الطعام مع الأج�ساد.
وثانيها :هو �أن تكرار الآي��ات وال�سور التي ج��اء الرتغيب
باتخاذها ورداً حت�صينا يقي الإن�سان وي�شكل له حرزاً وحفظا
مما يحيط به من �رشور و �آثام معنوية وح�سية ،جند نظريها يف
عامل الأج�سام يف التغذية التي تقوي املناعة واملقاومة يف ج�سم
الإن�سان.
وثالثها� :أن يف مراعاة ف�ضائل ال�سور والآيات ما يعني على
االرتقاء بالنف�س  تزكية يف معارج تروي�ضها وارتقاء �أخالقها
و�سلوكها ومعامالتها ،اقتداء باحلبيب امل�صطفي ،فال تنف�صل
التالوة عن التطبيق وال�سلوك ،وال  يتخذ القر�آن مهجوراً يتلى
بالل�سان فح�سب ،ونظري ذلك يف عامل الأج�ساد تروي�ضها بتكرار
التمرين لرفع لياقتها وتقدم �صحتها.
وجزى اهلل تعاىل خريا م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي،
حيث �أوىل رئي�س جمل�س �أمنائها �سمو الأمري غازي بن حممد بن
طالل حفظه اهلل عناية فائقة واهتمام ًا كبرياً بهذا الأمر ،وكلَّف
َم ْن يقوم بتق�صي هذا املو�ضوع وجمعه من مطوياته ومطوالته،
وو�ضعها على املنهج املي�رس  للقارئ وهو ف�ضيلة ال�سيد ح�سن
بن علي ال�سقاف �أ�ستاذ علوم احلديث مب�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية
للفكر الإ�سالمي� ،إذ �أخرج لنا هذا الكتاب مبنهج وا�ضح وفهم
راقي ملعاين ودالالت ف�ضائل القر�آن الكرمي جملة وتف�صيالً ،جمع
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فيه ما ورد يف ف�ضل القر�آن الكرمي و�آياته على �سبيل العموم ،ثم
�أفرد لكل �سورة �أو بع�ض ال�سور ف�ص ًال لف�ضائل تلك ال�سورة ،مميزا
يف كل منها ما بني ال�صحيح واحل�سن وال�ضعيف يف الإ�سناد
ال  يف الف�ضل والثواب ،وقد مهد لذلك مبقدمة وافية يف �آداب
تالوة القر�آن الكرمي مما ذكره الإمام الغزايل يف �إحيائه ،و�رشح
م�صطلحات ومنهج احلكم على احلديث ،كما ا�ستق�صى الكتب
التي تناولت ف�ضائل القر�آن الكرمي ،وختم كتابه املبارك ب�إثبات
املراجع وامل�صادر التي ا�ستند عليها.
وك��ذل��ك ال  يفوتني �أن �أ�شكر م��ن ق��ام بتحرير ه��ذا الكتاب
ومراجعته وهما �سماحة مفتي اململكة ال�سابق وكبري باحثي
امل�ؤ�س�سة ال�شيخ �سعيد احلجاوي ،والأ�ستاذ الدكتور ب�شار عواد
معروف رئي�س  اجلامعة الإ�سالمية �سابق ًا يف العراق والباحث
بامل�ؤ�س�سة.
واهلل تعاىل �أ�س�أل �أن يتقبله بقبول ح�سن ،و�أن يعم نفعه ،و�أن
يبارك فيمن قام على هذا اجلهد الكبري بحث ًا وتدقيق ًا وطباعة
ومراجعة .و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
وكتبه الأقل
علي زين العابدين بن عبد الرحمن اجلفري
�أبو ظبي – الإمارات العربية املتحدة
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املقدمــة

((احلمد هلل الذي امنت على عباده بنبيه املر�سل ،وكتابه ا ُ
مل ْن َزل،
الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم
حميد ،حتى ات�سع على �أهل الأفكار طريق االعتبار ،مبا فيه من
الق�ص�ص  والأخبار ،وا َّت َ�ضح به �سلوك املنهج القومي ،وال�رصاط
وفرق بني احلالل واحلرام،
امل�ستقيم ،مبا ف َّ
َ�صل فيه من الأحكامَّ ،
فهو ال�ضياء والنور ،وبه النجاة من الغرور ،وفيه �شفاء ملا يف
ال�صدور ،ومن خالفه من اجلبابرة ق�صمه اهلل ،ومن ابتغى العلم
يف غريه �أ�ضله اهلل ،هو حبل اهلل املتني ،ونوره املبني ،والعروة
الوثقى ،واملعت�صم الأوفى ،وهو املحيط بالقليل والكثري ،وال�صغري
والكبري ،ال تنق�ضي عجائبه ،وال تتناهى غرائبه ،ال يحيط بفوائده
عند �أهل العلم حتديد ،وال  َي ْخ ُل ُقه( )11عند �أهل التالوة كرثة الرتديد،
هو الذي �أر�شد الأولني والآخرين ،ولمَ َّا �سمعه اجلن مل يلبثوا �أن
ولَّوا �إىل قومهم منذرين ،فقالوا }�إنا �سمعنا قر�آن ًا عجب ًا يهدي
�  11أي ال يبليه ،كما يقال :ث َْو ٌب َخلِقٌ � :أي بالٍ مهلهل.
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الر ْ�شد ف�آمنا به ولن ن�رشك بربنا �أحداً{ اجلن ،2 :فكل َم ْن
�إىل ُّ
�آمن به فقد ُوفِّق ،ومن قال به فقد ُ�ص ِّدق ،ومن مت�سك به فقد ُهد َِي،
ومن عمل به فقد فاز ،وقال تعاىل }�إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له
حلافظون{ احلجر ،9 :ومن �أ�سباب حفظه يف القلوب وامل�صاحف
ا�ستدامة تالوته ،واملواظبة على درا�سته ،مع القيام ب�آدابه
و�رشوطه ،واملحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة ،والآداب
الظاهرة))(.)12
وهذا كتاب �أفردناه يف بيان الأحاديث التي وردت يف بيان
ف�ضائل القر�آن عامة وال�سور والآي��ات خا�صة مقت�رصين يف
ذلك على الأحاديث ال�صحيحة واحل�سنة وال�ضعيفة التي مل ي�شتد
�ضعفها ،مع ذكر مقدمة يف �آداب قراءة القر�آن اخت�رصناها مما
ذكره الإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل يف الإحياء يف كتاب �آداب
تالوة القر�آن وباهلل تعاىل التوفيق.
قال الإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل يف كتابه ((�إحياء علوم
الدين)) (:)280/1
الباب الثالث يف �أعمال الباطن يف التالوة وهي ع�رشة:
َف ْه ُم � ْأ�صلِ الكالم ،ثم التعظيم ،ثم ح�ضور القلب ،ثم التدبر ،ثم
 12هذه املقدمة منقولة من مقدمة الإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل لكتاب �آداب تالوة
القر�آن الكرمي يف ((�إحياء علوم الدين)) ( )272/1طبعة دار املعرفة بريوت/لبنان.
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التفهم ،ثم التخلي عن موانع ال َف ْهم ،ثم التخ�صي�ص ،ثم الت�أثر ،ثم
الرتقي ،ثم التربي.
( فالأول )َ :ف ْه ُم َعظَ َمة الكالم وعلوه وف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل
ولطفه بخلقه يف نزوله عن عر�ش جالله �إىل درجة �أفهام خلقه،
فلينظر كيف لطف بخلقه يف �إي�صال معاين كالمه �إىل �أفهام
خلقه.
( الثاين ) :التعظيم للمتكلم ؛ فالقارئ عند البداية بتالوة القر�آن
ينبغي �أن ُي ْح�ضرِ َ يف قلبه عظمة املتكلِّم ويعلم �أن ما يقر�ؤه لي�س 
من كالم الب�رش ،و�أن يف تالوة كالم اهلل عز وجل غاية اخلطر،
ف�إنه تعاىل قال }ال مي�سه �إال املطهرون{ الواقعة 79 :وكما �أن
ظاهر ِج ْل ِد امل�صحف وورقه حمرو�س عن ظاهر ب�رشة الالم�س �إال 
�إذا كان متطهراً فباطن معناه �أي�ض ًا بحكم عِ ِّز ِه وجالله حمجوب
عن باطن القلب �إال �إذا كان متطهراً عن كل رج�س وم�ستنرياً بنور
التعظيم والتوقري.
( الثالث ) :ح�ضور القلب وترك حديث النف�س ،قيل يف تف�سري }
يا يحيى خذ الكتاب بقوة} مرمي� 12 :أي بج ٍّد واجتهاد ،و�أخذه
متجرداً له عند قراءته من�رصف الهمة �إليه عن
جل ِّد �أن يكون
با ِ
ِّ
غريه.
( الرابع ) :ال َّت َد ُّبر ،وهو وراء ح�ضور القلب ف�إنه قد ال يتفكَّر يف
غري القر�آن ولكنه يقت�رص  على �سماع القر�آن من نف�سه وهو ال 
يتدبره ،واملق�صود من القراءة التدبر ،ولذلك ُ�س َّن ،لأن الرتتيل فيه
ّ
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الرتتيل يف الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن قال علي ر�ضي اهلل
عنه(( :ال خري يف عبادة ال فقه فيها وال يف قراءة ال تدبر فيها)).
( اخلام�س ) :التفهم ،وهو �أن ي�ستو�ضح من كل �آية ما يليق بها،
�إ ِذ القر�آن ي�شتمل على ذِكْ ِر �صفات اهلل عز وجل وذِكْ ِر �أفعاله وذِكْ ِر
�أحوال الأنبياء عليهم ال�سالم وذِكْ ر �أحوال املكذبني لهم وكيف
�أُ ْهلِكوا ،وذِكْ ِر �أوامره وزواجره وذِكْ ِر اجلنة والنار �أما �صفات اهلل
عز وجل فكقوله تعاىل }لي�س كمثله �شيء وهو ال�سميع الب�صري{
ال�شورى ،11 :وكقوله تعاىل }امللك القدو�س  ال�سالم امل�ؤمن
املهيمن العزيز اجلبار املتكرب{احل�رش ،23 :فليت�أمل معاين هذه
معان مدفونة ال 
الأ�سماء وال�صفات لينك�شف له �أ�رسارها ،فتحتها ٍ
علي ر�ضي اهلل عنه بقوله(( :ما
تنك�شف �إال للمو َّفقِني ،و�إليه �أ�شار ٌّ
�أُ�سرِ َّ  �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �شيئ ًا كتمه عن النا�س �إال 
�أن ي�ؤتي اهلل عز وجل عبداً َف ْه َم ًا يف كتابه))( )13فليكن حري�ص ًا
على طلب ذلك الفهم.
النا�س م ِن ُعوا
( ال�ساد�س ) :التخلي عن موانع الفهم ،ف�إن �أكرث
ُ
ال�شيطان على
وح ُج ٍب �أَ ْ�س َد َل َها
ُ
عن فهم معاين القر�آن لأ�سباب ُ
قلوبهم فعميت عليهم عجائب �أ�رسار القر�آن.
وح ُج ُب ال َف ْهم �أربعة:
ُ
( �أولها )� :أن يكون ال َه ّم ُم ْن�صرَ ِ َف ًا �إىل حتقيق احلروف ب�إخراجها
� 13صحيح .رواه البخاري ( )3047يف كتاب اجلهاد وال�سري/باب فكاك الأ�سري،
بنحو هذه الألفاظ.
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�شيطان و ِّك َل بال ُق َّراء لي�رصفهم
من خمارجها ؛ وهذا يتوىل حِ فْظُ ُه
ٌ
عن فهم معاين كالم اهلل عز وجل ،فال يزال يحملهم على ترديد
احلرف ُي َخ ِّيلُ  �إليهم �أنه مل يخرج من خمرجه ! فهذا يكون ت�أمله
مق�صوراً على خمارج احلروف ف�أنى تنك�شف له املعاين ! و�أعظم
�ضحكة لل�شيطان من كان مطيع ًا ملثل هذا التلبي�س.
ملذهب �سمعه بالتقليد وجمد عليه
( ثانيها )� :أن يكون مقلداً
ٍ
وثبت يف نف�سه التع�صب له مبجرد االتباع للم�سموع من غري
و�صول �إليه بب�صرية وم�شاهدة ،فهذا �شخ�ص  قيده معتقده عن
�أن يجاوزه فال ميكنه �أن يخطر بباله غري معتقده ! ف�صار نظره
موقوف ًا على م�سموعه ،ف�إن ملع َب ْر ٌق على ُب ْع ٍد وبدا له معنى من
املعاين التي تباين م�سموعه حمل عليه �شيطان التقليد حمل ًة
وقال :كيف يخطر هذا ببالك وهو خالف معتقد �آبائك ؟! فريى
�أن ذلك غرور من ال�شيطان فيتباعد منه ويحرتز عن مثله !! وملثل
اب)) و�أرادوا بالعلم العقائد
هذا قالت ال�صوفيةَّ �(( :إن ال ِعل َْم حِ َج ٌ
التي ا�ستمر عليها �أكرث النا�س  مبجرد التقليد �أو مبجرد كلمات
جدلية حررها املتع�صبون للمذاهب و�ألقوها �إليهم ،ف�أما العلم
احلقيقي الذي هو الك�شف وامل�شاهدة بنور الب�صرية فكيف يكون
حجاب ًا وهو منتهى املطلب ؟!
( ثالثها )� :أن يكون ُم�صرِ َّ اً على َذ ْن ٍب �أو ُم َّت ِ�ص َف ًا ِب ِكبرْ ٍ  �أو مبتلى
يف اجلملة بهوى يف الدنيا مطاع ،ف�إن ذلك �سبب ظلمة القلب
َو َ�ص َد ِئ ِه وهو كا َ
خل َبث على املر�آة فيمنع جلية احلق من �أن يتجلى
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فيه ،وهو �أعظم حجاب للقلب ،وبه ُح ِج َب الأكرثون وكلما كانت
ال�شهوات �أ�شد تراكما كلما كانت معاين الكالم �أ�شد احتجاباً،
وكلما َخ َّف عن القلب �أثقال الدنيا قرب جتلي املعنى فيه.
( رابعها )� :أن يكون قد قر�أ تف�سرياً ظاهراً واعتقد �أنه ال معنى
لكلمات ال��ق��ر�آن �إال  ما تناوله النقل عن اب��ن عبا�س  وجماهد
وغريهما ،و�أن ما وراء ذلك تف�سري بالر�أي ،و�أن َم ْن فَ�سرَّ َ القر� َآن
بر�أيه فقد تبو�أ مقعده من النار ! فهذا �أي�ض ًا من احل ُُج ِب العظيمة
ومنه قول علي ر�ضي اهلل عنه�(( :إال �أن ي�ؤتي اهلل عبداً فهم ًا يف
القر�آن))(.)14
( ال�سابع ) :التخ�صي�ص ،وهو �أن ُي َق ِّد َر �أنه املق�صود بكل خطاب
يف القر�آن ف�إن �سمع �أمراً �أو نهي ًا َق َّد َر �أنه املنهي وامل�أمور ،و�إن
�سمع وعداً �أو وعيداً فكمثل ذلك.
( الثامن ) :الت�أثر ،وهو �أن يت�أثر قلبه ب�آثار خمتلفة بح�سب
اختالف الآيات فيكون له ب َِح َ�سب كُ ِّل َف ْه ٍم حالٍّ َو َو ْج ٍد يت�صف به
قلبه من احلزن واخلوف والرجاء وغريه.
فت�أثر العبد بالتالوة �أن ي�صري ب�صفة الآية املتلوة فعند الوعيد
وتقييد املغفرة بال�رشوط يت�ضاءل من خيفته ك�أنه يكاد ميوت،
وعند التو�سع ووعد املغفرة ي�ستب�رش ك�أنه يطري من الفرح ،وعند
ذِكْ ِر اهلل و�صفاته و�أ�سمائه يتط�أط�أ خ�ضوع ًا جلالله وا�ست�شعاراً
� 14صحيح .رواه البخاري ( )3047يف كتاب اجلهاد وال�سري/باب يف فكاك الأ�سري
مبعناه.
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لعظمته ،وعند ذِكْ ِر الكفار ما ي�ستحيل على اهلل عز وجل كذكرهم
حياء
�ض �صو َت ُه و ُيكْ�سرَ يف باطنه
هلل عز وجل ولداً و�صاحبة َي ُغ ُّ
ً
من ُق ْب ِح مقالتهم ،وعند و�صف اجلنة ينبعث بباطنه �شوق ًا �إليها،
وعند و�صف النار ترتعد فرائ�صه خوف ًا منها ،ولمَ َّا قال ر�سول
علي)) قال فافتتحت
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم البن م�سعود ((اقر�أ َّ
�سورة الن�ساء فلما بلغت }فكيف �إذا جئنا من كل �أمة ب�شهيد
وجئنا بك على ه�ؤالء �شهيداً{ الن�ساء 41 :ر�أيت عينيه تذرفان
بالدمع فقال يل(( :ح�سبك الآن))( )15وهذا لأن م�شاهدة تلك احلالة
ا�ستغرقت قلبه بالكلية.
فمثل هذه الأحوال يخرجه عن �أن يكون حاكي ًا يف كالمه ،ف�إذا
قال }�إين �أخاف �إن َع َ�ص ْي ُت ربي عذاب يوم عظيم{ الأنعام15 :
ومل يكن خائف ًا كان حاكياً.
و�إذا قال }ولن�صربن على ما �آذيتمونا{ �إبراهيم 12 :فليكن
حاله ال�صرب �أو العزمية عليه حتى يجد حالوة التالوة ،ف�إن مل 
يكن بهذه ال�صفات ومل يرتدد قلبه بني هذه احلاالت كان حظه
من التالوة حركة الل�سان مع �رصيح اللعن على نف�سه يف قوله
تعاىل }�أال لعنة اهلل على الظاملني{ هود.18 :
وكان داخ ًال يف معنى قوله عز وجل }ومنهم �أميون ال يعلمون
الكتاب �إال �أماين{ البقرة 78 :يعني التالوة املجردة ،وقوله عز
� 15صحيح .رواه البخاري ( )5050يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب قول املقرىء
للقارىء ح�سبك.
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وجل }وك�أين من �آية يف ال�سموات والأر�ض ميرون عليها وهم
عنها معر�ضون{ يو�سف 105 :لأن ال��ق��ر�آن هو املبني لتلك
الآيات يف ال�سموات والأر�ض ،ومهما جتاوزها ومل يت�أثر بها كان
ُم ْع ِر�ض ًا عنها ،ولذلك قيل� :إن من مل يكن ُم َّت ِ�صف ًا ب�أخالق القر�آن
ف�إذا قر�أ القر�آن ناداه اهلل تعاىلَ :مالَكَ ولكالمي و�أنت ُم ْع ِر�ض عني
دع عنك كالمي �إن مل تتب �إليَ َّ.
وا ُ
�ض عن العمل به �أريد بقوله عز وجل }فنبذوه وراء
مل ْع ِر ُ
ظهورهم وا�شرتوا به ثمن ًا قلي ًال فبئ�س ما ي�شرتون{ �آل عمران:
 187ولذلك قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :اقرءوا
القر�آن ما ا ْئ َت َلف َْت عليه قلوبكم والنت له جلودكم ف�إذا اختلفتم
فل�ستم تقرءونه)) ويف بع�ضها ((ف�إذا اختلفتم فقوموا عنه))(،)16
قال اهلل تعاىل }الذين �إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم و�إذا ُت ِل َي ْت عليهم
�آياته زادتهم �إميان ًا وعلى ربهم يتوكلون{الأنفال.2 :
وتالوة القر�آن حق تالوته هو �أن ي�شرتك فيه الل�سان والعقل
وحظُّ العقل
والقلب ،ف ََحظُّ اللِّ�سان ت�صحيح احلروف بالرتتيلَ ،
وحظُّ القلب االتعاظ والت�أثر باالنزجار واالئتمار،
تف�سري املعاينَ ،
فالل�سان ُي َر ِّتلُ  ،والعقل ُيترَ ْ ِج ُم ،والقلب َي َّتعِظُ .
( التا�سع ) :الترَّ َ ِّقي ،و�أعني به �أن َيترَ َ َّقى �إىل �أن ي�سمع الكالم
� 16صحيح .رواه البخاري (5060و5061و )7365يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب
اقر�أوا القر�آن ما ائتلفت عليه قلوبكم ،وم�سلم ( )2667يف كتاب العلم/باب النهي عن
اتباع مت�شابه القر�آن ،من حديث جندب بن عبداهلل البجلي.
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من اهلل عز وجل ال من نف�سه ،فدرجات القراءة ثالث� ،أدناها� :أن
ُي َق ِّد َر العب ُد ك�أنه يقر�ؤه على اهلل عز وجل واقف ًا بني يديه وهو ناظر
�إليه وم�ستمع منه ،فيكون حاله عند هذا التقدير ال�س�ؤال والتملُّق
والت�رضع واالبتهال ،الثانية� :أن ي�شهد بقلبه ك�أن اهلل عز وجل يراه
ويخاطبه ب�ألطافه ويناجيه ب�إنعامه و�إح�سانه فمقامه احلياء
والتعظيم والإ�صغاء والفهم ،الثالثة� :أن يرى يف الكالم املتكلم
ويف الكلمات ال�صفات فال ينظر �إىل نف�سه وال �إىل قراءته وال �إىل
تعلق الإنعام به من حيث �إنه منعم عليه بل يكون مق�صور الهم
على املتكلم موقوف الفكر عليه ك�أنه م�ستغرق مب�شاهدة املتكلم
عن غريه ،وهذه درجة املقربني ،وما قبله درجة �أ�صحاب اليمني،
وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلني ،وعن الدرجة العليا �أخرب
جعفر بن حممد ال�صادق ر�ضي اهلل عنه قال(( :واهلل لقد جتلى اهلل
عز وجل خللقه يف كالمه ولكنهم ال يب�رصون)) ،وقال �أي�ضاً :وقد
�س�ألوه عن حالة حلقته يف ال�صالة حتى َخ َّر مغ�شي ًا عليه فلما
�سرُ ِّ َي عنه قيل له يف ذلك فقال(( :ما زلت �أُ َر ِّدد الآية على قلبي
حتى �سمعتها من املتكلم بها فلم يثبت ج�سمي ملعاينة قدرته))
ففي مثل هذه الدرجة تعظم احلالوة ولذة املناجاة.
وقو ِت ِه
( العا�رش ) :ال�� َّت�َبررَ ِّي ،و�أعني به �أن يترب�أ مِ ْ��ن َح ْ��ولِ�� ِه َّ
وااللتفات �إىل نف�سه بني الر�ضا والتزكية ،ف�إذا تال ب�آيات الوعد
واملدح لل�صاحلني فال ي�شهد نف�سه عند ذلك بل ي�شهد املوقنني
وال�صديقني فيها َو َي َت َ�ش َّوف �إىل �أن ُيلْحقه اهلل عز وجل بهم ،و�إذا
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تال �آيات املقت وذم الع�صاة واملق�صرِّ ين �شهد على نف�سه هناك
وقدر �أنه املخاطب خوف ًا و�إ�شفاقاً ،ولذلك كان ابن عمر ر�ضي اهلل
عنهما يقول(( :اللهم �إين �أ�ستغفرك لظلمي وكفري)) فقيل له هذا
الظلم فما بال الكفر ؟! فتال قوله عز وجل }�إن الإن�سان لظلوم
كفار{ �إبراهيم.34 :
كلمة لإلمام احلافظ السيوطي في فضائل السور

قال الإمام احلافظ ال�سيوطي يف ((تدريب الراوي)) (:)290/2
[ورد يف ف�ضائل ال�سور ُمف ََّرقة �أحاديث بع�ضها �صحيح
وبع�ضها ح�سن وبع�ضها �ضعيف لي�س  مبو�ضوع ولوال  خ�شية
الإطالة لأوردت ذلك هنا ؛ لئال يتوهم �أنه مل ي�صح يف ف�ضائل
ال�سور �شيء ؛ خ�صو�ص ًا مع قول الدارقطني �أ�صح ما ورد يف
ف�ضائل القر�آن ف�ضل قل هو اهلل �أح��د ،ومن طالع كتب ال�سنن
والزوائد عليها وجد من ذلك �شيئ ًا كثرياً ،وتف�سري احلافظ عماد
الدين بن كثري �أجل ما يعتمد عليه يف ذلك ،ف�إنه �أورد غالب ما
جاء يف ذلك مما لي�س مبو�ضوع و�إن فاته �أ�شياء ،وقد جمعت يف
ذلك كتاب ًا لطيف ًا �سميته(( :خمائل الزهر يف ف�ضائل ال�سور)) واعلم
�أن ال�سور التي �صحت الأحاديث يف ف�ضائلها :الفاحتة والزهراوان
والأنعام وال�سبع الطوال جمم ًال والكهف وي�س  والدخان وامللك
والزلزلة والن�رص والكافرون والإخال�ص واملعوذتان وما عداها
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مل ي�صح فيه �شيء(.])17
�أقول :و�إنني �س�أ�ضع �إن �شاء اهلل تعاىل يف هذا الكتاب احلديث
ال�صحيح واحل�سن وكذلك ال�ضعيف الذي مل  ي�شت َّد �ضعفه بحيث
ي�صح العمل به يف ف�ضائل الأعمال كما هو م�شهور ومعروف عند
أح�سن حديث ًا وهو �ضعيف بالنظر �إىل �إ�سناده ولكنه
العلماء ،وقد � ِّ
يف �أبواب الف�ضائل يحكم عليه باحل�سن خالف ًا لأبواب الأحكام
وخا�صة العقائد ،واهلل تعاىل املوفق.
شرح مصطلحات احلكم على احلديث
وبيان طريقتنا في احلكم على األحاديث باختصار

بيان معاين م�صطلحات الأح��ك��ام على الأح��ادي��ث النبوية
الكرمية:
 .1احلديث ال�صحيح :هو احلديث الذي يكون رجاله ثقات يف
املرتبة العليا من التوثيق وال يعار�ضة �شيء يف القر�آن �أو يف
بع�ض الأحاديث ال�صحيحة ولي�س ممتنع ًا عقالً.
 .2احلديث احل�سن :هو احلديث الذي يكون كال�صحيح �إال �أن فيه
راو �أو �أكرث �صدوق ومل ي�صل �إىل مرتبة الثقة بل هو �أدنى منزلة
ٍ
من الثقة ولكنه لي�س �ضعيفاً.
 17وقد تبينَّ من خالل الف�صول التي عقدناها �أنه �صح يف غري هذه ال�سور التي
ذكرها ال�سيوطي رحمه اهلل تعاىل.
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� .3إذا قلنا :ح�سن يف الف�ضائل� :أي �أنه مقبول يف ف�ضائل الأعمال
ويعترب من باب احلديث احل�سن �أما يف الأحكام والعقائد خا�صة
فيمكن نقده وتعليله وعدم قبوله.
 .4و�إذا قلنا :ح�سن بال�شواهد� :أي �أنه �ضعيف الإ�سناد لكن هناك
�أحاديث �صحيحة �أو ح�سنة ت�شهد ملعناه فريتقي �إىل درجة
احلديث احل�سن.
 .5و�إذا قلنا :قريب من احل�سن �أو �ضعيف قريب من احل�سن� :أي
�أنه حديث �ضعيف ولكن �ضعفه خفيف بحيث �أنه يقرتب من
احلديث احل�سن.
راو �ضعيف �أو راو جمهول
 .6احلديث ال�ضعيف :هو الذي يف �سنده ٍ
�أو يف �سنده انقطاع ،و�إذا كان ال�ضعف لي�س �شديداً ف�إنه ُيعمل
به يف ف�ضائل الأعمال عند العلماء.
 .7ال�صحيح ال�شاذ :هو احلديث الذي يكون �إ�سناده �صحيح ًا لكنه
يعار�ض �أ�ص ًال �رشعي ًا �أقوى منه �أو يعار�ض معناه �أمراً مقرراً يف
القر�آن �أو يف حديث �صحيح �أقوى �إ�سناداً منه وهذا يقرره العامل 
الباحث املمار�س لعلوم احلديث والت�صحيح والت�ضعيف.
 .8موقوف �صحيح الإ�سناد :هو ما �صح �إ�سناده �إىل ال�صحابي ومل 
يرجح �أنه
يثبت �أنه من قول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بل ّ
قول لل�صحابي الذي رواه �أو قاله.

25

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

طريقة التصحيح والتضعيف التي نعتمدها

عند تقرير ت�صحيح حديث �أو ت�ضعيفه �أو احلكم عليه باحل�سن
ف�إننا نقوم بدرا�سة رواة ذلك احلديث من كتب اجلرح والتعديل
التي �ألفها كبار املحدثني والعلماء ال�سابقني والنظر يف �سند
احلديث ،ف�إذا وجدنا فيهم راوي ًا �ضعيف ًا �أو انقطاع ًا يف ال�سند بني
راويني بحيث �أن �أحدهما مل يلق الآخر ف�إننا نحكم على ال�سند
ب�أنه �ضعيف.
و�إذا كان جميع رواة ال�سند من الثقات ومل يكن فيه انقطاع ًا
راو �صدوق
حكمنا عليه ب�أنه �سند �صحيح ،و�إذا كان يف احلديث ٍ
�أو �أكرث وهو الراوي العدل الذي مل ي�صل يف �ضبطه وحفظه �إىل
مرتبة الثقة حكمنا على احلديث ب�أن �إ�سناده ح�سن ،و�إذا وجدنا
حديث ًا �ضعيف ًا له عدة �أ�سانيد �ضعفها خفيف �أو له �شواهد �أي
�أحاديث �أخرى �صحيحة �أو ح�سنة ت�شهد ملعناه حكمنا عليه ب�أنه
حديث ح�سن ب�شواهده.
هذه هي الطريقة املعتربة عند العلماء والتي ن�ص عليها العلماء
واملحدثون يف كتب م�صطلح احلديث كالإمام النووي يف كتابه
التقريب ،واحلافظ ال�سيوطي يف �رشحه امل�سمى ((تدريب الراوي))
وكال�سخاوي يف �رشحه على �ألفية احلافظ العراقي يف امل�صطلح
امل�سمى ((فتح املغيث �رشح �ألفية احلديث))،وكاحلافظ ابن حجر
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يف كتابه ((النكت على مقدمة ابن ال�صالح)) ونحوهم من العلماء
ال�سابقني رحمهم اهلل تعاىل.
الكتب التي اجتنبناها في نقل أحاديث الفضائل

اجتنبت يف نقل الف�ضائل وجمعها من الكتب
ه��ذا ؛ وق��د
ُ
املعروفة عند العلماء ب�إيرادها للأحاديث املو�ضوعة والواهية
مثل :كتاب املو�ضوعات وكتاب العلل املتناهية يف الأحاديث
الواهية للحافظ ابن اجلوزي رحمه اهلل تعاىل ،وككتاب الفردو�س 
للحافظ الديلمي ،وكالتفا�سري التي تذكر الأحاديث املو�ضوعة يف
الف�ضائل �أو التي ال �سند لها مثل تف�سري الواحدي امل�سمى بالو�سيط
ونحوه من التفا�سري.
كتب فضائل القرآن

� َّأولُ َم ْن �ص َّنف فيه الإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي املتوفى
�سنة �أربع ومائتني ،وممن �ص َّنف فيه� :أبو العبا�س جعفر بن حممد
امل�ستغفري املتوفى �سنة اثنتني وثالثني و�أربعمائة ،وداود بن
مو�سى الأودين ،و�أبو العطاء املليح ،و�أبو الف�ضل عبد الرحمن
ابن �أحمد الرازي ،والبن �أبي �شيبة ،ولأبي ُع َبيد القا�سم بن �سالم
اجلمحي املتوفى �سنة �أربع وع�رشين ومائتني ،والبن ال�رضي�س،
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ولأبي احل�سن بن �صخر الأزدي ،ولأبي ذر ،ولل�ضياء املقد�سي،
ولأبي احل�سن علي بن �أحمد الواحدي املتوفى �سنة ثمان و�ستني
و�أربعمائة خمت�رص .و�صنف فيه جالل الدين ال�سيوطي كتاب ًا
�سماه ((خمائل الزهر يف ف�ضائل ال�سور)).
وقال ابن الندمي يف ((الفهر�ست)) (�ص :)55
[الكتب امل�ؤلفة يف ف�ضائل القر�آن :كتاب �أبى عبيد القا�سم
بن �سالم ،كتاب حممد بن عثمان ابن �أبى �شيبة ،كتاب �أحمد
بن املعذل ،كتاب ه�شام بن عمار ،كتاب �أبي عبد اهلل الدوري،
كتاب �أبى �شبيل ،كتاب �أبى بن كعب الأن�صاري ،كتاب احلداد،
كتاب علي بن �إبراهيم بن ها�شم يف نوادر القر�آن ،كتاب علي بن
ح�سن بن ف�ضال ،كتاب عمرو بن ه�شيم الكويف ،كتاب �أبي الن�رص 
العبا�سي].
�أقول :وقد حوت كتب ال�سنن جميعها على كتاب �أو باب ( ف�ضائل
القر�آن ) كالكتب ال�ستة :وهي :البخاري ،وم�سلم ،والرتمذي ،و�أبو
داود ،والن�سائي ،وابن ماجه.
وكذلك مثل� :سنن الدارمي ،و�صحيح ابن حبان ،وم�ستدرك
احلاكم ،و�سنن �سعيد بن من�صور ،وغريها.
ومما وقفنا عليه من �أ�سماء الكتب امل�صنفة خا�صة يف ف�ضائل
القر�آن:
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 .1كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) للحافظ �ضياء الدين املقد�سي(.)18
 .2كتاب ((ف�ضائل القر�آن ومعانيه)) ،لأب��ي عبيد القا�سم بن
�سالم(.)19
 .3كتاب يف ف�ضائل القر�آن� ،ألفه موالنا حاجي حممد الك�شمريي
(ت  1006هـ)(.)20
 .4كتاب ((جنة النعيم يف ف�ضائل القر�آن الكرمي))� ،ألفه موالنا
حممد ها�شم ال�سندي (ت  1174هـ)(.)21
 .5ك��ت��اب ((ف�ضائل ال���ق���ران)) ،مل���ؤل��ف��ه املفتي عبد الغفار
الكوالريي(.)22
 .6كتاب ((ف�ضل القر�آن)) ،لأبي جعفر الربقي(.)23
 .7كتاب ((ف�ضائل ���س��ورة ي�����س)) ،لأب��ي �سعد اب��ن ال�سمعاين
(ت562هـ)(.)24
ذكره ابن �شاكر الكتبي يف ((فوات الوفيات)) ،والذهبي يف ((�سري �أعالم النبالء))

18
(.)128/23
 19ذكره ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (.)292/10
 20انظر ((نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع واملناظر)) للم�ؤرخ الهندي عبداحلي
احل�سني(ت  1341هـ).
 21انظر ((نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع واملناظر)).
 22انظر ((نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع واملناظر)).
 23انظر ((الوايف بالوفيات)) لل�صفدي.
 24انظر ((الوايف بالوفيات)) لل�صفدي ،و ((طبقات ال�شافعية الكربى)) (.)184/7
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 .8كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،البن ال�رضي�س (ت 294هـ)(.)25
 .9كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،للحافظ �أبي ذر الهروي (ت  434هـ)
(.)26
 .10كتاب ((ف�ضائل القر�آن))� ،ألفه احلافظ �أبو العبا�س امل�ستغفري
(ت  432هـ)(.)27
 .11كتاب ((ف�ضائل ال��ق��ر�آن))� ،ألفه احل�سن بن علي بن �أبي
حمزة(.)28
 .12كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،للفريابي (ت  301هـ)(.)29
 .13كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،للفقيه احلنفي داود بن حممد بن
مو�سى� ،أبو �سليمان الأودين (ت  320هـ)(.)30
 .14كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،ملحمد بن عبد الواحد بن �إبراهيم
الغافقي املالحي� ،أبو القا�سم ،وهو معروف بالغرناطي (ت
 619هـ)(.)31
 25كما يف ((�سري �أعالم النبالء)) ( ،)449/13و ((طبقات احلفاظ)) لل�سيوطي (�ص 
.)287
 26كما يف ((�سري �أعالم النبالء)) ( ،)560/17و ((تذكرة احلفاظ)) (.)1106/2
 27كما يف ((�سري �أعالم النبالء)) ( ،)564/17و ((تذكرة احلفاظ)) (.)1102/3
 28انظر ((ل�سان امليزان)) (.)234/2
 29وه��ذا الكتاب منه ن�سخة خمطوطة يف املكتبة الظاهرية ،ذكره الزركلي يف
((الأعالم))(.)128/2
 30انظر ((الأعالم)) ( )334/2للزركلي.
 31كما يف ((الأعالم)) (.)255/6
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 .15كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،البن اجلزري �شيخ الإقراء يف زمانه
(ت  833هـ)(.)32
 .16كتاب ((ف�ضائل ال��ق��ر�آن)) ،لأب��ي الوليد ه�شام بن عمار
(ت245هـ)(.)33
 .17كتاب ((ف�ضائل ال��ق��ر�آن)) ،ليحيى بن �إبراهيم بن ُمزين
القرطبي (ت  259هـ)(.)34
 .18كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ،البن �أبي الدنيا(.)35
 .19كتاب ((ال��در النظيم املر�شد �إىل ف�ضائل القر�آن العظيم))،
وكتاب ((حا�صل كورة الإخال�ص يف ف�ضائل �سورة الإخال�ص))،
وكالهما للمجد الفريوز�آبادي(.)36
(( .20الإت���ق���ان يف ف�ضائل ال���ق���ر�آن)) للحافظ اب���ن حجر
الع�سقالين(.)37
()38
 .21ك��ت��اب ((ف�ضائل ال���ق���ر�آن)) ،لعبد ال���رزاق ب��ن ه��م��ام
(ت211هـ).
 32كما يف ((الأعالم)) (.)45/7
 33كما يف ((الأعالم)) (.)87/8
 34كما يف ((الأع�ل�ام)) ()134/8و ((الديباج املذهب يف معرفة �أعيان علماء
املذهب)) (.)354/1
 35كما يف ((�سري �أعالم النبالء)) (.)403/13
 36ذكرهما يف كتاب ((�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب)) (.)127/4
 37كما يف ((�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب)) (.)273/4
 38ذكره �صاحب ((التحبري يف املعجم الكبري)) (.)456/1
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 .22كتاب ((الربق الالمع يف ف�ضائل القر�آن العظيم)) ملحمد بن
ركن الدين الغ�ساين (ت  784هـ)(.)39
 .23كتاب ((ف�ضائل ال��ق��ر�آن)) لأحمد بن حممد بن مظفر بن
املختار الرازي (ت  631هـ)(.)40
 .24كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) للزراد الكويف (ت224هـ)(.)41
 .25قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ([ :)347/5كما قررنا
ذلك يف كتاب ف�ضائل القر�آن ال��ذي كتبناه مقدمة يف �أول
كتابنا التف�سري].
 .26كتاب ((ف�ضائل القر�آن)) ل�شيخنا الإمام القدوة املح ِّدث ال�سيد
عبداهلل ابن ال�صديق الغماري.
 .27ف�ضائل القر�آن ،لإ�سماعيل بن عمرو البجلي (ت 227هـ).
 .28ف�ضائل القر�آن ،لنجم الدين عبيداهلل بن �شبل الهيتي املعروف
بابن اجلبي (ت.)658
ح�سن بن علي ال�سقاف

 39انظر ((طبقات املق�رسين)) لل�سيوطي (�ص .)443
 40انظر ((هدية العارفني)).
 41انظر ((هدية العارفني)).
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على سبيل العموم

 .1عن عثمان بن عفان قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((خريكم َم ْن تعلَّم القر�آن وعل ََّم ُه))( )42رواه البخاري.
 .2وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
قوم يف بيت من بيوت اهلل تعاىل يتلون كتاب اهلل
((ما
َ
اجتمع ٌ
ويتدار�سونه بينهم �إال نزلت عليهم ال�سكينة وغ�شيتهم الرحمة
وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده( .)44()))43رواه م�سلم.
 .3وعن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من قر�أ حرف ًا من كتاب اهلل فله به ح�سنة،
� 42صحيح .رواه البخاري ( )5027يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب خريكم من تعلم
القر�آن وعلَّمه.
� 43صحيح .لكن رواه الرتمذي يف ال�سنن ( )2945يف كتاب القراءات/باب ما جاء
�أن القر�آن �أنزل على �سبعة �أحرف ،و�أبو يعلى يف م�سنده (/18/11برقم� )6157أي�ض ًا
ب�سند �صحيح ولي�س فيه عبارة ((وذكرهم اهلل فيمن عنده)) .ورواه الدارمي ( )356يف
املقدمة/باب يف ف�ضل العلم والعامل ،من حديث ابن عبا�س ولي�ست فيه هذه العبارة
درجة من بع�ض الرواة ولي�ست من احلديث !
�أي�ضاً .مما يفيدنا ب�أنها ُم َ
� 44صحيح .رواه م�سلم ( )2699يف كتاب الذكر والدعاء/باب ف�ضل االجتماع على
تالوة القر�آن وعلى الذكر.
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واحل�سنة بع�رش �أمثالها ،ال �أقول �أمل حرف ،ولكن �ألف حرف،
والم حرف ،وميم حرف))( .)45رواه الرتمذي.
 .4عن عقبة بن عامر قال :خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ال�صفَّة فقال�(( :أيكم يحب �أن يغدو كل يوم �إىل
و�سلم ونحن يف ُّ
()46
او ْي ِن يف غري
ُبطْ حان �أو �إىل ال َعقيق في�أتي منه بناقتني كَ ْو َم َ
�إثم وال  قَطْ ع َرحِ ٍم)) فقلنا :يا ر�سول اهلل نُحِ ُّب ذلك ،قال�(( :أفال
ني من كتاب اهلل عز
يغدو �أحدكم �إىل امل�سجد َف َي ْعل َُم �أو َي ْق َر�أ �آيت ِ
أربع خري
وجل َخيرْ ٌ له من ناقتني،
وثالث خري له من ٍ
ٌ
ثالث ،و� ٌ
()47
له من �أربع ومن �أعدادِهِ َّن من الإبل))  .رواه م�سلم.
 .5وعن �أبي مو�سى الأ�شعري قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
((مثَلُ امل�ؤمن الذي يقر�أ القر�آن َمثَل الأُ ْت ُر َّجة ريحها طيب
و�سلمَ :
وطعمها طيب ،ومثل امل�ؤمن الذي ال يقر�أ القر�آن مثل التمرة
ومثَل املنافق الذي يقر�أ القر�آن َمثَل
ال ريح لها وطعمها حلوَ ،
الريحانة ريحها طيب وطعمها ُم ُّر ،ومثل املنافق الذي ال يقر�أ
� 45صحيح .رواه الرتمذي ( )2910كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ
حرف ًا من القر�آن ما له من �أجر ،وقال الرتمذي(( :هذا حديث ح�سن �صحيح غريب)).
 46الكوماء من الإبل :عظيمة ال�سنام.وهي كناية عن كونها �ضخمة عظيمة.
� 47صحيح .رواه م�سلم ( )803كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل قراءة
القر�آن يف ال�صالة وتعلمه.
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���ر))( .)48رواه
القر�آن كمثل احلنظلة لي�س  لها ريح وطعمها ُم ٌّ
البخاري وم�سلم ب�ألفاظ متقاربة.
وقد زاد �أبو داود يف روايته عن �سيدنا �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
عنه مرفوعاً(( :ومثل اجللي�س ال�صالح كمثل �صاحب امل�سك �إن
مل ي�صبك منه �شيء �أ�صابك من ريحه ومثل جلي�س ال�سوء كمثل
�صاحب الكري �إن مل ي�صبك من �سواده �أ�صابك من دخانه))(.)49
 .6وعن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى
ال�سفَرة( )50الكرام
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :املاهر بالقر�آن مع َّ
الربرة والذي يقر�أ القر�آن َو َي َت َت ْع َت ُع( )51فيه وهو عليه �شاق له
�أجران))( .)52رواه م�سلم يف �صحيحه.
ورواه البخاري بلفظ(( :مثل الذي يقر�أ القر�آن وهو حافظ له مع
� 48صحيح .رواه البخاري (5020و5059و5427و )7560يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ف�ضل القر�آن على �سائر الكالم ،وم�سلم ( )797يف كتاب �صالة امل�سافرين
وق�رصها/باب ف�ضيلة حافظ القر�آن ،ب�ألفاظ متقاربة.
� 49صحيح .رواه �أبو داود ( )4829يف كتاب الأدب/باب من ي�ؤمر �أن يجال�س ،ورواه
�أحمد يف امل�سند (.)408/4
�  50أي مع الر�سل والأنبياء الكرام.
 51قال ابن منظور يف ((ل�سان العرب)) (�(( :)35/8أي :يرتدد يف قراءته ويتب َّل ُد فيها
ل�سانه)) �أي يكون على ل�سانه ثقيالً.
� 52صحيح .رواه م�سلم ( )798يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
املاهر يف القر�آن والذي يتتعتع به.
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ال�سفرة الكرام الربرة ،ومثل الذي يقر�أ وهو يتعاهده وهو عليه
�شديد فله �أجران))(.)53
 .7وعن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال:
((من ا�ستمع �إىل �آية من كتاب اهلل كُ ِت َب ْت له ح�سنة م�ضاعفة
ومن تالها كانت له نوراً يوم القيامة)) رواه �أحمد(.)54
 .8وعن �أبي �أمامة الباهلي ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :اق��ر�أوا القر�آن ف�إنه ي�أتي يوم القيامة
�شفيع ًا لأ�صحابه))( .)55رواه م�سلم يف ال�صحيح.
 .9عن �سهل بن معاذ اجلهني عن �أبيه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
اجا
ِ�س َوا ِل َدا ُه َت ً
و�آله و�سلم قالَ :
((م ْن َق َر�أَ ا ْل ُق ْر� َآن َو َعمِ لَ بمِ َ ا فِ ي ِه �أُ ْلب َ
َ
وت ال ُّد ْن َيا
ال�ش ْم ِ�س فيِ  ُب ُي ِ
ام ِة َ�ض ْو ُء ُه �أ ْح َ�س ُن مِ ْن َ�ض ْو ِء َّ
َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
� 53صحيح .رواه البخاري ( )4937يف كتاب تف�سري القر�آن/باب �أول تف�سري �سورة
عب�س.
� 54ضعيف .رواه �أحمد ( )341/2ب�سند �ضعيف ،قال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب
والرتهيب)) ((( :)345/2رواه �أحمد عن عبادة بن مي�رسة ،واختلف يف توثيقه عن
احل�سن عن �أبي هريرة ،واجلمهور على �أن احل�سن مل ي�سمع من �أبي هريرة)).
� 55صحيح .رواه م�سلم ( )804يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
قراءة القر�آن و�سورة البقرة.
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ل َْو كَ ا َن ْت فِ يك ُْم ف ََما ظَ ُّنك ُْم بِا َّلذِي َعمِ َل ِب َهذَا))( .)56رواه �أبو داود.
ان اللهَّ ِ ا ْل َعظِ ي ِم َن َب َت
((م ْن قَالَ ُ�س ْب َح َ
ورواه �أحمد يف امل�سند بلفظَ :
َ
َ
َل ُه غَ ْر ٌ�س فيِ الجْ َ َّن ِة َو َم ْن َق َر�أَ ا ْل ُق ْر� َآن َف�أكْ َم َل ُه َو َعمِ لَ بمِ َ ا فِ ي ِه �أ ْل َب َ�س
وت
ال�ش ْم ِ�س فيِ  ُب ُي ٍ
اجا ُه َو �أَ ْح َ�س ُن مِ ْن َ�ض ْو ِء َّ
ام ِة َت ً
َوا ِل َدا ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
()57
وت ال ُّد ْن َيا ل َْو كَ ا َن ْت فِ ي ِه ف ََما ظَ ُّنك ُْم بِا َّلذِي َعمِ َل ِبهِ)) .
مِ ْن ُب ُي ِ
 .10وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
ام ِة َف َيقُولُ َيا َر ِّب َحلِّ ِه
عليه و�آله و�سلمَ (( :ي ِجي ُء ا ْل ُق ْر� ُآن َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
اج ا ْلك ََر َام ِة ث َُّم َيقُولُ َيا َر ِّب ِز ْد ُه َف ُي ْل َب ُ�س ُح َّل َة ا ْلك ََر َام ِة ث َُّم
َف ُي ْل َب ُ�س َت َ
�ض َع ْن ُه َفيرَ ْ َ�ضى َع ْن ُه َف ُيقَالُ َل ُه ا ْق َر�أْ َو ْارقَ َو ُي َزا ُد
َيقُولُ َيا َر ِّب ْار َ
()58
ِب ُك ِّل �آ َيةٍ َح َ�س َنةً)) رواه الرتمذي.
 .11وعن عبد اهلل بن عمرو قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ور ِّتل
وارقَ َ
و�سلم(( :يقال ل�صاحب القر�آن يوم القيامة :اقر�أْ ْ
� 56ضعيف .رواه �أبو داود ( )1453يف كتاب ال�صالة/باب يف ثواب قراءة القر�آن،
وفيه زبان بن فائد وهو �ضعيف.
� 57ضعيف .رواه �أحمد ( )440/3و�أب��و يعلى يف م�سنده ( )65/3واحلاكم يف
امل�ستدرك ( )567/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/يف باب ذكر ف�ضائل و�سور �آي متفرقة،
وقال� :صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ،وفيه �ضعف لأن يف �إ�سناده زبان بن فائد.
� 58صحيح .رواه الرتمذي ( )2915وح�سنه يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
و�صوب احلافظ ابن حجر يف ((ل�سان
جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من �أجر،
َّ
امليزان)) (� )176/1أن وقفه �أ�صح.
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كنت ُت َر ِّتل يف دار الدنيا ف� َّإن منزلتك عند �آخر �آية كنت
كما َ
()59
تقر�ؤها)) رواه ابن حبان يف �صحيحه .
ورواه ابن ماجه من حديث �أبي �سعيد اخلدري بلفظ(( :يقال
ل�صاحب القر�آن �إذا دخل اجلنة اقر�أ وا�صعد فيقر�أ وي�صعد بكل
�آية درجة حتى يقر�أ �آخر �شيء معه))(.)60
 .12وعن ابن عمر ر�ضي اهلل تعاىل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى
((ال ح َ�س َد ِ �إال فيِ ا ْث َنتَينْ ِ َر ُج ٌل �آ َتا ُه اللهَّ ُ ا ْل ُق ْر� َآن
اهلل عليه و�آله و�سلم:
َ
اء ال َّن َها ِر َو َر ُج ٌل �آ َتا ُه اللهَّ ُ َما ًال َف ُه َو ُي ْن ِف ُق ُه
اء الل َّْيلِ َو�آ َن َ
َف ُه َو َي ْتلُو ُه �آ َن َ
()61
اء ال َّن َها ِر)) رواه البخاري وم�سلم.
اء الل َّْيلِ َو�آ َن َ
�آ َن َ
 .13وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أي�ض ًا قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :ثالثة ال  َي ُهو ُل ُهم ال َف َزع الأكرب وال ينالهم
 59ح�سن� .صحيح ابن حبان ( )43/3يف كتاب الرقاق/باب قراءة القر�آن .ورواه
�أحمد يف م�سنده (� )471/2أي�ض ًا عن �أبي هريرة �أو �أبي �سعيد �شك الأعم�ش ،وقال
احلافظ الهيثمي يف ((جممع ال��زوائ��د)) ((( :)162/7رواه �أحمد ورجاله رجال
ال�صحيح)).
�  60إ�سناده ح�سن .رواه ابن ماجه ( )3780يف كتاب الأدب/ب��اب ثواب القر�آن،
و�أحمد يف امل�سند (.)40/3
� 61صحيح .رواه البخاري ( )5026يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب اغتباط �صاحب
القر�آن ،وم�سلم ( )815يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل من يقوم
بالقر�آن ويعلِّمه ،بلفظ قريب منه.
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احل�ساب ،هم على كَ ث ِْي ٍب( )62من م�سك حتى ُيف َْرغَ من ح�ساب
اخلالئق :رجل قر�أ القر�آن ابتغاء وجه اهلل و�أَ َّم به قوم ًا وهم
وداع يدعو �إىل ال�صلوات اخلم�س ابتغاء وجه اهلل،
ير�ضون بهٍ ،
()63
وعبد �أح�سن فيما بينه وبني ربه وفيما بينه وبني مواليه)) .
رواه الطرباين يف ((املعجم ال�صغري)).
 .14وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال:
بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم َب ْعثًا َو ُه ْ��م ذُو َع َددٍ
َا�س َت ْق َر َ�أ كُ َّل َر ُجلٍ مِ ْن ُه ْم َما َم َع ُه مِ ْن ا ْل ُق ْر� ِآن َف َ�أ َتى
َا�س َت ْق َر َ�أ ُه ْم ف ْ
ف ْ
ُالن ؟))
((ما َم َعكَ َيا ف ُ
َعلَى َر ُجلٍ مِ ْن ُه ْم مِ ْن �أَ ْح َدث ِِه ْم �سِ ًّنا َفقَالَ َ :
َ
ور ُة ا ْل َب َق َر ِة
ور ُة ا ْل َب َق َرةِ ،قَالَ �(( :أ َم َعكَ ُ�س َ
قَالَ َ :معِي كَ ذَا َوكَ ذَا َو ُ�س َ
َ
َ
ري ُه ْم)) َفقَالَ َر ُج ٌل مِ ْن
؟)) َفقَالَ َ :ن َع ْم ،قَالَ (( :فَاذ َْه ْب َف�أ ْن َت �أمِ ُ
َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِة �إِال 
�أَ�شرْ َ افِ ِه ْمَ :واللهَّ ِ َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َما َم َن َعنِي �أَ ْن �أ َت َعل ََّم ُ�س َ
وم ِب َهاَ ،فقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
َخ ْ�ش َي َة �أَال �أَ ُق َ
ام
(( َت َعل َُّموا ا ْل ُق ْر� َآن َوا ْق َر ُءو ُه َف�إِ َّن َمثَلَ ا ْل ُق ْر� ِآن لمِ َْن َت َعل ََّم ُه َف َق َر�أَ ُه َو َق َ
 62يقال كثيب من رمال �أي تل �أو مرتفع ،وجمعها كُ ثُب �أي تالل .م�ستقى من ((ل�سان
العرب)) (.)702/1
� 63ضعيف .رواه الطرباين يف ال�صغري ( )252/2والبيهقي يف ((�شعب الإميان))
( )348/2يف باب تعظيم القر�آن/ف�صل يف �إدمان تالوته ،وقال احلافظ املنذري يف
((الرتغيب)) ((( :)351/2ب�إ�سناد ال  ب�أ�س  به)) و�إ�سناده �ضعيف على التحقيق كما
قدمنا.
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َانَ ،و َمثَلُ
يح ُه فيِ كُ ِّل َمك ٍ
ِب ِه كَ َمثَلِ ِج َر ٍ
اب محَ ْ ُ�ش ٍّو مِ ْ�سكًا َيف ُ
ُوح ِر ُ
اب ُوكِ َئ َعلَى مِ ْ�سكٍ ))
َم ْن َت َعل ََّم ُه َفيرَ ْ ُق ُد َو ُه َو
 فيِ ج ْوفِ ِه كَ َمثَلِ ِج َر ٍ
َ
( .)64رواه الرتمذي.
 .15وعن عبد اهلل بن عمرو �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
((م ْن قر�أ القر�آن فقد ا�ستدرج النبوة بني جنبيه غري
و�سلم قالَ :
�أنه ال يوحى �إليه ،ال ينبغي ل�صاحب القر�آن �أن َي ِج َد( )65مع َم ْن
َو َج َد ،وال يجهل مع من جهل ويف جوفه كالم اهلل تعاىل)) .رواه
احلاكم(.)66
 .16وعن عبد اهلل بن عمرو �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
 64ح�سن بال�شواهد .رواه الرتمذي ( )2876يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء
يف ف�ضل �سورة البقرة و�آية الكر�سي ،وقال :هذا حديث ح�سن ،ورواه ابن خزمية يف
�صحيحه ( )1509يف كتاب الإمامة يف ال�صالة/باب ا�ستحقاق الإمامة باالزدياد
من حفظ القر�آن ،وابن ماجه ( )217يف كتاب يف املقدمة/باب ف�ضل من تعلَّم القر�آن
وعلَّمه ،وابن حبان يف �صحيحه ( )499/5و ( )316/6يف كتاب ال�صالة/باب فر�ض
متابعة الإمام ،وهو قريب من احل�سن يف مثل هذه الأبواب .وروى نحوه الطرباين عن
عثمان بن عفان ب�سند �ضعيف ،قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)161/7
((رواه الطرباين يف الأو�سط وفيه يحيى بن �سلمة بن كهيل �ضعفه اجلمهور ووثقه ابن
حبان وقال :يف �أحاديث ابنه عنه مناكري)) ولي�س هذا من رواية ابنه عنه.
�  65أي يغ�ضب وي�شتم و َيذُم ،يقال وجد عليه وجداً وموجدة �أي غ�ضب.
 66رواه احلاكم ( )552/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن�/أخبار يف ف�ضائل القر�آن جملة،
وقال� :صحيح الإ�سناد ،ورواه البيهقي يف ((�شعب الإميان)) ( )522/2يف باب تعظيم
القر�آن/ف�صل يف التكرث بالقر�آن والفرح به.
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و�سلم قال:
ام ِة َيقُولُ
ام َوا ْل ُق ْر� ُآن َي ْ�ش َف َع ِ
((ال�ص َي ُ
ان ِل ْل َع ْب ِد َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ِّ
ات بِال َّن َها ِر ف ََ�ش ِّف ْعنِي فِ ي ِه
ال�ش َه َو ِ
ام َو َّ
ال�ص َي ُ
ام �أَ ْي َر ِّب َم َن ْع ُت ُه الطَّ َع َ
ِّ
ان)) رواه
َو َيقُولُ ا ْل ُق ْر� ُآن َم َن ْع ُت ُه ال َّن ْو َم بِالل َّْيلِ ف ََ�ش ِّف ْعنِي فِ ي ِه َف ُي َ�ش َّف َع ِ
�أحمد(.)67
 .17وعن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أن �أُ َ�س ْي َد ْب َن ُح َ�ضيرْ ٍ
َب ْي َن َما ُه َو ل َْي َل ًة َي ْق َر�أُ فيِ مِ ْر َب ِد ِه ِ �إ ْذ َجال َْت ف ََر ُ�س ُه َف َق َر�أَ ث َُّم َجال َْت
()68
يت �أَ ْن َتطَ �أَ َي ْح َيى
�أُ ْخ َرى َف َق َر َ�أ ث َُّم َجال َْت �أَ ْي ً�ضا ،قَالَ  �أُ َ�س ْي ٌد ف ََخ�شِ ُ
َف ُق ْم ُت ِ �إل َْي َها َف ِ���إذَا مِ ثْلُ الظُّ َّل ِة ف َْوقَ َر�أْ�سِ ي فِ ي َها �أَ ْمثَالُ ال�سرُّ ُ ِج
اه��ا ،قَالَ َف َغ َد ْو ُت َعلَى َر ُ�سولِ اللهَّ ِ
َع َر َج ْت فيِ  الجْ َِّو َح َّتى َما �أَ َر َ
َ
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َف ُقل ُْتَ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َب ْي َن َما �أ َنا ا ْل َبا ِر َح َة
مِ ْن َج ْو ِف الل َّْيلِ  �أَ ْق َر�أُ فيِ مِ ْر َبدِي �إِ ْذ َجال َْت ف ََر�سِ ي َفقَالَ َر ُ�سولُ
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ((ا ْق َر�أْ ْاب َن ُح َ�ضيرْ ٍ )) قَالَ َف َق َر�أْ ُت
ث َُّم َجال َْت �أَي�ض ًا َفقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم ((ا ْق َر�أْ ْاب َن
ُح َ�ضيرْ ٍ )) قَالَ َ :ف َق َر�أْ ُت ث َُّم َجال َْت �أَ ْي ً�ضا َفقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل
 67ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )174/2واحلاكم ( )554/1يف كتاب ف�ضائل
القر�آن�/أخبار يف ف�ضائل القر�آن جملة ،و�صححه ،وقال احلافظ الهيثمي يف جممع
الزوائد ((( :)181/3رواه �أحمد والطرباين يف الكبري ورجال الطرباين رجال ال�صحيح))،
�أقول :وال�صواب �أنه حديث ح�سن يف هذه البابة.
�  68أي �أن تدو�س برجلها ابنه يحيى ،كما �أفاده احلافظ ابن حجر يف ((فتح الباري))
( ،)64/9وهو يف البخاري يف كتاب ف�ضائل القر�آن يف باب نزول ال�سكينة واملالئكة
عند قراءة القر�آن مبين ًا يف حديث ُم َعلَّقٍ هناك.
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ان َي ْح َيى
عليه و�آله و�سلم ((ا ْق َر�أْ ْاب َن ُح َ�ضيرْ ٍ )) قَالَ فَا ْن�صرَ َ ف ُْت َوكَ َ
يت �أَ ْن َتطَ �أَ ُه ف ََر َ�أ ْي ُت مِ ْث َل الظُّ َّل ِة فِ ي َها �أَ ْمثَالُ ال�سرُّ ُ ِج
َق ِري ًبا مِ ْن َها َخ�شِ ُ
َ
اها َفقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
َع َر َج ْت فيِ  الجْ َِّو َح َّتى َما �أ َر َ
ْ
و�آله و�سلمِ (( :تلْكَ المْ َال ِئ َك ُة كَ ا َن ْت َت ْ�س َتمِ ُع لَكَ َول َْو َق َر�أ َت ل ْأ�ص َب َح ْت
ا�س َما َت ْ�ستَترِ ُ مِ ْن ُه ْم))( )69رواه م�سلم.
َي َر َ
اها ال َّن ُ
 .18عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم�(( :إن هلل �أهلني من النا�س)) قالوا :يا ر�سول اهلل
َم ْن هم ؟ قال(( :هم �أهل القر�آن �أهل اهلل وخا�صته))( .)70رواه
ابن ماجه.
 .19وعن عمران بن ح�صني قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
((م ْن قر�أ القر�آن فلي�س�أل اهلل به ،ف�إنه �سيجيىء �أقوام
و�سلمَ :
()71
يقر�أون القر�آن ي�س�ألون به النا�س))  .رواه الرتمذي.
� 69صحيح .رواه م�سلم ( )796يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب نزول
ال�سكينة لقراءة القر�آن.
� 70صحيح .رواه ابن ماجه ( )215يف املقدمة/باب ف�ضل من تعلَّم القر�آن وعلَّمه،
ورواه الن�سائي يف الكربى ( )17/5يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل املعوذتني،
و�أحمد ( )127/3واحلاكم ( )556/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن�/أخبار يف ف�ضائل
القر�آن جملة وغريهم ،وقال احلافظ البو�صريي يف م�صباح الزجاجة ((( :)29/1هذا
�إ�سناد �صحيح رجاله موثوقون)).
� 71ضعيف .رواه الرتمذي ( )2917يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف تعليم
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ذر ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
 .20وعن �أبي ٍ
َ
ذر ؛ لأ ْن تغدو فتعل ََّم �آية من كتاب اهلل خري لك من
و�سلم(( :يا �أبا ٍ
َ
�أن ت�صلي مائة ركعة ،ولأ ْن تغدو َف َتعل ََّم باب ًا من العلم ُعمِ َل به �أو
ألف ركعةٍ)) ( .)72رواه ابن ماجه.
مل  ُي ْع َمل خري لك من �أن ُت َ�صل َِّي � َ
((م ْن
 .21وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
قر�أ ع�رش �آيات يف ليلة مل  ُي ْك َتب من الغافلني))( )73رواه احلاكم.
 .22وعن عبد اهلل بن عمرو قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم(( :من قام بع�رش �آيات مل  ُي ْك َتب من الغافلني ،ومن قام
وم ْ��ن قام ب�ألف �آية كُ ت َِب من
مبائة �آي��ةٍ كُ ت َِب من القانتنيَ ،
املقنطرين))( )74رواه ابن حبان.
القر�آن ،وقال(( :حديث ح�سن لي�س �إ�سناده بذاك)) �أي �أنه حديث �ضعيف وهو كذلك.

� 72ضعيف .رواه ابن ماجه ( )219يف كتاب املقدمة/باب ف�ضل من تعلَّم القر�آن
وعلمه ،ب�إ�سنادٍ �ضعيف ،وقال احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب (:)355/2

((ب�إ�سناد ح�سن)) وقال احلافظ البو�صريي يف م�صباح الزجاجة ((( :)29/1هذا �إ�سناد
�ضعيف ل�ضعف علي ابن زيد وعبداهلل بن زياد وله �شاهد يف جامع الرتمذي من حديث

ابن عبا�س وقال غريب ،و�آخر عنده من حديث �أبي �أمامة وقال :ح�سن غريب)).
 73ح�سن .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )555/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن�/أخبار يف
ف�ضائل القر�آن جملة ،وقال �صحيح على �رشط م�سلم ومل يخرجاه ،وال�صواب �أنه حديث
ح�سن يف الف�ضائل.
 74ح�سن ،رواه ابن حبان ( )310/6يف كتاب ال�صالة/ف�صل يف قيام الليل ،وابن
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 .23وعن متيم الداري قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((م��ن ق��ر�أ مبائة �آي��ة يف ليلة كتب له قنوت ليلة))( .)75رواه
الدارمي و�أحمد.
 .24وعن معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
ات فيِ 
عليه و�آله و�سلمَ (( :م ْن َق َر�أَ ا ْل ُق ْر� َآن َو َعمِ لَ بمِ َ ا فِ ي ِه َو َم َ
َّامَ ،و َم ْن َق َر�أَ
الجْ ََم َ
ال�سف ََر ِة َوالحْ ُ ك ِ
اع ِة َب َع َث ُه اللهَّ ُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ام ِة َم َع َّ
ان
ا ْل ُق ْر� َآن َو ُه َو َي ْن َفل ُِت مِ ْن ُهَ ،وال  َي َد ُع ُه َف َل ُه �أَ ْج ُر ُه َم َّرتَينْ ِ َ ،و َم ْن كَ َ
ام ِة َم َع
َح ِر ً
ي�صا َعل َْي ِه َوال  َي ْ�س َتطِ ي ُع ُه َوال  َي َد ُع ُه َب َع َث ُه اللهَّ ُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َ
ور َعلَى
�أَ�شرْ َ ِ
ُ�ضلُوا َعلَى الخْ َالئِقِ كَ َما ف ِّ
اف �أ ْه ِلهَِ ،وف ِّ
ُ�ضلَتِ ال ُّن ُ�س ُ
 فيِ م ْر ٍج َعلَى َما َح ْو َل َها ،ث َُّم
َ�سا ِئ ِر الطُّ ُيو ِرَ ،وكَ َما ف ِّ
ُ�ضل َْت َعينْ ٌ
َ
َ
ِالو ِة
ُي َنادِي ُمنَادٍ � :أَ ْي َن ا َّلذ َ
ِين كَ ا ُنوا ال  ُيل ِْهي ُه ْم َرعِ َّي ُة الأ ْن َع ِ
ام َع ْن ت َ
اج ا ْلك ََر َامةَِ ،و ُي ْعطَ ى ا ْلف َْو َز
وم َ
ون َف ُي ْل َب ُ�س �أَ َح ُد ُه ْم َت َ
كِ َتابِي؟ َف َي ُق ُ
َ
ان �أ َب َوا ُه ُم ْ�سل َِمينْ ِ كُ �سِ َيا ُح َّل ًة َخيرْ ً ا
ِب َيمِ ي ِنهَِ ،والخْ ُ ْل َد بِ�شِ َما ِلهَِ ،ف�إِ ْن كَ َ
َ
َ
ان
َم َن ال ُّد ْن َيا َو َما فِ ي َهاَ ،ف َي ُق ِ
والن� :أ َّنى َه ِذ ِه ل َنا؟ َف ُيقَالُ  :بمِ َ ا كَ َ
خزمية ( )181/2يف جماع �أبواب الركعتني قبل الفجر/باب ف�ضل قراءة �ألف �آية يف
ليلة ،و�أبو داود ( )1398يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن ،وغريهما.
� 75ضعيف .رواه الدارمي ( )3450كتاب ف�ضائل القر�آن/و�أحمد ( )103/4و�سبب
َ�ض ْع ِف ِه َ�ض ْع ُف �سليمان بن مو�سى ال�شامي وانقطاعه بني �سليمان وبني كثري بن مرة
ف�إنه مل يدركه.
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َو َل ُدكُ َما َي ْق َر�أُ ا ْل ُق ْر� َآن))( .)76رواه الطرباين يف املعجم الكبري.
 .25وع��ن اب��ن عبا�س  ر�ضي اهلل عنهما ق��ال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ��شراف �أمتي حملة القر�آن))( .)77رواه
الطرباين.
 .26وعن �أبي �أمامة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
��ن تعل ََّم �آي��ة من كتاب اهلل تعاىل ا�ستقبلته يوم القيامة
((م ْ
َ
()78
ت�ضحك يف وجهه))  .رواه الطرباين.
 .27وعن معاذ بن �أن�س  قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
((م ْن َق َر َ�أ �ألف �آية يف �سبيل اهلل تبارك وتعاىل كُ ت َِب مع
و�سلمَ :
� 76ضعيف ،رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( )291/8واحلديث مروي ب�ألفاظ
متقاربة عن �أبي �أمامة عند الطرباين يف ((الكبري)) ( )72/20وعبداهلل بن ُب َريدة عند
الدارمي ( )3391يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب يف ف�ضل �سورة البقرة و�آل عمران،
ورواه غريهما .وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ( )160/7يف حديث �سيدنا
معاذ هذا(( :رواه الطرباين وفيه �سويد بن عبد العزيز وهو مرتوك ،و�أثنى عليه ه�شيم
خرياً ،وبقية رجاله ثقات)).
� 77ضعيف .رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)125/12قال الهيثمي يف جممع
الزوائد ((( :)161/7رواه الطرباين وفيه �سعد بن �سعيد اجلرجاين وهو �ضعيف)).
 78ح�سن .رواه الطرباين ( ،)129/8قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد))
((( :)161/7رواه الطرباين ورجاله ثقات)).
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وح ُ�س َن �أولئك رفيقاً))( .)79رواه
ال�صديقني وال�شهداء وال�صاحلني َ
�أحمد.
 .28وعن جابر بن عبد اهلل قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم(( :من قر�أ القر�آن �أو جمع القر�آن كانت له عند اهلل دعوة
عجلها و�إن �شاد ا َّدخرها له يف الآخرة))(.)80
م�ستجابة �إن �شاء َّ
رواه �أبو ُن َعيم.
نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
 .29وعن �أبي �أُمامة �أن رج ًال �أتى َّ
ُالن ،ف ََرب ِْح ُت َعل َْي ِه
و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل
ا�شرتيت مِ ْق َ�س َم ف َ
ُ
َ
كَ ذَا َوكَ ذَاَ ،ف َقال�(( :أَال �أُ َن ِّب ُئكَ  بمِ َ ا ُه َو �أكْ ثرَ ُ ِر ْب ًحا ؟)) قَالَ َ :و َه ْل
ات،
ات)) َفذ ََه َبَ ،ف َت َعل ََّم َع�شرْ َ  �آ َي ٍ
((ر ُج ٌل َت َعل ََّم ع�رش �آ َي ٍ
ُي َ
وج ُد ؟ قَالَ َ :
� 79ضعيف .رواه �أحمد ( .)437/3قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد))
((( :)163/7رواه �أحمد وفيه زبان بن فائد وهو �ضعيف)).
� 80ضعيف .رواه �أبو ُن َعيم يف احللية ( ،)349/6قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)163/7رواه الطرباين يف الأو�سط وفيه مقاتل بن َد َوال دوز ،ف�إن كان
هو مقاتل بن حيان كما قيل فهو من رجال ال�صحيح ،و�إن كان كان مقاتل بن �سليمان
فهو �ضعيف وبقية رجاله رجال ال�صحيح))� .أقول :واحلديث رواه اخلطيب يف مو�ضح
�أوهام اجلمع والتفريق ( )484/2وابن عدي يف ((الكامل يف ال�ضعفاء)) ()438/6
وقال ابن عدي هناك يف ترجمته(( :مقاتل بن �سليمان �أبو احل�سن الأزدي مروزي
ُي ْع َرف بدوال دوز و�أ�صله من بلخ)).
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َف�أَ َتى ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َف�أَ ْخبرَ َ ُه( .)81رواه الطرباين
واحلاكم.
 .30وعن �أبي مو�سى الأ�شعري قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم(( :تعاهدوا هذا القر�آن ،فوالذي نف�س حممد بيده لهو �أ�ش ُّد
َت َفلُّت ًا من الإبل يف ُع ُقلِها))(.)82
رواه م�سلم يف �صحيحه ،وله لفظٌ  �آخر يف ال�صحيحني وهو:
 .31عن �سيدنا عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :ما لأحدهم �أن يقول ن�سيت �آية
َ�صي ًا( )83من
كَ ْي َت وكَ ْي َت بل ُن ِّ�س َي ،وا�ستذكروا القر�آن ف�إنه �أ�شد َتف ِّ
�صدور الرجال من ال َّن َعم))( .)84رواه البخاري وم�سلم .وله لفظ
�آخر من حديث عقبة بن عامر وهو:
 81ح�سن .رواه الطرباين يف الكبري ( )311/8واحلاكم ( )556/1يف امل�ستدرك يف
كتاب ف�ضائل القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضائل القر�آن جملة ،ورواه الطرباين يف الأو�سط
�أي�ض ًا (.)185/3
� 82صحيح .رواه م�سلم ( )791يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب الأمر
بتعهد القر�آن.
 83تف�صياً� :أي َت َفلُّتاً.
� 84صحيح .رواه البخاري ( )5032يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ا�ستذكار القر�آن
وتعاهده وم�سلم ( )790يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب الأم��ر بتعهد
القر�آن.
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 .32عن ُع ْقبة بن عامر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((تعلموا كتاب اهلل تعاىل وتعاهدوه ،وتغنوا به ( واقتنوه )(،)85
ا�ض يف ال ُع ُقل))(.)86
فوالذي نف�سي بيده لهو �أ�شد تفلت ًا من امل ََخ ِ
رواه �أحمد(.)87
 .33وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
�شيء من القر�آن كالبيت
و�آله و�سلم�(( :إن الذي لي�س يف جوفه
ٌ
ا َ
خل ِرب))( .)88رواه الرتمذي واحلاكم.
 .34وعن عقبة بن عامر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
 85هذه الزيادة ( واقتنوه ) عند الدارمي (3348و )3349يف كتاب ف�ضائل القر�آن/
باب يف تعاهد القر�آن ،وابن حبان يف �صحيحه ( )325/1يف كتاب العلم/باب الأمر
باقتناء القر�آن مع تعليمه ،وغريهما.
 86ومن هذه الروايات املختلفة يف اللفظ املتفقة يف املعنى يتبني كيف �أن احلديث
يروى باملعنى وقد يغيرِّ الرواة بع�ض الألفاظ فيه مع �أن �سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال لفظ ًا واحداً ،فحكاه الرواة باملعنى ،فال ي�صح لأحد بعد هذا �أن
يت�ش َّبث بلفظٍ على �أنه لفظ �سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم دون غريه عند
إال مبرجح ،بل الواجب النظر �إىل املعنى العام.
اختالف الألفاظ �
ِّ
� 87صحيح .رواه �أحمد ( )146/4وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد (:)169/7
((ورجاله رجال ال�صحيح)).
 88ح�سن .رواه الرتمذي ( )2913يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب فيمن قر�أ حرف ًا
من القر�آن ما له من �أجر ،وقال :ح�سن �صحيح ،واحلاكم ( )554/1يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضائل القر�آن جملة ،و�صححه.
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والـم�سرِ ُّ بالقر�آن كا ُ
مل�سرِ ِّ
بال�ص َدقةُ ،
((اجلاهِ ُر بالقر�آن كاجلاهر َّ
بال�صدقة))( .)89رواه الرتمذي.
 .35وعن �أبي �سعيد اخلدري قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم(( :يقول الرب ع َّز وجلَ :م ْن َ�ش َغ َل ُه القر�آن وذكري( )90عن
َ�ضلُ كالم اهلل
م�س�ألتي �أعطيته �أف�ضل ما �أُعطي ال�سائلني ،وف ْ
()91
تعاىل على �سائر الكالم كف�ضل اهلل تعاىل على َخ ْلقِه))  .رواه
الرتمذي.
 .36وعن �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَّ �(( :إن ا َ
الكتاب �أقوام ًا
هلل َي ْرف َُع بهذا
ِ
 89ح�سن .رواه الرتمذي ( )2919يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف تعليم
وح�سنه ورواه ابن حبان يف �صحيحه ( )8/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة
القر�آنَّ ،
القر�آن ،و�أبو داود ( )1333يف كتاب ال�صالة/باب يف رفع ال�صوت بالقراءة يف �صالة
الليل ،و�أحمد ( ،)201/4والن�سائي ( )2561يف كتاب الزكاة/باب امل�رس بال�صدقة.
 90ويف رواية الدارمي ( )3356يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل كالم اهلل على
((م ْن �شَ َغ َل ُه قراءة القر�آن عن م�س�ألتي وذِكْ ري �أعطيته.))..
�سائر الكالم بلفظَ :
� 91ضعيف .رواه الرتمذي ( )2926يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء كيف
كانت قراءة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وقال :ح�سن غريب ،والتحقيق �أنه حديث
�ضعيف ال ي�صح وال يح�سن �إ�سناده ،ولذلك قال احلافظ الذهبي يف امليزان يف ترجمة
((ح َّ�سنه الرتمذي فلم ُي ْح�سِ ن)) ،وقال �أبو
الهمداينَ :
�أحد رواته وهو حممد بن احل�سن ْ
حامت كما يف العلل البنه ( ( :)82/2هذا حديث منكر ) ،على �أن الرتمذي �إذا قال عن
حديثٍ ب�أنه ( ح�سن غريب ) كان معناه عنده فيما نرى �أنه �ضعيف مقبول يف العمل،
واهلل تعاىل �أعلم.
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َو َي َ�ض ُع به �آخرين))( .)92رواه م�سلم.
 .37وعن �أبي �شرُ َ يح اخلزاعي قال :خرج علينا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم فقال�(( :أب�رشوا و�أب�رشوا� ،ألي�س  ت�شهدون
�أن ال �إله �إال  اهلل و�أين ر�سول اهلل ؟)) ،قالوا :نعم ،قال(( :ف�إن
فتم�سكوا به،
هذا القر�أن َ�س َب ٌب طَ َرفه بيد اهلل وطرفه ب�أيديكم،
َّ
ف�إنكم لن ت�ضلوا ولن تهلكوا بعده �أبداً))( .)93رواه ابن حبان يف
�صحيحه.

� 92صحيح .رواه م�سلم يف �صحيحه ( )817يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/
باب ف�ضل من يقوم بالقر�آن ويعلِّمه.
 93ح�سن .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )329/1يف كتاب العلم/باب نفي ال�ضالل
عن الآخذ بالقر�آن ،وابن �أبي �شيبة ( ،)125/6وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)169/1رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح)).
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فصل ما ورد في فضل سورة الفاحتة وآياتها

�سورة رقم ()1

َ .1ع ْن �أَبِي َ�سعِي ِد ْب ِن المْ ُ َعلَّى قَالَ  :كُ ْن ُت �أُ َ�صلِّي فيِ المْ َْ�س ِج ِد َف َد َعانيِ 
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َفل َْم �أُ ِج ْب ُه َف ُقل ُْت َيا َر ُ�سولَ
اللهَّ ِ ِ �إنيِّ كُ ْن ُت �أُ َ�صلِّي َفقَالَ �(( :أَ مَ ْ
ِلر ُ�سولِ
ل َي ُق ْل اللهَّ ُ ْ
}ا�س َت ِجي ُبوا للِهَّ ِ َول َّ
ِ�إذَا َد َعاكُ ْم لمِ َا ُي ْحيِيك ُْم{ الأنفال ،))24 :ث َُّم قَالَ  ليِ (( :لأُ َعل َِّم َّنكَ
ال�س َو ِر فيِ ا ْل ُق ْر� ِآن َق ْب َل َ �أ ْن َت ْخ ُر َج مِ ْن المْ َْ�س ِجدِ)) ث َُّم
ُ�س َ
ور ًة هِ َي �أَ ْعظَ ُم ُّ
ُ
َ
َ
َ
ور ًة
�أَ َخ َذ ِب َيدِي ؛ َفل ََّما �أ َرا َد �أ ْن َي ْخ ُر َج ُقل ُْت َل ُه� :أ مَ ْ
ل َت ُق ْل لأ َعل َِّم َّنكَ ُ�س َ
ني هِ َي
ورةٍ  فيِ ا ْل ُق ْر� ِآن ؟ قَالَ ((الحْ َْم ُد للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
هِ َي �أَ ْعظَ ُم ُ�س َ
يم ا َّلذِي �أُوتِي ُت ُه))( .)94رواه البخاري.
َانيِ وا ْل ُق ْر� ُآن ا ْل َعظِ ُ
ال�س ْب ُع المْ َ ث َ
َّ
ويف لفظ قريب منه عند ابن حبان عن �سيدنا �أن�س �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال له�(( :أال �أخربك ب�أف�ضل القر�آن))
قال :بلى ،فتال} :احلمد هلل رب العاملني{(.)95
 .2وعن �أبي هريرة عن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
� 94صحيح .رواه البخاري يف �صحيحه يف كتاب التف�سري (381/8فتح الباري)
برقم (4474و4647و4703و )5006يف كتاب تف�سري القر�آن/باب }غري املغ�ضوب
عليهم وال ال�ضالني{.
� 95صحيح .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )52-51/3يف كتاب الرقائق/باب
قراءة القر�آن.
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اهلل عليه و�آله و�سلم قال له�(( :أال �أخربك ب�سورة مل ينزل يف
التوراة والإجنيل والقر�آن مثلها ؟)) قلت :بلى يا ر�سول اهلل .قال:
((فاحتة الكتاب �إنها ال�سبع املثاين والقر�آن العظيم الذي �أوتيته))
( .)96رواه البخاري .ويف رواية الرتمذي وقال ح�سن �صحيح:
((والذي نف�سي بيده ما �أنزلت يف التوراة وال يف الإجنيل وال يف
الزبور وال يف الفرقان مثلها ،و�إنها َ�س ْب ٌع من املثاين والقر�آن
العظيم الذي �أعطيته)).
ويف لفظ �آخر عند البخاري�(( :أم القر�آن هي ال�سبع املثاين والقر�آن
العظيم))( .)97ويف رواية عند الطرباين( )98ب�سند �صحيح عن �أبي
هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :احلمد هلل رب
إحداه َّن ،وهي ال�سبع
العاملني �سبع �آيات ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم � ُ
املثاين والقر�آن العظيم ،وهي �أم القر�آن ،وهي فاحتة الكتاب)).
� 96صحيح .رواه البخاري ( )4474يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ما جاء يف فاحتة
الكتاب ،والرتمذي ( )2875يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف ف�ضل فاحتة
الكتاب ،وقال(( :ح�سن �صحيح)) ورواه الن�سائي يف ال�سنن الكربى ( )351/6يف
ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف ف�ضل فاحتة الكتاب وعبد اهلل ابن �أحمد بن حنبل
يف امل�سند ( ،)114/5وابن خزمية ( )251/1يف كتاب ال�صالة/باب ذكر الدليل
على �أن اجلهر بب�سم اهلل الرحمن الرحيم واملخافتة به جميع ًا مباح ،وابن حبان
( )775/53/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة القر�آن ،وغريهم.
� 97صحيح .رواه البخاري ( )4704يف كتاب تف�سري القر�آن/باب قوله }ولقد
�آتيناك �سبع ًا من املثاين والقر�آن العظيم{.
� 98صحيح .رواه الطرباين يف معجمه الأو�سط ( ،)208/5قال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)109/2رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله ثقات)).
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 .3ويف لفظ �آخر عند �أحمد يف امل�سند ((�أال �أخربك يا عبد اهلل بن
جابر بخري �سورة يف القر�آن)) قلت :بلى يا ر�سول اهلل ،قال:
((اقر�أ احلمد هلل رب العاملني حتى تختمها))(.)99
ويف رواية عند البيهقي((( :)100يا جابر �أال �أخربك بخري �سورة
نزلت يف القر�آن ؟)) قال :قلت بلى يا ر�سول اهلل ! قال(( :فاحتة
الكتاب ،فيها �شفاء من كل داء)).
((:م ْن
َ .4
وع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َع ْن ال َّنب ِِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قَالَ َ
()101
اج )) ثَالثًا،
َ�صلَّى َ�صال ًة مَ ْ
ل َي ْق َر�أْ فِ ي َها ِب�أُ ِّم ا ْل ُق ْر� ِآن ف َِه َي خِ �� َد ٌ
ام َفقَالَ :
امَ ،فقِي َل لأبِي ُه َر ْي َر َة� :إِ َّنا َنك ُ
ُون َو َر َاء ال َإم ِ
�أي :غَ يرْ ُ  تمَ َ ٍ
ا ْق َ��ر�أْ ِب َها فيِ  َنفْ�سِ كَ ؛ َف���إِنيِّ  َ�سمِ ْع ُت َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
ال�صال َة َب ْينِي َو َبينْ َ
و�آله و�سلم َيقُولُ (( :قَالَ اللهَّ ُ َت َعالىَ َ :ق َ�س ْم ُت َّ
ِ�ص َفينْ ِ َو ِل َع ْبدِي َما َ�س َ�ألَ َف�إِذَا قَالَ ا ْل َع ْب ُد} :الحْ َْم ُد للِهَّ ِ َر ِّب
َع ْبدِي ن ْ
نيِ ع ْبدِي.
ا ْل َعالمَ ِ َ
ني{ ،قَالَ اللهَّ ُ َت َعالىَ َ :حمِ َد َ
َ
ُ
للهَّ
الرحِ ي ِم{ ،قَالَ ا َت َعالىَ � :أ ْث َنى َعل ََّي َع ْبدِي.
}الر ْح َم ِن َّ
َو�إِذَا قَالَ َّ :
� 99ضعيف .رواه �أحمد يف امل�سند ( ،)177/4قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)310/6رواه �أحمد وفيه عبداهلل بن حممد بن عقيل وهو �سيء احلفظ
وحديثه ح�سن وبقية رجاله ثقات))� ،أقول :وابن عقيل �ضعيف على التحقيق.
 100ح�سن .رواه البيهقي يف ((�شُ َعب الإميان)) ( )450/2يف باب تعظيم القر�آن/
ف�صل يف ف�ضائل ال�سور والآيات ،قال احلافظ ال�سيوطي يف ((الدر املنثور)) (:)11/1
((ب�إ�سناد جيد)).
�  101أي :فهي �صالة ناق�صة غري تامة.
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نيِ ع ْبدِيَ ،وقَالَ َم َّر ًة:
}مالِكِ َي ْو ِم ال ِّد ِ
ين{ ،قَالَ  :مجَ َّ َد َ
َو�إِذَا قَالَ َ :
ني{،
ف ََّو َ
�ض �إِليَ َّ َع ْبدِيَ .ف�إِذَا قَالَ �} :إِ َّي��اكَ َن ْع ُب ُد َو�إِ َّي��اكَ َن ْ�س َت ِع ُ
َ
}اه ِد َنا
قَالَ َهذَا َب ْينِي َو َبينْ َ َع ْبدِي َو ِل َع ْبدِي َما َ�س�ألَ َ .ف ِ�إذَا قَالَ ْ :
وب
ِيم �صرِ َ اطَ ا َّلذ َ
ِين �أَ ْن َع ْم َت َعل َْي ِه ْم غَ يرْ ِ المْ َ ْغ ُ�ض ِ
ال�صرِّ َ اطَ المْ ُْ�س َتق َ
()102
َ
ني{ ،قَالَ َ :هذَا ِل َع ْبدِي َو ِل َع ْبدِي َما َ�س�ألَ ))
َعل َْي ِه ْم َو
َّ
ال ال�ضا ِّل َ
رواه م�سلم.
 .5وعن ُع َبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :ال �صالة ملن مل يقر�أ بفاحتة الكتاب))
( .)103رواه البخاري وم�سلم.
ا�س قَالَ َ :ب ْي َن َما ِجبرْ ِ يلُ قَاعِ ٌد عِ ْن َد ال َّنب ِِّي �صلى اهلل
وع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
َ .6
()104
ْ
عليه و�آله و�سلم َ�سمِ َع َنقِي�ض ًا مِ ْن ف َْوقِ ِه ف ََرف ََع َر�أ َ�س ُه َفقَالَ :
ال�س َما ِء ُفت َِح ا ْل َي ْو َم مَ ْ
ل ُي ْف َت ْح قَطُّ  �إِال ا ْل َي ْو َم َف َن َزلَ
َ
((هذَا َب ٌ
اب مِ ْن َّ
ل َي ْن ِزلْ قَطُّ  �إِال ا ْل َي ْو َم
�ض مَ ْ
مِ ْن ُه َملَكٌ َفقَالَ َهذَا َملَكٌ َن َزلَ  �إِلىَ ال ْأر ِ
� 102صحيح .رواه م�سلم ( )395يف كتاب ال�صالة/باب وجوب قراءة الفاحتة يف
كل ركعة.
� 103صحيح .رواه البخاري ( )756يف كتاب الأذان/ب��اب وجوب القراءة للإمام
وامل�أموم يف ال�صلوات كلها ،..وم�سلم ( )394يف كتاب ال�صالة/باب وجوب قراءة
الفاحتة يف كل ركعة.
�  104أي �صوت ًا ك�صوت الباب �إذا ُفت َِح.
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ل ُي ْ�ؤ َت ُه َما َنب ٌِّي َق ْبلَكَ َ :فاتحِ َ ُة
ور ْي ِن �أُوتِي َت ُه َما مَ ْ
ف ََ�سل ََّم َوقَالَ � :أَ ْب�شرِ ْ ِب ُن َ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة ل َْن َت ْق َر َ�أ ب َِح ْر ٍف مِ ْن ُه َما �إِال �أُ ْعطِ ي َت ُه))
ا ْل ِك َت ِ
اب َو َخ َوات ُ
ِيم ُ�س َ
( .)105رواه م�سلم.
ا�س ر�ضي اهلل تعاىل عنهما �أي�ض ًا � َّأن َنف ًَرا مِ ْن
وع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
َ .7
َ
يه ْم لدِي ٌغ
اب ال َّنب ِِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َم ُّروا بمِ َ ا ٍء فِ ِ
�أَ ْ�ص َح ِ
()106
�ض َل ُه ْم َر ُج ٌل مِ ْن �أَ ْهلِ المْ َا ِء َفقَالَ َه ْل فِ يك ُْم مِ ْن
ِيم
َف َع َر َ
�أَ ْو َ�سل ٌ
ِيما فَا ْنطَ لَقَ َر ُج ٌل مِ ْن ُه ْم
َراقٍ ؟ ِ �إ َّن فيِ  المْ َا ِء َر ُج ًال َلدِي ًغا �أَ ْو َ�سل ً
ِال�شا ِء ِ �إلىَ �أَ ْ�ص َحا ِب ِه
اء ب َّ
َف َق َر�أَ ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
اب َعلَى َ�شا ٍء َفبرَ َ �أَ ف ََج َ
اب اللهَّ ِ  �أَ ْج ًرا َح َّتى َقد ُِموا
َف َك ِر ُهوا َذلِكَ َو َقالُوا� :أَ َخ��ذ َْت َعلَى كِ َت ِ
َ
اب اللهَّ ِ  �أ ْج ًرا َفقَالَ
المْ َ دِي َنةََ ،ف َقالُوا َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ َخ َذ َعلَى كِ َت ِ
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :إِ َّن �أَ َح َّق َما �أَ َخ ْذتمُ ْ َعل َْي ِه
اب اللهَّ ِ)) ( .)107رواه البخاري.
�أَ ْج ًرا كِ َت ُ
ورواه البخاري وم�سلم(� )108أي�ض ًا من حديث �أبي �سعيد اخلدري
� 105صحيح .رواه م�سلم ( )806يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
الفاحتة وخواتيم �سورة البقرة.
مروا على قوم فيهم ملدوغ ،ويقال للملدوغ �سليم من باب ال�ضد يف اللغة.
�  106أي ُّ
� 107صحيح .رواه البخاري ( )5737يف كتاب الطب/باب ال�رشط يف الرقية بقطيع
من الغنم ،وم�سلم ( )2201يف كتاب ال�سالم/باب جواز �أخذ الأج��رة على الرقية
بالقر�آن والأذكار.
� 108صحيح .رواه البخاري ( )5736يف كتاب الطب/باب الرقى بفاحتة الكتاب،
وم�سلم ( )2201يف كتاب ال�سالم/باب جواز �أخذ الأجرة على الرقية بالقر�آن والأذكار.
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ال�شا ِء ف ََج َع َل َي ْق َر�أُ ِب ُ���أ ِّم ا ْل ُق ْر� ِآن
وفيه :ف ََج َعلُوا َل ُه ْم قَطِ ي ًعا مِ ْن َّ
ْ
ِال�شا ِء َف َقالُوا ال  َن�أ ُخ ُذ ُه َح َّتى
َو َي ْج َم ُع ُب َزا َق ُه َو َي ْتفِلُ َفبرَ َ �أَ َف�أَ َت ْوا ب َّ
َ�ضحِ كَ َوقَالَ
َن ْ�س َ�ألَ ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ف ََ�س�أَلُو ُه ف َ
ُوها َوا�ضرْ ِ ُبوا ليِ ب َِ�س ْه ٍم)) .ويف روايةٍ
((و َما �أَ ْد َراكَ  �أَ َّن َها ُر ْق َي ٌة ُخذ َ
َ
()109
للدارقطني قال �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :وما يدريك �أنها
ألقي يف روعي ،فقال(( :كلوا
رقية)) قلت :يا ر�سول اهلل �شيء � َ
و�أطعمونا من الغنم)).
رن( )110حني �أنزلت فاحتة
 .8وع��ن �أب��ي هريرة�(( :أن �إبلي�س  َّ
()112
الكتاب .)111())..رواه الطرباين يف الأو�سط .
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ .9
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
� 109صحيح� .سنن الدارقطني ( )64/3يف كتاب البيوع.
�  110أي �صاح مت�ضايقاً.
 111وهذا يعني �أن ال�شيطان يت�ضايق كثرياً �إذا قر�أ امل�ؤمن بفاحتة الكتاب ،و�إذا
ت�ضايق ال�شيطان ابتعد عن قارئها في�سلم ق��ارىء الفاحتة من ال�شيطان وكيده
وو�سو�سته.
 112ح�سن .رواه الطرباين يف الأو�سط ( )100/5وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
ال��زوائ��د)) ((( :)311/6رواه الطرباين يف الأو�سط �شبيه املرفوع ورجاله رجال
ال�صحيح)) ،و�أورد الدارقطني هذا احلديث يف كتاب ((العلل)) ( )235/8م�شرياً �إىل
االختالف يف �إ�سناده.
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((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ :
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه
ِبهِ لمَ ٌَم ،قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أَ َّولِ
َبينْ َ َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرة،163 :
ا ْل َب َق َر ِة َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
ان
َو�آ َي ِة ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َها َو�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ُ
للهَّ
َ
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ
�أَ ْح�سِ ُب ُه قَالَ َ :
}�ش ِه َد ا  �أ َّن ُه ال �إِل َه �إِ ُ
اف�ِ } :إ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةَ.
مِ ْنال ْأع َر ِ
ان َل ُه
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ ِ �إ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
َو�آ َيةٍ مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما
}و�أَ َّن ُه َت َع َ
ِبهِ{ امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َّات.
ال�صاف ِ
ال و َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َو َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ َّ
َ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()113
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 .10وع��ن اب��ن عمر ر�ضي اهلل عنهما ق��ال� :سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقول�(( :إذا مات �أحدكم فال حتب�سوه
 113ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف كتاب الطب/
باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف كتاب الرقى
والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل هذه الأبواب.
وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد وفيه �أبو
جناب وهو �ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
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و�أ�رسعوا به �إىل قربه ،ول ُي ْق َر�أ عند ر�أ�سه فاحتة الكتاب))(.)114
رواه البيهقي يف �شعب الإميان.
بقوم عندهم
ال�صلْت التميمي عن عمه �أنه َم َّر ٍ
 .11وعن خارجة بن َّ
جمنون ُم َو َّثق يف احلديد ،فقال له بع�ضهم :عندك �شيء تداوي
هذا به ؟! ف�إن �صاحبكم قد جاء بخري ،قال :فقر�أت عليه فاحتة
الكتاب ثالثة �أيام كل يوم مرتني فرب�أ ،ف�أعطاه مائة �شاة ،ف�أتى
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فذكر ذلك له ،فقال له �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم(( :كُ لْ ،ف ََم ْن �أكلَ ب ُِر ْق َي ِة باطلٍ  ،فقد �أَكَ ل َْت برقية
حقٍ ))( .)115رواه ابن حبان.
 .12وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم(( :فاحتة الكتاب تعدل بثلثي القر�آن))( .)116رواه
� 114ضعيف .رواه البيهقي يف ((�شعب الإميان)) ( )16/7يف باب ال�صالة على من
مات من �أهل القبلة/ف�صل يف زيارة القبور ،و�إ�سناده �ضعيف لكنه قد يكون ح�سن ًا
لغريه بال�شاهد الذي رواه البيهقي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )56/4يف كتاب اجلنائز/
باب ما ورد يف قراءة القر�آن عند القرب� ،أن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما ا�ستحب قراءة
وح�سنه الإمام النووي يف ((الأذكار)) �ص 
�أول البقرة وخامتتها بعد الدفن عند القرب َّ
( )254طبعة دار الفكر/دم�شق/الطبعة الأوىل 1403هـ/بتحقيق �أحمد حمو�ش.
� 115صحيح .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )474/13يف كتاب الرقى والتمائم،
و�أحمد ( )211/5وغريهما.
� 116ضعيف .رواه عبد بن حميد يف م�سنده ( )227/1ويف �إ�سناده �شهر بن حو�شب
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عبد بن حميد يف م�سنده.
 .13وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :كان النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ال يعرف خامتة ال�سورة حتى تنزل ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم ،ف�إذا نزل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم عرف �أن ال�سورة قد
ختمت وا�ستقبلت �أو ابتدئت �سورة �أخرى(.)117رواه الطرباين.
 .14وعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم�(( :أربع �أنزلن من كنز حتت العر�ش� :أم الكتاب ،و�آية الكر�سي،
وخواتيم البقرة ،والكوثر))( .)118رواه الطرباين يف الكبري.

وهو �ضعيف .وذكر ال�سيد احلافظ ال�رشيف �أحمد ابن ال�صديق الغماري يف ((املداوي))

(� )561/4أن الدي َن َوري �أخرجه موقوفاً.
 117موقوف �صحيح الإ�سناد .رواه الطرباين يف معجمه الكبري ( )81/12وال�ضياء
يف ((املختارة)) ( )316/10وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)109/2
((رواه البزار ب�إ�سنادين رجال �أحدهما رجال ال�صحيح)) .لكن ذكر �أبو داود يف املرا�سيل
�ص (� )90أن املر�سل �أ�صح.
� 118ضعيف رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )235/8و�ضعفه العالمة املناوي
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

ام َة ا ْل َباهِ ل ُِّي قَالَ �َ :سمِ ْع ُت َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
 .1عن �أبي �أُ َم َ
ام ِة َ�شفِي ًعا
و�آله و�سلم َيقُولُ ((:ا ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْر� َآن َف�إِ َّن ُه َي�أْتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ان َف�إِ َّن ُه َما
ور َة �آلِ عِ ْم َر َ
لأَ ْ�ص َحا ِبهِ ،ا ْق َر ُءوا ال َّز ْه َر َاو ْي ِن ا ْل َب َق َر َة َو ُ�س َ
ان َ �أ ْو
ان �أَ ْو كَ �أَ َّن ُه َما غَ َيا َي َت ِ
ام َت ِ
َت�أْ ِت َي ِ
ام ِة كَ َ�أ َّن ُه َما غَ َم َ
ان َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ان َع ْن �أَ ْ�ص َحاب ِِه َما،
ان( )119مِ ْن طَ يرْ ٍ َ�ص َو َّ
كَ �أَ َّن ُه َما فِ ْر َق ِ
اج ِ
اف تحُ َ َّ
ور َة ا ْل َب َق َر ِة َف���إِ َّن �أَ ْخذ ََها َب َركَ ٌة َو َت ْركَ َها َح�سرْ َ ٌة َوال 
ا ْق َ��ر ُءوا ُ�س َ
َت ْ�س َتطِ ي ُع َها ا ْل َبطَ َلةُ))(.)120
ال�س َح َرة ،وهم الذين ي�أتون
رواه م�سلم .ومعنى البطلة� :أي َّ
بالباطل .ورواه م�سلم( )121من حديث النوا�س بن �سمعان �أي�ض ًا
بلفظ(( :ي�ؤتى بالقر�آن يوم القيامة و�أهله الذين كانوا يعملون
به تقدمه �سورة البقرة و�آل عمران ك�أنهما غمامتان �أو ظُ لَّتان
�  119أي جمموعتان عظيمتان من الطيور.
� 120صحيح .رواه م�سلم يف �صحيحه ( )804يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/
باب ف�ضل قراءة القر�آن و�سورة البقرة.
� 121صحيح .يف �صحيحه �أي�ض ًا ( )805يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ف�ضل قراءة القر�آن و�سورة البقرة.
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وداوان بينهما ��َشْرَ ْ ق(� )122أو ك�أنهما حِ �� ْز َق��ان( )123من طري
َ�س َ
()124
اف حتاجان عن �صاحبهما)).
َ�ص َو َّ
وع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة �أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قَالَ :
َ .2
ان َي ْنف ُِر مِ ْن ا ْل َب ْيتِ ا َّلذِي
((ال تجَ ْ َعلُوا ُب ُيو َتك ُْم َم َقاب َِر� ،إِ َّن َّ
ال�ش ْيطَ َ
ور ُة ا ْل َب َق َرةِ))( )125رواه م�سلم.
ُت ْق َر�أُ فِ ي ِه ُ�س َ
()126
ورواه احلاكم عن �سيدنا عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه
عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بلفظ(( :اقر�أوا �سورة
البقرة يف بيوتكم ف�إن ال�شيطان ال يدخل بيت ًا ُيقر�أ فيه �سورة
البقرة)).
 .3وعن �سهل بن �سعد ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم�(( :إن لكل �شيء �سنام ًا( ،)127و�إن �سنام القر�آن �سورة
البقرة ،من قر�أها يف بيته ليالً مل يدخل ال�شيطان بيته ثالث
�  122أي �ضياء ونور.
�  123أي قطيعان �أو جماعتان.
�  124أي طيور با�سطة �أجنحتها عليه حتاجان عنه وتدافعان رحمة من اهلل تعاىل.
� 125صحيح .رواه م�سلم ( )780يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ا�ستحباب �صالة النافلة يف بيته وجوازها يف امل�سجد.
� 126صحيح .امل�ستدرك ( )561/1و ( )260/2يف كتاب ف�ضائل القر�آن�/أخبار يف
ف�ضل �سورة البقرة.
�  127أعلى كل �شيء وذروته ،مثل �سنام اجلمل.
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ليال ،ومن قر�أها نهاراً مل يدخل ال�شيطان بيته ثالثة �أيام))
رواه ابن حبان.

()128

 .4عن �أبي هريرة قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((�إن لكل �شيء �سناماً ،و�سنام القر�آن �سورة البقرة وفيها �آية
�سيدة �آي القر�آن� ،آية الكر�سي ،ال تقر�أ يف بيت وفيه �شيطان �إال 
خرج))( .)129رواه عبد الرزاق.
 .5وعن �أُ َ�س ْيد بن ُح َ�ضيرْ �أنه قال :يا ر�سول اهلل ،بينما �أنا �أقر�أ الليلة
�سورة البقرة �إذ �سمعت وجبة من خلفي ،فظننت �أن فر�سي انطلق،
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اقر�أ يا �أبا َعتِيك(،)))130
فالتفت ف�إذا مثل امل�صباح مدىل بني ال�سماء والأر�ض ،ور�سول
ُّ
 128ح�سن .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )59/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة
القر�آن ،وهو حديث يرتقي �إىل احل�سن ،وقد رواه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني
( )259/2يف كتاب التف�سري/باب من �سورة البقرة ،خمت�رصاً و�صححه ووافقه
الذهبي يف تلخي�صه.
� 129صحيح .رواه احلافظ عبد الرزاق يف امل�صنف ( )6019/376/3يف كتاب
ف�ضائل القر�آن/باب تعليم القر�آن وف�ضله ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )259/2يف
كتاب التف�سري/باب من �سورة البقرة ،وقال املنذري يف الرتغيب ((( :)370/2ورواه
احلاكم ...وقال �صحيح الإ�سناد)).
 130كناه با�سم جده عتيك ،ف�إن �سيدنا �أ�سيد ا�سمه� :أُ َ�سيد بن ح�ضري بن �سماك بن
عتيك.
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اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،يقول(( :اقر�أ يا �أبا َعتِيك)) ،فقال:
يا ر�سول اهلل ،فما ا�ستطعت �أن �أم�ضي ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم(( :تلك املالئكة نزلت لقراءة �سورة البقرة� ،أما �إنك لو
م�ضيت لر�أيت العجائب))( .)131رواه ابن حبان.
 .6وعن �سيدنا حذيفة بن اليمان قال� :صليت مع النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ذات ليلة( )132فافتتح البقرة ،فقلت يركع
عند املائة ثم م�ضى فقلت :ي�صلي بها يف ركعة فم�ضى ،فقلت:
يركع بها ثم افتتح الن�ساء فقر�أها ،ثم افتتح �آل عمران فقر�أها،
يقر�أ مرت�س ًال �إذا َم َّر ب�آية فيها ت�سبيح َ�س َّبح ،و�إذا َم َّر ب�س�ؤالٍ
تعوذ ،ثم ركع فجعل يقول�(( :سبحان ربي
بتعوذٍ َّ
�س�أل ،و�إذا َم َّر ُّ
العظيم)) فكان ركوعه نحواً من قيامه ،ثم قال�(( :سمع اهلل ملن
حمده)) ثم قام طوي ًال قريب ًا مما ركع ،ثم �سجد فقال�(( :سبحان
ربي الأعلى)) فكان �سجوده قريب ًا من قيامه( .)133رواه م�سلم
وغريه.
� 131صحيح .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )58/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة
القر�آن ب�إ�سناد �صحيح ،و�أ�صل احلديث يف �صحيح م�سلم ( )796يف كتاب �صالة
امل�سافرين وق�رصها/باب نزول ال�سكينة لقراءة القر�آن ،وفيه ( فقر�أ ) دون ذكر ال�سورة
التي كان يقر�أها.
 132ويف رواية �أحمد ( )400/5ب�سند �صحيح (( َل ْيلَةٍ من رم�ضان)).
� 133صحيح .رواه م�سلم ( )772يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ا�ستحباب تطويل القراءة يف �صالة الليل.
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 .7ف�ضل الآيات من ( )4-1و ( )163و ( )255و ( )286-284من
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب
�سورة البقرةَ :
وع ْن َع ْب ِد َّ
ر�ضي اهلل عنه قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله
((ما َو َج ُع
و�سلم �إِ ْذ َج َ
اء ُه َ �أ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ ِ �إ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
ْ
�أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :بهِ لمَ ٌَم ،قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب
اب
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّ��و َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
ف ََج َ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه
َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
ات مِ ْن َ �أ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َها.
َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ال ه َو{
ان َ �أ ْح�سِ ُب ُه قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ َ �أ َّن ُه ِ
َو�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
 ال �إ َل َه ِ �إ ُ
اف�} :إِ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ {
�آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن ال ْأع َر ِ
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ  �إِ َل ًها
الأعراف 54 :الآيةََ .و�آ َيةٍ مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
َ
}و�أ َّن ُه
� َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
ان َل ُه ِبهِ{ امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
ات
ال و َل ًدا{ اجلنَ 3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
َت َع َ
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َو َ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ
َّاتَ .وث ِ
ال�صاف ِ
َالث �آ َي ٍ
مِ ْن �أَ َّولِ َّ
ام ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أَ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أْ ٌ�س .رواه
�أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
�أحمد(.)134
 134ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف كتاب الطب/
باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف كتاب الرقى
والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل هذه الأبواب.
وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد
وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال
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 .8ف�ضل الآيات ( )5-1و ( )285-284من �سورة البقرة:وعن
عبد الرحمن بن العالء بن اللجالج عن �أبيه قال :قال يل �أبي:
((يا بني� :إذا �أنا مت ف�أحلدين ف�إذا و�ضعتني يف لحَ ْ دِي فقل :ب�سم
اهلل وعلى ملة ر�سول اهلل ثم �شن علي الرتاب �شن ًا ثم اقر�أ عند
ر�أ�سي بفاحتة البقرة وخامتتها ،ف�إين �سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم يقول ذلك))( )135رواه الطرباين.
 .9ف�ضل الآي��ة ( )125من �سورة البقرة :وعن �سيدنا جابر بن
عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما وهو يحكي حجة النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم وذَكَ َر ركعتي الطواف فقال((:ثم نفذ �إىل مقام
�إبراهيم عليه ال�سالم فقر�أ }واتخذوا من مقام �إبراهيم م�صلَّى{
ال�صحيح)).
� 135صحيح .رواه الطرباين يف الكبري ( )221/19قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)44/3ورجاله موثوقون)) وح�سنه �شيخنا الإمام املحدث �سيدي عبداهلل
ابن ال�صديق يف كتابه ((تو�ضيح البيان لو�صول ثواب القر�آن)) املطبوع مع ((�إتقان
ال�صنعة)) �ص  (� ،)110أق��ول :بل هو حديث �صحيح احتج به يحيى بن معني كما
يف ((تهذيب الكمال)) للمزي ( ،)538-537/22و�أحمد ابن حنبل وعلي بن مو�سى
احلداد كما روى ذلك اخلالل .ويف معناه حديث �آخر �ضعيف الإ�سناد �إال �أنه ح�سن
بهذا ال�شاهد وهو ما رواه الطرباين يف ((الكبري)) ( )444/12والبيهقي يف ((�شعب
الإمي��ان)) ( )16/7يف باب ال�صالة على من مات من �أهل القبلة/ف�صل يف زيارة
القبور ،عن �سيدنا ابن عمر ر�ضي اهلل تعاىل عنهما قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يقول�(( :إذا مات �أحدكم فال حتب�سوه و�أ�رسعوا به �إىل قربه وليقر�أ عند
ر�أ�سه فاحتة الكتاب))  .
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البقرة ،125 :فجعل املقام بينه وبني البيت فكان �أبي يقول
وال �أعلمه ذَكَ َر ُه �إال عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كان يقر�أ
يف الركعتني }قل هو اهلل �أحد{ و }قل يا �أيها الكافرون{))
( .)136رواه م�سلم.
 .10ف�ضل الآية ( )156من �سورة البقرة :عن ال�سيدة �أم �سلمة ر�ضي
اهلل عنها �أنها �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقول:
((ما من م�سلم ت�صيبه م�صيبة فيقول ما �أمره اهلل }�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون{ البقرة ،156 :اللهم �أجرين يف م�صيبتي و�أخلف
يل خرياً منها �إال �أخلف اهلل له خرياً منها))( .)137رواه م�سلم.
 .11ف�ضل الآية رقم ( )163و�آية الكر�سي رقم ( )255من �سورة
البقرة:وعن �أ�سماء بنت يزيد قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم(( :ا�سم اهلل الأعظم يف هاتني الآيتني }اهلل ال 
�إله �إال هو احلي القيوم{ البقرة} ،255 :و�إلهكم �إله واحد{
البقرة )138())163 :رواه الدارمي.
� 136صحيح .رواه م�سلم ( )1218يف كتاب احلج/باب حجة النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
� 137صحيح .رواه م�سلم يف �صحيحه ( )918يف كتاب اجلنائز/باب ما يقال عند
امل�صيبة.
� 138ضعيف .رواه الدارمي ( )3389يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل �أول �سورة
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ورواه الرتمذي وح�سنه و�أب��و داود بلفظ(( :ا�سم اهلل الأعظم
يف هاتني الآيتني }و�إلهكم �إله واحد ال �إله �إال  هو الرحمن
الرحيم{ البقرة 163 :وفاحتة �آل عمران }امل اهلل ال �إله �إال هو
احلي القيوم{ البقرة.)139())255 :
ورواه ابن ماجه �أي�ض ًا عن �أبي �أمامة بلفظ(( :ا�سم اهلل الأعظم
الذي �إذا دعي به �أجاب يف �سور ثالث البقرة و�آل عمران وطه))
(.)140
البقرة و�آية الكر�سي ،ويف �إ�سناده الق َّداح و�شهر بن حو�شب و�سي�أتي الكالم عليهما.
� 139ضعيف .رواه الرتمذي ( )3478يف كتاب الدعوات/باب ما جاء يف جامع
الدعوات ،و�أبو داود ( )1496يف كتاب ال�صالة/باب الدعاء ،وابن ماجه ( )3855يف
كتاب الدعاء/باب ا�سم اهلل الأعظم ،وابن �أبي �شيبة ( )233/7و�إ�سحاق بن رهويه
يف م�سنده ( )183/1و�أحمد ( .)461/6ويف �أ�سانيدهم جميع ًا عبيد اهلل بن �أبي زياد
ال َق َّداح �ضعفه اجلمهور ،و�شهر بن حو�شب وهو كثري الإر�سال والأوهام ،قال احلافظ
((ح�س َنه الرتمذي ويف ن�سخة �صححه ! وفيه نظر ! لأنه
ابن حجر يف الفتح (َّ :)224/11
من رواية �شهر بن حو�شب)) .وقال املناوي يف في�ض القدير ((( :)511/1فيه ...عبداهلل
بن �أبي زياد القداح ،فيه لني ،وقال �أبو داود �أحاديثه مناكري و�ض َّعفه ابن معني)).
� 140ضعيف قريب من احل�سن .رواه ابن ماجه ( )3856يف كتاب الدعاء/باب
نح�سنه ولكن قد ُو ِج َد يف هذه الرويات ما
ا�سم اهلل الأعظم لو خال من املعار�ض قد ِّ
يعار�ضه ،حتى قال احلافظ ابن حجر يف الفتح ((( :)224/11و�أثبته اال�سم الأعظم
�آخرون ُم َع َّين ًا وا�ضطربوا يف ذلك)).
�أق��ول :و�أما مذاهب العلماء يف اال�سم الأعظم فقد قال احلافظ ابن حجر يف ((فتح
الباري)) ( ([ :)224/11تكميل ) :و�إذ قد جرى ذكر اال�سم الأعظم يف هذه املباحث
فليقع الإملام ب�شيء من الكالم عليه ،وقد �أنكره قوم ك�أبي جعفر الطربي و�أبي احل�سن
الأ�شعري وجماعة بعدهما ك�أبي حامت بن حبان والقا�ضي �أبي بكر الباقالين فقالوا:
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 .12ف�ضل الآية ( )201من �سورة البقرة :وعن �أن�س بن مالك قَالَ :
ان �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أَكْ ثرَ ُ َد ْع َوةٍ َي ْد ُعو ِب َها َيقُولُ ال َّل ُه َّم
كَ َ
َاب ال َّنا ِر{
}�آ ِت َنا فيِ ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ًة َوفيِ الآخِ َر ِة َح َ�س َن ًة َوقِ َنا َعذ َ
ان �أَ َن ٌ�س ِ �إذَا َ �أ َرا َد �أَ ْن َي ْد ُع َو ِب َد ْع َوةٍ َد َعا ِب َها
البقرة .201 :قَالَ َ :وكَ َ
ال يجوز تف�ضيل بع�ض الأ�سماء على بع�ض ،ون�سب ذلك بع�ضهم ملالك ،..وقيل :املراد
باال�سم الأعظم كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون
يف فكره �ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له ،و ُن ِق َل معنى
هذا عن جعفر ال�صادق وعن اجلنيد وغريهما .وقال �آخرون :ا�ست�أثر اهلل تعاىل بعلم
اال�سم الأعظم ومل يطلع عليه �أحد من خلقه ،و�أثبته �آخرون ُمع َّي َن ًا وا�ضطربوا يف ذلك،
وجملة ما وقفت عليه من ذلك �أربعة ع�رش قوالً :الأول :اال�سم الأعظم ((هو)) نقله الفخر
الرازي عن بع�ض �أهل الك�شف ..الثاين :اهلل ،..الثالث :اهلل الرحمن الرحيم ،..الرابع:
الرحمن الرحيم احلي القيوم ،..اخلام�س :احلي القيوم ،..ال�ساد�س :احلنان املنان بديع
ال�سماوات والأر�ض ذو اجلالل والإكرام احلي القيوم ..ال�سابع :بديع ال�سماوات والأر�ض
ذو اجلالل والإك��رام ،..الثامن :ذو اجلالل والإك��رام ،..التا�سع :اهلل ال �إله �إال هو الأحد
ال�صمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً �أحد� .أخرجه �أبو داود والرتمذي وابن
ماجه وابن حبان واحلاكم من حديث بريدة ،وهو �أرجح من حيث ال�سند من جميع ما
ورد يف ذلك .العا�رشَ :ر ِّب َر ِّب ،..احلادي ع�رش :دعوة ذي النون ..ال �إله �إال �أنت �سبحانك
�إين كنت من الظاملني ،..الثاين ع�رش :نقل الفخر الرازي عن زين العابدين �أنه �س�أل اهلل
�أن يعلمه اال�سم الأعظم فر�أى يف النوم ((هو اهلل اهلل اهلل الذي ال �إله �إال هو رب العر�ش 
العظيم)) .الثالث ع�رش :هو خمفي يف الأ�سماء احل�سنى ،..الرابع ع�رش :كلمة التوحيد]..
انتهى خمت�رصاً .وقال الإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل يف كتابه ((جواهر القر�آن)) �ص 
(� )60أن اال�سم الأعظم هو :احلي القيوم.
�أق��ول :وال��ذي نختاره هو ما جاء يف كالم احلافظ ابن حجر حيث قال يف كالمه
ال�سابق[ :كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون يف فكره
�ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له] واهلل تعاىل �أعلم.
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َف�إِذَا �أَ َرا َد َ �أ ْن َي ْد ُع َو ِب ُد َعا ٍء َد َعا ِب َها فِ ي ِه(.)141رواه م�سلم.
 .13ف�ضل �آية الكر�سي ورقمها ( )255من �سورة البقرة :وعن �أبي
((م ْن َق َر�أ �آي َة
�أُ َمامة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
ُر�سي ُد ُب َر كُ ِّل �صالةٍ  مل مينعه من دخول اجلنة �إال �أن ميوت))
الك ّ
( .)142رواه الن�سائي.
وع ْن َ �أبِى
 .14ف�ضل �آية الكر�سي ورقمها ( )255من �سورة البقرةَ :
و�سلم((:م ْن َق َر�أَ
ُه َر ْي َر َة قَالَ قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
َ
()143
ري{
�آ َي َة ا ْلك ُْر�سِ ِّي َو َفاتحِ َ َة حم المْ ُ �ؤْمِ ِن  �إِلىَ  َق ْو ِل ِه }�إِل َْي ِه المْ َِ�ص ُ
ل َي َر
ني يمُ ْ �سِ ى مَ ْ
مَ ْ
ل َي َر َ�ش ْيئ ًا َيك َْر ُه ُه َح َّتى يمُ ْ �سِ َىَ ،و َم ْن َق َر�أَ َها حِ َ
()144
َ�ش ْيئ ًا َيك َْر ُه ُه َح َّتى ُي ْ�صب َِح))  .رواه الدارمي.
� 141صحيح .رواه م�سلم يف �صحيحه ( )2690يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة
واال�ستغفار/باب ف�ضل الدعاء بـِ }اللهم �آتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا
عذاب النار{.
 142ح�سن .رواه الن�سائي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )30/6يف كتاب ف�ضائل القر�آن/
باب ث��واب من ق��ر�أ �آي��ة الكر�سي دبر كل �صالة ،والطرباين يف ((املعجم الكبري))
( )114/8والبيهقي يف ((�شعب الإميان)) ( )458/2يف باب تعظيم القر�آن/ف�صل
يف ف�ضائل ال�سور والآيات ،وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)102/10
((رواه الطرباين يف الكبري والأو�سط ب�أ�سانيد و�أحدها جيد)).
�  143أي �سورة غافر من  3-1وهو قوله تعاىل} :حم ،تنزيل الكتاب من اهلل العزيز
العليم ،غافر الذنب وقابل التوب �شديد العقاب ذي الطول ال �إله �إال هو �إليه امل�صري{.
� 144ضعيف .رواه الدارمي يف ال�سنن ( )3386كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل �أول
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ورواه الرتمذي بلفظ(( :من قر�أ حم امل�ؤمن �إىل }�إليه امل�صري{
و�آية الكر�سي حني ي�صبح حفظ بهما حتى مي�سي ،ومن قر�أهما
حني مي�سي حفظ بهما حتى ي�صبح))(.)145
 .15ف�ضل �آية الكر�سي وهي الآية رقم ( )255من �سورة البقرة:
��ي ْب ِن كَ ْع ٍب قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
َ
وع ْن �أُ َب ِّ
َ
َ
َ
ُ
اب اللهَّ ِ َم َعكَ  �أَ ْعظَ ُم ؟))
ت
ن
ي
 �
آ
ي
 �
أ
ي
ر
د
ت
 �
أ
ر
ذ
ن
ا
ا
ب
 �
أ
ا
ي
((
و�سلم
لمْ
ِ
كِ
مِ
َ َ ْ ِ َ ْ ِ ُّ َ ةٍ ْ َ ِ
قَالَ ُ :قل ُْت اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ ْعل َُم ،قَالَ َ (( :يا �أَ َبا المْ ُ ْن ِذ ِر �أَ َت ْد ِري �أَ ُّي �آ َيةٍ
ال ه َو الحْ َُّي
اب اللهَّ ِ َم َعكَ  �أَ ْعظَ ُم)) قَالَ ُ :قل ُْت }اللهَّ ُ ِ
مِ ْن كِ َت ِ
 ال �إ َل َه ِ �إ ُ
((واللهَّ ِ ِل َي ْهنِكَ ا ْل ِعل ُْم �أَ َبا
وم{ ،قَالَ َ :ف�ضرَ َ َب
ا ْل َق ُّي ُ
َ
 فيِ �ص ْد ِري َوقَالَ َ :
()146
المْ ُ ْن ِذ ِر))  .رواه م�سلم.
 .16ف�ضل �آية الكر�سي وهي الآية رقم ( )255من �سورة البقرة:
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قالَ :وكَّ َلنِي َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل
ان َف�أَ َتانيِ � ٍآت ف ََج َع َل َي ْحثُو
عليه و�آله و�سلم بِحِ فْظِ َزكَ ا ِة َر َم َ�ض َ
�سورة البقرة و�آية الكر�سي.
� 145ضعيف .رواه الرتمذي ( )2879يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف
ف�ضل �سورة البقرة و�آية الكر�سي� ،أقول :ويف �إ�سناده عندهما عبدالرحمن بن �أبي بكر
املليكي وهو �ضعيف.
� 146صحيح .رواه م�سلم يف �صحيحه ( )810يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/
باب ف�ضل �سورة الكهف و�آية الكر�سي.
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لىَ ر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
مِ ْن الطَّ َع ِ
ام َف�أَ َخ ْذ ُت ُه َف ُقل ُْت ل ْأر َف َع َّنكَ  �إِ َ
َ
ْ
ِيث َفقَالَ � :إِذَا �أ َو ْي َت �إِلىَ فِ َرا�شِ كَ فَا ْق َر�أ �آ َي َة
و�آله و�سلم َفذَكَ َر الحْ َ د َ
ان َح َّتى
ا ْلك ُْر�سِ ِّي ل َْن َي َزالَ َعل َْيكَ مِ ْن اللهَّ ِ َحافِ ظٌ َوال  َي ْق َر ُبكَ َ�ش ْيطَ ٌ
((�ص َد َقكَ َو ُه َو
ُت ْ�صب َِح َفقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َ
ان))( .)147رواه البخاري يف �صحيحه.
ُوب ذَاكَ َ�ش ْيطَ ٌ
كَ ذ ٌ
()148
ويف رواي��ة عند الطرباين يف الكبري ب�إ�سنادٍ ح�سن قال
له ((�آية الكر�سي وخامتة �سورة البقرة }�آمن الر�سول{ �إىل
�آخرها))(.)149
 .17ف�ضل �آية الكر�سي وهي الآية رقم ( )255من �سورة البقرة:
وع ْن َم ْعقِلِ ْب ِن َي َ�س ٍار بلفظ� :أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
َ
ام ا ْل ُق ْر� ِآن َوذ ُْر َو ُت ُهَ ،ن َزلَ َم َع كُ ِّل �آ َيةٍ مِ ْن َها
ن
�س
ة
ر
ق
ب
ل
((ا
:
ق
و�سلم
ْ
َالَ
َ
ُ
َ
َ َ َ ُ
وم{ مِ ْن
ث ََما ُن َ
ا�س ُت ْخ ِر َج ْت {اهلل ال �إِ َل َه �إِ ُ
ال ه َو الحْ َُّي ا ْل َق ُّي ُ
ون َم َلكًا َو ْ
َ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة َوي�س  َقل ُْب
تحَ ْ تِ ا ْل َع ْر ِ�ش ف َُو ِ�صل َْت ِب َها �أ ْو ف َُو ِ�صل َْت ب ُِ�س َ
الىَ وال َّد َار الآخِ َر َة �إِال 
اركَ َو َت َع َ
ا ْل ُق ْر� ِآن ال  َي ْق َر�ؤ َُها َر ُج ٌل ُي ِري ُد اللهَّ َ َت َب َ
� 147صحيح .رواه البخاري ( )5010يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل �سورة
البقرة ،معلق ًا دون ذِكْ ِر �شيخه ،وو�صله احلافظ ابن حجر يف ((التغليق)) (.)295/3
 148معجم الطرباين الكبري (.)51/20
 149ح�سن .قال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)322/6رواه الطرباين عن
�شيخه يحيى بن عثمان بن �صالح وهو �صدوق �إن �شاء اهلل كما قال الذهبي ،قال ابن
�أبي حامت :وقد تكلموا فيه ،وبقية رجاله وثقوا)).
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وها َعلَى َم ْو َتاكُ ْم))( .)150رواه �أحمد.
غُ ف َِر َل ُه َوا ْق َر ُء َ
 .18ف�ضل �آية الكر�سي ورقمها ( )255والآيات ( )286-284من
�سورة البقرة :وعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أربع �أنزلن من كنز حتت العر�ش:
�أم الكتاب ،و�آية الكر�سي ،وخواتيم البقرة ،والكوثر))( .)151رواه
الطرباين يف الكبري.
 .19ف�ضل خواتيم �سورة البقرة وهي الآية رقم (:)286-285
ا�س قَالَ َ :ب ْي َن َما ِجبرْ ِ يلُ قَاعِ ٌد عِ ْن َد ال َّنب ِِّي
وتق َّدم َع ْن �سيدنا ْاب ِن َع َّب ٍ
()152
ْ
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َ�سمِ َع َنقِي�ض ًا مِ ْن ف َْوقِ ِه ف ََرف ََع َر�أ َ�س ُه
ل ُي ْف َت ْح قَطُّ  �إِال ا ْل َي ْو َم
ال�س َما ِء ُفت َِح ا ْل َي ْو َم مَ ْ
َفقَالَ َ :
((هذَا َب ٌ
اب مِ ْن َّ
ل َي ْن ِزلْ قَطُّ  �إِال 
�ض مَ ْ
َف َن َزلَ مِ ْن ُه َملَكٌ َفقَالَ َهذَا َملَكٌ َن َزلَ  �إِلىَ ال ْأر ِ
ل ُي ْ�ؤ َت ُه َما َنب ٌِّي َق ْبلَكَ :
ور ْي ِن �أُوتِي َت ُه َما مَ ْ
ا ْل َي ْو َم ف ََ�سل ََّم َوقَالَ � :أَ ْب�شرِ ْ ِب ُن َ
يح�سن ل�شواهده
 150ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )26/5و�إ�سناده �ضعيف وقد َّ
يف الف�ضائل .ورواه الطرباين �أي�ض ًا يف املعجم الكبري (220/20و )230وقال احلافظ
الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)311/6يف �سنن �أبي داود منه طرف ،رواه �أحمد
ي�سم ،وبقية رجاله رجال ال�صحيح))� ،أق��ول :الذي يف �سنن �أبي داود
وفيه ٍ
راو مل  َّ
( )3121يف كتاب اجلنائز ،باب القراءة عند امليت ،قراءة �سورة ي�س على املوتى.
� 151ضعيف .رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )235/8و�ضعفه العالمة
املناوي يف في�ض القدير (.)469/1
�  152أي �صوت ًا ك�صوت الباب �إذا ُفت َِح.
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ور ِة ا ْل َب َق َر ِة ل َْن َت ْق َر�أَ ب َِح ْر ٍف مِ ْن ُه َما �إِال 
َفاتحِ َ ُة ا ْل ِك َت ِ
اب َو َخ َوات ُ
ِيم ُ�س َ
�أُ ْعطِ ي َت ُه))( .)153رواه م�سلم.
 .20ف�ضل خواتيم �سورة البقرة وهي الآية رقم (:)286-285
وعن �أبي م�سعود الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من قر�أ هاتني الآيتني من �آخر �سورة
البقرة يف ليلة كفتاه( )))154رواه م�سلم (.)155
وقد روى الدارمي( )156عن عبد اهلل بن م�سعود قال(( :من قر�أ
�أربع �آيات من �أول �سورة البقرة ،و�آية الكر�سي ،و�آيتان بعد
�آية الكر�سي ،وثالث ًا من �آخر �سورة البقرة ،مل يقربه وال �أهله
� 153صحيح .رواه م�سلم يف �صحيحه ( )806يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/
باب ف�ضل الفاحتة وخواتيم �سورة البقرة.
�  154أي دفع اهلل تعاىل عنه بقراءته لهما ال�رش واملكروه .والآيتان هما قوله تعاىل:
}ءامن الر�سول مبا �أنزل �إليه من ربه وامل�ؤمنون كل ءامن باهلل ومالئكته وكتبه
ور�سله ال نفرق بني �أحد من ر�سله وقالوا �سمعنا و�أطعنا غفرانك ربنا و�إليك امل�صري ،ال 
يكلف اهلل نف�س ًا �إال و�سعها لها ما ك�سبت وعليها ما اكت�سبت ربنا ال ت�ؤاخذنا �إن ن�سينا
�أو �أخط�أنا ربنا وال حتمل علينا �إ�رصاً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا
ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا �أنت موالنا فان�رصنا على القوم
الكافرين{ البقرة.286-285 :
� 155صحيح .رواه م�سلم ( )808يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
الفاحتة وخواتيم �سورة البقرة.
 156يف �سننه ( )3383يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل �أول �سورة البقرة و�آية
الكر�سي ،ب�سند �ضعيف النقطاعه ما بني ال�شعبي وعبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه.
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�شيطان ،وال �شيء يكرهه ،وال  ُي ْق َر� ِآن على جمنون �إال �أفاق)).
 .21ف�ضل خواتيم �سورة البقرة وهما الآيتان رقم (:)286-285
ان ْب ِن َب�شِ ٍري َع ْن ال َّنب ِِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قَالَ :
وع ْن ال ُّن ْع َم ِ
َ
َ
َ
َ
للهَّ
ام
ال�س َم َو ِ
ات َوال ْأر َ
�ض ِب�أ ْلف َْي َع ٍ
((�إِ َّن ا كَ َت َب كِ َتا ًبا َق ْب َل �أ ْن َي ْخ ُلقَ َّ
َ
َالث
ور َة ا ْل َب َق َر ِة َوال  ُي ْق َر�أ ِان فيِ  َد ٍار ث َ
�أَ ْن َزلَ مِ ْن ُه �آ َيتَينْ ِ َخ َت َم ب ِِه َما ُ�س َ
ان))( .)157رواه الرتمذي.
َل َيالٍ َف َي ْق َر ُب َها َ�ش ْيطَ ٌ
 .22ف�ضل خواتيم �سورة البقرة وهي الآية رقم (:)286-285وعن
�أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال�(( :إن اهلل ختم �سورة البقرة ب�آيتني �أعطان ِْي ِهما من كنزه
أبناءكم،
وه َّن
وعل ُِّم ُ
الذي حتت العر�ش  َف َت َعل َُّم ُ
وه َّنَ ،
ن�ساءكم و� َ
َ
()158
ف�إنها �صالة ،وق��ر�آن ،ودع���اء))  .رواه الدارمي واحلاكم
� 157ضعيف .رواه الرتمذي يف �سننه ( )2882يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
يب ،ورواه الدارمي ()3387
جاء يف �آخر �سورة البقرة ،وقَالَ َ :هذَا َحد ٌ
ِيث َح َ�س ٌن غَ ِر ٌ
يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل �أول �سورة البقرة و�آية الكر�سي ،واحلاكم يف
امل�ستدرك ( )260/2يف كتاب التف�سري/باب �سورة البقرة ،وقال�(( :صحيح على �رشط
م�سلم)) وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)312/6رواه الطرباين ورجاله
ثقات)) و�أورده ابن اجلوزي يف ((العلل املتناهية)) ( )220/1من بع�ض طرقه.
 158ح�سن .رواه الدارمي يف �سننه ( )3390يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل
�أول �سورة البقرة و�آية الكر�سي ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )562/1يف كتاب ف�ضائل
القر�آن�/أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة ،وقال� :صحيح على �رشط البخاري ،والبيهقي
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ورواية الدارمي لي�س فيها ( و�أبناءكم ).
 .23ف�ضل الآيتني ( )286-285من �سورة البقرة:عن ابن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه قال ملا �أ�رسي بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ا ْن ُت ِه َي به �إىل �سِ ْدرة املنتهى وهي يف ال�سماء ال�ساد�سة،
�ض منها و�إليها ينتهي
�إليها ينتهي ما ُي ْع َر ُج به من الأر�ض َف ُي ْق َب ُ
ما ُي ْه َبطُ به من فوقها َف ُي ْق َب�ض منها ،قال }�إذ يغ�شى ال�سدرة ما
أعطي ر�سول
يغ�شى{ النجم 16 :قال :فرا�ش من ذهب قال :ف� َ
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ثالثاً� :أعطي ال�صلوات اخلم�س،
و�أعطي خواتيم �سورة البقرة ،وغُ ف َِر ملن مل ي�رشك باهلل من �أمته
�شيئ ًا املقحمات( .)159رواه م�سلم(.)160

يف ((�شعب الإميان)) ( )410/5يف باب معاجلة كل ذنب بالتوبة ،وهو حديث ح�سن
ب�شواهده.
�  159أي الذنوب العظيمة ب�رشط اجتناب الكبائر لقوله تعاىل }�إن جتتنبوا كبائر ما
تنهون عنه نكفر عنكم �سيئاتكم{ الن�ساء.31 :
� 160صحيح .رواه م�سلم ( )173يف كتاب الإميان/باب يف ذكر �سدرة املنتهى.
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�سورة رقم ()3

ام َة ا ْل َباهِ ل ُِّي قَالَ �َ :سمِ ْع ُت
 .1تقدم يف �سورة البقرة عن �أبي �أُ َم َ
َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقول(( :ا ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْر� َآن َف ِ�إ َّن ُه
ام ِة َ�شفِي ًعا ل ْأ�ص َحا ِبهِ ،ا ْق َر ُءوا ال َّز ْه َر َاو ْي ِن ا ْل َب َق َر َة
َي�أْتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ان
ام َت ِ
ان َف ِ�إ َّن ُه َما َت�أْ ِت َي ِ
ور َة �آلِ عِ ْم َر َ
ام ِة كَ �أَ َّن ُه َما غَ َم َ
ان َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َو ُ�س َ
ان
ان مِ ْن طَ يرْ ٍ َ�ص َو َّ
ان �أَ ْو كَ �أَ َّن ُه َما فِ ْر َق ِ
�أَ ْو كَ َ�أ َّن ُه َما غَ َيا َي َت ِ
اج ِ
اف تحُ َ َّ
َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِة َف�إِ َّن �أ ْخذ ََها َب َركَ ٌة َو َت ْركَ َها
َع ْن �أَ ْ�ص َحاب ِِه َما ،ا ْق َر ُءوا ُ�س َ
َح�سرْ َ ٌة َوال  َت ْ�س َتطِ ي ُع َها ا ْل َبطَ َلةُ))( .)161رواه م�سلم.
ال�س َح َرة ،وهم الذين ي�أتون بالباطل.
ومعنى البطلة� :أي َّ
ورواه م�سلم( )162من حديث النوا�س بن �سمعان �أي�ض ًا بلفظ(( :ي�ؤتى
بالقر�آن يوم القيامة و�أهله الذين كانوا يعملون به َت ْق ُد ُم ُه �سور ُة
وداوان بينهما
البقرة و�آل عمران ك�أنهما غمامتان �أو ظُ لَّتان َ�س َ

� 161صحيح .رواه م�سلم ( )804يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
قراءة القر�آن و�سورة البقرة.
 162يف �صحيحه ( )805يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل قراءة
القر�آن و�سورة البقرة.
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اف( )165حتاجان
�شرَ ْ ق(� )163أو ك�أنهما حِ ْز َقان( )164من طري َ�ص َو َّ
عن �صاحبهما)).
 .2وعن �سيدنا حذيفة بن اليمان قال� :صليت مع النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ذات ليلة( )166فافتتح البقرة ،فقلت يركع
عند املائة ثم م�ضى فقلت :ي�صلي بها يف ركعة فم�ضى ،فقلت:
يركع بها ثم افتتح الن�ساء فقر�أها ،ثم افتتح �آل عمران فقر�أها،
يقر�أ مرت�س ًال �إذا َم َّر ب�آية فيها ت�سبيح َ�س َّبح ،و�إذا َم َّر ب�س�ؤالٍ
تعوذ ،ثم ركع فجعل يقول�(( :سبحان ربي
بتعوذٍ َّ
�س�أل ،و�إذا َم َّر ُّ
العظيم)) فكان ركوعه نحواً من قيامه ،ثم قال�(( :سمع اهلل ملن
حمده)) ثم قام طوي ًال قريب ًا مما ركع ،ثم �سجد فقال�(( :سبحان
ربي الأعلى)) فكان �سجوده قريب ًا من قيامه( .)167رواه م�سلم
وغريه.
 .3ف�ضل الآي��ة رقم ( )1من �سورة �آل عمران :وعن �أ�سماء بنت
�  163أي �ضياء ونور.
�  164أي قطيعان �أو جماعتان.
�  165أي طيور با�سطة �أجنحتها عليه حتاجان عنه وتدافعان رحمة من اهلل تعاىل.
 166ويف رواية �أحمد ( )400/5ب�سند �صحيح (( َل ْيلَةٍ من رم�ضان)).
� 167صحيح .رواه م�سلم ( )772يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ا�ستحباب تطويل القراءة يف �صالة الليل.
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يزيد قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :ا�سم اهلل
الأعظم يف هاتني الآيتني }اهلل ال �إله �إال هو احلي القيوم{
البقرة} ،255 :و�إلهكم �إله واحد{ البقرة )168())163 :رواه
الدارمي .ورواه الرتمذي وح�سنه و�أبو داود بلفظ(( :ا�سم اهلل
الأعظم يف هاتني الآيتني }و�إلهكم �إله واحد ال �إله �إال  هو
الرحمن الرحيم{ البقرة 163 :وفاحتة �آل عمران }امل اهلل ال 
�إله �إال هو احلي القيوم{ البقرة.)169())255 :
ورواه ابن ماجه �أي�ض ًا عن �أبي �أمامة بلفظ(( :ا�سم اهلل الأعظم
الذي �إذا دعي به �أجاب يف �سور ثالث البقرة و�آل عمران وطه))
(.)170
� 168ضعيف .رواه الدارمي ( )3389يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل �أول �سورة
البقرة و�آية الكر�سي ،يف �إ�سناده الق َّداح و�شهر بن حو�شب و�سي�أتي الكالم عليهما.
� 169ضعيف .رواه الرتمذي ( )3478يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف جامع
الدعوات عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�أبو داود ( )1496يف كتاب ال�صالة/باب
الدعاء ،وابن ماجه ( )3855يف كتاب الدعاء/باب ا�سم اهلل الأعظم ،وابن �أبي �شيبة
( )233/7و�إ�سحاق بن رهويه يف م�سنده ( )183/1و�أحمد ( )461/6ويف �أ�سانيدهم
جميع ًا عبيد اهلل بن �أبي زياد ال َق َّداح �ضعفه اجلمهور ،و�شهر بن حو�شب وهو كثري
((ح�س َنه الرتمذي ويف
الإر�سال والأوهام ،قال احلافظ ابن حجر يف الفتح (َّ :)224/11
ن�سخة �صححه ! وفيه نظر ! لأنه من رواية �شهر بن حو�شب)) .وقال املناوي يف ((في�ض
القدير)) ((( :)511/1فيه ...عبداهلل بن �أبي زياد القداح ،فيه لني ،وقال �أبو داود �أحاديثه
مناكري و�ض َّعفه ابن معني)).
� 170ضعيف قريب من احل�سن .رواه ابن ماجه ( )3856يف كتاب الدعاء/باب ا�سم
نح�سنه ولقد ُو ِج َد يف هذه الرويات ما يعار�ضه،
اهلل الأعظم ،ولو خال من املعار�ض قد ِّ
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حتى قال احلافظ ابن حجر يف الفتح ((( :)224/11و�أثبته اال�سم الأعظم �آخرون ُم َع َّين ًا
وا�ضطربوا يف ذلك)).
�أق��ول :و�أم��ا مذاهب العلماء يف اال�سم الأعظم فقد قال احلافظ ابن حجر يف ((فتح
الباري)) ( ([ :)224/11تكميل ) :و�إذ قد جرى ذكر اال�سم الأعظم يف هذه املباحث
فليقع الإملام ب�شيء من الكالم عليه ،وقد �أنكره قوم ك�أبي جعفر الطربي و�أبي احل�سن
الأ�شعري وجماعة بعدهما ك�أبي حامت بن حبان والقا�ضي �أبي بكر الباقالين فقالوا:
ال يجوز تف�ضيل بع�ض الأ�سماء على بع�ض ،ون�سب ذلك بع�ضهم ملالك ،..وقيل :املراد
باال�سم الأعظم كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون
يف فكره �ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له ،و ُن ِق َل معنى هذا
عن جعفر ال�صادق وعن اجلنيد وغريهما .وقال �آخرون :ا�ست�أثر اهلل تعاىل بعلم اال�سم
الأعظم ومل يطلع عليه �أحد من خلقه ،و�أثبته �آخرون ُمع َّي َن ًا وا�ضطربوا يف ذلك ،وجملة
ما وقفت عليه من ذلك �أربعة ع�رش قوالً :الأول :اال�سم الأعظم ((هو)) نقله الفخر الرازي
عن بع�ض �أهل الك�شف ..الثاين :اهلل ،..الثالث :اهلل الرحمن الرحيم ،..الرابع :الرحمن
الرحيم احلي القيوم ،..اخلام�س :احلي القيوم ،..ال�ساد�س :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 ال �إله �إال هو الأحد ال�صمد الذي مل 
يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً �أحد� .أخرجه �أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان
واحلاكم من حديث بريدة ،وهو �أرجح من حيث ال�سند من جميع ما ورد يف ذلك .العا�رش:
َر ِّب َر ِّب ،..احلادي ع�رش :دعوة ذي النون ..ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني،..
الثاين ع�رش :نقل الفخر الرازي عن زين العابدين �أنه �س�أل اهلل �أن يعلمه اال�سم الأعظم
فر�أى يف النوم ((هو اهلل اهلل اهلل الذي ال �إله �إال هو رب العر�ش العظيم)) .الثالث ع�رش :هو
خمفي يف الأ�سماء احل�سنى ،..الرابع ع�رش :كلمة التوحيد ]..انتهى خمت�رصاً .وقال الإمام
الغزايل رحمه اهلل تعاىل يف كتابه ((جواهر القر�آن)) �ص (� )60أن اال�سم الأعظم هو:
احلي القيوم� .أقول :والذي نختاره هو ما جاء يف كالم احلافظ ابن حجر حيث قال يف
كالمه ال�سابق[ :كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون يف
فكره �ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له] واهلل تعاىل �أعلم.
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 .4ف�ضل الآية رقم ( )18من �سورة �آل عمران:
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
ان �أَ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه ِ
 ال �إ َل َه ِ �إ ُ
ال ْأع َر ِ
اف�} :إِ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةََ .و�آ َيةٍ
ان َل ُه ِبهِ{
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ  �إِ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
َ
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ
}و�أ َّن ُه َت َع َ
امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َ
َّات.
ال�صاف ِ
َ�صاحِ َب ًة َوال  َو َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أ َّولِ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()171
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 171ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ()413/4
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) .وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبداهلل بن �أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف
لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
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 .5ف�ضل الآية رقم ( )26من �سورة �آل عمران :وعن �سيدنا �أن�س بن
مالك ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ملعاذ�(( :أال �أُعلِّمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل �أُ ُحد
َد ْي َن ًا لأ َّداه اهلل عنك ؟ قل يا معاذ} :اللهم مالك امللك ت�ؤتي امللك
َم ْن ت�شاء وتنزع امللك ممن ت�شاء وتعز من ت�شاء وتذل من ت�شاء
بيدك اخلري �إنك على كل �شيء قدير{ �آل عمران ،26 :رحمن
الدنيا والآخ��رة ورحيمهما تعطيهما من ت�شاء ومتنعهما َم ْن
ت�شاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من �سواك))( .)172رواه
الطرباين يف ال�صغري.
 .6ف�ضل الآية رقم ( )135من �سورة �آل عمران :وعن �سيدنا علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه عن �سيدنا �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه قال
((ما مِ ْن ُم ْ�سل ٍِم ُي ْذن ُِب َذ ْن ًبا
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
ث َُّم َي َت َو َّ�ض�أُ َف ُي َ�صلِّي َركْ َعتَينْ ِ ث َُّم َي ْ�س َت ْغف ُِر اللهَّ َ َت َعالىَ  ِل َذلِكَ ال َّذ ْن ِب �إِال 
وءا �أَ ْو َيظْ ل ِْم َنف َْ�س ُه ث َُّم
}و َم ْن َي ْع َم ْل ُ�س ً
غَ ف ََر َل ُه َو َق َر�أَ َهاتَينْ ِ الآ َيتَينْ ِ َ :
ِين �إِذَا
}وا َّلذ َ
يما{ الن�ساءَ ،110:
ُورا َرحِ ً
َي ْ�س َت ْغ ِف ِر اللهَّ َ َي ِج ِد اللهَّ َ غَ ف ً

 172ح�سن .رواه الطرباين يف معجمه ال�صغري ( )336/1وقال احلافظ املنذري
يف ((الرتغيب والرتهيب))(( :رواه الطرباين يف ال�صغري ب�إ�سناد جيد)) ،وقال احلافظ
الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)186/10رواه الطرباين يف ال�صغري ورجاله ثقات)).
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َف َعلُوا فَاحِ َ�ش ًة �أَ ْو ظَ ل َُموا �أَ ْنف َُ�س ُه ْم{ �آل عمران ))135 :الآية(.)173
رواه �أحمد والرتمذي.
 .7ف�ضل الآية رقم ( )135من �سورة �آل عمران :وعن ابن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه قال�(( :إن يف كتاب اهلل لآيتني ما �أذنب عبد ذنب ًا
فقر�أهما وا�ستغفر اهلل �إال غَ فَر له }والذين �إذا فعلوا فاح�شة �أو
ظلموا �أنف�سهم ذكروا اهلل فا�ستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
�إال اهلل{ �آل عمران} ،135 :ومن يعمل �سوءاً �أو يظلم نف�سه ثم
ي�ستغفر اهلل يجد اهلل غفوراً رحيماً{الن�ساء .)174())110 :رواه
الطرباين.
 .8ف�ضل الآي��ة رقم ( )135من �سورة �آل عمران :وعن �إبراهيم
النخعي قال :قال عبداهلل بن م�سعود�(( :إن يف القر�آن لآيتني
ما �أذنب عبد ذنب ًا ثم تالهما وا�ستغفر اهلل �إال غفر له)) ف�س�ألوه
عنهما فلم يخربهم ،فقال علقمة والأ�سود �أحدهما ل�صاحبه :قم
بنا وقاما �إىل املنزل ف�أخذا امل�صحف فت�صفحا �سورة البقرة
� 173صحيح .رواه �أحمد يف امل�سند ( )9/1والرتمذي ( )406يف كتاب ال�صالة/
وح َّ�س َن ُه ،وال�ضياء يف ((املختارة)) ( )84/1وقال:
باب ما جاء يف ال�صالة عند التوبةَ ،
�إ�سناده �صحيح.
� 174صحيح .رواه الطرباين ( )212/9يف ((املعجم الكبري)) .قال احلافظ الهيثمي يف
جممع الزوائد ((( :)11/7رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح)).
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فقاال ما ر�أيناهما ثم �أخذا يف �سورة الن�ساء حتى انتهيا �إىل
هذه الآية }ومن يعمل �سوءاً �أو يظلم نف�سه ثم ي�ستغفر اهلل يجد
اهلل غفوراً رحيماً{ الن�ساء 110 :فقاال :هذه واحدة ،ثم َت َ�صف ََّحا
�آل عمران حتى انتهيا �إىل قوله تعاىل }والذين �إذا فعلوا
فاح�شة �أو ظلموا �أنف�سهم ذكروا اهلل فا�ستغفروا لذنوبهم ومن
يغفر الذنوب �إال اهلل ومل ي�رصوا على ما فعلوا وهم يعلمون{ �آل
عمران 135 :قاال :هذه �أخرى ثم طبقا امل�صحف ثم �أتيا عبداهلل
فقاال هما هاتان الآيتان ،قال(( :نعم))( .)175رواه الطرباين.
 .9ف�ضل الآيتني رقم (190و )191من �سورة �آل عمران :وعن
ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم قال ذات ليلة�(( :أفال �أكون عبداً �شكوراً ؛
علي الليل َة �آية ويل ملن قر�أها ومل يتفكر فيها }�إن
لقد نزلت َّ
يف خلق ال�سموات والأر�ض{ �آل عمران ))..191-190 :الآية

� 175ضعيف .رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )220/9وقال احلافظ الهيثمي
يف ((املجمع)) ((( :)11/7رواه الطرباين و�إ�سناده جيد �إال �أن �إبراهيم مل يدرك ابن
م�سعود)).
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كلها(  .)176رواه ابن حبان(.)177
 .10ف�ضل الآيتني رقم (190و )191من �سورة �آل عمران :وعن
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال� :أنه بات عند النبي �صلى اهلل
ام َنب ُِّي اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
عليه و�آله و�سلم ذ َ
َات ل َْيلَةٍ َف َق َ
 فيِ ال�س َما ِء ث َُّم َتال َه ِذ ِه الآ َيةَ
ظَ
و�سلم مِ ْن �آخِ ِر الل َّْيلِ ف ََخ َر َج َف َن َر
َّ
و
�ض
أر
ل
ا
و
ات
و
م
ان } ِ�إ َّن
ِ
اخت ِ
ِالف الل َّْيلِ
فيِ �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ال�س َ َ َ ْ ِ َ ْ
 فيِ خلْقِ َّ
َاب ال َّنا ِر{ �آل عمران-190 :
َوال َّن َها ِر{ َح َّتى َبل ََغ } َف ِق َنا َعذ َ
َ�صلَّى ث َُّم
ام ف َ
 .191ث َُّم َر َج َع ِ �إلىَ  ا ْل َب ْيتِ َف َت َ�س َّوكَ َو َت َو َّ�ض�أَ ث َُّم َق َ
لىَ ال�س َما ِء َف َتال َه ِذ ِه الآ َي َة ث َُّم َر َج َع
ْ
ام ف ََخ َر َج َف َنظَ َر �إِ
ا�ضطَ َج َع ث َُّم َق َ
َّ
()178
َ
َ�صلَّى  .رواه م�سلم.
ام ف َ
َف َت َ�س َّوكَ َف َت َو َّ�ض�أ ث َُّم َق َ

 176وهي قوله تعاىل }�إن يف خلق ال�سموات والأر���ض واختالف الليل والنهار
لآيات لأويل الألباب ،الذين يذكرون اهلل قيام ًا وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون
يف خلق ال�سموات والأر�ض ربنا ما خلقت هذا باط ًال �سبحانك فقنا عذاب النار{ �آل
عمران .191-190 :وقد ب َّينت رواية م�سلم ( )256يف كتاب الطهارة/باب ال�سواك� ،أن
املق�صود بها الآية  190والآية .191
 177ح�سن .انظر �صحيح ابن حبان ( )387/2يف كتاب الرقائق/باب التوبة.
� 178صحيح .رواه م�سلم ( )256يف كتاب الطهارة/باب ال�سواك.
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�سورة رقم ()4

���س��ورة الن�ساء م��ن جملة ال�سبع ال��ط��وال ،ق��ال احل��اف��ظ ابن
حجر((( :)179وقد روى ال َّن َ�سائي ب�إ�سناد �صحيح عن ابن عبا�س �أن
ال�سبع املثاين هي ال�سبع الطوال �أي ال�سور من �أول البقرة �إىل �آخر
الأعراف ثم براءة وقيل يون�س)).
�أقول :فال�سور ال�سبع الطوال على هذا هي :البقرة ،و�آل عمران،
والن�ساء ،واملائدة ،والأنعام ،والأعراف ،والأنفال مع براءة.
وقال الإم��ام النووي((( :)180قال العلماءَّ � :أولُ القر�آن :ال�سبع
الطوال ،ثم ذوات املئني ،وهو ما كان يف ال�سورة منها مائة �آية
ونحوها ،ثم املثاين ،ثم املف�صل ،وقد �سبق بيان اخلالف يف �أول
املف�صل فقيل من القتال وقيل من احلجرات وقيل من ق)).
 .1وعن واثلة بن الأ�سقع �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال:
طيت مكان الزبور املئني(،)181
((�أُ ْعطِ ْي ُت مكان التوراة ال�سبع ،و�أُ ْع ُ
 179يف ((فتح الباري)) (.)158/8
 180يف ((�رشح �صحيح م�سلم)) (.)107/6
 181قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) (�(( :)565/1أي ال�سور التي �أولها ما
يلي الكهف لزيادة كل منها على مائة �آية)).
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ُ�ضل ُْت با ُ
َ�صل))(.)183
و�أُعطيت مكان الإجنيل املثاين( ،)182وف ِّ
ملف َّ
رواه �أحمد(.)184
 .2وعن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من �أخذ ال�سبع الأول فهو َحبرْ ٌ))( )185رواه
�أحمد.
 182قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1هي ال�سور التي �آياتها
مائة �أو �أقل)).
 183قال املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1املف�صل وي�سمى املحكم و�آخره
�سورة النا�س اتفاقاً ،وهل �أوله احلجرات �أو اجلاثية �أو القتال �أو ق �أو ال�صافات �أو
ورجح النووي وتبعه القامو�س الأول)) �أي �أن �أولها احلجرات.
ال�صف ؟ �أقوالَّ ،
 184ح�سن .رواه �أحمد ( )107/4يف امل�سند ،ورواه الطيال�سي �ص ( )136والطرباين
يف املعجم الكبري ( )75/22قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)46/7رواه
�أحمد وفيه عمران القطان وثَّقه ابن حبان وغريه و�ض َّعفه الن�سائي وغريه وبقية رجاله
ثقات)) .قلت :بني احلافظ ال�رشيف �أحمد ابن ال�صديق الغماري يف كتابه ((املداوي))
(� )637/1أن �أبا عبيد رواه يف ف�ضائل القر�آن ب�إ�سناد لي�س فيه القطان ،ورواه حميد
بن زجنويه ب�سند لي�س فيه �سعيد بن ب�شري ،فاحلديث ح�سن.
 185ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( ،)73/6ووقع يف بع�ض الكتب ( من �أخذ ال�سبع
الطوال فهو َخيرْ ٌ ) وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)162/7رواه �أحمد
والبزار ورجال البزار رجال ال�صحيح غري حبيب بن هند الأ�سلمي وهو ثقة ))....ورواه
ا�سحاق بن راهويه يف م�سنده ( )288/2واحلاكم يف امل�ستدرك ( )564/1يف كتاب
ف�ضائل القر�آن�/أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة ،وقال(( :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ومل 
يخرجاه)).
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 .3وعن �سيدنا حذيفة بن اليمان قال� :صليت مع النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ذات ليلة( )186فافتتح البقرة ،فقلت يركع
عند املائة ثم م�ضى فقلت :ي�صلي بها يف ركعة فم�ضى ،فقلت:
يركع بها ثم افتتح الن�ساء فقر�أها ،ثم افتتح �آل عمران فقر�أها،
يقر�أ مرت�س ًال �إذا َم َّر ب�آية فيها ت�سبيح َ�س َّبح ،و�إذا َم َّر ب�س�ؤالٍ
تعوذ ،ثم ركع فجعل يقول�(( :سبحان ربي
بتعوذٍ َّ
�س�أل ،و�إذا َم َّر ُّ
العظيم)) فكان ركوعه نحواً من قيامه ،ثم قال�(( :سمع اهلل ملن
حمده)) ثم قام طوي ًال قريب ًا مما ركع ،ثم �سجد فقال�(( :سبحان
ربي الأعلى)) فكان �سجوده قريب ًا من قيامه( .)187رواه م�سلم
وغريه.
 .4ف�ضل الآي��ات رقم ( )31و ( )40و ( )48و ( )64و ( )110و
( )116من �سورة الن�ساء :وعن عبداهلل يعني ابن م�سعود ر�ضي
اهلل عنه قال�(( :إن يف الن�ساء خلم�س �آيات ما ي�رسين بها الدنيا
وما فيها وقد علمت �أن العلماء �إذا مروا بها يعرفونها }�إن
جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم �سيئاتكم وندخلكم
مدخ ًال كرمياً{ الن�ساء ،31 :وقوله تعاىل }�إن اهلل ال  يظلم
مثقال ذرة و�إن تك ح�سنة ي�ضاعفها وي���ؤت من لدنه �أجراً
 186ويف رواية �أحمد ( )400/5ب�سند �صحيح (( َل ْيلَةٍ من رم�ضان)).
� 187صحيح .رواه م�سلم ( )772يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ا�ستحباب تطويل القراءة يف �صالة الليل.
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عظيماً{ الن�ساء ،40 :و }�إن اهلل ال يغفر �أن ي�رشك به ويغفر
ما دون ذلك ملن ي�شاء{ الن�ساء48 :و 116الآية} ،ولو �أنهم
�إذ ظلموا �أنف�سهم جا�ؤوك فا�ستغفروا اهلل وا�ستغفر لهم الر�سول
لوجدوا اهلل تواب ًا رحيماً{ الن�ساء{ ،64 :ومن يعمل �سوءا
�أو يظلم نف�سه ثم ي�ستغفر اهلل يجد اهلل غفوراً رحيماً{الن�ساء:
 )188())110رواه احلاكم.
 .5ف�ضل الآية ( )41من �سورة الن�ساء :وعن عبداهلل بن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه قال :قال يل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
علي)) قلت :يا ر�سول اهلل �آقر�أ عليك وعليك �أُ ْن ِزل ؟! قال:
((اقر�أ َّ
((نعم)) ،فقر� ُأت �سورة الن�ساء حتى �أتيت �إىل هذه الآية }فكيف
�إذا جئنا من كل �أمة ب�شهيد وجئنا بك على ه�ؤالء �شهيداً{
الن�ساء ،41 :ق��ال(( :ح�سبك الآن)) فالتفت �إليه ف���إذا عيناه
تذرفان( .)189رواه البخاري يف ال�صحيح.
� 188ضعيف .رواه احلاكم يف ((امل�ستدرك)) ( )305/2يف كتاب التف�سري/تف�سري
�سورة الن�ساء و�سعيد بن من�صور يف ال�سنن ( )1297/4والطرباين يف الكبري ()220/9
والبيهقي يف �شعب الإميان ( )468/2يف باب تعظيم القر�آن/ف�صل يف ف�ضائل ال�سور
والآيات ،وقال احلاكم(( :هذا �إ�سناد �صحيح �إن كان عبدالرحمن �سمع من �أبيه فقد
اختلف يف ذلك)) فهذا �أثر منقطع.
� 189صحيح .رواه البخاري ( )5050يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب قول املقرىء
للقارىء ح�سبك.
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 .6ف�ضل الآية ( )110من �سورة الن�ساء :وعن �سيدنا علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنه عن �سيدنا �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه قال
((ما مِ ْن ُم ْ�سل ٍِم ُي ْذن ُِب َذ ْن ًبا
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
ث َُّم َي َت َو َّ�ض�أُ َف ُي َ�صلِّي َركْ َعت َِينْ ِ ث َُّم َي ْ�س َت ْغف ُِر اللهَّ َ َت َعالىَ  ِل َذلِكَ ال َّذ ْن ِب �إال 
وءا �أَ ْو َيظْ ل ِْم َنف َْ�س ُه ث َُّم
}و َم ْن َي ْع َم ْل ُ�س ً
غَ ف ََر َل ُه َو َق َر�أَ َهاتَينْ ِ الآ َيتَينْ ِ َ :
ِين �إِذَا
}وا َّلذ َ
يما{ الن�ساءَ ،110:
ُورا َرحِ ً
َي ْ�س َت ْغ ِف ِر اللهَّ َ َي ِج ِد اللهَّ َ غَ ف ً
()190
َف َعلُوا فَاحِ َ�ش ًة �أَ ْو ظَ ل َُموا �أَ ْنف َُ�س ُه ْم{ �آل عمران ))135 :الآية .
رواه �أحمد والرتمذي.
 .7ف�ضل الآية ( )110من �سورة الن�ساء :وعن ابن م�سعود ر�ضي
اهلل عنه ق��ال�(( :إن يف كتاب اهلل لآيتني ما �أذن��ب عبد ذنب ًا
فقر�أهما وا�ستغفر اهلل �إال غَ فَر له }والذين �إذا فعلوا فاح�شة �أو
ظلموا �أنف�سهم ذكروا اهلل فا�ستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
�إال اهلل{ �آل عمران} ،135 :ومن يعمل �سوءاً �أو يظلم نف�سه ثم
ي�ستغفر اهلل يجد اهلل غفوراً رحيماً{ الن�ساء .)191())110 :رواه
الطرباين.
� 190صحيح .رواه �أحمد ( )9/1والرتمذي ( )406يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء
وح َّ�س َن ُه ،وال�ضياء يف ((املختارة)) ( )84/1وقال�(( :إ�سناده
يف ال�صالة عند التوبةَ ،
�صحيح)).
� 191صحيح .رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( .)212/9قال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)11/7رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح)).
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 .8ف�ضل الآية رقم ( )110من �سورة الن�ساء :وعن �إبراهيم النخعي
قال :قال عبداهلل بن م�سعود�(( :إن يف القر�آن لآيتني ما �أذنب
عبد ذنب ًا ثم تالهما وا�ستغفر اهلل �إال غفر له)) ف�س�ألوه عنهما فلم
يخربهم ،فقال علقمة والأ�سود �أحدهما ل�صاحبه :قم بنا وقاما
�إىل املنزل ف�أخذا امل�صحف فت�صفحا �سورة البقرة فقاال  ما
ر�أيناهما ثم �أخذا يف �سورة الن�ساء حتى انتهيا �إىل هذه الآية:
}ومن يعمل �سوءاً �أو يظلم نف�سه ثم ي�ستغفر اهلل يجد اهلل غفوراً
رحيماً{ الن�ساء 110 :فقاال :هذه واحدة ،ثم َت َ�صف ََّحا �آل عمران
حتى انتهيا �إىل قوله تعاىل }والذين �إذا فعلوا فاح�شة �أو ظلموا
�أنف�سهم ذكروا اهلل فا�ستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب �إال اهلل
ومل ي�رصوا على ما فعلوا وهم يعلمون{ �آل عمران 135 :قاال:
هذه �أخرى ثم طبقا امل�صحف ثم �أتيا عبداهلل فقاال هما هاتان
الآيتان ،قال(( :نعم))( .)192رواه الطرباين.

� 192ضعيف .رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )220/9وقال احلافظ الهيثمي
يف ((املجمع)) ((( :)11/7رواه الطرباين و�إ�سناده جيد �إال �أن �إبراهيم مل يدرك ابن
م�سعود)).
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فصل ما جاء في فضل سورة املائدة

�سورة رقم ()5

�سورة امل��ائ��دة من جملة ال�سبع ال��ط��وال ،ق��ال احلافظ ابن
حجر((( :)193وقد روى ال َّن َ�سائي ب�إ�سناد �صحيح عن ابن عبا�س �أن
ال�سبع املثاين هي ال�سبع الطوال �أي ال�سور من �أول البقرة �إىل �آخر
الأعراف ثم براءة وقيل يون�س)).
�أقول :فال�سور ال�سبع الطوال على هذا هي :البقرة ،و�آل عمران،
والن�ساء ،واملائدة ،والأنعام ،والأعراف ،والأنفال مع براءة.
وقال الإم��ام النووي((( :)194قال العلماءَّ � :أولُ القر�آن :ال�سبع
الطوال ،ثم ذوات املئني ،وهو ما كان يف ال�سورة منها مائة �آية
ونحوها ،ثم املثاين ،ثم املف�صل ،وقد �سبق بيان اخلالف يف �أول
املف�صل فقيل من القتال وقيل من احلجرات وقيل من ق)).
 .1وعن واثلة بن الأ�سقع �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال:
طيت مكان الزبور املئني(،)195
((�أُ ْعطِ ْي ُت مكان التوراة ال�سبع ،و�أُ ْع ُ
 193يف ((فتح الباري)) (.)158/8
 194يف ((�رشح �صحيح م�سلم)) (.)107/6
 195قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) (�(( :)565/1أي ال�سور التي �أولها ما
يلي الكهف لزيادة كل منها على مائة �آية)).
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ُ�ضل ُْت با ُ
َ�صل))
و�أُعطيت مكان الإجنيل املثاين( ،)196وف ِّ
ملف َّ
رواه �أحمد(.)198

()197

 .2وعن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من �أخذ ال�سبع الأول فهو َحبرْ ٌ))( )199رواه
�أحمد.
 196قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1هي ال�سور التي �آياتها
مائة �أو �أقل)).
 197قال املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1املف�صل وي�سمى املحكم و�آخره
�سورة النا�س اتفاقاً ،وهل �أوله احلجرات �أو اجلاثية �أو القتال �أو ق �أو ال�صافات �أو
ورجح النووي وتبعه القامو�س الأول)) �أي �أن �أولها احلجرات.
ال�صف ؟ �أقوالَّ ،
 198ح�سن .رواه �أحمد ( )107/4يف امل�سند ،ورواه الطيال�سي �ص ( )136والطرباين
يف املعجم الكبري ( )75/22قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)46/7رواه
�أحمد وفيه عمران القطان وثَّقه ابن حبان وغريه و�ض َّعفه الن�سائي وغريه وبقية رجاله
ثقات)) .قلت :بني احلافظ ال�رشيف �أحمد ابن ال�صديق الغماري يف كتابه ((املداوي))
(� )637/1أن �أبا عبيد رواه يف ف�ضائل القر�آن ب�إ�سناد لي�س فيه القطان ،ورواه حميد
بن زجنويه ب�سند لي�س فيه �سعيد بن ب�شري ،فاحلديث ح�سن.
 199ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( ،)73/6ووقع يف بع�ض الكتب ( من �أخذ ال�سبع
الطوال فهو َخيرْ ٌ ) وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)162/7رواه �أحمد
والبزار ورجال البزار رجال ال�صحيح غري حبيب بن هند الأ�سلمي وهو ثقة ))....ورواه
ا�سحاق بن راهويه يف م�سنده ( )288/2واحلاكم يف امل�ستدرك ( )564/1يف كتاب
ف�ضائل القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة ،وقال(( :هذا حديث �صحيح الإ�سناد
ومل يخرجاه)).
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 .3وعن �أ�سماء بنت يزيد قالت �إين لآخذة بزمام الع�ضباء ناقة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إذ �أُ ْن ِزل َْت عليه املائدة كلها
فكادت من ثقلها تدق بع�ضد الناقة( )200رواه �أحمد.
ويف رواية �أخرى لهذا احلديث يف م�سند �أحمد(� )201أي�ض ًا عن
عبداهلل بن عمرو قال�(( :أُ ْن ِزل َْت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �سورة املائدة وهو راكب على راحلته فلم ت�ستطع �أن
حتمله فنزل عنها))(.)202
 .4ف�ضل الآية ( )118من �سورة املائدة :عن �أبي ذر ر�ضي اهلل
عنه قال :قام النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َح َّتى �إِذَا �أَ ْ�ص َب َح
ِب�آ َيةٍ َوالآَيةُ�} :إِ ْن ُت َعذ ِّْب ُه ْم َف ِ�إ َّن ُه ْم عِ َبا ُدكَ َو ِ�إ ْن َت ْغف ِْر َل ُه ْم َف�إِ َّنكَ َ �أ ْن َت
ِيم{( )203املائدة .118 :رواه الن�سائي واحلاكم.
ا ْل َع ِزي ُز الحْ َ ك ُ
� 200ضعيف قريب من احل�سن .رواه �أحمد ( ،)455/6وابن جرير الطربي يف تف�سريه
( )83/6والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( ،)178/24قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)13/7رواه �أحمد والطرباين بنحوه وفيه �شهر بن حو�شب وهو �ضعيف
وقد وثِّق)).
 201انظر م�سند �أحمد (.)176/2
 202ح�سن يف الف�ضائل .قال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)13/7رواه
�أحمد وفيه ابن لهيعة والأكرث على �ضعفه وقد يح�سن حديثه وبقية رجاله ثقات)).
 203ح�سن .رواه الن�سائي يف ال�سنن ( )1010يف كتاب االفتتاح/باب ترديد الآية،
ورواه احلاكم ( )241/1يف كتاب ال�صالة/باب الت�أمني ،و�صححه.
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�سورة رقم ()6

 .1عن جابر ر�ضي اهلل عنه قال :لمَ َّا نزلت �سورة الأنعام َ�س َّب َح
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ثم قال(( :لقد َ�ش َّي َع هذه
ال�سورة من املالئكة ما َ�س َّد الأفق))(.)204رواه احلاكم.
 .2وعن ابن عمر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :نزلت
علي �سورة الأنعام جملة واحدة ي�شيعها �سبعون �ألف ملك لهم
َّ
َز َج ٌل( )205بالت�سبيح والتحميد))(.)206رواه الطرباين.
� 204صحيح .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )315/2يف كتاب التف�سري/يف باب تف�سري
ال�س ِّدي
�سورة الأنعام وقال(( :هذا حديث �صحيح على �رشط م�سلم ف�إن �إ�سماعيل هذا هو ُّ
ومل يخرجه البخاري)) ،وقد اعرت�ض الذهبي على الإمام احلاكم يف تلخي�ص امل�ستدرك
ال�س ِّدي و�أظن هذا مو�ضوعاً)) !! وهو اعرتا�ض مردود
فقال(( :قلت :ال واهلل مل يدرك جعفر ُّ
ال�سدي
ال قيمة له وذلك لأن ك ًال من الرجلني كويف وكان �سِ ُّن جعفر بن عون عند موت ُّ
� 17أو � 18سنة ،فقد تويف جعفر بن عون �سنة � 206أو  207عن �سبع وت�سعني �سنة،
وتويف ال�سدي �سنة  127فبطل كالم الذهبي واعرتا�ضه على الإمام احلاكم .واحلديث
رواه �أي�ض ًا البيهقي يف �شعب الإميان ( )470/2يف باب تعظيم القر�آن/ف�صل يف
ف�ضائل ال�سور والآيات ،و�سكت عليه ابن كثري يف تف�سريه (.)127-126/2
�  205أي �صوت رفيع عالٍ .
 206ح�سن .رواه الطرباين يف الأو�سط ( ،)292/6وال�صغري ( )145/1و�أبو ُن َعيم
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 .3و�سورة الأنعام من ال�سبع الطوال وقد تق َّدم يف الن�ساء عن
ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم(( :من �أخذ ال�سبع الأُ َول فهو َح�ْب)رْ ٌ))( .)207رواه
�أحمد.
فصل ما جاء في فضل سورة األعراف

�سورة رقم ()7

� .1سورة الأعراف من ال�سبع الطوال وقد تق َّدم يف الن�ساء عن ال�سيدة
عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم(( :من �أخذ ال�سبع الأُ َول فهو َحبرْ ٌ))( .)208رواه �أحمد.
يف احللية ( ،)44/3قال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)20/7رواه الطرباين
يف ال�صغري وفيه يو�سف بن عطية ال�صفار وهو �ضعيف)) قلت :يف تهذيب التهذيب
((( :)367/11قال احلاكم :روى عن ثابت �أحاديث مناكري)) ،وهنا مل يرو عن ثابت.
 207ح�سن .رواه �أحمد ( ،)73/6وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد (:)162/7
((رواه �أحمد والبزار ورجال البزار رجال ال�صحيح غري حبيب بن هند الأ�سلمي وهو
ثقة ،))....ورواه ا�سحاق بن راهويه يف م�سنده ( )288/2واحلاكم ( )564/1يف كتاب
ف�ضائل القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة ،وقال(( :هذا حديث �صحيح الإ�سناد
ومل يخرجاه)).
 208ح�سن .رواه �أحمد ( )73/6يف امل�سند ،وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد
((( :)162/7رواه �أحمد والبزار ورجال البزار رجال ال�صحيح غري حبيب بن هند
الأ�سلمي وهو ثقة ،))....ورواه ا�سحاق بن راهويه يف م�سنده ( )288/2واحلاكم يف
امل�ستدرك ( )564/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة،
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 .2وعن زيد ابن ثابت قال :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم يقر�أ يف املغرب بطوىل الطو َل َيينْ ِ ( )209قال :قلت :وما
طوىل الطوليني؟! قال :الأعراف(.)210
ورواه �أحمد يف امل�سند( )211عن زي��د بن ثابت بلفظ�(( :أن
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قر�أ يف املغرب بالأعراف يف
الركعتني))( .)212وعند الن�سائي((( :)213ف ََّرقها يف ركعتني)).
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي
 .3ف�ضل الآية ( )54من �سورة الأعرافَ :
وع ْن َع ْب ِد َّ
ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد
اء ُه َ �أ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ ِ �إ َّن ليِ 
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
وقال(( :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه)).
 209قال احلافظ ابن حجر يف الفتح ([ :)247/2قوله ( بطوىل الطوليني ) �أي
ب�أطول ال�سورتني الطويلتني .....وقال ابن املنيرِّ  :ت�سمية الأعراف والأنعام بالطوليني
�إمنا هو ِل ُع ْر ٍف فيهما ال �أنهما �أطول من غريهما].
� 210صحيح .رواه الن�سائي يف ال�سنن الكربى ( )340/1وابن خزمية يف �صحيحه
( )259/1يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف �صالة املغرب ،وهو يف البخاري ()764
يف كتاب الأذان/باب القراءة يف املغرب� ،إىل قوله ( بطوىل الطوليني ).
 211انظر م�سند �أحمد (.)418/5
� 212صحيح .قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)117/2رواه �أحمد
ورجاله رجال ال�صحيح)) .ومعنى ذلك �أنه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كان يق�سمها
على ركعتني.
 213انظر �سنن الن�سائي ( )991يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف املغرب بِـ }
امل�ص{.
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((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :بهِ لمَ ٌَم ،قَالَ (( :اذ َْه ْب
�أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف َ�أ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه
َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إلَ�� ٌه َواحِ �� ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي�� ِة ا ْلك ُْر�سِ ِّي.
َو َ�سطِ َهاَ ،
َ
ان �أ ْح�سِ ُب ُه قَالَ } :
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ُ
للهَّ
َ
اف} :
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن ال ْأع َر ِ
َ�ش ِه َد ا  �أ َّن ُه ال �إِل َه �إِ ُ
ُ
ني:
ن
�
ؤ
ا
ن
ي
�
آ
و
َ.
ة
آي
ل
ا
54
أعراف:
ل
ا
{
لمْ
ِ
ْمِ
مِ
ِ�إ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ
َ
َ َ ةٍ ْ
ان َل ُه ِبهِ{ امل�ؤمنون.117 :
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ ِ �إ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
َ
لجْ
}و�أَ َّن�� ُه َت َعالىَ  َج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َوال 
:
ن
ا
ن
مِ
ةٍ
ِ
َو�آ َي ْ
ِّ َ
ات مِ ْن
َّاتَ .وث ِ
ال�صاف ِ
َالث �آ َي ٍ
َو َل ًدا{ اجلنَ 3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أَ َّولِ َّ
ام ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أَ
�آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
ل َْي َ�س ِب ِه َب ْ�أ ٌ�س .رواه �أحمد(.)214

 214ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) .وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة
تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
97
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�سورة رقم ()8

 .1عن ابن عبا�س  ق��ال :قلت لعثمان بن عفان :ما حملكم �أن
عمدمت �إىل الأنفال وهي من املثاين و�إىل براءة وهي من املئني
فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما �سطر ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وو�ضعتموها يف ال�سبع الطُّ َولِ ما حملكم على ذلك ؟ فقال
عثمان :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مما ي�أتي
عليه الزمان وهو تنزل عليه ال�سور ذوات العدد فكان �إذا نزل
عليه ال�شيء دعا بع�ض َم ْن كان يكتب فيقول�(( :ضعوا ه�ؤالء
الآيات يف ال�سورة التي يذكر فيها كذا وكذا)) ،و�إذا نزلت عليه
الآية فيقول�(( :ضعوا هذه الآية يف ال�سورة التي يذكر فيها كذا
وك��ذا)) ،وكانت الأنفال من �أوائل ما �أنزلت باملدينة وكانت
براءة من �آخر القر�آن وكانت ق�صتها �شبيهة بق�صتها فظننت
�أنها منها فقب�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ومل يبني
لنا �أنها منها فمن �أجل ذلك َق َر ْن ُت بينهما ومل �أكتب بينهما
�سطر ب�سم اهلل الرحمن الرحيم فو�ضعتها يف ال�سبع الطُّ َولِ (.)215
 215ح�سن .رواه �أب��و داود ( )786يف كتاب ال�صالة/باب من جهر بالب�سملة،
والرتمذي ( )3086يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة التوبة ،وقال(( :ح�سن

�صحيح)).
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فعلى هذا فهما معدودتان من ال�سبع الطوال وما ورد يف ال�سبع
يعمهما كما يعمهما ما جاء من الف�ضل يف عموم القر�آن.
 .2وقد تق َّدم يف الن�ساء عن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من �أخذ ال�سبع الأُ َول
فهو َحبرْ ٌ))( .)216رواه �أحمد.
 .3وعن زيد بن ثابت و�أبي �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنهما:
((كان �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الركعتني من املغرب
ب�سورة الأنفال))( .)217رواه الطرباين.

 216ح�سن .رواه �أحمد ( )73/6وقال احلافظ الهيثمي يف املجمع ((( :)162/7رواه
�أحمد والبزار ورجال البزار رجال ال�صحيح غري حبيب بن هند الأ�سلمي وهو ثقة،))....
ورواه ا�سحاق بن راهويه يف م�سنده ( )288/2واحلاكم يف امل�ستدرك ( )564/1يف
كتاب ف�ضائل القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة ،وقال(( :هذا حديث �صحيح
الإ�سناد ومل يخرجاه)).
� 217صحيح .رواه الطرباين يف الكبري ( )125/5وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)118/2رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح)).
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 .1عن ابن عبا�س  ق��ال :قلت لعثمان بن عفان :ما حملكم �أن
عمدمت �إىل الأنفال وهي من املثاين و�إىل براءة وهي من املئني
فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما �سطر ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وو�ضعتموها يف ال�سبع الطُّ َولِ ما حملكم على ذلك ؟
فقال عثمان :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مما
ي�أتي عليه الزمان وهو تنزل عليه ال�سور ذوات العدد فكان
�إذا نزل عليه ال�شيء دعا بع�ض َم ْن كان يكتب فيقول�(( :ضعوا
ه�ؤالء الآيات يف ال�سورة التي يذكر فيها كذا وكذا)) ،و�إذا نزلت
عليه الآية فيقول�(( :ضعوا هذه الآية يف ال�سورة التي يذكر فيها
كذا وكذا)) ،وكانت الأنفال من �أوائل ما �أنزلت باملدينة وكانت
براءة من �آخر القر�آن وكانت ق�صتها �شبيهة بق�صتها فظننت
�أنها منها فقب�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ومل يبني
لنا �أنها منها فمن �أجل ذلك َق َر ْن ُت بينهما ومل �أكتب بينهما
�سطر ب�سم اهلل الرحمن الرحيم فو�ضعتها يف ال�سبع الطُّ َولِ (.)218
 218ح�سن .رواه �أب��و داود ( )786يف كتاب ال�صالة/باب من جهر بالب�سملة،
والرتمذي ( )3086يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة التوبة ،وقال(( :ح�سن

�صحيح)).
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فعلى هذا فهما معدودتان من ال�سبع الطوال وما ورد يف ال�سبع
الطوال يعمهما كما يعمهما ما جاء من الف�ضل يف عموم
القر�آن.
 .2وقد تق َّدم يف الن�ساء عن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من �أخذ ال�سبع الأُ َول
فهو َحبرْ ٌ))( .)219رواه �أحمد.
 .3وعن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :دخلت امل�سجد يوم اجلمعة
والنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يخطب فجل�ست قريب ًا من �أبي
بن كعب فقر�أ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سورة براءة(.)220
رواه ابن خزمية.
 .4ف�ضل الآية رقم ( )129من �سورة التوبة :عن �أم الدرداء عن �أبي
الدرداء ر�ضي اهلل عنهما قال(( :من قال �إذا �أ�صبح و�إذا �أم�سى }
 219ح�سن .رواه �أحمد ( )73/6وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد (:)162/7

((رواه �أحمد والبزار ورجال البزار رجال ال�صحيح غري حبيب بن هند الأ�سلمي وهو
ث��ق��ة ،))....ورواه ا�سحاق بن راهويه يف م�سنده ( )288/2واحلاكم يف امل�ستدرك
( )564/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب �أخبار يف ف�ضل �سورة البقرة ،وقال(( :هذا
حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه)).
� 220صحيح .رواه ابن خزمية يف �صحيحه ( )154/3يف كتاب اجلمعة/باب النهي
عن ال�س�ؤال عن العلم غري الإمام والإمام يخطب ،وال�ضياء يف املختارة (.)344/3
101

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

ح�سبي اهلل ال �إله �إال هو عليه توكلت وهو رب العر�ش العظيم{
التوبة� ،129 :سبع مرات كفاه اهلل ما �أهمه �صادق ًا كان بها �أو
كاذباً))(.)221
فصل ما جاء في فضل سورة يونس

�سورة رقم ()10

 .1وعن �سيدنا زيد بن ثابت الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال(( :ر�أيت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ بالطوليني)) قلت :وما
الطوليني ؟! قال الأعراف ويون�س( .)222رواه الطرباين.
 .2وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َ��ر�أْ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))223فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
 221ح�سن .رواه �أبوداود يف ال�سنن ( )5081يف كتاب الأدب/باب ما يقول �إذا �أ�صبح،
قال احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب ((( :)255/1رواه �أبو داود هكذا موقوف ًا
ال�س ِّني وغريه ،وقد يقال� :إن مثل هذا ال يقال من قِ َبلِ الر�أي واالجتهاد
ورفعه ابن ُّ
ف�سبيله �سبيل املرفوع)) ،ورواه الديلمي يف م�سند الفردو�س ( )476/3وذكره ابن كثري
يف تف�سريه ( )420/2من رواية ابن ع�ساكر.
� 222صحيح .رواه الطرباين ( ،)122/5وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد))
((( :)118/2رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال ال�صحيح)).
 223يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
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ات حاميم(َ )))224فقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أَ ْق َر�أَ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
الر ُجلُ ،
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أَ َب ًدا ،ث َُّم �أَ ْد َب َر َّ
َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ َم َّرتَينْ ِ ))
َفقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ ْفل ََح ُّ
( .)225رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
فصل ما جاء في فضل سورة هود

�سورة رقم ()11

 .1عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه:
يا ر�سول اهلل قد �شِ ْب َت قال�(( :شيبتني هود والواقعة واملر�سالت
وعم يت�ساءلون و�إذا ال�شم�س كورت))( .)226رواه الرتمذي.
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 224وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 225ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
 226ح�سن .رواه الرتمذي ( )3297يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة الواقعة،
وقال(( :ح�سن غريب)) .ورواه احلاكم ( )476/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة
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 .2وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ (( :ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))227فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()228
ْ
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أَ ْق َر�أَ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
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رواه �أحمد و�أبو داود.
الواقعة ،ووافقه الذهبي ،و�أبو يعلى يف م�سنده ( ،)102/1وقال احلافظ الهيثمي يف
جممع الزوائد (37/7و(( :)118/7رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح
ورواه �أبو يعلى �إال �أن عكرمة مل يدرك �أبا بكر)) ،قلت :لقد تبينَّ من �إ�سناد الرتمذي �أن
عكرمة رواه عن ابن عبا�س عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم فعليه هو ح�سن كما قال
الرتمذي ،لكن ر�أى �أبو حامت عدم ات�صاله يف كتاب العلل (.)110/2
 227يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 228وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 229ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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فصل ما جاء في فضل سورة يوسف

�سورة رقم ()12

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َ��ر�أْ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))230فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()231
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
فقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
الر ُجلُ ،
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أَ َب ًدا ،ث َُّم �أَ ْد َب َر َّ
َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ َم َّرتَينْ ِ ))
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 .رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 230يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 231وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 232ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه..
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فصل ما جاء في فضل سورة إبراهيم

�سورة رقم ()14

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َ��ر�أْ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))233فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()234
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
الر ُجلُ ،
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أَ َب ًدا ،ث َُّم �أَ ْد َب َر َّ
َّ
َ
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.رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 233يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 234وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 235ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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فصل ما جاء في فضل سورة احلجر

�سورة رقم ()15

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َ��ر�أْ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))236فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()237
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
الر ُجلُ ،
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أَ َب ًدا ،ث َُّم �أَ ْد َب َر َّ
َّ
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()238
 .رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 236يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 237وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 238ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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�سورة رقم ()17

 .1وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل تعاىل عنها قالت:
((كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صوم حتى نقول
ما يريد �أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد �أن ي�صوم وكان
يقر�أ يف كل ليلة بني �إ�رسائيل والزمر))( .)239رواه �أحمد وابن
خزمية والرتمذي.
 .2قال عبدالرحمن بن يزيد بن قي�س� :سمعت ابن م�سعود يقول يف
بني �إ�رسائيل والكهف ومرمي وطه والأنبياء �إنهن من العتاق
وه َّن من تِالدِي(.)241رواه البخاري(.)242
الأُ َولِ (ُ ،)240
 .3عن الع ِْر َبا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
 239ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند (68/6و122و )189وابن خزمية يف �صحيحه
( )191/2يف كتاب ال�صالة/باب ا�ستحباب قراءة بني �إ�رسائيل والزمر كل ليلة،
وح�سنه ،وقال
والرتمذي ( )2920كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف تعليم القر�آنَّ ،
احلافظ الهيثمي يف املجمع ((( :)272/2رواه �أحمد ورجاله ثقات)).
�  240أي :من �أول ما نزل من القر�آن.
�  241أي :من قدمي ما قر�أته.
 242يف ال�صحيح ( )4994يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ت�أليف القر�آن.
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فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
()243
�آية �أف�ضل من �ألف �آية))  .رواه �أحمد والرتمذي.
قال العلماء[ :قوله ( كان يقر�أ امل�سبحات ) هي ال�سور التي يف
�أوائلها �سبحان �أو َ�س َّبح باملا�ضي �أو ي�سبح �أو َ�س ِّبح بالأمر ،وهي
�سبعة� :سبحان الذي �أ�رسى واحلديد واحل�رش وال�صف واجلمعة
والتغابن والأعلى](.)244
 .4ف�ضل الآية رقم ( )111من �سورة الإ�رساء :وعن معاذ بن �أن�س 
اجلهني ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
ل َيك ُْن َل ُه �شرَ ِ يكٌ  فيِ 
ل َي َّتخِ ْذ َو َل ًدا َو مَ ْ
((�آية العز }الحْ َْم ُد للِهَّ ِ ا َّلذِي مَ ْ
ِريا{ الإ�رساء))111 :
المْ ُ لْكِ َو مَ ْ
ل َيك ُْن َل ُه وَليِ ٌّ مِ َن الذُّلِّ َوكَ برِّ ْ ُه َت ْكب ً
( .)245رواه �أحمد والطرباين.
 243ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :هذا حديث
ح�سن غريب)).
 244انظر ((حتفة الأح��وذي �رشح �سنن الرتمذي)) للمباركفوري ( )193/8وقال
الإم��ام الن�سائي يف ال�سنن الكربى ((( :)176/6قال معاوية يعني ابن �صالح� :إن
بع�ض �أهل العلم كانوا يجعلون امل�سبحات �ستاً� ،سورة احلديد واحل�رش واحلواريني
و�سورة اجلمعة والتغابن و�سبح ا�سم ربك الأعلى)) واحلواريني هي �سورة ال�صف لذِكْ ِر
احلواريني فيها.
 245ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )439/3والطرباين ،قال املناوي يف ((في�ض
القدير)) ((( :)62/1قال العراقي �سنده �ضعيف ،ورمز ال�سيوطي حل�سنه)) وهو كذلك يف
الف�ضائل باعت�ضاد �إ�سنادين.
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فصل ما ورد في فضل سورة الكهف

�سورة رقم ()18

 .1وعن الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه قال :قر�أ رجل الكهف ويف
دابة فجعلت تنفر ف�سلَّم ف�إذا �ضبابة �أو �سحابة غ�شيته
الدار َّ
فالن ف�إنها
فذكره للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فقال(( :اقر�أ ُ
ال�سكِينة نزلت للقر�آن))( .)246رواه البخاري وم�سلم.
َّ
 .2قال عبدالرحمن بن يزيد بن قي�س� :سمعت ابن م�سعود يقول يف
بني �إ�رسائيل والكهف ومرمي وطه والأنبياء �إنهن من العتاق
وه َّن من تِالدِي( .)248رواه البخاري(.)249
الأُ َولِ (ُ ،)247
 .3ف�ضل الآيات من ( )10-1و ( )110-101من �سورة الكهف:
((م ْن
وعن �أبي الدرداء قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
� 246صحيح .رواه البخاري ( )3614يف كتاب املناقب/باب عالمات النبوة يف
الإ�سالم ،وم�سلم ( )795يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب نزول ال�سكينة
لقراءة القر�آن.
�  247أي :من �أول ما نزل من القر�آن.
�  248أي :من قدمي ما قر�أته.
� 249صحيح .رواه البخاري ( )4994يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ت�أليف القر�آن.
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حفظ ع�رش �آيات من �أول �سورة الكهف ُع ِ�ص َم من ال َّد َجال))(.)250
()251
((م ْن قر�أ ع�رش
رواه م�سلم .ورواه �أحمد يف م�سنده بلفظَ :
�آيات من �آخر الكهف ُع ِ�ص َم من فتنة الدجال)) .ويف �صحيح ابن
حبان((( :)252من قر�أ ع�رش �آيات من �سورة الكهف ع�صم من فتنة
آيات من
ثالث � ٍ
الدجال)) .ورواه الرتمذي( )253بلفظ(( :من قر�أ َ
�أول الكهف ُع ِ�صم من فتنة الدجال)).
 .4ف�ضل الآيات من ( )10-1و ( )110-101من �سورة الكهف:
وعن �سيدنا معاذ ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
((م ْن قر�أ �أول �سورة الكهف و�آخرها كانت له نوراً
و�آله و�سلمَ :
وم ْ��ن قر�أها كلها كانت له ن��وراً ما بني
من َق َدمِ ِه �إىل ر�أ�سه َ
()254
ال�سماء �إىل الأر�ض))  .رواه �أحمد.
� 250صحيح .رواه م�سلم ( )809يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
�سورة الكهف و�آية الكر�سي.
� 251صحيح الإ�سناد .انظر م�سند �أحمد (.)446/6
� 252صحيح الإ�سناد .انظر �صحيح ابن حبان ( )65/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة
القر�آن.
� 253صحيح الإ�سناد .انظر �سنن الرتمذي ( )2886يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
جاء يف ف�ضل �سورة الكهف ،وقال :ح�سن �صحيح.
 254ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )439/3والطرباين يف الكبري ()197/20
وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)52/7رواه �أحمد والطرباين ،ويف �إ�سناد
�أحمد ابن لهيعة وهو �ضعيف وقد يح�سن)).
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 .5ف�ضل الآيات رقم ( )110-101من �سورة الكهف :وعن �أبي
�سعيد اخلدري قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من
قر�أ �سورة الكهف ليلة اجلمعة �أ�ضاء له من النور فيما بينه وبني
البيت العتيق)).رواه الدارمي(.)255
()256
((م ْن قر�أ �سورة الكهف يوم
ورواه احلاكم مرفوع ًا بلفظَ :
اجلمعة �أ�ضاء له من النور ما بني اجلمعتني)) وقال� :صحيح
الإ�سناد.
()257
((م ْن
ورواه احلاكم  �أي�ض ًا و�صححه على �رشط م�سلم بلفظَ :
قر�أ �سورة الكهف كما �أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة من
مقامه �إىل مكة ،ومن قر�أ ع�رش �آيات من �آخرها ثم خرج الدجال
مل ي�سلَّط عليه ،ومن تو�ض�أ ثم قال� :سبحانك اللهم وبحمدك ال 
�إله �إال �أنت �أ�ستغفرك و�أتوب �إليك كُ ت َِب يف ِر ٍّق ثم طُ ب َِع بطابع فلم
ُيكْ�سرَ �إىل يوم القيامة)).
� 255صحيح موقوف .يف ال�سنن ( )3407يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب يف ف�ضل
�سورة الكهف.
 256ح�سن .يف امل�ستدرك ( )368/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الكهف.
� 257صحيح موقوف .يف امل�ستدرك ( )564/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ذكر
ف�ضائل �سور و�آي متفرقة ،قال احلافظ ابن حجر يف ((التلخي�ص احلبري)) (:)72/2
((رواه الدارمي و�سعيد بن من�صور موقوفاً ،قال الن�سائي بعد �أن رواه مرفوع ًا وموقوفاً:
وقفه �أ�صح ،وله �شاهد من حديث ابن عمر يف تف�سري ابن مردويه)).
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�سورة رقم ()19

 .1وعن �أم �سلمة ر�ضي اهلل تعاىل عنها� :أن النجا�شي قال ل�سيدنا
جعفر بن �أبي طالب الطيار :هل معك مما جاء به يعني ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عن اهلل من �شيء ؟ قالت :فقال
علي ،فقر�أ عليه �صدراً
له جعفر :نعم ،فقال له النجا�شي :فاقر�أه َّ
من ( كهيع�ص ) ،قالت :فبكى واهلل النجا�شي حتى �أخ�ضل حليته
وبكت �أ�ساقفته حتى �أخ�ضلوا م�صاحفهم حني �سمعوا ما ُتل َِي
عليهم ،ثم قال النجا�شي� :إن هذا واهلل والذي جاء به مو�سى
ليخرج من م�شكاة واحدة ،انطلقا فواهلل ال �أ�سلمهم �إليكم �أبداً
وال �أكاد(.)258
 .2قال عبدالرحمن بن يزيد بن قي�س� :سمعت ابن م�سعود يقول يف
بني �إ�رسائيل والكهف ومرمي وطه والأنبياء �إنهن من العتاق
وه َّن من تِالدِي( .)260رواه البخاري.
الأُ َولِ (ُ ،)259
((احللية))

 258ح�سن الإ�سناد .رواه �أحمد ( )202/1و ( )291/5و�أبو ُن َعيم يف
( ،)116/1قال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)26/6رواه �أحمد ورجاله
رصح بال�سماع)).
رجال ال�صحيح غري ابن �إ�سحاق وقد � َّ
 259العتاق الأول �أي :من �أول ما نزل من القر�آن ،تالدي� :أي من قدمي ما قر�أته.
� 260صحيح .رواه البخاري ( )4994يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ت�أليف القر�آن.
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�سورة رقم ()20

 .1ف�ضل الآية رقم ( )111من �سورة طه :عن �أبي �أمامة قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :ا�سم اهلل الأعظم الذي �إذا دعي
به �أجاب يف �سور ثالث البقرة و�آل عمران وطه))(.)261
رواه ابن ماجه ،وزاد احلاكم( )262عن القا�سم بن عبد الرحمن
الراوي عن �أبي �أمامة �أنه قال(( :فالتم�ستها فوجدت يف �سورة
البقرة �آية الكر�سي }اهلل ال �إله �إال هو احلي القيوم{ البقرة:
 ،255ويف �سورة �آل عمران }�أمل اهلل ال �إله �إال هو احلي القيوم{
�آل عمران 1 :ويف �سورة طه }وعنت الوجوه للحي القيوم{
()263
طه))111 :
� 261ضعيف .رواه ابن ماجه ( )3856يف كتاب الدعاء/باب ا�سم اهلل الأعظم.
 262ب�سند �ضعيف .يف امل�ستدرك (505/1و )506يف كتاب الدعاء/ومل ي�صححه،
وفيه القا�سم بن عبدالرحمن ال�شامي ال��راوي عن �أبي �أمامة واملتجه �أنه �ضعيف
احلديث كما يجد ذلك من يطالع ترجمته يف ((تهذيب الكمال)) (.)383/23
�  263أقول :و�أما مذاهب العلماء يف اال�سم الأعظم فقد قال احلافظ ابن حجر يف ((فتح
الباري)) (:)224/11
[( تكميل ) :و�إذ قد جرى ذكر اال�سم الأعظم يف هذه املباحث فليقع الإملام ب�شيء من
الكالم عليه ،وقد �أنكره قوم ك�أبي جعفر الطربي و�أبي احل�سن الأ�شعري وجماعة بعدهما
ك�أبي حامت بن حبان والقا�ضي �أبي بكر الباقالين فقالوا :ال يجوز تف�ضيل بع�ض الأ�سماء
على بع�ض ،ون�سب ذلك بع�ضهم ملالك ،..وقيل :املراد باال�سم الأعظم كل ا�سم من �أ�سماء
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 .2قال عبدالرحمن بن يزيد بن قي�س� :سمعت ابن م�سعود يقول يف
بني �إ�رسائيل والكهف ومرمي وطه والأنبياء �إنهن من العتاق
وه َّن من تِالدِي( .)265رواه البخاري(.)266
الأُ َولِ (ُ ،)264
اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون يف فكره �ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن
َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له ،و ُن ِق َل معنى هذا عن جعفر ال�صادق وعن اجلنيد وغريهما.
وقال �آخرون :ا�ست�أثر اهلل تعاىل بعلم اال�سم الأعظم ومل يطلع عليه �أحد من خلقه ،و�أثبته
�آخرون ُمع َّي َن ًا وا�ضطربوا يف ذلك ،وجملة ما وقفت عليه من ذلك �أربعة ع�رش قوالً :الأول:
اال�سم الأعظم ((هو)) نقله الفخر الرازي عن بع�ض �أهل الك�شف ،..الثاين :اهلل ،..الثالث :اهلل
الرحمن الرحيم ،..الرابع :الرحمن الرحيم احلي القيوم ،..اخلام�س :احلي القيوم ،..ال�ساد�س:
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 ال 
�إله �إال هو الأحد ال�صمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً �أحد� .أخرجه �أبو داود
والرتمذي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم من حديث بريدة ،وهو �أرجح من حيث ال�سند
من جميع ما ورد يف ذلك .العا�رشَ :ر ِّب َر ِّب ،..احلادي ع�رش :دعوة ذي النون ..ال �إله �إال 
�أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني ،..الثاين ع�رش :نقل الفخر الرازي عن زين العابدين
�أنه �س�أل اهلل �أن يعلمه اال�سم الأعظم فر�أى يف النوم ((هو اهلل اهلل اهلل الذي ال �إله �إال هو
رب العر�ش العظيم)) .الثالث ع�رش :هو خمفي يف الأ�سماء احل�سنى ،..الرابع ع�رش :كلمة
التوحيد ]..انتهى خمت�رصاً .وقال الإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل يف كتابه ((جواهر
القر�آن)) �ص (� )60أن اال�سم الأعظم هو :احلي القيوم� .أقول :والذي نختاره هو ما جاء يف
كالم احلافظ ابن حجر حيث قال يف كالمه ال�سابق[ :كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا
العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون يف فكره �ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك
ا�ستجيب له] واهلل تعاىل �أعلم.
�  264أي :من �أول ما نزل من القر�آن.
�  265أي :من قدمي ما قر�أته.
� 266صحيح .رواه البخاري ( )4994يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ت�أليف القر�آن.
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فصل ما جاء في فضل سورة األنبياء

�سورة رقم ()21

�سورة الأنبياء من جملة �سور املئني ،وقد جاء يف ف�ضل هذه ال�سور:
 .1عن واثلة بن الأ�سقع �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال:
طيت مكان الزبور املئني(،)267
((�أُ ْعطِ ْي ُت مكان التوراة ال�سبع،و�أُ ْع ُ
()269
و�أُعطيت مكان الإجنيل املثاين( ،)268وف�ضلت باملف�صل)) .
رواه �أحمد( .)270قال الإمام النووي رحمه اهلل تعاىل((( :)271قال
العلماءَّ � :أولُ القر�آن :ال�سبع الطوال ،ثم ذوات املئني ،وهو ما كان
 267قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) (�(( :)565/1أي ال�سور التي �أولها ما
يلي الكهف لزيادة كل منها على مائة �آية)).
 268قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1هي ال�سور التي �آياتها
مائة �أو �أقل)).
 269قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1املف�صل وي�سمى املحكم
و�آخره �سورة النا�س اتفاقاً ،وهل �أوله احلجرات �أو اجلاثية �أو القتال �أو ق �أو ال�صافات
ورجح النووي وتبعه القامو�س الأول)) �أي �أن �أولها احلجرات.
�أو ال�صف ؟ �أقوالَّ ،
 270ح�سن .رواه �أحمد ( ،)107/4ورواه الطيال�سي يف م�سنده �ص ( )136والطرباين
يف ((املعجم الكبري)) ( )75/22قال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)46/7رواه
�أحمد وفيه عمران القطان وثَّقه ابن حبان وغريه و�ض َّعفه الن�سائي وغريه وبقية رجاله
ثقات)) .قلت :بني احلافظ ال�رشيف �أحمد ابن ال�صديق الغماري يف كتابه ((املداوي))
(� )637/1أن �أن �أبا عبيد رواه يف ف�ضائل القر�آن ب�إ�سناد لي�س فيه القطان ،ورواه
حميد بن زجنويه ب�سند لي�س فيه �سعيد بن ب�شري ،فاحلديث ح�سن.
 271يف ((�رشح �صحيح م�سلم)) (.)107/6
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يف ال�سورة منها مائة �آية ونحوها ،ثم املثاين ،ثم املف�صل ،وقد
�سبق بيان اخلالف يف �أول املف�صل فقيل من القتال وقيل من
احلجرات وقيل من ق)).
 .2قال عبدالرحمن بن يزيد بن قي�س� :سمعت ابن م�سعود يقول يف
بني �إ�رسائيل والكهف ومرمي وطه والأنبياء �إنهن من العتاق
وه َّن من تِالدِي( .)273رواه البخاري(.)274
الأُ َولِ (ُ ،)272
 .3ما جاء يف ف�ضل الآية ( )87من �سورة الأنبياء :عن �سعد بن �أبي
وقا�ص ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((دعوة ذي النون �إذ دعا وهو يف بطن احلوت }ال �إله �إال �أنت
�سبحانك �إين كنت من الظاملني{ الأنبياء 87 :ف�إنه مل يدع بها
رجل م�سلم يف �شيء قط �إال ا�ستجاب اهلل له))( .)275رواه الرتمذي
والن�سائي.
�  272أي :من �أول ما نزل من القر�آن.
�  273أي :من قدمي ما قر�أته.
� 274صحيح .رواه البخاري ( )4994يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ت�أليف القر�آن.
 275ح�سن .رواه الرتمذي ( )3505يف كتاب الدعوات/باب ما جاء يف عقد الت�سبيح
باليد ،والن�سائي يف ال�سنن الكربى ( )168/6يف كتاب عمل اليوم والليلة/باب ذكر
دعوة ذي النون ،واحلاكم ( )382/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الأنبياء،
وقال�(( :صحيح الإ�سناد)).
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فصل ما جاء في فضل سورة احلج

�سورة رقم ()22

 .1عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال:
�أول �سورة نزلت فيها ال�سجدة احلج ،قر�أها ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ف�سجد و�سجد النا�س �إال رجل �أخذ الرتاب ف�سجد
عليه ،فر�أيته ُقتِلَ كافراً(.)276رواه احلاكم.
 .2وعن ُع ْق َبة بن عامر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
ُ�ضل َْت �سورة احلج ب�سجدتني ،فمن مل ي�سجدهما فال يقر�أهما))
((ف ِّ
(.)277رواه احلاكم والطرباين.

� 276صحيح .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )221-220/1يف كتاب ال�صالة/باب
الت�أمني ،و�صححه.
� 277ضعيف .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )221/1يف كتاب ال�صالة/باب الت�أمني،
والطرباين يف الكبري ( ،)307/17ورواه البيهقي يف ال�سنن الكربى ( )318/2يف
كتاب ال�صالة/باب �سجدتي �سورة احلج ،من حديث ابن عبا�س موقوفاً .وهو حديث
�ضعيف من �أجل م�رشح بن هاعان.
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فصل ما جاء في فضل سورة املؤمنني

�سورة رقم ()23

((�صلَّى َل َنا ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه
 .1وعن عبد اهلل بن ال�سائب قالَ :
ُ
اء
ج
ى
ت
ح
ني
ن
�
ؤ
ا
ة
ور
�س
ح
لمْ
َا�س َت ْف َت َ ُ َ َ ْمِ ِ َ َ َّ َ َ
و�آله و�سلم ُّ
ال�ص ْب َح بمِ َ َّك َة ف ْ
ي�سى� ...أَ َخذ َْت ال َّنب َِّي َ�صلَّى اللهَّ ُ
��ار َ
ون �أَ ْو ذِكْ ُر عِ َ
و�سى َو َه ُ
ذِكْ ُر ُم َ
()278
َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َ�س ْع َل ٌة ف ََركَ َع))  .رواه م�سلم.
 .2ف�ضل الآيات من ( )10-1من �سورة امل�ؤمنني:
ان �إِذَا َن َزلَ َعلَى َر ُ�سولِ
وعن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قال :كَ َ
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال َْو ْح ُي ُي ْ�س َم ُع عِ ْن َد َو ْج ِه ِه َد ِو ٌّي
َا�س َت ْق َب َل ا ْلق ِْب َل َة َو َرف ََع َي َد ْي ِه َفقَالَ :
كَ َد ِو ِّي ال َّن ْحلِ ف ََم َك ْث َنا َ�س َ
اع ًة ف ْ
َ
َ
((ال َّل ُه َّم ِز ْد َنا َوال  َت ْن ُق ْ�ص َنا َو�أكْ ِر ْم َنا َوال  ُت ِه َّنا َو�أ ْعطِ َنا َوال تحَ ْ ِر ْم َنا
�ض َع َّنا َو َ�أ ْر ِ�ض َنا)) .ث َُّم قَالَ َ (( :ل َق ْد ُ �أ ْن ِزل َْت
َو�آث ِْر َنا َوال  ُت�ؤْث ِْر َعل َْي َنا َو ْار َ
ام ُه َّن َد َخلَ الجْ َ َّنةَ)) ث َُّم َق َر�أَ َعل َْي َنا } َق ْد �أَ ْفل ََح
َعل ََّي َع�شرْ ُ  �آ َي ٍ
ات َم ْن �أَ َق َ
()279
ون{ َح َّتى َخ َت َم ا ْل َع�شرْ َ  .رواه �أحمد والرتمذي.
المْ ُ �ؤْمِ ُن َ
� 278صحيح .رواه م�سلم يف ال�صحيح ( )455يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف
ال�صبح ،وذك��ره البخاري يف �صحيحه معلَّق ًا يف كتاب الأذان/ب���اب اجلمع بني
ال�سورتني يف الركعة.
� 279ضعيف .رواه �أحمد بن حنبل يف امل�سند ( )34/1والرتمذي ( )3173يف كتاب
تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة امل�ؤمنون ،و�أورده العقيلي يف ال�ضعفاء ()460/4
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 .3ف�ضل الآية رقم ( )117من �سورة امل�ؤمنني:
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
ان �أَ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
ال ه َو{ �آل عمرانَ 18 :و�آ َي��ةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه ِ
 ال �إ َل َه ِ �إ ُ
ال ْأع َر ِ
اف�} :إِ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةََ .و�آ َيةٍ
ان َل ُه ِبهِ{
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ  �إِ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
َ
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ
}و�أ َّن ُه َت َع َ
امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َ
َّات.
ال�صاف ِ
َ�صاحِ َب ًة َوال  َو َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أ َّولِ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()280
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
وابن �أبي حامت يف العلل (.)81/2
 280ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) .وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة
تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
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فصل ما جاء في فضل سورة العنكبوت

�سورة رقم ()29

 .1وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالت(( :كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي يف ك�سوف ال�شم�س 
والقمر �أرب��ع ركعات و�أرب��ع �سجدات ،يقر�أ يف الركعة الأوىل
بالعنكبوت �أو الروم ويف الثانية بِي�س))( .)281رواه الدارقطني
والبيهقي.
فصل ما جاء في فضل سورة الروم

�سورة رقم ()30

 .1وعن الأغر ا ُ
مل َزين ر�ضي اهلل عنه� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �صلى ال�صبح فقر�أ فيها الروم فرتدد فيها ،فلما ان�رصف قال:
((�إمنا ُيل َِّب�س علينا �صالتنا قوم يح�رضون ال�صالة بغري طهورَ ،م ْن
�شهد ال�صالة فليح�سن الطهور.)282())....رواه �أحمد والبزار.
 281ح�سن .رواه الدارقطني ( )64/2يف كتاب اجلمعة/باب �صفة �صالة اخل�سوف،
والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )336/3يف كتاب �صالة اخل�سوف/باب من اختار اجلهر
يف اخل�سوف.
 282ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )471/3والبزار (477الزوائد) والطرباين يف الكبري ()301/1
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 .2وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالت(( :كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي يف ك�سوف ال�شم�س 
والقمر �أرب��ع ركعات و�أرب��ع �سجدات ،يقر�أ يف الركعة الأوىل
بالعنكبوت �أو الروم ويف الثانية بِي�س))( .)283رواه الدارقطني
والبيهقي.
 .3ف�ضل الآيات ( )19-17من �سورة الروم:وعن ابن عبا�س عن
((م ْن قال حني
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنه قالَ :
ونَ ،و َل ُه الحْ َْم ُد
ي�صبح }ف َُ�س ْب َح َ
ني ُت ْ�صب ُِح َ
ون َوحِ َ
ان اللهَّ ِ حِ نيَ تمُ ْ ُ�س َ
ونُ ،ي ْخ ِر ُج الحْ ََّي مِ َن
فيِ ال�س َم َو ِ
ات َوال ْأر ِ
ني ُتظْ ِه ُر َ
�ض َو َع�شِ ًّيا َوحِ َ
َّ
�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها َوكَ َذلِكَ
المْ َِّيتِ َو ُي ْخ ِر ُج المْ َِّي َت مِ َن الحْ َِّي َو ُي ْحيِي ال ْأر َ
ون{( )284الروم� ،19-17 :أدرك ما فاته يف يومه ذلك
ُت ْخ َر ُج َ
()285
ومن قالهن حني مي�سي �أدرك ما فاته يف ليلته))  .رواه �أبو
داود والطرباين.
ب�ألفاظ خمتلفة ،قال احلافظ ال�سيوطي يف ((الدر املنثور)) ((( :)421/6ب�سند ح�سن)) .وقال احلافظ
الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)114/2رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات)).
 283ح�سن .رواه الدارقطني ( )64/2يف كتاب اجلمعة/باب �صفة �صالة اخل�سوف ،والبيهقي يف
ال�سنن الكربى ( )336/3يف كتاب اخل�سوف/باب من اختار اجلهر يف اخل�سوف.

 284هذه الآيات املباركة من �سورة الروم من .19-17

� 285ضعيف .رواه �أبو داود ( )5076يف كتاب الأدب/باب ما يقول �إذا �أ�صبح ،قال احلافظ
املنذري يف ((الرتغيب)) ((( :)448/1رواه �أبو داود ومل  ي�ض ِّعفه وتكلَّم فيه البخاري يف
تاريخه)) ! وقال املعلق على م�شكاة امل�صابيح ((( :)740/2ب�إ�سناد �ضعيف)) ،واحلديث رواه
الطرباين يف ((املعجم الأو�سط)) (.)280/8
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فصل ما جاء في سورة لقمان

�سورة رقم ()31

 .1عن الرباء بن عازب قال :كنا ن�صلي خلف النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم الظُّ ْه َر فن�سمع منه الآية بعد الآيات من �سورة لقمان
والذاريات(.)286رواه الن�سائي وابن ماجه.
فصل ما جاء في فضل سورة السجدة

�سورة رقم ()32

 .1وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان النبي �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم يقر�أ يف اجلمعة يف �صالة الفجر �أمل  تنزيل
ال�سجدة وهل �أتى على الإن�سان حني من ال��ده��ر))( .)287رواه
البخاري وم�سلم.
 .2وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان ر�سول اهلل
 286ح�سن .رواه الن�سائي ( )971يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف الظهر ،وابن ماجه
( )830يف كتاب �إقامة ال�صالة/باب اجلهر بالآية �أحيان ًا يف �صالة الظهر والع�رص.

� 287صحيح .رواه البخاري ( )891يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف �صالة الفجر
يوم اجلمعة ،وم�سلم ( )879يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف يوم اجلمعة.
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ال�س ْج َد َة
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال  َي َن ُ
ام َح َّتى َي ْق َر�أَ امل  َت ْن ِزيلُ َّ
اركَ ا َّلذِي ِب َي ِد ِه المْ ُ لْكُ ))( .)288رواه الدارمي و�أحمد والرتمذي.
َو َت َب َ
 .3وعن ابن عبا�س �أنه قال :بينما نحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �إذ جاءه علي بن �أبي طالب ،فقال :ب�أبي �أنت
و�أمي َت َفل ََّت هذا القر�آن من �صدري فما �أجدين �أقدر عليه فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((ي��ا �أب��ا احل�سن �أف�لا �أعلمك كلمات ينفعك اهلل بهن وينفع
بهن من علمته ويثبت ما تعلمت يف �صدرك ؟)) قال� :أجل يا
ر�سول اهلل فعلمني ،قال�(( :إذا كان ليلة اجلمعة ف�إن ا�ستطعت
�أن تقوم يف ثلث الليل الآخر ف�إنها �ساعة م�شهودة والدعاء
فيهام�ستجاب وقد قال �أخي يعقوب لبنيه }�سوف �أ�ستغفر
لكم ربي{ يو�سف 98 :يقول حتى ت�أتي ليلة اجلمعة ،ف�إن مل 
َ�ص ِّل
ت�ستطع فقم يف و�سطها ،ف�إن مل ت�ستطع فقم يف �أولها ،ف َ
�أربع ركعات تقر�أ يف الركعة الأوىل بفاحتة الكتاب و�سورة ي�س 
 288ح�سن .رواه �أحمد ( )340/3والدارمي ( )3411يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب
ف�ضل �سورة تنزيل ال�سجدة وتبارك ،والرتمذي ( )2892يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب
ما جاء يف ف�ضل �سورة امللك ،واحلاكم يف ((امل�ستدرك)) ( )412/2يف كتاب التف�سري/
باب تف�سري �سورة ال�سجدة ،وقال(( :هذا حديث �صحيح على �رشط م�سلم ومل يخرجاه
لأن مداره على حديث ليث بن �أبي ُ�سلَيم عن �أبي الزبري)) ولي�س يف �إ�سناد احلاكم ليث
بن �أبي ُ�سلَيم.
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ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وحم الدخان ويف الركعة
الثالثة بفاحتة الكتاب و�أمل تنزيل ال�سجدة ويف الركعة الرابعة
بفاحتة الكتاب وتبارك املف�صل ،ف�إذا فرغت من الت�شهد فاحمد
علي و�أح�سن وعلى �سائر
اهلل و�أح�سن الثناء على اهلل َ
و�ص ِّل َّ
النبيني وا�ستغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات ولإخوانك الذين �سبقوك
بالإميان ثم قل يف �آخر ذلك:
اللهم ارحمني برتك املعا�صي �أبداً ما �أبقيتني وارحمني �أن
�أتكلَّف ما ال يعنيني وارزقني ح�سن النظر فيما ير�ضيك عني
اللهم بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام والعزة التي ال 
ترام �أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك �أن ُت ْل ِز َم قلبي
حفظ كتابك كما علمتني وارزقني �أن �أ ْتل َُو ُه على النحو الذي
ير�ضيك عني ،اللهم بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام
والعزة التي ال ترام �أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك
تنور بكتابك َب�صرَ ِ ي ،و�أن ُتطْ لِق به ل�ساين ،و�أن ُتف َِّر َج به عن
�أن ِّ
قلبي ،و�أن ت�رشح به �صدري و�أن تغ�سل به بدين ف�إنه ال يعينني
على احلق غريك وال ي�ؤتيه �إال �أنت وال حول وال قوة �إال باهلل
العلي العظيم .يا �أبا احل�سن تفعل ذلك ثالث ُج َم ٍع �أو خم�س ًا �أو
�سبع ًا تجُ َ ب ب�إذن اهلل ،والذي بعثني باحلق ما �أخط�أ م�ؤمن ًا قط)).
علي �إال خم�س ًا �أو �سبع ًا
قال عبد اهلل بن عبا�س :فواهلل ما لبث ٌّ
حتى جاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف مثل ذلك
املجل�س فقال :يا ر�سول اهلل �إين كنت فيما خال ال �آخذ �إال �أربع
125

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

آيات �أو نحوهن ،و�إذا قر�أتهن على نف�سي َت َف َّلتنْ َ و�أنا �أتعلَّم اليوم
� ٍ
�أربعني �آية �أو نحوها و�إذا قر�أتها على نف�سي فك�أمنا كتاب اهلل
كنت �أ�سمع احلديث ف�إذا رددته تفلَّت و�أنا اليوم
بني َع ْي َن َّي ولقد ُ
�أ�سمع الأحاديث ف�إذا حتدثت بها مل �أخرم منها حرفاً .فقال له
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عند ذلك(( :م�ؤمن ورب
الكعبة يا �أبا احل�سن))( .)289رواه الرتمذي واحلاكم.
وقال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))([ :)290ورواه
احلاكم� ...إال �أنه قال(( :يقر�أ يف الثانية بالفاحتة و�أمل ال�سجدة
ويف الثالثة بالفاحتة والدخان)) عك�س ما يف الرتمذي ،وقال
يف الدعاء(( :و�أن ت�شغل به بدين)) مكان ((و�أن ت�ستعمل)) ،وهو
كذلك يف بع�ض ن�سخ الرتمذي ومعناهما واحد].
 .4وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
((م ْن �صلى �أربع ركعات خلف الع�شاء الآخرة فقر�أ
و�آله و�سلمَ :
يف الركعتني الأوليني قل يا �أيها الكافرون وقل هو اهلل �أحد،
 289ح�سن .رواه الرتمذي ( )3570يف كتاب الدعوات/باب يف دعاء احلفظ ،وقال:
هذا حديث ح�سن غريب ،واحلاكم ( )317-316/1يف كتاب �صالة التطوع ،وقال:
((هذا حديث �صحيح على �رشط ال�شيخني ومل يخرجاه)) ،وقد �أخط�أ الذهبي بحكمه
عليه بالو�ضع يف ((�سري النبالء)) ( )217/9مع �أنه قال يف ((تلخي�ص امل�ستدرك)):

((وقد حيرَّ ين واهلل جودة �سنده)).
 290انظر الرتغيب والرتهيب (.)361/2
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وقر�أ يف الركعتني الأخرتني تنزيل ال�سجدة ،و }تبارك الذي
ِب له ك�أربع ركعات من ليلة القدر))( .)291رواه
بيده امللك{ كُ ت نْ َ
الطرباين والبيهقي.
 .5وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم(( :ك��ان يقر�أ يوم اجلمعة يف �صالة ال�صبح }�أمل 
تنزيل{ و }هل �أتى على الإن�سان{ ويف �صالة اجلمعة ب�سورة
اجلمعة واملنافقني))( .)292رواه م�سلم والن�سائي.

� 291ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري ( )437/11والبيهقي ( )477/2يف كتاب

ال�صالة/باب من جعل بعد الع�شاء �أربع ركعات �أو �أكرث ،وقال الهيثمي يف ((املجمع))

((( :)231/2رواه الطرباين يف الكبري وفيه يزيد بن �سنان �أبو فروة الرهاوي َ�ض َّع َف ُه
�أحمد وابن املديني وابن معني ،وقال البخاري :مقارب احلديث ....،وقال �أبو حامت:
حمله ال�صدق وكانت فيه غفلة)).
قلت :الذي قاله �أبو حامت هناك كما يف كتاب ابنه ((اجلرح والتعديل)) (:)266/9

((حمله ال�صدق والغالب عليه الغفلةُ ،يكتب حديثه وال يحتج به)).
� 292صحيح .رواه م�سلم ( )879يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف يوم اجلمعة،
والن�سائي ( )1421يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف �صالة اجلمعة ب�سورة اجلمعة
واملنافقني.
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فصل ما جاء في فضل سورة يس

�سورة رقم ()36

 .1وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من
قر�أ �سورة ي�س يف ليلة �أ�صبح مغفوراً له ،ومن قر�أ حم التي يذكر
فيها الدخان يف ليلة اجلمعة �أ�صبح مغفوراً له))( .)293رواه �أبو
يعلى.
ورواه ابن حبان :عن ُج ْن ُدب مرفوع ًا بلفظ(( :من قر�أ ي�س يف
ليلة ابتغاء وجه اهلل غُ ف َِر له))(.)294
 .2وعن �أن�س بن مالك قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ي�س م ْن قر�أها فك�أمنا
و�سلم�(( :إن لكل �شيء قلب ًا و�إن قلب القر�آن
َ
قر�أ القر�آن ع�رش مرات))(.)295رواه الدارمي والرتمذي.
 293ح�سن .رواه �أبو يعلى ( )94/11قال ابن كثري يف تف�سريه (�(( :)570/3إ�سناده
جيد)).
 294ح�سن بال�شواهد .انظره يف �صحيح ابن حبان ( )312/6كتاب ال�صالة/ف�صل
يف قيام الليل.
� 295ضعيف .رواه الدارمي ( )3416يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب يف ف�ضل ي�س،
والرتمذي ( )2887يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف ف�ضل ي�س ،وقال :غريب،
�أي �ضعيف وهو كذلك جلهالة هارون �أبي حممد الذي يف �إ�سناده.
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 .3وعن معقل بن ي�سار �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال(( :البقرة �سنام القر�آن وذروته نزل مع كل �آية منها ثمانون
ملك ًا وا�ستخرجت }ال �إل��ه �إال  هو احلي القيوم{ من حتت
العر�ش فو�صلت بها �أو فو�صلت ب�سورة البقرة ،وي�س قلب القر�آن
ال يقر�ؤها رجل يريد اهلل تبارك وتعاىل والدار الآخرة �إال غفر له
واقرءوها على موتاكم))( .)296رواه �أحمد والن�سائي.
ورواه ابن حبان( )297بلفظ(( :اقر�ؤوا على موتاكم ي�س)).
واحلاكم( )298بلفظ�(( :سورة ي�س اقر�ؤوها على موتاكم))(.)299
قال احلافظ ابن ك��ث�ير((( :)300ولهذا قال بع�ض العلماء :من
� 296ضعيف .رواه �أحمد ( )26/5والن�سائي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )265/6يف
كتاب عمل اليوم والليلة/باب ما يقر�أ على امليت ،والروياين يف م�سنده ()323/2
والطرباين يف ((الكبري)) (220/20و� )230إ�سناده �ضعيف جلهالة بع�ض رواته لكنه
يح�سن بال�شواهد وخا�صة يف باب الف�ضائل ،وال  ُي ْل َتف َُت �إىل من يحاول الإنكار
قد َّ
على من يقر�أ ي�س على املوتى فالقر�آن كله بركه وخري ال �سيما ما جاءت فيه بع�ض
الأحاديث والآثار.
� 297صحيح ابن حبان ( )269/7يف كتاب اجلنائز/ف�صل يف املحت�رض.
 298امل�ستدرك ( )565/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ذكر ف�ضائل �سور و�آي
متفرقة.
 299وقال احلاكم عقبه�(( :أوقفه يحيى بن �سعيد وغريه عن �سليمان التيمي والقول
فيه قول ابن املبارك �إذ الزيادة من الثقة مقبولة)) ،يعني �أن ابن املبارك رواه مرفوع ًا
كما يف رواية احلاكم .وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)311/6قلت :يف
راو مل  ُي َ�س َّم وبقيه رجاله رجال ال�صحيح،
�سنن �أبي داود منه طرف ،رواه �أحمد وفيه ٍ
ورواه الطرباين و�أ�سقط املبهم)).
 300يف ((تف�سريه)) (.)571/3
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خ�صائ�ص هذه ال�سورة �أنها ال  ُت ْق َر ُ�أ عند �أمر ع�سري �إال ي�سرَّ ه اهلل
تعاىل)).
 .4قال �أحمد بن حنبل( :)301حدثنا �أبو املغرية ،حدثنا �صفوان،
حدثني امل�شيخة �أنهم :ح�رضوا غ�ضيف بن احلارث الثمايل �أحد
ال�صحابة حني �أ�شت َّد َ�س ْو ُق ُه ،فقال :هل منكم �أحد يقر�أ ي�س ؟ قال:
ِ�ض،
فقر�أها �صالح بن �رشيح ال�سكوين ،فلما بلغ �أربعني منها ُقب َ
قال :فكان امل�شيخة يقولون� :إذا ُق ِر َئ ْت عند امليت ُخف َِّف عنه
بها ،قال �صفوان :وقر�أها عي�سى بن املعتمر عند ابن معبد.
 .5وعن ابن عبا�س �أنه قال :بينما نحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �إذ جاءه علي بن �أبي طالب ،فقال :ب�أبي �أنت
و�أمي َت َفل ََّت هذا القر�آن من �صدري فما �أجدين �أقدر عليه فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :يا �أبا احل�سن �أفال �أعلمك
كلمات ينفعك اهلل بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت
يف �صدرك ؟)) قال� :أجل يا ر�سول اهلل فعلمني ،قال�(( :إذا كان
ليلة اجلمعة ف�إن ا�ستطعت �أن تقوم يف ثلث الليل الآخر ف�إنها
�ساعة م�شهودة والدعاء فيها م�ستجاب وقد قال �أخي يعقوب
لبنيه }�سوف �أ�ستغفر لكم ربي{ يو�سف 98 :يقول حتى ت�أتي
 301يف امل�سند ( )105/4وقال احلافظ ابن حجر يف كتاب ((الإ�صابة)) (:)324/5
((وهو حديث ح�سن الإ�سناد)).
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ليلة اجلمعة ،ف�إن مل ت�ستطع فقم يف و�سطها ،ف�إن مل ت�ستطع
َ�ص ِّل �أربع ركعات تقر�أ يف الركعة الأوىل بفاحتة
فقم يف �أولها ،ف َ
الكتاب و�سورة ي�س ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وحم
الدخان ويف الركعة الثالثة بفاحتة الكتاب و�أمل تنزيل ال�سجدة
ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب وتبارك املف�صل ،ف�إذا
علي
فرغت من الت�شهد فاحمد اهلل و�أح�سن الثناء على اهلل َ
و�ص ِّل َّ
و�أح�سن وعلى �سائر النبيني وا�ستغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات
ولإخوانك الذين �سبقوك بالإميان ثم قل يف �آخر ذلك:
اللهم ارحمني برتك املعا�صي �أبداً ما �أبقيتني وارحمني �أن
�أتكلَّف ما ال يعنيني وارزقني ح�سن النظر فيما ير�ضيك عني
اللهم بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام والعزة التي ال 
ترام �أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك �أن ُت ْل ِز َم قلبي
حفظ كتابك كما علمتني وارزقني �أن �أ ْتل َُو ُه على النحو الذي
ير�ضيك عني ،اللهم بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام
والعزة التي ال ترام �أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك
تنور بكتابك َب�صرَ ِ ي ،و�أن ُتطْ لِق به ل�ساين ،و�أن ُتف َِّر َج به عن
�أن ِّ
قلبي ،و�أن ت�رشح به �صدري و�أن تغ�سل به بدين ف�إنه ال يعينني
على احلق غريك وال ي�ؤتيه �إال �أنت وال حول وال قوة �إال باهلل
العلي العظيم .يا �أبا احل�سن تفعل ذلك ثالث ُج َم ٍع �أو خم�س ًا
�أو �سبع ًا تجُ َ ب ب�إذن اهلل ،والذي بعثني باحلق ما �أخط�أ م�ؤمن ًا
قط)).
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علي �إال خم�س ًا �أو �سبع ًا
قال عبد اهلل بن عبا�س :فواهلل ما لبث ٌّ
حتى جاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف مثل ذلك
املجل�س فقال :يا ر�سول اهلل �إين كنت فيما خال ال �آخذ �إال �أربع
آيات �أو نحوهن ،و�إذا قر�أتهن على نف�سي َت َف َّلتنْ َ و�أنا �أتعلَّم اليوم
� ٍ
�أربعني �آية �أو نحوها و�إذا قر�أتها على نف�سي فك�أمنا كتاب اهلل
كنت �أ�سمع احلديث ف�إذا رددته تفلَّت و�أنا اليوم
بني َع ْي َن َّي ولقد ُ
�أ�سمع الأحاديث ف�إذا حتدثت بها مل �أخرم منها حرفاً .فقال له
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عند ذلك(( :م�ؤمن ورب
الكعبة يا �أبا احل�سن))( .)302رواه الرتمذي واحلاكم.
وقال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))([ :)303ورواه
احلاكم� ...إال �أنه قال(( :يقر�أ يف الثانية بالفاحتة و�أمل ال�سجدة
ويف الثالثة بالفاحتة والدخان)) عك�س ما يف الرتمذي ،وقال
يف الدعاء(( :و�أن ت�شغل به بدين)) مكان ((و�أن ت�ستعمل)) ،وهو
كذلك يف بع�ض ن�سخ الرتمذي ومعناهما واحد].
 302ح�سن .رواه الرتمذي ( )3570يف كتاب الدعوات/باب يف دعاء احلفظ ،وقال:
هذا حديث ح�سن غريب ،واحلاكم ( )317-316/1يف كتاب �صالة التطوع ،وقال:
((هذا حديث �صحيح على �رشط ال�شيخني ومل يخرجاه)) ،وقد �أخط�أ الذهبي بحكمه
عليه بالو�ضع يف ((�سري النبالء)) ( )217/9مع �أنه قال يف ((تلخي�ص امل�ستدرك)):

((وقد حيرَّ ين واهلل جودة �سنده)).
 303انظر الرتغيب والرتهيب (.)361/2
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 .6وجاء يف كتب ال�سرية والتف�سري� :أنه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أمر �سيدنا علي ًا ر�ضي اهلل عنه �أن يبيت يف م�ضجعه تلك الليلة
وتغ�شى ُب ْر َداً �أحمر ح�رضمي ًا
علي
َّ
�أي ليلة الهجرة فبات فيه ٌّ
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ينام فيه واجتمع
�أولئك النفر من قري�ش يتطلعون من ِ�صيرْ ِ ( )304الباب وير�صدونه
�صاحب
يريدون ثيابه ،وي�أمترون �أيهم يحمل على املُ�ضطَّ ِج ِع
ِ
الفرا�ش فخرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عليهم وهم
جلو�س على الباب ف�أخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على
ر�ؤو�سهم ويتلو }ي�س والقر�آن احلكيم{ ي�س ،1 :حتى بلغ }
�سواء عليهم �أ�أنذرتهم �أم مل  تنذرهم ال  ي�ؤمنون{ ي�س،10 :
وم�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فقال قائل لهم:
ما تنتظرون ؟! قالوا حممداً ! قال :خبتم وخ�رسمت قد واهلل مر
بكم وذ ََّر على ر�ؤو�سكم الرتاب ،قالوا :واهلل ما �أب�رصناه وقاموا
ينف�ضون الرتاب عن ر�ؤو�سهم وهم �أبو جهل واحلكم بن �أبي
العا�ص  وعقبة بن �أبي معيط والن�رض  بن احلارث و�أمية بن
خلف وابن الغيطلة وزمعة بن الأ�سود وطعيمة بن عدي و�أبو
لهب و�أبي بن خلف ونبيه ومنبه ابنا احلجاج(....)305
�  304أي ُثقْب الباب �أو �شِ قٍ فيه.
� 305صحيح .رواه ابن �سعد يف ((طبقاته)) ( ،)228/1وذكره ابن كثري يف تف�سريه
( .)315/2والق�صة ثابتة يف كتب ال�سري فال جمال لردها ،وفيها ف�ضيلة عظيمة
ل�سورة ي�س.
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 .7وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالت(( :كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي يف ك�سوف ال�شم�س 
والقمر �أرب��ع ركعات و�أرب��ع �سجدات ،يقر�أ يف الركعة الأوىل
بالعنكبوت �أو الروم ويف الثانية بِـ ي�س))( .)306رواه الدارقطني
والبيهقي.
 .8وعن جابر بن َ�س ُم َرة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((كان يقر�أ يف ال�صبح ي�س))( .)307رواه الطرباين.

 306ح�سن .رواه الدارقطني ( )64/2يف كتاب اجلمعة/باب �صفة �صالة اخل�سوف،
والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )336/3يف كتاب �صالة اخل�سوف/باب من اختار اجلهر
يف اخل�سوف.
� 307صحيح .رواه الطرباين يف الأو�سط ( ،)175/4وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)119/2ورجاله رجال ال�صحيح)).
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�سورة رقم ()37

 .1وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�أمرنا
بالتخفيف و َي�ؤ ُُّم َنا بال�صافات))( .)308رواه الن�سائي وابن خزمية.
ويف لفظ �آخر رواه ابن حبان(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم لي�أمرنا بالتخفيف و�إن كان لي�ؤمنا يف الفجر
بال�صافات))(.)309
 .2ف�ضل الآيات ( )10-1من �سورة ال�صافات:
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم ،قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
� 308صحيح .رواه الن�سائي ( )826يف كتاب الإمامة/باب الرخ�صة للإمام يف
التطويل ،وابن خزمية يف �صحيحه ( )49/3يف كتاب ال�صالة/يف باب قدر قراءة
الإمام.
� 309صحيح .رواه �أبو يعلى ( )407/9وابن حبان يف �صحيحه ( )125/5يف كتاب
ال�صالة/باب �صفة ال�صالة.
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}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
َ
ان �أ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أ َّن ُه ال �إِ َل َه �إِ ُ
ال ْأع َر ِ
اف�} :إِ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةََ .و�آ َيةٍ
للهَّ
ان َل ُه ِبهِ{
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع ا ِ  �إِ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
َ
لجْ
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ
}و�أ َّن ُه َت َع َ
امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن ا ِ ِّنَ :
َ
َّات.
و
 �
أ
ن
ات
ي
 �
آ
ال�صاف ِ
ٍ
مِ
لِ
َ�صاحِ َب ًة َوال  َو َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ َ
َّ
ْ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()310
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أَ ل َْي َ�س ِب ِه َب ْ�أ ٌ�س .رواه �أحمد .

 310ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل
هذه الأبواب .وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن
�أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله
رجال ال�صحيح)).
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�سورة رقم ()38

 .1ف�ضل الآي��ة ( )24من �سورة �ص :قَ��الَ َ �أ ُب��و َ�سعِي ٍد الخْ ُ��� ْد ِر ُّي:
ال�س ْج َد َة
َر�أَ ْي ُت ُر ْ�ؤ َيا َو�أَ َنا َ �أكْ ُت ُب ُ�س َ
ور َة �ص  قَالَ َفل ََّما َب َل ْغ ُت َّ
اج ًدا ،قَالَ :
َر�أَ ْي ُت ال َّد َوا َة َوا ْل َقل ََم َوكُ َّل َ�ش ْي ٍء ب َِح�ضرْ َ تِي ا ْن َقل ََب َ�س ِ
َف َق َ�ص ْ�ص ُت َها َعلَى َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َفل َْم َي َزلْ
َي ْ�س ُج ُد ِب َها( .)312رواه �أحمد والبيهقي.
و�أخرجه الرتمذي و�أبو يعلى( )313عن �أبي �سعيد اخلدري قال:
أيت فيما يرى النائم ك�أين حتت �شجرة ،وك� َّأن ال�شجرة تقر�أ (
[ر� ُ
�ص ) فلما �أتت على ال�سجدة �سجدت فقالت يف �سجودها :اللهم
اغفر يل بها ،اللهم ُحطَّ عني بها ِو ْز َراً ،و�أحدِث يل بها �شكراً،
وتقبلها مني كما َت َق َّبل َْت من عبدك داود �سجدته.
َّ
فغدوت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ف�أخربته
أنت يا �أبا �سعيد ؟)) قلت :ال .قال(( :ف�أنت �أحق
فقال:
َ
((�سجدت � َ

()311

}وظن داود �أمنا فتنه فا�ستغفر
 311ال�سجدة عند الآية ( )24منها ،وهي قوله تعاىل
َّ
ربه وخر راكع ًا و�أناب{.
 312ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( ،)84/3والبيهقي يف الكربى ( )320/2يف
كتاب ال�صالة/باب �سجدة �ص.
 313انظر �سنن الرنمذي ( )579يف كتاب اجلمعة/باب ما يقول يف �سجود القر�آن،
وم�سند �أبي يعلى (.)330/2
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بال�سجود من ال�شجرة)).
ثم قر�أ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سورة ( �ص ) ثم �أتى
َّ
على ال�سجدة وقال يف �سجوده ما قالت ال�شجرة يف �سجودها].
ورواه الرتمذي( )314دون �أن يذكر �سورة ( �ص ) من حديث ابن
عبا�س بلفظ:
اء َر ُج ٌل �إِلىَ ال َّنب ِِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َفقَالَ َ :يا َر ُ�سولَ
[ج َ
َ
نيِّ ر�أَ ْي ُتنِي الل َّْي َل َة َو�أَ َنا َنائ ٌِم كَ �أَنيِّ �أُ َ�صلِّي َخل َْف َ�ش َج َرةٍ ف ََ�س َج ْد ُت
 �
إ
ِ
اللهَّ ِ َ
ال�ش َج َر ُة ل ُِ�س ُجودِي ،ف ََ�سمِ ْع ُت َها َوهِ َي َتقُولُ  :ال َّل ُه َّم اكْ ُت ْب ليِ 
ف ََ�س َج َد ْت َّ
اج َع ْل َها ليِ عِ ْن َدكَ ذ ُْخ ًرا،
ِب َها عِ ْن َدكَ  �أَ ْج ًراَ ،و َ�ض ْع َع ِّني ِب َها ِو ْز ًراَ ،و ْ
َو َت َق َّب ْل َها مِ ِّني كَ َما َت َق َّب ْل َت َها مِ ْن َع ْبدِكَ َد ُاو َد.
ا�س:
قَالَ الحْ ََ�س ُن :قَالَ  ليِ َ ْاب ُن ُج َر ْي ٍج :قَالَ
 ليِ ج ُّدكَ  :قَالَ ْاب ُن َع َّب ٍ
َ
َف َق َر�أَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َ�س ْج َد ًة ث َُّم َ�س َج َد ،قَالَ َفقَالَ
الر ُجلُ َع ْن َق ْولِ
ْاب ُن َع َّب ٍ
ا�س :ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َو ُه َو َيقُولُ مِ ْث َل َما �أَ ْخبرَ َ ُه َّ
()315
ال�ش َج َرةِ] .
َّ
 314انظر �سنن الرتمذي (579و )3424يف كتاب الدعوات/باب ما يقول يف �سجود
القر�آن.
 315ح�سن يف الف�ضائل .وهذا الذي �أخرجه الرتمذي رواه ابن خزمية يف �صحيحه
( )283/1يف كتاب ال�صالة/باب الذكر والدعاء يف ال�سجود ،وابن حبان ()473/6
يف كتاب ال�صالة/باب �سجود التالوة ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )220-219/1يف
كتاب ال�صالة/باب الت�أمني ،و�صححه ،وقال الذهبي يف تلخي�ص امل�ستدرك هناك:
((�صحيح ما يف رواته جمروح)) ،والتحقيق �أن هذا احلديث �ضعيف الإ�سناد لأن فيه
جمهول وهو :ح�سن بن حممد بن عبيداهلل بن �أبي يزيد ،قال العقيلي يف ((ال�ضعفاء))
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فصل ما ورد في فضل سورة الزمر

�سورة رقم ()39

 .1تق َّدم يف �سورة الإ�رساء عن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي
اهلل تعاىل عنها قالت(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ي�صوم حتى نقول ما يريد �أن يفطر ويفطر حتى نقول ما
يريد �أن ي�صوم وكان يقر�أ يف كل ليلة بني �إ�رسائيل والزمر))
( .)316رواه �أحمد والرتمذي وابن خزمية.

((( :)243/1ال يتابع على حديثه وال يعرف �إال به)) ،ومع ذلك يجوز حت�سني �أمثال
هذه الأحاديث يف الف�ضائل والعمل بها جزماً .ولذا قال الرتمذي يف املو�ضع الأول
((( :)579ح�سن غريب)).
 316ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند (68/6و122و )189وابن خزمية يف �صحيحه
( )191/2يف كتاب ال�صالة/باب ا�ستحباب قراءة بني �إ�رسائيل والزمر كل ليلة،
والرتمذي ( )2920يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن
وح�سنه ،وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)272/2رواه
ما له من الأجرَّ ،
�أحمد ورجاله ثقات)).
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وتسمى سورة
فصل ما ورد في فضل سورة غافر
َّ
املؤمن

�سورة رقم ()40

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ (( :ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))317فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()318
ْ
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَال ًث ًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أَ ْق َر�أَ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
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 .رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 317يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 318وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 319ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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وع ْن َ �أبِى ُه َر ْي َر َة قَالَ
 .2ف�ضل الآيات ( )3-1من �سورة غافرَ :
َ
((م ْن َق َر�أ �آ َي َة ا ْلك ُْر�سِ ِّي
قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
()320
ل
ري{ غافر 3 :مَ ْ
َو َفاتحِ َ َة حم المْ ُ �ؤْمِ ِن  �إِلىَ  َق ْو ِل ِه }�إِل َْي ِه المْ َِ�ص ُ
ل َي َر َ�ش ْيئ ًا
ني يمُ ْ �سِ ى مَ ْ
َي َر َ�ش ْيئ ًا َيك َْر ُه ُه َح َّتى يمُ ْ �سِ َىَ ،و َم ْن َق َر�أَ َها حِ َ
َيك َْر ُه ُه َح َّتى ُي ْ�صب َِح))( .)321رواه الدارمي.
ورواه الرتمذي بلفظ(( :من قر�أ حم امل�ؤمن �إىل }�إليه امل�صري{
غافر 3 :و�آية الكر�سي حني ي�صبح حفظ بهما حتى مي�سي ،ومن
قر�أهما حني مي�سي حفظ بهما حتى ي�صبح))(.)322

�  320أي �سورة غافر من �أولها �إىل نهاية الآية الثالثة ،وهو قوله تعاىل} :حم ،تنزيل
الكتاب من اهلل العزيز العليم ،غافر الذنب وقابل التوب �شديد العقاب ذي الطول ال �إله
�إال هو �إليه امل�صري{.
� 321ضعيف .رواه الدارمي يف ال�سنن ( )3386يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل
�أول �سورة البقرة و�آية الكر�سي.
� 322ضعيف .انظر �سنن الرتمذي ( )2879يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف
ف�ضل �سورة البقرة و�آية الكر�سي ،وقال :غريب ( يعني �ضعيف ) ويف �إ�سناده عندهما
الرتمذي والدارمي املليكي وهو �ضعيف.
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فصل ما جاء في سورة ف ِّ

�سورة رقم ()41

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ  ،قَالَ :
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))323فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()324
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ :
((فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
الر ُجلُ َ :يا
((ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ َّ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله
َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ
و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ َّ
َ
َ
الر ُجلُ َ ،فقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل
ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أ َب ًدا ،ث َُّم �أ ْد َب َر َّ
الر َو ْي ِجلُ َم َّرتَينْ ِ ))(.)325
عليه و�آله و�سلم�(( :أَ ْفل ََح ُّ
رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 323يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 324وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 325ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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فصل ما جاء في سورة الشورى

�سورة رقم ()42

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ
مِ ْن ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))326فقَالَ كَ �ُبترُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()327
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ثْلَ
ل َِ�سانيِ  ،قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َفقَالَ َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َها،
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
َ
َ
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أ َب ًدا ،ث َُّم �أ ْد َب َر
َفقَالَ َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ
الر ُجلُ َ ،فقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ ْفل ََح ُّ
َّ
َم َّرتَينْ ِ ))(.)328رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 326يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 327وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 328ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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فصل ما جاء في سورة الزخرف

�سورة رقم ()43

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ (( :ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات (�ألر)(َ )))329فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()330
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ ((:فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
الر ُجلُ ،
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أَ َب ًدا ،ث َُّم �أَ ْد َب َر َّ
َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ َم َّرتَينْ ِ ))
َح
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ف
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أ
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()331
 .رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 329يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 330وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 331ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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 .2ف�ضل الآي��ة ( )77من �سورة الزخرف   :وعن يعلى بن �أمية
قال� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أُ على املنرب
ليق�ض علينا ربك{( )332الزخرف .77 :رواه
}ونادوا يا مالك
ِ
البخاري وم�سلم .واحلديث يفيد �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم كان يقر�أ ال�سورة �أو بع�ضها يف اخلطبة وهو على املنرب.
فصل ما ورد في سورة الدخان

�سورة رقم ()44

 .1وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :من
قر�أ �سورة ي�س يف ليلة �أ�صبح مغفوراً له ،ومن قر�أ حم التي يذكر
فيها الدخان يف ليلة اجلمعة �أ�صبح مغفوراً له))( .)333رواه �أبو
يعلى.
 .2وعن ابن عبا�س �أنه قال :بينما نحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �إذ جاءه علي بن �أبي طالب ،فقال :ب�أبي �أنت
� 332صحيح .رواه البخاري ( )4819يف كتاب تف�سري القر�آن/باب قوله }ونادوا
يا مالك ليق�ض علينا ربك قال �إنكم ماكثون{ وم�سلم ( )871يف كتاب اجلمعة/باب
تخفيف ال�صالة واخلطبة.
 333ح�سن .رواه �أبو يعلى ( )94/11قال ابن كثري يف تف�سريه (�(( :)570/3إ�سناده جيد)).
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و�أمي َت َفل ََّت هذا القر�آن من �صدري فما �أجدين �أقدر عليه فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :يا �أبا احل�سن �أفال �أعلمك
كلمات ينفعك اهلل بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت
يف �صدرك ؟)) قال� :أجل يا ر�سول اهلل فعلمني ،قال�(( :إذا كان
ليلة اجلمعة ف�إن ا�ستطعت �أن تقوم يف ثلث الليل الآخر ف�إنها
�ساعة م�شهودة والدعاء فيها م�ستجاب وقد قال �أخي يعقوب
لبنيه }�سوف �أ�ستغفر لكم ربي{ يو�سف 98 :يقول حتى ت�أتي
ليلة اجلمعة ،ف�إن مل ت�ستطع فقم يف و�سطها ،ف�إن مل ت�ستطع
َ�ص ِّل �أربع ركعات تقر�أ يف الركعة الأوىل بفاحتة
فقم يف �أولها ،ف َ
الكتاب و�سورة ي�س ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وحم
الدخان ويف الركعة الثالثة بفاحتة الكتاب و�أمل تنزيل ال�سجدة
ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب وتبارك املف�صل ،ف�إذا
علي
فرغت من الت�شهد فاحمد اهلل و�أح�سن الثناء على اهلل َ
و�ص ِّل َّ
و�أح�سن وعلى �سائر النبيني وا�ستغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات
ولإخوانك الذين �سبقوك بالإميان ثم قل يف �آخر ذلك:
اللهم ارحمني برتك املعا�صي �أبداً ما �أبقيتني وارحمني �أن
�أتكلَّف ما ال يعنيني وارزقني ح�سن النظر فيما ير�ضيك عني
اللهم بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام والعزة التي ال 
ترام �أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك �أن ُت ْل ِز َم قلبي
حفظ كتابك كما علمتني وارزقني �أن �أ ْتل َُو ُه على النحو الذي
ير�ضيك عني ،اللهم بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام
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والعزة التي ال ترام �أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك
تنور بكتابك َب�صرَ ِ ي ،و�أن ُتطْ لِق به ل�ساين ،و�أن ُتف َِّر َج به عن
�أن ِّ
قلبي ،و�أن ت�رشح به �صدري و�أن تغ�سل به بدين ف�إنه ال يعينني
على احلق غريك وال ي�ؤتيه �إال �أنت وال حول وال قوة �إال باهلل
العلي العظيم .يا �أبا احل�سن تفعل ذلك ثالث ُج َم ٍع �أو خم�س ًا
�أو �سبع ًا تجُ َ ب ب�إذن اهلل ،والذي بعثني باحلق ما �أخط�أ م�ؤمن ًا
قط)).
علي �إال خم�س ًا �أو �سبع ًا
قال عبد اهلل بن عبا�س :فواهلل ما لبث ٌّ
حتى جاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف مثل ذلك
املجل�س فقال :يا ر�سول اهلل �إين كنت فيما خال ال �آخذ �إال �أربع
آيات �أو نحوهن ،و�إذا قر�أتهن على نف�سي َت َف َّلتنْ َ و�أنا �أتعلَّم اليوم
� ٍ
�أربعني �آية �أو نحوها و�إذا قر�أتها على نف�سي فك�أمنا كتاب اهلل
كنت �أ�سمع احلديث ف�إذا رددته تفلَّت و�أنا اليوم
بني َع ْي َن َّي ولقد ُ
�أ�سمع الأحاديث ف�إذا حتدثت بها مل �أخرم منها حرفاً .فقال له
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عند ذلك(( :م�ؤمن ورب
الكعبة يا �أبا احل�سن))( .)334رواه الرتمذي واحلاكم.
 334ح�سن .رواه الرتمذي ( )3570يف كتاب الدعوات/باب يف دعاء احلفظ ،وقال:
هذا حديث ح�سن غريب ،واحلاكم ( )317-316/1يف كتاب �صالة التطوع ،وقال:
((هذا حديث �صحيح على �رشط ال�شيخني ومل يخرجاه)) وقد �أخط�أ الذهبي بحكمه
عليه بالو�ضع يف ((ال�سري)) ( )217/9مع �أنه قال يف ((تلخي�ص امل�ستدرك))(( :وقد
حيرَّ ين واهلل جودة �سنده)).
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وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))([ :)335ورواه احلاكم...
�إال �أنه قال ((يقر�أ يف الثانية بالفاحتة و�أمل ال�سجدة ويف الثالثة
بالفاحتة والدخان)) عك�س ما يف الرتمذي ،وقال يف الدعاء:
((و�أن ت�شغل به بدين)) مكان ((و�أن ت�ستعمل)) وهو كذلك يف
بع�ض ن�سخ الرتمذي ومعناهما واحد].
((م ْن
 .3وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
أ�صبح ي�ستغفر له �سبعون �ألف ملك))
قر�أ حم الدخان يف ليلةٍ  � َ
( )336رواه الرتمذي.
 .4وجاء يف حديث ابن �صياد( )337الذي يف ال�صحيحني من رواية
ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم قال البن �صياد� :إين قد خب�أت لك خبيئاً ،فقال ابن �صياد:
تعدو َق��� ْد َرك ...احل��دي��ث( .)338رواه
هو ال�� َّدخ ،فقال :اخ�س�أ فلن َ
 335انظر الرتغيب والرتهيب (.)361/2
� 336ضعيف .رواه الرتمذي ( )2888يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف
ف�ضل حم الدخان ،وقال(( :هذا حديث غريب))� ،أي �أنه حديث �ضعيف ملا بينه الرتمذي
هنالك من �ضعف بع�ض رجاله.
 337وحديث ابن �صياد فيه كالم عندنا لي�س هذا حمل بيانه.
�  338إ�سناده �صحيح وهو �شاذ .رواه البخاري ( )1355يف كتاب اجلنائز/باب �إذا
�أ�سلم ال�صبي فمات هل ي�صلى عليه ،وم�سلم ( )2931يف كتاب الفنت و�أ�رشاط ال�ساعة/
باب ذكر ابن َ�ص َّياد.
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البخاري وم�سلم.
ورواه البزار عن �سيدنا زيد بن حارثة ر�ضي اهلل عنه قال :قال
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم البن �صياد�(( :إين قد خب�أت
لك خِ ْبئ ًا ف�أخربين ما هو ؟)) وكان النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم قد خب�أ له �سورة الدخان فقال الدخ ،فقال(( :اخ�س�أ ما
�شاء اهلل كان)) ثم ان�رصف( .)339قال الإمام النووي( )340رحمه
اهلل تعاىل[ :وال�صحيح امل�شهور� :أنه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أ�ضمر له �آية الدخان وهى قوله تعاىل }فارتقب يوم ت�أتى
ال�سماء بدخان مبني{ الدخان.10 :
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .5
()341
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)342لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
 339ح�سن .انظر م�سند البزار ( ،)169/4وقال احلافظ الهيثمي يف جممع الزوائد
((( :)4/8رواه البزار والطرباين يف الكبري والأو�سط وفيه زياد بن احل�سن بن فرات
�ض َّعفه �أبو حامت ووثقه ابن حبان)).
 340يف ((�رشح �صحيح م�سلم)) (.)48/18
�  341أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 342الدقل :التمر الرديء.
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ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َ�س�أَلَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
ةٍ
ِّ
َّ
َّ
َ
َ
َ َ ِّ
َو َع َب َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
َ
ْ
ِيف
 فيِ ركْ َعةٍ  .قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
()343
ُ
للهَّ
ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا  .رواه �أبو داود .
 .6وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ
مِ ْن ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))344فقَالَ كَ �ُبترُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()345
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ثْلَ
ل َِ�سانيِ  ،قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أَ ْق َر�أَ ُه ال َّنب ُِّي
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َفقَالَ َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َها،
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
َ
َ
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أ َب ًدا ،ث َُّم �أ ْد َب َر
َفقَالَ َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ
الر ُجلُ َ ،فقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ ْفل ََح ُّ
َّ
()346
َم َّرتَينْ ِ ))  .رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
� 343صحيح .انظر �سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
 344يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود ،ويو�سف،
و�إبراهيم ،واحلجر.
 345وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف ،و�سورة
الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 346ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن،
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�سورة رقم ()45

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َ��ر�أْ ثالث ًا مِ ْن
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ ل َِ�سانيِ ،
ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))347فقَالَ كَ برُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()348
ْ
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
قَالَ (( :فَا ْق َر�أ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ
َفقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أَ ْق َر�أَ ُه ال َّنب ُِّي �صلى
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َهاَ ،فقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
َ
َ
الر ُجلُ ،
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أ َب ًدا ،ث َُّم �أ ْد َب َر َّ
َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ َم َّرتَينْ ِ ))
َح
ل
ف
�
أ
((
و�سلم:
آله
�
و
عليه
اهلل
�صلى
ِي
ب
ن
ال
َفق
َالَ
ْ َ ُّ
َّ ُّ
()349
.رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.

واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة ،و�صححه.
 347يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود ،ويو�سف،
و�إبراهيم ،واحلجر.
 348وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف ،و�سورة
الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 349ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن،
واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة ،و�صححه.
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�سورة رقم ()46

 .1وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ
مِ ْن ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))350فقَالَ كَ �ُبترُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()351
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ثْلَ
ل َِ�سانيِ  ،قَالَ (( :فَا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
َ
َ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أ ْق َر�أ ُه ال َّنب ُِّي
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َفقَالَ َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َها،
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
َ
َ
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أ َب ًدا ،ث َُّم �أ ْد َب َر
َفقَالَ َّ
َ
الر َو ْي ِجلُ
الر ُجلُ َ ،فقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ ْفل ََح ُّ
َّ
َم َّرتَينْ ِ ))(.)352رواه �أحمد و�أبو داود واحلاكم.
 350يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،و�إبراهيم ،واحلجر.
 351وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 352ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة،
و�صححه.
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فصل ما جاء في فضل سورة سيدنا محمد

�سورة رقم ()47

 .1عن ابن عمر ر�ضي اهلل تعاىل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم(( :كان يقر�أ بهم يف املغرب }الذين كفروا و�صدوا
عن �سبيل اهلل{(� )353سورة �سيدنا حممد .))1 :رواه الطرباين.
فصل ما جاء في فضل سورة الفتح

�سورة رقم ()48

 .1وعن عبداهلل بن ُم َغفَّل قال(( :ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يوم فتح مكة وهو يقر�أ �سور َة الفتح ُي َر ِّجع))(.)354
رواه البخاري وم�سلم(.)355
� 353صحيح .رواه ال��ط�براين يف املعجم الكبري ( )372/12ويف الأو���س��ط
(57/2و )206ويف ال�صغري (88/1الرو�ض الداين) .وقال احلافظ الهيثمي يف املجمع
((( :)118/2ورجاله رجال ال�صحيح)).
�  354أي ير ِّد ُد قراءتها .وقالوا� :إن الرتجيع هو قراءة احلرف يف احللق.
� 355صحيح البخاري ( )4281يف كتاب املغازي/باب �أين ركز النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم الراية يوم الفتح ،وم�سلم ( )794يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/
باب ذكر قراءة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سورة الفتح يوم فتح مكة.
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ولفظ م�سلم(( :قر�أ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عام الفتح يف
فرج َع يف قراءته)).
َم�س ٍري له �سورة الفتح على راحلته َّ
 .2وعن �أبي برزة الأ�سلمي ر�ضي اهلل تعاىل عنه�(( :أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم قر�أ يف ال�صبح بِـ }�إنا فتحنا لك فتح ًا
مبيناً{ الفتح.)356())1 :رواه الإمام عبد الرزاق.
فصل ما جاء في فضل سورة احلجرات

�سورة رقم ()49

قال العالمة املناوي( )357رحمه اهلل تعاىل(( :املف�صل وي�سمى
املحكم و�آخره �سورة النا�س اتفاقاً ،وهل �أوله احلجرات �أو اجلاثية
ورجح النووي
�أو القتال �أو ق �أو ال�صافات �أو ال�صف ؟ �أق��والَّ ،
وتبعه القامو�س)) �أي �أن �أولها احلجرات.
 .1وعن واثلة بن الأ�سقع �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال:
� 356صحيح .رواه الإم��ام احلافظ عبد ال��رزاق يف امل�صنف ( )118/2يف كتاب
ال�صالة/باب القراءة يف �صالة ال�صبح ،ورجال �إ�سناده ثقات.
 357يف ((في�ض القدير)) (.)565/1
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طيت مكان الزبور املئني(،)358
((�أُ ْعطِ ْي ُت مكان التوراة ال�سبع ،و�أُ ْع ُ
ُ�ضل ُْت با ُ
َ�صل))(.)360
و�أُعطيت مكان الإجنيل املثاين( ،)359وف ِّ
ملف َّ
رواه �أحمد(.)361
فصل ما جاء في فضل سورة ق

�سورة رقم ()50

قال احلافظ ابن كثري((( :)362هذه ال�سورة هي � َّأولُ احلزب ا ُ
َ�صل
ملف َّ
 358قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) (�(( :)565/1أي ال�سور التي �أولها ما
يلي الكهف لزيادة كل منها على مائة �آية)).
 359قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1هي ال�سور التي �آياتها
مائة �أو �أقل)).
 360قال العالمة املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)565/1املف�صل وي�سمى املحكم
و�آخره �سورة النا�س اتفاقاً ،وهل �أوله احلجرات �أو اجلاثية �أو القتال �أو ق �أو ال�صافات
ورجح النووي وتبعه القامو�س الأول)) �أي �أن �أولها احلجرات.
�أو ال�صف ؟ �أقوالَّ ،
 361ح�سن .رواه �أحمد يف م�سنده ( )107/4يف امل�سند ،ورواه الطيال�سي يف م�سنده
�ص ( )136والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )75/22قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)46/7رواه �أحمد وفيه عمران القطان وثَّقه ابن حبان وغريه و�ض َّعفه
الن�سائي وغريه وبقية رجاله ثقات)) .قلتَ :بينَّ َ احلافظ ال�رشيف �أحمد ابن ال�صديق
الغماري يف كتابه ((امل��داوي)) (� )637/1أن �أن �أبا عبيد رواه يف ف�ضائل القر�آن
ب�إ�سناد لي�س فيه القطان ،ورواه حميد بن زجنويه ب�سند لي�س فيه �سعيد بن ب�شري،
فاحلديث ح�سن.
 362يف تف�سريه (.)235/4
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على ال�صحيح وقيل من احلجرات)) فعلى هذا ي�شملها احلديث يف
ال�سورة ال�سابقة.
َ
َ
َ
اب َ�س�ألَ  �أ َبا
وع ْن ُع َب ْي ِد اللهَّ ِ ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ بن ُع ْتبة� :أ َّن ُع َم َر ْب َن الخْ َطَّ ِ
َ .1
ُ
ان َي ْق َر�أ ِب ِه َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
َواقِ ٍد الل َّْيث َِّي َما كَ َ
ُ
يه َما بِـ }ق َوا ْل ُق ْر� ِآن
ان َي ْق َر�أ فِ ِ
فيِ ال ْأ�ض َحى َوا ْلفِطْ ِر ؟ َفقَالَ (( :كَ َ
َ
ُ
اعة َوا ْن َ�ش َّق ا ْل َق َم ُر{ القمر))1 :
ال�س َ
المْ َِجيدِ{ ق ،1 :و }ا ْقترَ َ َب ْت َّ
( .)363رواه م�سلم.
((ما
 .2وعن �أم ه�شام بنت حارثة بن النعمان يف حديثٍ قالتَ :
ان َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل
ال ع ْن ل َِ�س ِ
�أَ َخذ ُْت }ق َوا ْل ُق ْر� ِآن المْ َِجيدِ{ �إِ َ
عليه و�آله و�سلم َي ْق َر�ؤ َُها كُ َّل َي ْو ِم ُج ُم َعةٍ َعلَى المْ ِ ْنبرَ ِ  �إِذَا َخطَ َب
ا�س))( .)364رواه م�سلم.
ال َّن َ
()365
قال احلافظ ابن كثري (( :والق�صد �أن �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ك��ان يقر�أ بهذه ال�سورة يف املجامع الكبار كالعيد
واجل َُمع ال�شتمالها على ابتداء اخللق والبعث والن�شور واملعاد
والقيام واحل�ساب واجلنة والنار والثواب والعقاب والرتغيب
والرتهيب)).
� 363صحيح .رواه م�سلم ( )891كتاب �صالة العيدين/باب ما يقر�أ به يف �صالة
العيدين.
� 364صحيح .رواه م�سلم ( )873يف كتاب اجلمعة/باب تخفيف ال�صالة واخلطبة.
 365يف تف�سريه (.)236/4
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 .3وعن جابر بن َ�س ُم َرة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان
يقر�أ يف الفجر بِـ }ق والقر�آن املجيد{ قال :وكانت �صالته
َب ْع ُد تخفيفاً))( .)366رواه م�سلم.
 .4ف�ضل الآية ( )10من �سورة (ق) :وعن قُطْ َب َة بن مالك �أنه �سمع
النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم يقر�أ يف الفجر {والنخل
با�سقات لها طلع ن�ضيد}( )367ق 10 :رواه م�سلم.
فصل ما جاء في فضل سورة الذاريات

�سورة رقم ()51

 .1عن الرباء بن عازب قال :كنا ن�صلي خلف النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم الظُّ ْه َر فن�سمع منه الآية بعد الآيات من �سورة لقمان
والذاريات( .)368رواه الن�سائي وابن ماجه.

� 366صحيح .رواه م�سلم ( )458يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
� 367صحيح .رواه م�سلم ( )457يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
 368ح�سن .رواه الن�سائي ( )971يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف الظهر ،وابن
ماجه ( )830يف كتاب �إقامة ال�صالة/باب اجلهر بالآية �أحيان ًا يف �صالة الظهر
والع�رص.
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وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .2
()369
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)370لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
طَ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْم ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
َ َ ةٍ َ َّ ِّ َ َ َّ ِّ
َو َع َب َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو ِ�إذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ .رواه �أبو داود
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت ْ�أل ُ
يف ال�سنن(.)371

�  369أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 370الدقل :التمر الرديء.
� 371صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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فصل ما جاء في فضل سورة الطور

�سورة رقم ()52
 .1وعن جبري بن ُمطْ عِم قال� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم يقر�أ يف املغرب بالطور .رواه البخاري( )372وم�سلم.
 .2وعن ال�سيدة �أم �سلمة ر�ضي اهلل تعاىل عنها قالت :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :طويف من وراء النا�س و�أنتِ
فطفت ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي
راكبة))،
ُ
()373
�إىل جنب البيت يقر�أ بِالطور وكتاب م�سطور  .رواه البخاري
وم�سلم.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ �أَ ْق َر�أُ
َ .3
()374
َ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ ال َّدقَلِ ،
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
المْ ُ ف َّ
َ�صل َ
ُ
ورتَينْ ِ
َلك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
ال�س َ
ان َي ْق َر�أ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
� 372صحيح .رواه البخاري ( )3050يف كتاب اجلهاد وال�سري/باب فداء امل�رشكني،
وم�سلم ( )463يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
� 373صحيح .رواه البخاري ( )4853يف كتاب تف�سري القر�آن/باب قوله }و�سبح
بحمد ربك قبل طلوع ال�شم�س وقبل الغروب{ وم�سلم ( )1276يف كتاب احلج/باب
جواز الطواف على بعري وغريه.
�  374أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
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َ فيِ ركْ َعةٍ ،
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة َ
الر ْح َم َن َ
َ
فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َ�س�ألََ
ون
ن
و
ت
ع
ق
و
َا
ذ
�
إ
و
،
ع
 فيِ ر
ات
ي
ر
َّا
ذ
ال
و
ور
كْ
ِ
ةٍ
َ
ِ
ُ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َوالطُّ َ َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
ني َو َع َب َ�س َ
ات َ
ُ
َ
ام ِة
َوالمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّملَ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
ان َو�إِذَا
الت
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
اءل َ
فيِ ركْ َعةٍ َ
وع َّم َي َت َ�س َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
َّ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ .رواه �أبو داود
ل
�
أ
ت
َا
ذ
ه
د
او
د
و
ب
 �
أ
َالَ
ق ُ َ ُ َ َ ُ
يف ال�سنن(.)375
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 .1وعن عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أنه(( :قر�أ والنجم ف�سجد بها و�سجد من معه ،غري �أن
�شيخ ًا �أخذ كَ فَّـ ًا من تراب فرفعه �إىل جبهته ،فقال :يكفيني هذا،
مية بن َخلَف))(.)376
قال عبداهلل :فلقد ر�أيته َب ْع ُد قتل كافراً وهو �أُ َّ
� 375صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
� 376صحيح .رواه البخاري ( )1067يف كتاب اجلمعة/باب ما جاء يف �سجود
القر�آن و�سنتها ،وم�سلم ( )576يف كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة/باب �سجود
التالوة.
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رواه البخاري وم�سلم.
ويف لفظ �آخر عند البخاري � :أول �سورة �أنزلت فيها �سجد ٌة
وال َّن ْج ِم ف�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�سجد َم ْن
َخ ْل َف ُه �إال رج ًال ر�أيته �أخذ كَ َّف ًا من تراب ف�سجد عليه فر�أيته بعد
أمية بن خلف.
ذلك ُقتِلَ كافراً وهو � َّ
()377

ال�سلمي �أنه �أتى عب َد اهلل بن م�سعود فقال:
 .2وعن َن ِه ْيكِ بن �سنان ُّ
()378
َ�ص َل الل َّْي َلة
ال�ش ْع ِر ،
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ َ :ه ًّذا مِ ثْلَ َه ِّذ ِّ
َق َر�أْ ُت المْ ُ ف َّ
َ
َ�صلُواَ ،ل َق ْد َعل ِْم ُت ال َّنظَ ائ َِر
ُ�ص َل ِل ُتف ِّ
�أَ ْو َنثرْ ًا مِ ْث َل َنثرْ ِ ال َّدقَلِ ؟ ِ �إنمَّ َ ا ف ِّ
ين
ان َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َي ْق ُر ُن عِ �شرْ ِ َ
ا َّلتِي كَ َ
ْ
ورتَينْ ِ  فيِ 
الر ْح َم ُن َوال َّن ْج ُمَ ،علَى َت�أل ِ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ كُ لُّ ُ�س َ
ُ�س َ
ور ًة َّ
()379
 فيِ ركْ َعةٍ  .رواه �أحمد.
اءل َ
َركْ َعةٍ َوذَكَ َر ال ُّد َخ َ
ان َو َع َّم َي َت َ�س َ
ُون َ

 377انظر �صحيح البخاري ( )4863يف كتاب تف�سري القر�آن/باب }فا�سجدوا هلل
و�أعبدوا{.
�  378أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 379ح�سن .رواه �أحمد (.)417/1
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اب َ�س�أَلَ  �أَ َبا
وع ْن ُع َب ْي ِد اللهَّ ِ ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ بن ُع ْتبة� :أَ َّن ُع َم َر ْب َن الخْ َطَّ ِ
َ .1
ان َي ْق َر�أُ ِب ِه َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ا
م
ِي
ث
َّي
ل
ال
د
كَ
َ
َواقِ ٍ ْ َّ َ
يه َما بِـ }ق َوا ْل ُق ْر� ِآن
ان َي ْق َر�أُ فِ ِ
فيِ ال ْأ�ض َحى َوا ْلفِطْ ِر ؟ َفقَالَ (( :كَ َ
َ
اع ُة َوا ْن َ�ش َّق ا ْل َق َم ُر{ القمر))1 :
ال�س َ
المْ َِجيدِ{ ق ،1 :و }ا ْقترَ َ َب ْت َّ
( .)380رواه م�سلم.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ �أَ ْق َر�أُ
َ .2
()381
َ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ ال َّدقَلِ ،
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
المْ ُ ف َّ
َ�ص َل َ
ُ
ورتَينْ ِ
َلك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
ال�س َ
ان َي ْق َر�أ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
َ فيِ ركْ َعةٍ ،
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة َ
الر ْح َم َن َ
َ
فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
 فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألََ
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ون َ
ات َ
َوالطُّ َ
طَ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
�س
ب
ع
و
ني
ف
ف
ْم
ل
ل
ل
ي
و
و
،
ع
 فيِ ر
ات
ع
ز
ا
ن
ال
و
كْ
ٌ
ِ
َ�سا ِئ ٌل َ َّ ِ َ
َ َ ةٍ َ َ ْ ِ ُ ِّ ِ َ َ َ َ َ
َ
ام ِة
َوالمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّملَ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
ان َو ِ�إذَا
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
اءل َ
فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
الت َ
َ
� 380صحيح .رواه م�سلم ( )891يف كتاب �صالة العيدين/باب ما يقر�أ به يف �صالة
العيدين.
�  381أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
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 فيِ ركْ َعةٍ .
َّ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ.رواه �أبو داود يف
قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
ال�سنن(.)382
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اء ِب ْنتِ َ �أبِي َب ْك ٍر ر�ضي اهلل عنهما َقال َْت�َ :سمِ ْع ُت َر ُ�سولَ
-1وعن �أَ ْ�س َم َ
الركْ ِن
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َو ُه َو َي ْق َر�أُ َو ُه َو ُي َ�صلِّي َن ْح َو ُّ
ون } َف ِب�أَ ِّي �آال ِء
ون َي ْ�س َتمِ ُع َ
َق ْب َل �أَ ْن َي ْ�ص َد َع بمِ َ ا ُي�ؤ َْم ُر َوالمْ ُ �شرْ ِ كُ َ
ان{( )383الرحمن 13 :رواه �أحمد(.)384
َر ِّبك َُما ُت َك ِّذ َب ِ
 .2وعن جابر ر�ضي اهلل عنه قال :خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
الر ْح َم ِن مِ ْن �أَ َّو ِل َها
و�آله و�سلم على �أ�صحابه َف َق َر�أَ َعل َْي ِه ْم ُ�س َ
ور َة َّ
� 382صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
 383تكررت هذه الآية الكرمية يف �سورة الرحمن ( )31مرة ،واملراد بهذا �أنه �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم كان يقر�أ ب�سورة الرحمن ال خ�صو�ص هذه الآية.
� 384ضعيف .رواه �أحمد ( ،)349/6والطرباين يف الكبري ( ،)86/24قال احلافظ
الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)117/7فيه ابن لهيعة وفيه �ضعف وحديثه ح�سن،
وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
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�إِلىَ �آخِ ِر َها ف ََ�س َك ُتواَ ،فقَالَ َ (( :ل َق ْد َق َر�أْ ُت َها َعلَى الجْ ِ ِّن ل َْي َل َة الجْ ِ ِّن
َفكَا ُنوا �أَ ْح َ�س َن َم ْر ُدو ًدا مِ ْنك ُْم كُ ْن ُت كُ ل ََّما �أَ َت ْي ُت َعلَى َق ْو ِل ِه } َف ِب�أَ ِّي
ان{ الرحمنَ 13 :قالُوا ال ب َِ�ش ْي ٍء مِ ْن ِن َعمِ كَ َر َّب َنا
�آال ِء َر ِّبك َُما ُت َك ِّذ َب ِ
()385
ُن َكذ ُِّب َفلَكَ الحْ َْم ُد))  .رواه الرتمذي.
 .3وعن �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم(( :لكل �شيء عرو�س وعرو�س القر�آن الرحمن))(.)386
رواه البيهقي.
 .4وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :كان النبي �صلى اهلل
أ�سن وثقل �أوتر ب�سبع
عليه و�آله و�سلم يوتر بت�سع َركَ عات ،فلما � َّ
()387
و�صلى ركعتني وهو جال�س يقر�أ فيهن بالرحمن والواقعة
� 385ضعيف .رواه الرتمذي ( )3291يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة
الرحمن ،وقال :غريب �أي �أنه حديث �ضعيف وهو كذلك.
� 386ضعيف .رواه البيهقي يف ((�شعب الإميان)) ( )490/2يف باب تعظيم القر�آن/
ف�صل يف ف�ضائل ال�سور والآيات ،ورمز احلافظ ال�سيوطي ل�ضعفه يف اجلامع ال�صغري،
و�ضعفه املناوي يف ((في�ض القدير)) ( )286/5وقال املناوي يف ال�رشح ال�صغري
امل�سمى بِـ ((التي�سري ب�رشح اجلامع ال�صغري)) (�(( :)297/2إ�سناده ح�سن)) ،ن َّبه على ذلك
ال�رشيف احلافظ ال�سيد �أحمد ابن ال�صديق الغماري يف ((املداوي)) (.)271/5
 387ح�سن يف الف�ضائل .رواه ابن خزمية يف �صحيحه ( )143/2يف كتاب ال�صالة/
باب �إباحة الوتر ب�سبع ركعات ،والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )33/3يف كتاب
ال�صالة/باب يف الركعتني بعد الوتر.
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رواه ابن خزمية والبيهقي.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .5
()388
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)389لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و ِ�إذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�أَلَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
ةٍ
ِّ
َّ
َ َ َ َّ َ َ ِّ
َو َع َب َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ .رواه �أبو داود
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
يف ال�سنن(.)390

�  388أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 389الدقل :التمر الرديء.
� 390صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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 .1عن ابن عبا�س قال :قال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه :يا ر�سول اهلل قد
�شِ ْب َت قال�(( :شيبتني هود والواقعة واملر�سالت وعم يت�ساءلون
و�إذا ال�شم�س كورت))( .)391رواه الرتمذي.
 .2وعن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
((م ْن قر�أ �سورة الواقعة يف كل ليلة مل  ُت ِ�ص ْب ُه فاق ًة
و�آله و�سلمَ :
()392
�أبداً)) فكان ابن م�سعود ي�أمر بناته بقراءتها كل ليلة  .رواه
 391ح�سن .رواه الرتمذي ( )3297يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة الواقعة،
وقال :ح�سن غريب ،واحلاكم ( )476/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الواقعة،
ووافقه الذهبي ،و�أبو يعلى ( ،)102/1وقال احلافظ الهيثمي يف املجمع (:)37/7
((رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح ورواه �أبو يعلى �إال �أن عكرمة مل 
يدرك �أبا بكر)) قلت :لقد تبينَّ من �إ�سناد الرتمذي �أن عكرمة رواه عن ابن عبا�س عن
�أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم فعليه هو ح�سن كما قال الرتمذي ،لكن ر�أى �أبو حامت عدم
ات�صاله يف العلل (.)110/2
� 392ضعيف .رواه �أحمد يف ((ف�ضائل ال�صحابة)) ( )726/2والبيهقي يف ((�شعب
الإميان)) ( )492/2يف باب تعظيم القر�آن/ف�صل يف ف�ضائل ال�سور والآيات ،و�ضعفه
ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري ( ،)7942ورواه احلارث ابن �أ�سامة يف م�سنده ،انظر
((بغية الباحث عن زوائد م�سند احلارث)) ( )729/2للحافظ الهيثمي وقد ذكر املحقق
هناك �أن �أبا يعلى رواه ب�سند رواته ثقات ،ومل يع ُز ذلك ! والذي قال ذلك هو احلافظ
البو�صريي كما ن�ص على ذلك املحدث حبيب الرحمن الأعظمي رحمه اهلل تعاىل يف
تعليقاته على املطالب العالية ( ،)383/3ولكنني مل �أجده يف م�سند �أبي يعلى وال 
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�أحمد يف ف�ضائل ال�صحابة ،والبيهقي يف �شعب الإميان.
 .3وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال :كانت �صالته �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �أَ َخ َّف من �صالتكم ،وكان يقر�أ يف الفجر الواقعة ونحوها
من ال�سور( .)393رواه �أحمد.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � ِ :إنيِّ �أَ ْق َر�أُ
َ .4
()394
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ ال َّدقَلِ ،
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أَ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
المْ ُ ف َّ
َ�ص َل َ
ورتَينْ ِ
َلك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
ال�س َ
ان َي ْق َر�أُ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
َ فيِ ركْ َعةٍ ،
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة َ
الر ْح َم َن َ
َ
فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
 فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألََ
ون
ن
و
ت
ع
ق
و
َا
ذ
�
إ
و
،
ع
 فيِ ر
ات
ي
ر
َّا
ذ
ال
و
ور
كْ
ِ
ةٍ
َ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ
َوالطُّ َ َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
ني َو َع َب َ�س َ
ات َ
ُ
َ
ام ِة
َوالمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّملَ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
يف معجمه ،ولو وجد وكان كذلك فهو �صحيح ،وقد ذكر �إ�سناد �أبي يعلى ابن كثري يف
تف�سريه ( )302/4يف �أوائل تف�سري �سورة الواقعة ،وقال احلافظ ال�سيوطي يف ((الدر
املنثور)) (� :)153/6أخرجه �أبو عبيد ،وابن ال�رضي�س ،واحلارث ،و�أبو يعلى ،وابن
مردويه ،والبيهقي يف �شعب الإميان عن ابن م�سعود.
 393ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )104/5والطرباين يف الكبري ( )222/2والبيهقي
يف ال�سنن الكربى ( )119/3يف كتاب ال�صالة/باب قدر قراءة النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يف ال�صالة املكتوبة وهو �إمام.
�  394أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
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ان َو�إِذَا
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
اءل َ
فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
الت َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ت
ر
و
�س
م
كُ
َّ
ْ
َ
ال�ش ْ ُ ِّ َ
َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ .رواه �أبو داود
قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
يف ال�سنن(.)395
 .5وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :كان النبي �صلى اهلل
أ�سن وثقل �أوتر ب�سبع
عليه و�آله و�سلم يوتر بت�سع َركَ عات ،فلما � َّ
()396
و�صلى ركعتني وهو جال�س يقر�أ فيهن بالرحمن والواقعة .
رواه ابن خزمية والبيهقي.
 .6ف�ضل الآي��ة رقم ( )74و ( )96من �سورة الواقعة :وعن عقبة
ِا�س ِم َر ِّبكَ ا ْل َعظِ ي ِم{ (
بن عامر اجلهني قال :لمَ َّا َن َزل َْت }ف ََ�س ِّب ْح ب ْ
�سورة الواقعة �آية74 :و ) 96قَالَ َل َنا َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
ُوه
ا�س َم َر ِّبكَ
((اج َعل َ
و�آله و�سلمْ :
ا فيِ ركُ وعِ ك ُْم)) َفل ََّما َن َزل َْت َ
ُ
}�س ِّب ِح ْ
ا فيِ �س ُجودِكُ ْم))
ُوه
((اج َعل َ
ال ْأعلَى{ ( �سورة الأعلى �آية ) 1 :قَالَ ْ :
ُ
( .)397رواه �أحمد بن حنبل ،و�أبو داود ،وابن ماجه ،وابن خزمية.
� 395صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
 396ح�سن يف الف�ضائل .رواه ابن خزمية يف �صحيحه ( )143/2يف كتاب ال�صالة/
باب �إباحة الوتر ب�سبع ركعات ،والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )33/3يف كتاب
ال�صالة/باب يف الركعتني بعد �صالة الوتر.
 397ح�سن .رواه �أحمد بن حنبل ( )155/4و�أبو داود ( )869يف كتاب ال�صالة/باب
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فصل ما جاء في فضل سورة احلديد

�سورة رقم ()57

}�سبح هلل ما يف ال�سموات
افتتحت �سورة احلديد بقوله تعاىل
َّ
والأر�ض{ احلديد.1 :
 .1عن الع ِْر َبا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
()398
�آية �أف�ضل من �ألف �آية))  .رواه �أحمد والرتمذي.
قال العلماء[ :قوله ( كان يقر�أ امل�سبحات ) هي ال�سور التي يف
�أوائلها �سبحان �أو َ�س َّبح باملا�ضي �أو ي�سبح �أو َ�س ِّبح بالأمر ،وهي
�سبعة� :سبحان الذي �أ�رسى واحلديد واحل�رش وال�صف واجلمعة
والتغابن والأعلى](.)399
ما يقوله الرجل يف ركوعه و�سجوده ،وابن ماجه ( )887يف كتاب �إقامة ال�صالة/باب
الت�سبيح يف الركوع وال�سجود ،وابن خزمية يف �صحيحه ( )303/1يف كتاب ال�صالة/
باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل يف الركوع.
 398ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :هذا حديث
ح�سن غريب)).
 399انظر ((حتفة الأح��وذي �رشح �سنن الرتمذي)) للمباركفوري ( )193/8وقال
الإم��ام الن�سائي يف ال�سنن الكربى ((( :)176/6قال معاوية يعني ابن �صالح� :إن
بع�ض �أهل العلم كانوا يجعلون امل�سبحات �ستاً� ،سورة احلديد واحل�رش واحلواريني
و�سورة اجلمعة والتغابن و�سبح ا�سم ربك الأعلى)) واحلواريني هي �سورة ال�صف لذِكْ ِر
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 .2وعن ابن عمر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :نزلت
�سورة احلديد يوم الثالثاء ،وخلق اهلل احلديد يوم الثالثاء ،وقتل
ابن ادم �أخاه يوم الثالثاء ،ونهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم عن احلجامة يوم الثالثاء))( .)400رواه الطرباين.
فصل ما جاء في سورة احلشر
وتسمى سورة بني النضير

�سورة رقم ()59

}�سبح هلل ما يف
�سورة احل�رش من امل�سبحات ف�أولها قوله تعاىل
َّ
ال�سموات وما يف الأر�ض{ احل�رش 1 :وجاء يف ف�ضل امل�سبحات:
 .1عن الع ِْر َبا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
()401
�آية �أف�ضل من �ألف �آية))  .رواه �أحمد والرتمذي.
احلواريني فيها.
� 400ضعيف .قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)93/5رواه الطرباين
وفيه م�سلمة بن على اخل�شني وهو �ضعيف)).
 401ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :هذا حديث
ح�سن غريب)).
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قال العلماء[ :قوله ( كان يقر�أ امل�سبحات ) هي ال�سور التي يف
�أوائلها �سبحان �أو َ�س َّبح باملا�ضي �أو ي�سبح �أو َ�س ِّبح بالأمر ،وهي
�سبعة� :سبحان الذي �أ�رسى واحلديد واحل�رش وال�صف واجلمعة
والتغابن والأعلى](.)402
 .2ف�ضل الآية ( )24-22وهي �آخر ثالث �آيات من �سورة احل�رش  :
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
ج
ذ
 �
إ
و�سلم
آله
�
و
عليه
اهلل
�صلى
النبي
د
ن
ا
ِ�س
ل
ا
ج
ت
ن
:
ق
كُ
َالَ
عِ
ْ
ْ ُ َ ً َْ
ِ َ َ
((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ ِ �إ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم ،قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
َ
ات مِ ْن �أ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
َ
ان �أ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أ َّن ُه ال �إِ َل َه �إِ ُ
ُ
للهَّ
اف�} :إِ َّن َر َّبك ُْم ا ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةَ.
ال ْأع َر ِ
للهَّ
ُ
ان ل ُهَ
َ
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع ا ِ  �إِل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
َو�آ َيةٍ مِ ْن المْ �ؤْمِ ِن َ
ني َ
 402انظر ((حتفة الأح��وذي �رشح �سنن الرتمذي)) للمباركفوري ( )193/8وقال
الإم��ام الن�سائي يف ال�سنن الكربى ((( :)176/6قال معاوية يعني ابن �صالح� :إن
بع�ض �أهل العلم كانوا يجعلون امل�سبحات �ستاً� ،سورة احلديد واحل�رش واحلواريني
و�سورة اجلمعة والتغابن و�سبح ا�سم ربك الأعلى)) واحلواريني هي �سورة ال�صف لذِكْ ِر
احلواريني فيها.
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الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما
}و�أَ َّن ُه َت َع َ
ِبهِ{ امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َ
َّات.
ال�صاف ِ
ال و َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َو َ
ات مِ ْن �أ َّولِ َّ
َ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َف َق َ
()403
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 .3ف�ضل الآية ( )24-22وهي �آخر ثالث �آيات من �سورة احل�رش:
((م ْن
وعن َم ْعقِل بن ي�سار قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
قال حني ي�صبح :ثالث مرات �أع��وذ باهلل ال�سميع العليم من
ال�شيطان الرجيم ،وقر�أ ثالث �آيات من �آخر �سورة احل�رش وكَّ لَ
ا ُ
هلل به �سبعني �ألف ملك ي�صلون عليه حتى مي�سي ،و�إن مات
يف ذلك اليوم مات �شهيداً ،ومن قالها حني مي�سي كان بتلك
املنزلة))( .)404رواه �أحمد والرتمذي.
 403ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف كتاب الطب/
باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف كتاب الرقى
والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل هذه الأبواب.
وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد
وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال
ال�صحيح)).
 404ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )26/5والرتمذي ( )2922يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :غريب))
ويف بع�ض ن�سخ الرتمذي ((ح�سن غريب)) كما قال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب
والرتهيب)) (.)448/1
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فصل ما جاء في سورة الصف
وتسمى سورة احلواريني

�سورة رقم ()61

�سورة ال�صف من ال�سور امل�سبحات ف�إن �أولها بعد الب�سملة قوله
}�سبح هلل ما يف ال�سموات وما يف الأر�ض وهو العزيز
تعاىل:
َّ
احلكيم{ ال�صف .1 :وقد ورد يف امل�سبحات:
 .1عن الع ِْر َبا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
�آية �أف�ضل من �ألف �آية))( .)405رواه �أحمد والرتمذي.
قال العلماء[ :قوله ( كان يقر�أ امل�سبحات ) هي ال�سور التي يف
�أوائلها �سبحان �أو َ�س َّبح باملا�ضي �أو ي�سبح �أو َ�س ِّبح بالأمر ،وهي
�سبعة� :سبحان الذي �أ�رسى واحلديد واحل�رش وال�صف واجلمعة
والتغابن والأعلى](.)406
 405ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :هذا حديث
ح�سن غريب)).
 406انظر ((حتفة الأحوذي �رشح �سنن الرتمذي)) للمباركفوري ( )193/8وقال
الإم��ام الن�سائي يف ال�سنن الكربى ((( :)176/6قال معاوية يعني ابن �صالح� :إن
بع�ض �أهل العلم كانوا يجعلون امل�سبحات �ستاً� ،سورة احلديد واحل�رش واحلواريني
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 .2وعن عبد اهلل بن �سالم قال تذاكرنا �أيكم ي�أتي ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم في�س�أله �أي الأعمال �أحب �إىل اهلل تعاىل فلم
يقم �أحد منا ف�أر�سل �إلينا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
رج ًال فجمعنا فقر�أ علينا هذه ال�سورة يعني �سورة ال�صف كلها
( .)407رواه �أحمد.
()408
ورواه الرتمذي عن ابن �سالم بلفظ[ :قال قعدنا َنف ٌَر من
�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فتذاكرنا ،فقلنا
لو نعلم �أي الأعمال �أحب �إىل اهلل لعملناه ،ف�أنزل اهلل تعاىل }
�سبح هلل ما يف ال�سموات وما يف الأر�ض وهو العزيز احلكيم ،يا
�أيها الذين �آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون{ ال�صف 2-1 :قال
عبد اهلل بن �سالم :فقر�أها علينا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم].

و�سورة اجلمعة والتغابن و�سبح ا�سم ربك الأعلى)) واحلواريني هي �سورة ال�صف لذِكْ ِر
احلواريني فيها.
 407ح�سن .رواه �أحمد ( )452/5والدارمي �أي�ض ًا يف �سننه ( )2390يف كتاب
اجلهاد/باب �أي اجلهاد �أف�ضل .وهو م�شهور باحلديث امل�سل�سل بقراءة �سورة ال�صف.
 408انظر �سنن الرتمذي ( )3309يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة ال�صف.
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�سورة رقم ()62

�سورة اجلمعة من امل�سبحات ف�إن �أولها بعد الب�سملة قوله تعاىل
}ي�سبح هلل ما يف ال�سموات وما يف الأر�ض{ اجلمعة 1 :وقد جاء
ِّ
يف ف�ضل امل�سبحات:
 .1عن الع ِْر َبا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
()409
�آية �أف�ضل من �ألف �آية))  .رواه �أحمد والرتمذي.
قال العلماء[ :قوله ( كان يقر�أ امل�سبحات ) هي ال�سور التي يف
�أوائلها �سبحان �أو َ�س َّبح باملا�ضي �أو ي�سبح �أو َ�س ِّبح بالأمر ،وهي
�سبعة� :سبحان الذي �أ�رسى واحلديد واحل�رش وال�صف واجلمعة
والتغابن والأعلى](.)410
 409ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :هذا حديث
ح�سن غريب)).
 410انظر ((حتفة الأحوذي �رشح �سنن الرتمذي)) للمباركفوري ( )193/8وقال
الإم��ام الن�سائي يف ال�سنن الكربى ((( :)176/6قال معاوية يعني ابن �صالح� :إن
بع�ض �أهل العلم كانوا يجعلون امل�سبحات �ستاً� ،سورة احلديد واحل�رش واحلواريني
و�سورة اجلمعة والتغابن و�سبح ا�سم ربك الأعلى)) واحلواريني هي �سورة ال�صف لذِكْ ِر
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مروان �أبا هريرة على املدينة،
 .2وعن ابن �أبي رافع قال :ا�ستخل ََف
ُ
وخرج �إىل مكة ف�صلى لنا �أبو هريرة اجلمعة فقر�أ بعد �سورة
اجلمعة يف الركعة الآخرة �إذا جاءك املنافقون ،قال :ف�أدركت
�أبا هريرة حني ان�رصف فقلت له� :إنك قر�أت ب�سورتني كان علي
بن �أبي طالب يقر�أ بهما بالكوفة ،فقال �أبو هريرة� :إين �سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ بهما يوم اجلمعة(.)411
رواه م�سلم.
 .3وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم(( :ك��ان يقر�أ يوم اجلمعة يف �صالة ال�صبح }�أمل 
تنزيل{ ال�سجدة و }هل �أتى على الإن�سان حني من الدهر{
ويف �صالة اجلمعة ب�سورة اجلمعة واملنافقني))(.)412رواه م�سلم.
 .4وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يقر�أ يف �صالة املغرب ليلة اجلمعة بِـ }قل يا �أيها
الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ،ويقر�أ يف الع�شاء الآخرة ليلة
احلواريني فيها.
� 411صحيح .رواه م�سلم ( )877يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف �صالة اجلمعة.
� 412صحيح .رواه م�سلم ( )879يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف يوم اجلمعة،
والن�سائي ( )1421يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف �صالة اجلمعة ب�سورة اجلمعة
واملنافقني.
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اجلمعة :اجلمعة واملنافقني))(.)413رواه ابن حبان والبيهقي.
 .5وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل تعاىل عنه قال(( :كان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم يقر�أ يف �صالة اجلمعة باجلمعة
فيحر�ض بها امل�ؤمنني ،ويف الثانية ب�سورة املنافقني فيفزع
ِّ
()414
بها املنافقني))  .رواه الطرباين.
فصل ما جاء في فضل سورة املنافقني

�سورة رقم ()63

مروان �أبا هريرة على املدينة،
 .1وعن ابن �أبي رافع قال :ا�ستخل ََف
ُ
وخرج �إىل مكة ف�صلى لنا �أبو هريرة اجلمعة فقر�أ بعد �سورة
اجلمعة يف الركعة الآخرة �إذا جاءك املنافقون ،قال :ف�أدركت
�أبا هريرة حني ان�رصف فقلت له� :إنك قر�أت ب�سورتني كان علي
� 413ضعيف .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )150/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة
ال�صالة ،والبيهقي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )201/3يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف
�صالة املغرب والع�شاء ليلة اجلمعة ،و�إ�سناده �ضعيف فيه �سعيد بن �سماك بن حرب،
وثقه ابن حبان وقال �أبو حامت مرتوك.
 414ح�سن .رواه الطرباين يف الأو�سط ( )112/9وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) (�(( :)191/2إ�سناده ح�سن)) ،وكذا قال احلافظ ال�سيوطي يف ((الدر املنثور))
(.)160/8
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بن �أبي طالب يقر�أ بهما بالكوفة ،فقال �أبو هريرة� :إين �سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ بهما يوم اجلمعة(.)415
رواه م�سلم.
 .2وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم(( :ك��ان يقر�أ يوم اجلمعة يف �صالة ال�صبح }�أمل 
تنزيل{ ال�سجدة و }هل �أتى على الإن�سان حني من الدهر{
ويف �صالة اجلمعة ب�سورة اجلمعة وامل��ن��اف��ق�ين))( )416رواه
م�سلم.
 .3وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يقر�أ يف �صالة املغرب ليلة اجلمعة بِـ }قل يا �أيها
الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ،ويقر�أ يف الع�شاء الآخرة ليلة
اجلمعة :اجلمعة واملنافقني))( )417رواه ابن حبان والبيهقي.
� 415صحيح .رواه م�سلم ( )877يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف �صالة اجلمعة.
� 416صحيح .رواه م�سلم ( )879يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف يوم اجلمعة،
والن�سائي ( )1421يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف �صالة اجلمعة ب�سورة اجلمعة
واملنافقني.
� 417ضعيف .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )150/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة
ال�صالة ،والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )201/3يف كتاب اجلمعة/يف باب القراءة يف
�صالة املغرب والع�شاء ليلة اجلمعة ،و�إ�سناده �ضعيف فيه �سعيد بن �سماك بن حرب،
وثقه ابن حبان وقال �أبو حامت مرتوك.
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 .4وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل تعاىل عنه قال(( :كان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم يقر�أ يف �صالة اجلمعة باجلمعة
فيحر�ض بها امل�ؤمنني ،ويف الثانية ب�سورة املنافقني فيفزع
ِّ
()418
بها املنافقني))  .رواه الطرباين.
فصل ما جاء في فضل سورة التغابن

�سورة رقم ()64

}ي�سبح هلل ما يف ال�سموات وما يف
�أول هذه ال�سورة الكرمية
ِّ
الأر�ض{ التغابن 1 :فهي من امل�سبحات ،وقد ورد يف امل�سبحات:
 .1عن الع ِْر َبا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
()419
�آية �أف�ضل من �ألف �آية)) .رواه �أحمد والرتمذي.
 418ح�سن .رواه الطرباين يف الأو�سط ( )112/9وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) (�(( :)191/2إ�سناده ح�سن)) ،وكذا قال احلافظ ال�سيوطي يف ((الدر
(.)160/8
 419ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :هذا حديث
ح�سن غريب)).

املنثور))
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قال العلماء[ :قوله ( كان يقر�أ امل�سبحات ) هي ال�سور التي يف
�أوائلها �سبحان �أو َ�س َّبح باملا�ضي �أو ي�سبح �أو َ�س ِّبح بالأمر ،وهي
�سبعة� :سبحان الذي �أ�رسى واحلديد واحل�رش وال�صف واجلمعة
والتغابن والأعلى](.)420
فصل ما جاء في سورة الطالق

�سورة رقم ()65

 .1ف�ضل الآية ( )3-2من �سورة الطالق :عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه
قال(( :جعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يتلو هذه الآية
}ومن يتق اهلل يجعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال يحت�سب{
الطالق 3-2 :قال فجعل ُي َر ِّد ُدها حتى نع�ست فقال(( :يا �أبا ذر لو
�أن النا�س �أخذوا بها لكفتهم))( .)421رواه �أحمد والدارمي وابن ماجه.
 420انظر ((حتفة الأحوذي �رشح �سنن الرتمذي)) للمباركفوري ( )193/8وقال الإمام
الن�سائي يف ((ال�سنن الكربى)) ((( :)176/6قال معاوية يعني ابن �صالح� :إن بع�ض �أهل
العلم كانوا يجعلون امل�سبحات �ستاً� ،سورة احلديد واحل�رش واحلواريني و�سورة اجلمعة
والتغابن و�سبح ا�سم ربك الأعلى)) واحلواريني هي �سورة ال�صف لذِكْ ِر احلواريني فيها.
� 421ضعيف .رواه �أحمد ( )179-178/5وابن ماجه ( )4220يف كتاب الزهد/
باب الورع والتقوى ،والدارمي ( )2725يف كتاب الرقاق/باب يف تقوى اهلل ،وابن
حبان يف �صحيحه ( )53/15يف كتاب التاريخ/باب �إخباره �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم عما يكون يف �أمته من الفنت واحلوادث ،واحلاكم يف ((امل�ستدرك)) ()492/2
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فصل ما جاء في فضل سورة امللك وتسمى سورة
تبارك

�سورة رقم ()67

 .1وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم(( :لوددت �أنها يف قلب كل �إن�سان من �أمتي)) يعني
تبارك الذي بيده امللك( .)422رواه عبد بن ُح َميد والطرباين.
 .2عن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :إِ َّن
ُون �آ َي ًة َ�ش َف َع ْت ل�صاحبها َح َّتى غُ ف َِر َل ُه
ور ًة مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن ثَالث َ
ُ�س َ
()423
اركَ ا َّلذِي ِب َي ِد ِه المْ ُ لْكُ )) .رواه �أحمد والن�سائي.
ور ُة َت َب َ
َوهِ َي ُ�س َ
يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الطالق ،وقال(( :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ومل 
يخرجاه)) ،ويف ال�سند انقطاع بني �أبي ال�سليل �رضيب بن نقري و�أبو ذر ف�إن �رضيب
هذا مل يدرك �أبا ذر كما يف ((تهذيب الكمال)) ( )310/13مع �أنه من الثقات عندهم.
 422ح�سن .رواه الطرباين يف الكبري ( )241/11وعبد بن حميد يف م�سنده ()206/1
وقال املناوي يف ((في�ض القدير)) ((( :)453/2قال احلافظ ابن حجر يف �أماليه :ح�سن
غريب ،وظاهر �سياقه وقفه ،لكن �آخره ي�شعر برفعه)).
 423ح�سن .رواه �أحمد (299/2و )321والن�سائي يف ((عمل اليوم والليلة)) برقم
( ،)710والرتمذي ( )2891يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف ف�ضل �سورة
ِيث َح َ�س ٌن)) ،وابن ماجه ( )3786يف كتاب الأدب/باب ثواب
امللك ،وقالَ (( :هذَا َحد ٌ
القر�آن ،و�أبو داود ( )1400يف كتاب ال�صالة/باب يف عدد الآي ،وابن حبان ()67/3
يف كتاب الرقائق/باب قراءة القر�آن ،واحلاكم (565/1و )497/2يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ذكر ف�ضائل �سور و�آي متفرقة ،و�صححه ووافقه الذهبي.
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 .3وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال� :رضب بع�ض �أ�صحاب
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم خباءه على ق ٍرب وهو ال يح�سب
�أنه قرب ف�إذا فيه �إن�سان يقر�أ �سورة }تبارك الذي بيده امللك{
حتى ختمها ،ف�أتى النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،فقال :يا
ر�سول اهلل �إين �رضبت خبائي على قرب و�أنا ال �أح�سب �أنه قرب
ف���إذا فيه �إن�سان يقر�أ �سورة تبارك امللك حتى ختمها فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :هي املانعة هي املنجية
تنجيه من عذاب القرب))( .)424رواه الرتمذي والطرباين.
 .4وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل تعاىل عنه قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :سورة من القر�آن ما هي �إال ثالثون �آية
خا�صمت عن �صاحبها حتى �أدخلته اجلنة وهي �سورة تبارك))
( .)425رواه الطرباين وال�ضياء يف املختارة.
 424ح�سن .رواه الرتمذي ( )2890يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف ف�ضل
�سورة امللك ،وقال :هذا حديث ح�سن غريب ،والطرباين يف املعجم الكبري ()174/12
وح�سنه احلافظ ابن حجر يف ((الأم���ايل)) كما يف ((في�ض القدير)) ( )115/1ويف
َّ
الإ�سناد �ضعف لأجل يحيى بن عمرو بن مالك النكري ولكنهم ح�سنوه ل�شاهده عند
احلاكم موقوف ًا ( )498/2و�أبو ال�شيخ يف ((طبقات الأ�صبهانيني)) ( )10/4عن ابن
م�سعود مرفوع ًا عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه و�إ�سناده ح�سن.
� 425صحيح .رواه الطرباين يف الأو�سط ( )76/4ويف ال�صغري ( )296/1وال�ضياء
يف املختارة ( ،)114/5وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)127/7رواه
الطرباين يف ال�صغري والأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح)).
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 .5وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان ر�سول اهلل
ال�س ْج َد َة
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال  َي َن ُ
ام َح َّتى َي ْق َر�أَ امل  َت ْن ِزيلُ َّ
اركَ ا َّلذِي ِب َي ِد ِه المْ ُ لْكُ ))( .)426رواه الدارمي و�أحمد والرتمذي.
َو َت َب َ
 .6وعن ابن عبا�س �أنه قال :بينما نحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �إذ جاءه علي بن �أبي طالب ،فقال :ب�أبي �أنت
و�أمي َت َفل ََّت هذا القر�آن من �صدري فما �أجدين �أقدر عليه فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :يا �أبا احل�سن �أفال �أعلمك
كلمات ينفعك اهلل بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت
يف �صدرك ؟)) قال� :أجل يا ر�سول اهلل فعلمني ،قال�(( :إذا كان
ليلة اجلمعة ف�إن ا�ستطعت �أن تقوم يف ثلث الليل الآخر ف�إنها
�ساعة م�شهودة والدعاء فيها م�ستجاب وقد قال �أخي يعقوب
لبنيه }�سوف �أ�ستغفر لكم ربي{ يو�سف 98 :يقول حتى ت�أتي
ليلة اجلمعة ،ف�إن مل ت�ستطع فقم يف و�سطها ،ف�إن مل ت�ستطع
 426ح�سن .رواه �أحمد ( )340/3والدارمي ( )3411يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب
يف ف�ضل �سورة تنزيل ال�سجدة وتبارك ،والرتمذي ( )2892يف كتاب ف�ضائل القر�آن/
باب ما جاء يف ف�ضل �سورة امللك ،واحلاكم يف ((امل�ستدرك)) ( )412/2يف كتاب
التف�سري/باب تف�سري �سورة ال�سجدة ،وقال(( :هذا حديث �صحيح على �رشط م�سلم ومل 
يخرجاه لأن مداره على حديث ليث بن �أبي ُ�سلَيم عن �أبي الزبري)) ولي�س يف �إ�سناد
احلاكم ليث بن �أبي ُ�سلَيم.
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َ�ص ِّل �أربع ركعات تقر�أ يف الركعة الأوىل بفاحتة
فقم يف �أولها ،ف َ
الكتاب و�سورة ي�س ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وحم
الدخان ويف الركعة الثالثة بفاحتة الكتاب و�أمل تنزيل ال�سجدة
ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب وتبارك املف�صل ،ف�إذا فرغت
علي و�أح�سن
من الت�شهد فاحمد اهلل و�أح�سن الثناء على اهلل َ
و�ص ِّل َّ
وعلى �سائر النبيني وا�ستغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات ولإخوانك
الذين �سبقوك بالإميان ثم قل يف �آخر ذلك :اللهم ارحمني برتك
املعا�صي �أبداً ما �أبقيتني وارحمني �أن �أتكلَّف ما ال يعنيني
وارزقني ح�سن النظر فيما ير�ضيك عني اللهم بديع ال�سموات
والأر�ض ذا اجلالل والإكرام والعزة التي ال ترام �أ�س�ألك يا �أهلل
يا رحمن بجاللك ونور وجهك �أن ُت ْل ِز َم قلبي حفظ كتابك كما
علمتني وارزقني �أن �أ ْتل َُو ُه على النحو الذي ير�ضيك عني ،اللهم
بديع ال�سموات والأر�ض ذا اجلالل والإكرام والعزة التي ال ترام
تنور بكتابك
�أ�س�ألك يا �أهلل يا رحمن بجاللك ونور وجهك �أن ِّ
َب�صرَ ِ ي ،و�أن ُتطْ لِق به ل�ساين ،و�أن ُتف َِّر َج به عن قلبي ،و�أن ت�رشح
به �صدري و�أن تغ�سل به بدين ف�إنه ال يعينني على احلق غريك
وال ي�ؤتيه �إال �أنت وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم .يا �أبا
احل�سن تفعل ذلك ثالث ُج َم ٍع �أو خم�س ًا �أو �سبع ًا تجُ َ ب ب�إذن اهلل،
والذي بعثني باحلق ما �أخط�أ م�ؤمن ًا قط)).
علي �إال خم�س ًا �أو �سبع ًا
قال عبد اهلل بن عبا�س :فواهلل ما لبث ٌّ
حتى جاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف مثل ذلك
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املجل�س فقال :يا ر�سول اهلل �إين كنت فيما خال ال �آخذ �إال �أربع
آيات �أو نحوهن ،و�إذا قر�أتهن على نف�سي َت َف َّلتنْ َ و�أنا �أتعلَّم اليوم
� ٍ
�أربعني �آية �أو نحوها و�إذا قر�أتها على نف�سي فك�أمنا كتاب اهلل
كنت �أ�سمع احلديث ف�إذا رددته تفلَّت و�أنا اليوم
بني َع ْي َن َّي ولقد ُ
�أ�سمع الأحاديث ف�إذا حتدثت بها مل �أخرم منها حرفاً .فقال له
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عند ذلك(( :م�ؤمن ورب
الكعبة يا �أبا احل�سن))( .)427رواه الرتمذي واحلاكم.
وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))([ :)428ورواه احلاكم...
�إال �أنه قال ((يقر�أ يف الثانية بالفاحتة و�أمل ال�سجدة ويف الثالثة
بالفاحتة والدخان)) عك�س ما يف الرتمذي ،وقال يف الدعاء:
((و�أن ت�شغل به بدين)) مكان ((و�أن ت�ستعمل)) ،وهو كذلك يف
بع�ض ن�سخ الرتمذي ومعناهما واحد].
 .7وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
((م ْن �صلى �أربع ركعات خلف الع�شاء الآخرة فقر�أ
و�آله و�سلمَ :
 427ح�سن .رواه الرتمذي ( )3570يف كتاب الدعوات/باب يف دعاء احلفظ ،وقال:
هذا حديث ح�سن غريب ،واحلاكم ( )317-316/1يف كتاب �صالة التطوع ،وقال:
((هذا حديث �صحيح على �رشط ال�شيخني ومل يخرجاه)) ،وقد �أخط�أ الذهبي بحكمه
عليه بالو�ضع يف ((�سري النبالء)) ( )217/9مع �أنه قال يف ((تلخي�ص امل�ستدرك)):

((وقد حيرَّ ين واهلل جودة �سنده)).

 428انظر ((الرتغيب والرتهيب)) (.)361/2
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يف الركعتني الأوليني قل يا �أيها الكافرون وقل هو اهلل �أحد،
وقر�أ يف الركعتني الأخرتني تنزيل ال�سجدة ،و }تبارك الذي
ِب له ك�أربع ركعات من ليلة القدر))( .)429رواه
بيده امللك{ كُ ت نْ َ
الطرباين والبيهقي.
فصل ما جاء في سورة القلم وتسمى سورة نون

�سورة رقم ()68

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .1
()430
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)431لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
� 429ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري ( )437/11والبيهقي ( )477/2يف كتاب

ال�صالة/باب من جعل بعد الع�شاء �أربع ركعات �أو �أكرث ،وقال الهيثمي يف ((املجمع))

((( :)231/2رواه الطرباين يف الكبري وفيه يزيد بن �سنان �أبو فروة الرهاوي َ�ض َّع َف ُه
�أحمد وابن املديني وابن معني ،وقال البخاري :مقارب احلديث ....،وقال �أبو حامت:
حمله ال�صدق وكانت فيه غفلة)) .قلت :الذي قاله �أبو حامت هناك كما يف كتاب ابنه
((اجلرح والتعديل)) ((( :)266/9حمله ال�صدق والغالب عليه الغفلةُ ،يكتب حديثه وال 
يحتج به)).
�  430أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
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 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّم َل َ
َو َع َب َ�س َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ.رواه �أبو داود يف
ل
�
أ
ت
َا
ذ
ه
د
او
د
قَالَ  �أَ ُبو َ ُ َ َ ُ
ال�سنن(.)432
فصل ما جاء في سورة احلاقة

�سورة رقم ()69

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .1
ُ
َ
ُ
ذ
ه
ا
ذ
��
ه
 �
أ
:
ق
ف
،
ع
ر
لَ فيِ 
َ�ص
ف
ا
�
أ
��ر
ال�ش ْع ِر(َ ،)433و َنثرْ ًا
كَ
لمْ
َالَ
كْ
َ
َ َ ةٍ
َ ًّ َ ِّ ِّ
َّ
�أَ ْق َ
()434
ان
كَ َنثرْ ِ ال�� َّدقَ��لِ َ ،لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
الر ْح َم َن فيِ  َركْ َعةٍ ،
ال�س َ
َي ْق َر�أُ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
ورتَينْ ِ  فيِ  َركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ِ ،و�إذَا
ات
َوا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة
ور َوالذَّا ِر َي ِ
َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َ
� 432صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
�  433أي هل ت�رسع يف القراءة كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة القطع.
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 فيِ ركْ َعةٍ َو َو ْي ٌل
 فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�أَلَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
ون َ
َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى
ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّمل َ
ني َو َع َب َ�س َ
الت
امة
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
َوال �أُقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
فيِ ركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
َ
َ
ْ
ُ
للهَّ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا  .رواه �أبو داود
قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
يف ال�سنن(.)435
 .2وعن �شرُ َ يح بن ُع َبيد قال :قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه:
�ض َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َق ْبلَ  �أَ ْن
َخ َر ْج ُت �أَ َت َع َّر ُ
َا�س َت ْف َت َح
�أُ ْ�سل َِم ف ََو َج ْد ُت ُه َق ْد َ�س َب َقنِي ِ �إلىَ  المْ َْ�س ِج ِد َف ُق ْم ُت َخ ْل َف ُه ف ْ
ِيف ا ْل ُق ْر� ِآن !! قَالَ َ :ف ُقل ُْتَ :هذَا
ور َة الحْ َا َّق ِة ف ََج َعل ُْت �أَ ْع َج ُب مِ ْن َت�أْل ِ
ُ�س َ
َ
مي
َواللهَّ ِ َ�شاعِ ٌر كَ َما َقال َْت ُق َر ْي ٌ�ش ،قَالَ َ :ف َق َر�أ }�إِ َّن ُه َل َق ْولُ َر ُ�سولٍ كَ ِر ٍ
ون{احلاقة ،41 :قَالَ ُ :قل ُْت:
َو َما ُه َو ِب َق ْولِ َ�شاعِ ٍر َقلِي ًال َما ُت�ؤْمِ ُن َ
ون َت ْن ِزي ٌل مِ ْن َر ِّب
}وال  ِب َق ْولِ كَ اهِ ٍن َقلِي ًال َما َتذَكَّ ُر َ
كَ اهِ ٌن ،قَالَ َ :
ني
اويلِ ل َأخ ْذ َنا مِ ْن ُه بِا ْل َيمِ ِ
�ض الأ َق ِ
ني َول َْو َت َق َّولَ َعل َْي َنا َب ْع َ
ا ْل َعالمَ ِ َ
َ
ين{
ني ف ََما مِ ْنك ُْم مِ ْن �أ َح�� ٍد َع ْن ُه َح ِ
اج ِز َ
ث َُّم َل َقطَ ْع َنا مِ ْن ُه ال َْو ِت َ
الم فيِ  َق ْلبِي كُ َّل
ورةِ ،قَالَ  :ف ََو َق َع ال ْإ�س ُ
ال�س َ
احلاقة� ِ 46 :إلىَ �آخِ ِر ُّ
َم ْوقِ ٍع( .)436رواه �أحمد.
� 435صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
� 436ضعيف .رواه �أحمد بن حنبل يف م�سنده ( ،)17/1وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)62/9رجاله ثقات �إال �أن �شرٌ يح بن عبيد مل يدرك عمر)).
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فصل ما جاء في سورة املعارج

�سورة رقم ()70

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ �أَ ْق َر�أُ
َ .1
َ
ذ
ه
ا
ذ
ه
 �
أ
:
ق
ف
،
ع
َ فيِ ر
ل
َ�ص
ف
ال�ش ْع ِر(َ ،)437و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ ال َّدقَلِ ،
كَ
َالَ
كْ
َ َ ةٍ َ
َ ًّ َ ِّ ِّ
المْ ُ َّ
ورتَينْ ِ
َلك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
ال�س َ
ان َي ْق َر�أُ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
َ فيِ ركْ َعةٍ ،
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة َ
الر ْح َم َن َ
َ
فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ن
و
ت
ع
ق
و
َا
ذ
�
إ
و
،
ع
 فيِ ر
ات
ي
ر
َّا
ذ
ال
و
ور
 فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�أَلَ
كْ
ِ
ةٍ
َ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ
َوالطُّ َ َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
ني َو َع َب َ�س َ
ات َ
ُ
َ
ام ِة
َوالمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّملَ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
ان َو�إِذَا
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
اءل َ
فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
الت َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
َّ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
َ
ْ
ُ
للهَّ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا رواه �أبو داود يف
قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
ال�سنن(.)438

�  437أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
� 438صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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فصل ما جاء في سورة اجلن

�سورة رقم ()72

الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى
 .1ف�ضل الآية ( )3من �سورة اجلنَ :
وع ْن َع ْب ِد َّ
َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه قَالَ :
اء ُه
كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِ �إ ْذ َج َ
((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ ِ �إ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
َ
ات مِ ْن �أ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َها َ
َ
ان �أ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ال ه َو{ �آل عمران.18 :
قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أ َّن ُه ال �إِ َل َه �إِ ُ
ُ
للهَّ
اف�} :إِ َّن َر َّبك ُْم ا ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةَ.
َو�آ َيةٍ مِ ْن ال ْأع َر ِ
للهَّ
ان َل ُه
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع ا ِ �إِ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
َو�آ َيةٍ مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
َ
لجْ
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما
ع
ت
ه
ن
�
أ
}و
:
ن
ا
ن
ي
�
آ
و
.117
ِبهِ{ امل�ؤمنون:
َ َ ةٍ مِ ْ ِ ِّ َ َّ ُ َ َ
َ
َّات.
ال�صاف ِ
ال و َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َو َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()439
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أَ ل َْي َ�س ِب ِه َب ْ�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 439ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف
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فصل ما جاء في سورة املزمل

�سورة رقم ()73

 .1وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :ب ُِّت عند خالتي ميمونة
فقام النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي من الليل ف�صلى
ثالث ع�رشة ركعة منها ركعتا الفجرَ ،ح�� َز ْر ُت قيامه يف ك ِّل
ركعةٍ بقدر }يا �أيها املزمل{( .)440رواه عبد الرزاق و�أبو داود.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .2
()441
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)442لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) .وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة
تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
� 440صحيح .رواه عبد الرزاق يف امل�صنف ( ،)406/2و�أبو داود يف �سننه ()1365
يف كتاب ال�صالة/باب يف �صالة الليل ،والبيهقي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )8/3يف
كتاب ال�صالة/باب عدد ركعات قيام النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�صفتها.
�  441أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 442الدقل :التمر الرديء.
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ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
ةٍ
ِّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ِّ
َو َع َب َ
َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
َ
ْ
ِيف
 فيِ ركْ َعةٍ  .قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
()443
ُ
للهَّ
ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا  .رواه �أبو داود يف ال�سنن .
فصل ما جاء في سورة املدثر

�سورة رقم ()74

ِالر ْح َم ِن َع ْن
 .1وعن يحيى بن �أبي كثري� :س� ُ
ألت �أبا َ�سل ََم َة ْب َن َع ْبد َّ
َ
ُون }
�أَ َّولِ َما َن َزلَ مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن قَالَ } َيا �أ ُّي َها المْ ُ َّد ِّث ُر{ ُقل ُْت َي ُقول َ
ِا�س ِم َر ِّبكَ ا َّلذِي َخلَقَ { ؟!
ا ْق َر�أْ ب ْ
فقال �أبو �سلمة �س�ألت جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما عن
ال ما َح َّد َث َنا
ذلك َو ُقل ُْت َل ُه مِ ثْلَ ا َّلذِي ُقل َْت َفقَالَ َجاب ٌِر ال �أُ َح ِّدثُكَ ِ �إ َ
او ْر ُت بِحِ َرا ٍء َفل ََّما
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قَالَ َ :
((ج َ
ِيت َف َنظَ ْر ُت َع ْن يمَ ِينِي َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا
َق َ�ض ْي ُت ِج َوا ِري َه َبطْ ُت َف ُنود ُ
َ
َ
َو َنظَ ْر ُت َع ْن �شِ َماليِ  َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا َو َنظَ ْر ُت �أ َمامِ ي َفل َْم �أ َر َ�ش ْي ًئا
َو َنظَ ْر ُت َخ ْلفِي َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا ف ََر َف ْع ُت َر�أْ�سِ ي ف ََر�أَ ْي ُت َ�ش ْي ًئا َف�أَ َت ْي ُت
� 443صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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اء َب��ا ِر ًدا قَالَ َف َد َّث ُرونيِ 
َخد َ
ِيج َة َف ُقل ُْت َد ِّث ُ��رونيِ  َو ُ�ص ُّبوا َعل ََّي َم ً
َ
َ
اء َبا ِر ًدا قَالَ َف َن َزل َْت } َيا �أ ُّي َها المْ ُ َّد ِّث ُر ُق ْم َف�أ ْنذ ِْر
َو َ�ص ُّبوا َعل ََّي َم ً
()444
َو َر َّبكَ َف َكبرِّ ْ { املدثر . ))1 :رواه البخاري وم�سلم.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال:
َ .2
ُ
َ
ُ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ :
َ�صل
�أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ �أ ْق َر�أ المْ ف َّ
َ
()446
ال�ش ْع ِر(َ ،)445و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ ال َّدقَلِ َ ،لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى
�أَ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ورتَينْ ِ  فيِ  َركْ َعةٍ ،
اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
ال�س َ
ان َي ْق َر�أُ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
ور
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة َ
الر ْح َم َن َ
ال َّن ْج َم َو َّ
 فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�أَلَ َ�سا ِئ ٌل
ون
ات
َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ ُ َّد ِّث َر
َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
ني َو َع َب َ�س َ
ات َ
ُ
َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ ،
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
امة َ
َوالمْ ُ َّز ِّمل َ
ال�ش ْم ُ�س
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
ان َو�إِذَا َّ
الت فيِ  َركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
اءل َ
َو َع َّم َي َت َ�س َ
َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه
كُ ِّو َر ْت
 فيِ ركْ َعةٍ  .قَالَ  �أ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
َ
()447
اللهَّ ُ .رواه �أبو داود يف ال�سنن .
� 444صحيح .رواه البخاري ( )4922يف كتاب تف�سري القر�آن/باب �سورة املزمل،
وم�سلم ( )161يف كتاب الإميان/باب بد�أ الوحي �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم.
�  445أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 446الدقل :التمر الرديء.
� 447صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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�سورة رقم ()75

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .1
�أَ ْق َر ُ
َ
ُ
ذ
ه
ا
ذ
ه
 �
أ
:
ق
ف
،
ع
لَ فيِ ر
َ�ص
ف
ا
�
أ
كَ
لمْ
ال�ش ْع ِر(َ ،)448و َنثرْ ًا كَ َن ِثرْ
َالَ
كْ
َ َ ةٍ َ
َ ًّ َ ِّ ِّ
َّ
()449
ان َي ْق َر�أُ ال َّنظَ ائ َِر
ال َّدقَلِ َ ،لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّق َة
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون فيِ 
ات
ي
ر
َّا
ذ
ال
و
ور
و
،
ع
فيِ ر
الطُّ
كْ
ِ
ةٍ
ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
ني
َركْ َعةٍ َو َ�س َ�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
ات فيِ  َركْ َعةٍ َ ،و َو ْي�� ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّم َل َ
َو َع َب َ�س َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ْ
ُ
للهَّ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا  .رواه �أبو داود
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
يف ال�سنن(.)450

�  448أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 449الدقل :التمر الرديء.
� 450صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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فصل ما جاء في سورة اإلنسان وتسمى هل أتى
على اإلنسان

�سورة رقم ()76

 .1وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم(( :ك��ان يقر�أ يوم اجلمعة يف �صالة ال�صبح }�أمل 
تنزيل{ و }هل �أتى على الإن�سان{ ويف �صالة اجلمعة ب�سورة
اجلمعة واملنافقني))( .)451رواه م�سلم والن�سائي.
 .2وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف اجلمعة يف �صالة الفجر }امل تنزيل{
ال�سجدة و }هل �أتى على الإن�سان حني من الدهر{))( .)452رواه
البخاري وم�سلم.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .3
� 451صحيح .رواه م�سلم ( )879يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف يوم اجلمعة،
والن�سائي ( )1421يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف �صالة اجلمعة ب�سورة اجلمعة
واملنافقني.
� 452صحيح .رواه البخاري ( )891يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف �صالة الفجر
يوم اجلمعة ،وم�سلم ( )879يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف يوم اجلمعة.
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َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أَ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر(َ ،)453و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)454لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ َّد ِّث َر َوالمْ َّز ِّم َل َ
َو َع َب َ�س َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
الت
�س
ُر
ا
و
ُون
ل
اء
�س
ت
ي
م
ع
و
،
ع
ِ فيِ ر
ة
ام
لمْ
كْ
ِ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ َ ةٍ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
ِيف
 فيِ ركْ َعةٍ  .قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أْل ُ
ان َو ِ�إذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
()455
ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ .رواه �أبو داود يف ال�سنن .
فصل ما جاء في سورة املرسالت

�سورة رقم ()77

َ�ضلِ ِب ْنتِ الحْ َا ِر ِث �سمعته وهو يقر�أ
 .1وعن ابن عبا�س عن �أمه �أم ا ْلف ْ
}واملر�سالت عرفاً{ املر�سالت 1 :فقالت يا بني لقد ذكرتني
بقراءتك هذه ال�سورة �إنها لآخر ما �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
�  453أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 454الدقل :التمر الرديء.
� 455صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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عليه و�آله و�سلم يقر�أ بها يف املغرب( .)456رواه البخاري وم�سلم.
 .2وعن �سيدنا عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال :بينا نحن
غار �إذ نزلت عليه
مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف ٍ
()457
لرطب بها ....احلديث .
واملر�سالت فتلقيناها مِ ْن فِ ي ِه و�إن فاه
ٌ
رواه البخاري وم�سلم.
 .3عن ابن عبا�س  ر�ضي اهلل عنهما ق��ال :قال �أب��و بكر ر�ضي
اهلل عنه :يا ر�سول اهلل قد �شِ ْب َت قال�(( :شيبتني هود والواقعة
واملر�سالت وعم يت�ساءلون و�إذا ال�شم�س  ك���ورت))( .)458رواه
الرتمذي واحلاكم.
� 456صحيح .رواه البخاري ( )4429يف كتاب املغازي/باب مر�ض النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ووفاته ،وم�سلم ( )462يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
� 457صحيح .رواه البخاري ( )4931يف كتاب تف�سري القر�آن/باب قوله }ف�إذا
قر�أناه فاتبع قر�آنه{ ،وم�سلم ( )2234يف كتاب ال�سالم/باب قتل احليات وغريها.
 458ح�سن .رواه الرتمذي ( )3297يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة الواقعة،
وقال :ح�سن غريب ،ورواه احلاكم ( )476/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة
الواقعة ،ووافقه الذهبي ،و�أبو يعلى يف م�سنده ( ،)102/1وقال احلافظ الهيثمي يف
جممع الزوائد (37/7و(( :)118/7رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح
ورواه �أبو يعلى �إال �أن عكرمة مل يدرك �أبا بكر)) ،قلت :لقد تبينَّ من �إ�سناد الرتمذي
�أن عكرمة رواه عن ابن عبا�س عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم فعليه هو ح�سن كما قال
الرتمذي ،لكن ر�أى �أبو حامت عدم ات�صاله يف كتاب ((العلل)) (.)110/2
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وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .4
()459
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)460لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
طَ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْم ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
َ َ ةٍ َ َّ ِّ َ َ َّ ِّ
َو َع َب َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
ِيف
 فيِ ركْ َعةٍ  .قَالَ  �أَ ُبو َد ُاودَ :هذَا َت�أْل ُ
ان َو ِ�إذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
()461
ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ رواه �أبو داود .
فقلت:
بن مالكٍ
أن�س ِ
ُ
 .5وعن عبدالعزيز �أبي �سكني قالُ � :
أتيت � َ
�أخربين عن �صالة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ف�صلى
بنا الظهر وق��ر�أ ق��راءة هم�س ًا باملر�سالت والنازعات وعم
يت�ساءلون ونحوها من ال�سور( )462رواه �أبو يعلى والطرباين.
�  459أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 460الدقل :التمر الرديء.
� 461صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
 462ح�سن .رواه �أبو يعلى ( ،)230/7والطرباين يف ((الأو�سط)) ( ،)147/3قال
احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)116/2رواه �أبو يعلى والطرباين يف الأو�سط،
وفيه �سكني بن عبدالعزيز �ض َّعفه �أبو داود والن�سائي ،ووثقه وكيع وابن معني و�أبو
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 .6وعبد العزيز بن قي�س قال� :س�ألت �أن�س ًا عن مقدار �صالة النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال :ف�أمر الن�رض بن �أن�س �أو �أحد
بنيه ف�صلى بنا الظهر �أو الع�رص  فقر�أ بنا واملر�سالت وعم
يت�ساءلون( .)463رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى.
فصل ما جاء في سورة النبأ
وتسمى عم يتساءلون

�سورة رقم ()78

 .1عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه:
يا ر�سول اهلل قد �شِ ْب َت ،قال�(( :شيبتني هود والواقعة واملر�سالت
وعم يت�ساءلون و�إذا ال�شم�س كورت))( .)464رواه الرتمذي.
حامت وابن حبان)).
�  463إ�سناده ح�سن .رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى ( )118/3يف كتاب ال�صالة/
باب قدر قراءة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف ال�صالة املكتوبة وهو �إمام.
 464ح�سن .رواه الرتمذي ( )3297يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة الواقعة،
وقال(( :ح�سن غريب)) .ورواه احلاكم ( )476/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة
الواقعة ،ووافقه الذهبي ،و�أبو يعلى يف م�سنده ( ،)102/1وقال احلافظ الهيثمي يف
جممع الزوائد (37/7و(( :)118/7رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح
ورواه �أبو يعلى �إال �أن عكرمة مل يدرك �أبا بكر)) ،قلت :لقد تبينَّ من �إ�سناد الرتمذي �أن
عكرمة رواه عن ابن عبا�س عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم فعليه هو ح�سن كما قال
الرتمذي ،لكن ر�أى �أبو حامت عدم ات�صاله يف كتاب العلل (.)110/2
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وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .2
()465
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)466لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
طَ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْم ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
َ َ ةٍ َ َّ ِّ َ َ َّ ِّ
َو َع َب َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو ِ�إذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ .رواه �أبو داود
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت ْ�أل ُ
يف ال�سنن(.)467
 .3وعبد العزيز بن قي�س قال� :س�ألت �أن�س ًا عن مقدار �صالة النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال :ف�أمر الن�رض بن �أن�س �أو �أحد
بنيه ف�صلى بنا الظهر �أو الع�رص  فقر�أ بنا واملر�سالت وعم
يت�ساءلون( .)468رواه البيهقي.
�  465أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 466الدقل :التمر الرديء.
� 467صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
�  468إ�سناده ح�سن .رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى ( )118/3يف كتاب ال�صالة/
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فقلت:
بن مالكٍ
أن�س ِ
ُ
 .4وعن عبدالعزيز �أبي �سكني قالُ � :
أتيت � َ
�أخربين عن �صالة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ف�صلى
بنا الظهر وق��ر�أ ق��راءة هم�س ًا باملر�سالت والنازعات وعم
يت�ساءلون ونحوها من ال�سور( .)469رواه �أبو يعلى والطرباين.
فصل ما جاء في سورة النازعات

�سورة رقم ()79

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .1
()470
َ
َ�ص
لَ فيِ ركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أ َه ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
ال�ش ْع ِر َ ،و َنثرْ ًا كَ َنثرْ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ المْ ُ ف َّ
َ
()471
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ َ ،لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و ِ�إذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
باب قدر قراءة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف ال�صالة املكتوبة وهو �إمام.
 469ح�سن .رواه �أبو يعلى ( ،)230/7والطرباين يف ((الأو�سط)) ( ،)147/3قال
احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)116/2رواه �أبو يعلى والطرباين يف الأو�سط،
وفيه �سكني بن عبدالعزيز �ض َّعفه �أبو داود والن�سائي ،ووثقه وكيع وابن معني و�أبو
حامت وابن حبان)).
�  470أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 471الدقل :التمر الرديء.
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ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�أَلَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
ةٍ
ِّ
َّ
َّ
َ
َ
َ َ ِّ
َو َع َب َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ْ
ُ
للهَّ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا  .رواه �أبو داود
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
(.)472
فصل ما جاء في سورة عبس

�سورة رقم ()80

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .1
�أَ ْق َر ُ
َ
ُ
ذ
ه
ا
ذ
ه
 �
أ
:
ق
ف
،
ع
لَ فيِ ر
َ�ص
ف
ا
�
أ
كَ
لمْ
ال�ش ْع ِر(َ ،)473و َنثرْ ًا كَ َن ِثرْ
َالَ
كْ
َ
َ َ ةٍ
َ ًّ َ ِّ ِّ
َّ
()474
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ َ ،لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
� 472صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
�  473أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 474الدقل :التمر الرديء.
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 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أَ َتى َوال �أُقْ�سِ ُم
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ ُ َّد ِّث َر َوالمْ ُ َّز ِّم َل َ
َو َع َب َ�س َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ْ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه اللهَّ ُ.
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
رواه �أبو داود يف ال�سنن(.)475
فصل ما جاء في سورة التكوير
وتسمى إذا الشمس كورت

�سورة رقم ()81

 .1وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ام ِة كَ �أَ َّن ُه َر�أْ ُي َعينْ ٍ
((م ْن �سرَ َّ ُه �أَ ْن َي ْنظُ َر ِ �إلىَ  َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
و�آله و�سلمَ :
ال�س َما ُء ا ْنفَطَ َر ْت{ َو } ِ�إذَا
َف ْل َي ْق َر�أْ }�إِذَا َّ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت{ َو }�إِذَا َّ
ال�س َما ُء ا ْن َ�ش َّق ْت{))( .)476رواه الرتمذي واحلاكم.
َّ
� 475صحيح موقوف� .سنن �أب��ي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن.
 476ح�سن .رواه الرتمذي ( )3333يف كتاب تف�سري ال��ق��ر�آن/ب��اب وم��ن �سورة
�إذا ال�شم�س  كورت ،وقال(( :هذا حديث ح�سن غريب)) واحلاكم ( )576/4يف كتاب
الأهوال/و�صححه وقال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب)) (�(( :)378/2إ�سناده مت�صل
ورواته ثقات م�شهورون)).
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 .2عن عمرو بن ُح َر ْيث �أنه �سمع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((يقر�أ يف الفجر }والليل �إذا ع�سع�س{( )477التكوير .))17 :رواه
م�سلم.
ويف لفظٍ  �آخ��ر يف �صحيح م�سلم عن عمرو بن ُح َر ْيث قال:
((�صليت خلف النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم الفجر ف�سمعته
يقر�أ }فال �أق�سم باخلن�س اجلوار الكن�س{ النكوير 16 :وكان ال 
يحني رجل منا ظهره حتى ي�ستتم �ساجداً))(.)478
 .3عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه:
يا ر�سول اهلل قد �شِ ْب َت قال ((�شيبتني هود والواقعة واملر�سالت
وعم يت�ساءلون و�إذا ال�شم�س كورت))( .)479رواه الرتمذي.
وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .4
� 477صحيح .رواه م�سلم ( )456يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
� 478صحيح .رواه م�سلم ( )475يف كتاب ال�صالة/باب متابعة الإم��ام والعمل
بعده.
 479ح�سن .رواه الرتمذي ( )3297يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة الواقعة،
وقال(( :ح�سن غريب)) .ورواه احلاكم ( )476/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة
الواقعة ،ووافقه الذهبي ،و�أبو يعلى يف م�سنده ( ،)102/1وقال احلافظ الهيثمي يف
جممع الزوائد (37/7و(( :)118/7رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح
ورواه �أبو يعلى �إال �أن عكرمة مل يدرك �أبا بكر)) ،قلت :لقد تبينَّ من �إ�سناد الرتمذي �أن
عكرمة رواه عن ابن عبا�س عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم فعليه هو ح�سن كما قال
الرتمذي ،لكن ر�أى �أبو حامت عدم ات�صاله يف كتاب العلل (.)110/2
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ال�ش ْع ِر(َ ،)480و َنثرْ ًا
َ�صلَ فيِ  َركْ َعةٍ َ ،فقَالَ � :أَ َه�� ًّذا كَ َه ِّذ ِّ
�أَ ْق َ��ر�أُ المْ ُ ف َّ
ان
كَ َنثرْ ِ ال�� َّدقَ��لِ (َ ،)481لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كَ َ
الر ْح َم َن فيِ  َركْ َعةٍ ،
ال�س َ
َي ْق َر�أُ ال َّنظَ ائ َِر ُّ
ورتَينْ ِ  فيِ  َركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا
ات
َوا ْقترَ َ َب ْت َوالحْ َا َّقة
ور َوالذَّا ِر َي ِ
َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل
 فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
ون َ
َ
ُ
ُ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى
ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،والمْ َّد ِّث َر َوالمْ َّز ِّمل َ
ني َو َع َب َ�س َ
الت
امة
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
َوال �أُقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ   .رواه �أبو داود
ان َو ِ�إذَا َّ
فيِ ركْ َعةٍ َ ،وال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
َ
يف ال�سنن(.)482

�  480أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 481الدقل :التمر الرديء.
� 482صحيح موقوف� .سنن �أب��ي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
القر�آن.
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فصل ما جاء في سورة االنفطار
وتسمى إذا الشمس انفطرت

�سورة رقم ()82

اء الآخِ َر َة
َ .1
َ�صلَّى ا ْلع َِ�ش َ
ام ُم َعا ٌذ ف َ
وع ْن َجا ِب ٍر ر�ضي اهلل عنه قَالَ َ :ق َ
َ
ان َيا ُم َعا ُذ
فَطَ َّولَ َفقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ َف َّت ٌ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{ }
�أَ َف َّت ٌ
ان َيا ُم َعا ُذ �أَ ْي َ��ن كُ ْن َت َع ْن َ
}�س ِّب ِح ْ
ال�س َما ُء ا ْنفَطَ َر ْت{))( .)483رواه الن�سائي.
َو ُّ
ال�ض َحى{ َو }�إِذَا َّ
 .2وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ام ِة كَ �أَ َّن ُه َر�أْ ُي َعينْ ٍ
((م ْن �سرَ َّ ُه �أَ ْن َي ْنظُ َر ِ �إلىَ  َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
و�آله و�سلمَ :
ال�س َما ُء ا ْنفَطَ َر ْت{ َو } ِ�إذَا
َف ْل َي ْق َر�أْ } ِ�إذَا َّ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت{ َو } ِ�إذَا َّ
()484
ال�س َما ُء ا ْن َ�ش َّق ْت{))  .رواه الرتمذي واحلاكم.
َّ

� 483صحيح .رواه الن�سائي ( )997يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف الع�شاء
الآخرة ب�سبح ا�سم ربك الأعلى.
 484ح�سن .رواه الرتمذي ( )3333يف كتاب تف�سري ال��ق��ر�آن/ب��اب وم��ن �سورة
�إذا ال�شم�س  كورت ،وقال(( :هذا حديث ح�سن غريب)) واحلاكم ( )576/4يف كتاب
الأهوال/و�صححه وقال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب)) (�(( :)378/2إ�سناده مت�صل
ورواته ثقات م�شهورون)).
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�سورة رقم ()83

وع ْن َع ْل َق َم َة والأ�سود قاال� :أَ َتى ْاب َن َم ْ�س ُعودٍ َر ُج ٌل َفقَالَ � :إِنيِّ 
َ .1
�أَ ْق َر ُ
َ
ُ
ذ
ه
ا
ذ
ه
 �
أ
:
ق
ف
،
ع
لَ فيِ ر
َ�ص
ف
ا
�
أ
كَ
لمْ
ال�ش ْع ِر(َ ،)485و َنثرْ ًا كَ َن ِثرْ
َالَ
كْ
َ َ ةٍ َ
َ ًّ َ ِّ ِّ
َّ
()486
��ان َي ْق َر ُ�أ
ال�� َّدقَ��لِ َ ،لك َِّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كَ َ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،وا ْقترَ َ َب ْت
الر ْح َم َن َ
ورتَينْ ِ َ
ال�س َ
ال َّنظَ ائ َِر ُّ
 فيِ ركْ َعةٍ  ،ال َّن ْج َم َو َّ
ون
ور َوالذَّا ِر َي ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و�إِذَا َو َق َع ْت َو ُن َ
ات َ
َ فيِ ركْ َعةٍ َ ،والطُّ َ
َوالحْ َا َّقة َ
َ
ني
ات
فيِ ركْ َعةٍ َو َ�س�ألَ َ�سا ِئ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َو ْي ٌل ِلل ُْمطَ ِّف ِف َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
 فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َه ْل �أ َتى َوال �أقْ�سِ ُم
ل
م
ز
ا
و
ر
ث
د
ا
و
،
ع
 فيِ ر
�س
لمْ
لمْ
َ
كْ
ةٍ
ِّ
َّ
َّ
َ َ َ
َ َ ِّ
َو َع َب َ
َ
 فيِ ركْ َعةٍ ،
ُون َوالمْ ُْر َ�س ِ
اءل َ
ِ فيِ ركْ َعةٍ َ ،و َع َّم َي َت َ�س َ
ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
الت َ
امة َ
 فيِ ركْ َعةٍ .
ان َو�إِذَا َّ
َوال ُّد َخ َ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت َ
ْ
ُ
للهَّ
ِيف ْاب ِن َم ْ�س ُعودٍ َرحِ َم ُه ا  .رواه �أبو داود
قَالَ  �أَ ُبو َد ُاود َهذَا َت�أل ُ
يف ال�سنن(.)487

�  485أي هل ت�رسع يف قراءة القر�آن كما ت�رسع يف ال�شِّ عر فتقطعه ،وال َه ُّذ �رسعة
القطع ،كذا يف ((النهاية)) (.)254/5
 486الدقل :التمر الرديء.
� 487صحيح� .سنن �أبي داود ( )1396يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب القر�آن.
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�سورة رقم ()84

 .1وعن �أبي َ�سل ََمة بن عبدالرحمن� :أن �أبا هريرة قر�أ لهم }�إذا
ال�سماء ان�شقت{ ف�سجد فيها فلما ان�رصف �أخربهم �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سجد فيها(  .)488رواه البخاري
وم�سلم.
 .2وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ام ِة كَ �أَ َّن ُه َر�أْ ُي َعينْ ٍ
((م ْن �سرَ َّ ُه �أَ ْن َي ْنظُ َر ِ �إلىَ  َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
و�آله و�سلمَ :
ال�س َما ُء ا ْنفَطَ َر ْت{ َو } ِ�إذَا
َف ْل َي ْق َر�أْ }�إِذَا َّ
ال�ش ْم ُ�س كُ ِّو َر ْت{ َو }�إِذَا َّ
ال�س َما ُء ا ْن َ�ش َّق ْت{))( .)489رواه الرتمذي واحلاكم.
َّ

� 488صحيح .رواه البخاري ( )1074يف كتاب اجلمعة/باب �سجدة }�إذا ال�سماء
ان�شقت{ ،وم�سلم ( )578كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة/باب �سجود التالوة.
 489ح�سن .رواه الرتمذي ( )3333يف كتاب تف�سري ال��ق��ر�آن/ب��اب وم��ن �سورة
�إذا ال�شم�س  كورت ،وقال(( :هذا حديث ح�سن غريب)) واحلاكم ( )576/4يف كتاب
الأهوال/و�صححه وقال احلافظ املنذري يف ((الرتغيب)) (�(( :)378/2إ�سناده مت�صل
ورواته ثقات م�شهورون)).
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�سورة رقم ()85

 .1وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال ر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
ال�س َما ِء
ِال�س َما ِء ذ ِ
((كَ َ
َات ا ْلبرُ ُ ِ
وج َو َّ
ان َي ْق َر�أُ فيِ  الظُّ ْه ِر َوا ْل َع�صرْ ِ ب َّ
()490
َوالطَّ ارِقِ َو�شِ ْب ِه ِه َما))  .رواه الرتمذي والن�سائي و�أبو داود.
 .2وعن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال ل�سيدنا معاذ ملا �أطال ال�صالة بالقوم(( :يا
معاذ �أفتان �أنت ؟! اقر�أ �سورة }والليل �إذا يغ�شى{ و }�سبح
ا�سم ربك الأعلى{ }وال�سماء ذات ال�ب�روج{))(.)491رواه ابن
خزمية وابن حبان يف �صحيحيهما.

 490ح�سن .رواه الرتمذي ( )307يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء يف القراءة يف
الظهر والع�رص ،وقال :ح�سن ،والن�سائي ( )979يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف
الركعتني الأوليني من �صالة الع�رص ،و�أبو داود ( )805يف كتاب ال�صالة/باب قدر
القراءة يف الظهر والع�رص.
 491ح�سن .رواه ابن خزمية ( )262/1يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف �صالة
الع�شاء الآخرة ،وابن حبان ( )149/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة ال�صالة.
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�سورة رقم ()86

 .1وعن خالد العدواين �أنه �أَ ْب�صرَ َ َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
اه ْم
و�سلم فيِ م�شرْ ِقِ َثق ٍ
ِيف َو ُه َو َقائ ٌِم َعلَى َق ْو ٍ�س �أَ ْو َع ً�صا حِ َ
ني َ �أ َت ُ
َ
ُ
ال�س َما ِء َوالطَّ ارِقِ {
}و
�
أ
ر
ق
ي
ه
ت
ع
َ�س
ف
ق
،
�
ن
ال
م
ه
د
َالَ
مِ
ْ
َي ْب َتغِي عِ ْن َ ُ ُ َّ صرْ َ
َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ
َح َّتى َخ َت َم َها ،قَالَ  :ف ََو َع ْي ُت َها فيِ الجْ َاهِ ل َِّي ِة َو�أَ َنا ُم�شرْ ِ كٌ  ،ث َُّم َق َر�أْ ُت َها
الم( .)492رواه �أحمد والطرباين.
فيِ ال ْإ�س ِ
 .2وعن جابر بن عبد اهلل �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال ل�سيدنا معاذ حني �أطال يف �صالة الع�شاء(( :اقر�أ بِـ }ال�سماء
والطارق{ }وال�سماء ذات الربوج{ }وال�شم�س و�ضحاها{
}والليل �إذا يغ�شى{))( )493رواه ابن حبان و�أبو عوانة.
�  492إ�سناده ح�سن .رواه �أحمد يف امل�سند ( )335/4وابن خزمية يف �صحيحه
( )141/3يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف �صالة الع�شاء الآخ��رة ،بنحوه ،وقال
احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)136/7رواه �أحمد والطرباين وعبدالرحمن
ذكره ابن �أبي حامت ومل يجرحه �أحد وبقية رجاله ثقات)) ،وقال احلافظ ابن حجر يف
((تعجيل املنفعة)) �ص ([ :)148قلت� :صحح ابن خزمية حديثه عبدالرحمن العدواين
ومقت�ضاه �أن يكون عنده من الثقات].
� 493صحيح .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )160/6يف كتاب ال�صالة/باب �إعادة
ال�صالة ،و�أبو عوانه (.)478/1
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 .3وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال ر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
ال�س َما ِء
ِال�س َما ِء ذ ِ
((كَ َ
َات ا ْلبرُ ُ ِ
وج َو َّ
ان َي ْق َر�أُ فيِ  الظُّ ْه ِر َوا ْل َع�صرْ ِ ب َّ
()494
َوالطَّ ارِقِ َو�شِ ْب ِه ِه َما)) رواه الرتمذي والن�سائي و�أبو داود.
فصل ما جاء في سورة األعلى

�سورة رقم ()87

�سورة الأعلى من امل�سبحات املفتتحات بالت�سبيح وقد جاء يف
ف�ضلهن احلديث الآتي:
 .1عن العربا�ض بن �سارية �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فيهن
امل�سبحات قبل �أن َي ْر ُقد)) ويقول�(( :إن
و�سلم(( :كان يقر�أ
َّ
ِّ
()495
�آية �أف�ضل من �ألف �آية))  .رواه �أحمد والرتمذي.
 494ح�سن .رواه الرتمذي ( )307يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء يف القراءة يف
الظهر والع�رص ،وقال :ح�سن ،والن�سائي ( )979يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف
الركعتني الأوليني من �صالة الع�رص ،و�أبو داود ( )805يف كتاب ال�صالة/باب قدر
القراءة يف الظهر والع�رص.
 495ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )128/4والرتمذي ( )2921يف كتاب ف�ضائل
القر�آن/باب ما جاء فيمن قر�أ حرف ًا من القر�آن ما له من الأجر ،وقال(( :حديث ح�سن
غريب)).
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 .2وعن جابر بن َ�س ُم َرة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان
يقر�أ يف الظهر ب�سبح ا�سم ربك الأعلى ويف ال�صبح ب�أطول من
ذلك))( .)496رواه م�سلم.
 .3وعن �أن�س بن مالك �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كان
يقر�أ يف الظهر  والع�رص }�سبح ا�سم ربك الأعلى{ و }هل �أتاك
حديث الغا�شية{( .)497رواه البزار.
وللحديث لفظ �آخر عن �سيدنا �أن�س �أنهم كانوا ي�سمعون منه
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم النغمة يف الظهر بِـ }�سبح ا�سم ربك
الأعلى{ و }هل �أتاك حديث الغا�شية{(.)498رواه ابن خزمية
وابن حبان يف �صحيحيهما.
 .4وعن ال ُّنعمان بن ب�شري قال :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{
و�سلم َي ْق َر ُ�أ فيِ ا ْلعِي َد ْي ِن َوفيِ الجْ ُُم َع ِة بِـ َ
}�س ِّب ِح ْ
� 496صحيح .رواه م�سلم ( )460يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
� 497صحيح .قال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)116/2رواه البزار
ورجاله رجال ال�صحيح)).
� 498صحيح .رواه ابن خزمية يف �صحيحه ( )257/1يف كتاب ال�صالة/باب ذكر
قراءة القر�آن يف الركعتني الأوليني من الظهر والع�رص ،وابن حبان ( )132/5يف
كتاب ال�صالة/باب �صفة ال�صالة.
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اج َت َم َع ا ْلعِي ُد َوالجْ ُُم َع ُة
و َ} َه ْل �أَ َتاكَ َحد ُ
ِيث ا ْل َغا�شِ َيةِ{ قَالَ َو�إِذَا ْ
ا فيِ ال�صالتَينْ ِ (.)499رواه م�سلم.
فيِ  َي ْو ٍم َواحِ ٍد َي ْق َر�أُ ب ِِه َما �أَ ْي ً�ض
َّ
اء الآخِ َر َة
َ .5
َ�صلَّى ا ْلع َِ�ش َ
ام ُم َعا ٌذ ف َ
وع ْن َجا ِب ٍر ر�ضي اهلل عنه قَالَ َ :ق َ
َ
ان َيا ُم َعا ُذ
فَطَ َّولَ َفقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أ َف َّت ٌ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{ }
�أَ َف َّت ٌ
ان َيا ُم َعا ُذ �أَ ْي َ��ن كُ ْن َت َع ْن َ
}�س ِّب ِح ْ
()500
ال�س َما ُء ا ْنفَطَ َر ْت{)) رواه الن�سائي.
َو ُّ
ال�ض َحى{ َو } ِ�إذَا َّ
 .6وعن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنه �أي�ض ًا بلفظ �آخر وهو:
�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال ل�سيدنا معاذ ملا
�أطال ال�صالة بالقوم(( :يا معاذ �أفتان �أنت ؟! اقر�أ �سورة }
والليل �إذا يغ�شى{ و }�سبح ا�سم ربك الأعلى{ }وال�سماء ذات
الربوج{))( .)501رواه ابن خزمية وابن حبان.
 .7وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان
� 499صحيح .رواه م�سلم ( )878يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف �صالة اجلمعة.
�  500إ�سناده �صحيح .رواه الن�سائي ( )997يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف
الع�شاء الآخرة ب�سبح ا�سم ربك الأعلى.
 501ح�سن .رواه ابن خزمية ( )262/1يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف �صالة
الع�شاء الآخ��رة ،وابن حبان ( )149/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة ال�صالة ،يف
�صحيحيهما.
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}�س ِّب ِح
ور َة َ
ال�س َ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ُيحِ ُّب َه ِذ ِه ُّ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{))( .)502رواه �أحمد.
ْ
 .8وعن �سيدنا �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الوتر بِـ }�سبح ا�سم ربك
الأعلى{ و }قل يا �أيها الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ف�إذا
َ�سل ََّم قال� :سبحان امللك القدو�س �سبحان امللك القدو�س ثالث
مرات))( .)503رواه ابن اجلارود وابن حبان.
� 502صحيح .رواه �أحمد ( )96/1والرافعي يف ((تاريخ قزوين)) ( .)258/3وثوير
بن �أبي فاختة الذي يف �إ�سناد �أحمد ثقة عندنا ،قال احلاكم يف امل�ستدرك (:)510/2
((وثوير بن �أبي فاختة و�إن مل يخرجا له فلم ُي ْنقَم عليه غري الت�شيع)) فتبني بذلك
�سبب ت�ضعيفهم له وهو ت�ضعيف مردود ال �سيما وثوير ممن يروي عن ال�صحابة كما
يف ترجمته يف ((تهذيب الكمال)) ( )429/4وقول املعلِّق على ((تهذيب الكمال)) راداً
على احلاكم �ص (�[ :)431أما ا ِّدعاء احلاكم ب�أنه مل  ُينقم عليه �إال الت�شيع فهو مردود
بالأدلة التي �أوردها العلماء وال �سيما ابن عدي يف الكامل] فمما ال يعب�أ به ! وهو
امل��ردود حق ًا ! لأن كثرياً من الثقات لهم �أحاديث منكرة وم��ردودة ،وقد ت�صفحنا
ترجمة ثوير يف كامل ابن عدي فلم جند فيها ما يثبت كالم ذلك املعلِّق ،وكم من
رجال �أوردهم ابن عدي يف كامله و�ساق لهم �أحاديث هنالك على �أنها من منكراتهم
فوثقهم املعلق ومل يعب�أ بذلك ! ولي�س هذا حمل الإ�سهاب يف تفنيد كالم املعلق بل
لذلك مو�ضع �آخر �إن �شاء اهلل تعاىل ! وعلى كل حال ف�إن �إ�سناد الرافعي يف تاريخ
قزوين لي�س فيه ثوير هذا.
� 503صحيح .رواه ابن اجلارود يف املنتقى �ص ( )78يف كتاب ال�صالة/باب ال�صالة
على الراحلة ،والرتمذي ( )462يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف الوتر،
وابن حبان يف �صحيحه ( )202/6يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،وهو مروي عن عدد
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ِا�س ِم
 .9وعن عقبة بن عامر اجلهني قال :لمَ َّا َن َزل َْت }ف ََ�س ِّب ْح ب ْ
َر ِّبكَ ا ْل َعظِ ي ِم{ ( �سورة الواقعة �آية74 :و ) 96قَالَ َل َنا َر ُ�سولُ
ا فيِ ركُ وعِ ك ُْم)) َفل ََّما
ُوه
((اج َعل َ
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ْ
ُ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{ ( �سورة الأعلى �آية ) 1 :قَالَ :
َن َزل َْت َ
}�س ِّب ِح ْ
()504
ا فيِ �س ُجودِكُ ْم))  .رواه �أحمد بن حنبل ،و�أبو داود،
ُوه
((اج َعل َ
ْ
ُ
وابن ماجه ،وابن خزمية.
 .10وعن ابن عبا�س  ر�ضي اهلل عنهما قال�(( :سنة اال�ست�سقاء
�سنة ال�صالة يف العيدين� ،إال �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قلب رداءه فجعل ميينه على ي�ساره وي�ساره على ميينه ،ف�صلى
الركعتني يكرب يف الأوىل �سبع تكبريات وقر�أ }�سبح ا�سم ربك
الأعلى{ وقر�أ يف الثانية }هل �أتاك حديث الغا�شية{ وكرب
فيها خم�س تكبريات))(.)505
من ال�صحابة كما بينَّ ذلك الرتمذي.
 504ح�سن .رواه �أحمد بن حنبل ( )155/4و�أبو داود ( )869يف كتاب ال�صالة/باب
ما يقول الرجل يف ركوعه و�سجوده ،وابن ماجه ( )887يف كتاب �إقامة ال�صالة/باب
الت�سبيح يف الركوع وال�سجود ،وابن خزمية يف �صحيحه ( )303/1يف كتاب ال�صالة/
باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل يف الركوع.
 505ح�سن .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )326/1يف كتاب اال�ست�سقاء ،و�صححه،
والدارقطني ( )66/2يف كتاب اجلمعة/باب �صفة �صالة اخل�سوف ،والبيهقي يف
ال�سنن الكربى ( )348/3يف كتاب �صالة اال�ست�سقاء/باب الدليل على �أن ال�سنة يف
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رواه احلاكم و�صححه ،والدارقطني والبيهقي يف ال�سنن الكربى.
 .11وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال ل�سيدنا معاذ ر�ضي اهلل عنه عندما �أطال
ال�ش ْم ِ�س
}و َّ
يف ال�صالة بقومهَ (( :يا ُم َعا ُذ �أَ َف َّت ٌ
ان �أَ ْن َت ثَالثًا ا ْق َر�أْ َ
()506
َ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{ َو َن ْح َو َها))  .رواه
َو ُ�ض َح َ
اها{ و } َ�س ِّب ِح ْ
البخاري وم�سلم.
فصل ما جاء في سورة الغاشية

�سورة رقم ()88

 .1وعن ال ُّنعمان بن ب�شري قال :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{
و�سلم َي ْق َر ُ�أ فيِ ا ْلعِي َد ْي ِن َوفيِ الجْ ُُم َع ِة }ب َِ�س ِّب ِح ْ
اج َت َم َع ا ْلعِي ُد َوالجْ ُُم َع ُة
و َ} َه ْل �أَ َتاكَ َحد ُ
ِيث ا ْل َغا�شِ َيةِ{ قَالَ َو ِ�إذَا ْ
ا فيِ ال�صالتَينْ ِ ( )507رواه م�سلم.
فيِ  َي ْو ٍم َواحِ ٍد َي ْق َر�أُ ب ِِه َما �أَ ْي ً�ض
َّ
�صالة اال�ست�سقاء ال�سنة يف �صالة العيدين ،ويف �إ�سناده حممد بن عبد العزيز �ضعفوه
ومتنه �صحيح من غري هذا الوجه.
� 506صحيح .رواه البخاري ( )6106يف كتاب الأدب/باب من مل ير �إكفار من قال
ذلك ...وم�سلم ( )465يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف الع�شاء.
� 507صحيح .رواه م�سلم ( )878يف كتاب اجلمعة/باب ما يقر�أ يف �صالة اجلمعة.
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 .2وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم� :أنهم كانوا ي�سمعون منه النغمة يف الظهر بِـ }�سبح
ا�سم ربك الأعلى{ و }هل �أتاك حديث الغا�شية{( .)508رواه ابن
خزمية وابن حبان يف �صحيحيهما.
 .3وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال�(( :سنة اال�ست�سقاء �سنة
ال�صالة يف العيدين� ،إال �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قلب
رداءه فجعل ميينه على ي�ساره وي�ساره على ميينه ،ف�صلى
الركعتني يكرب يف الأوىل �سبع تكبريات وقر�أ }�سبح ا�سم ربك
الأعلى{ وقر�أ يف الثانية }هل �أتاك حديث الغا�شية{ وكرب
فيها خم�س تكبريات))(.)509
� 508صحيح .رواه ابن خزمية ( )257/1يف كتاب ال�صالة/باب ذكر قراءة القر�آن
يف الركعتني الأوليني من الظهر والع�رص ،وابن حبان ( )132/5يف كتاب ال�صالة/
ن�ص احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) (� )116/2أن رواية
باب �صفة ال�صالة .وقد َّ
البزار يف حديث �سيدنا �أن�س هذا بلفظ(( :كان �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الظهر
والع�رص }�سبح ا�سم ربك الأعلى{ و }هل �أتاك حديث الغا�شية{)) .وقال(( :رجاله
رجال ال�صحيح)).
 509ح�سن .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )326/1يف كتاب اال�ست�سقاء ،و�صححه،
والدارقطني ( )66/2يف كتاب اجلمعة/باب �صفة �صالة اخل�سوف ،والبيهقي يف
ال�سنن الكربى ( ) )348/3يف كتاب �صالة اال�ست�سقاء/باب الدليل على �أن ال�سنة
يف �صالة اال�ست�سقاء ال�سنة يف �صالة العيدين� ،إ�سناده �ضعيف ل�ضعف حممد بن عبد
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رواه احلاكم و�صححه ،والدارقطني والبيهقي يف ال�سنن الكربى.
 .4وعن �أن�س بن مالك �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كان
يقر�أ يف الظهر  والع�رص }�سبح ا�سم ربك الأعلى{ و }هل �أتاك
حديث الغا�شية{( .)510رواه البزار.
فصل ما جاء في سورة الفجر

�سورة رقم ()89

 .1وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ملعاذ ر�ضي اهلل عنه�(( :أف َّتان ًا يا معاذ ؟! ف�أين
�أنت من }�سبح ا�سم ربك الأعلى{ }وال�شم�س و�ضحاها{ }
والفجر{ }والليل �إذا يغ�شى{))( .)511رواه الن�سائي يف ال�سنن
الكربى.

العزيز ،ومتنه �صحيح من غري هذا الوجه.
� 510صحيح .قال احلافظ الهيثمي يف ((املجمع)) ((( :)116/2رواه البزار ورجاله
رجال ال�صحيح)).
� 511صحيح .رواه الن�سائي يف ال�سنن الكربى ( )515/6يف كتاب التف�سري/باب
قوله تعاىل }وال�شفع{.
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فصل ما جاء في سورة الشمس

�سورة رقم ()91

 .1وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال ل�سيدنا معاذ ر�ضي اهلل عنه عندما �أطال
ال�ش ْم ِ�س
}و َّ
يف ال�صالة بقومهَ (( :يا ُم َعا ُذ �أَ َف َّت ٌ
ان �أَ ْن َت ثَالثًا ا ْق َر�أْ َ
()512
َ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{ َو َن ْح َو َها))  .رواه
َو ُ�ض َح َ
اها{ و } َ�س ِّب ِح ْ
البخاري وم�سلم.
 .2وعن جابر بن عبد اهلل �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال ل�سيدنا معاذ حني �أطال يف �صالة الع�شاء(( :اقر�أ بِـ}ال�سماء
والطارق{ }وال�سماء ذات الربوج{ }وال�شم�س  و�ضحاها{
}والليل �إذا يغ�شى{))( .)513رواه ابن حبان يف �صحيحه و�أبو
عوانة.
 .3وع��ن بريدة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
اها
ان َي ْق َر�أُ فيِ  َ�صال ِة ا ْلع َِ�شا ِء ب َّ
و�آله و�سلم(( :كَ َ
ِال�ش ْم ِ�س َو ُ�ض َح َ
� 512صحيح .رواه البخاري ( )6106يف كتاب الأدب/باب من مل ير �إكفار من قال
ذلك ...وم�سلم ( )465يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف الع�شاء.
� 513صحيح .رواه ابن حبان ( )160/6يف كتاب ال�صالة/باب �إعادة ال�صالة ،و�أبو
عوانه (.)478/1
219

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

ال�س َو ِر))(.)514رواه �أحمد والرتمذي.
َو�أَ ْ�ش َباهِ َها مِ َن ُّ
فصل ما جاء في سورة الليل

�سورة رقم ()92

 .1وعن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال ل�سيدنا معاذ ملا �أطال ال�صالة بالقوم(( :يا
معاذ �أفتان �أنت ؟! اقر�أ �سورة }والليل �إذا يغ�شى{ و }�سبح
ا�سم ربك الأعلى{ }وال�سماء ذات ال�بروج{))( .)515رواه ابن
خزمية وابن حبان يف �صحيحيهما.
 .2عن جابر بن َ�س ُم َرة قال(( :كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
يقر�أ يف الظهر بالليل �إذا يغ�شى ويف الع�رص  نحو ذلك ويف
ال�صبح �أطول من ذلك))( .)516رواه م�سلم.

 514ح�سن .رواه �أحمد يف م�سنده ( )354/5والرتمذي ( )309يف كتاب ال�صالة/
باب ما جاء يف القراءة يف املغرب ،وقال(( :حديث ح�سن)).
 515ح�سن .رواه ابن خزمية ( )262/1يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف �صالة
الع�شاء الآخرة ،وابن حبان ( )149/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة ال�صالة.
� 516صحيح .رواه م�سلم ( )459يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف ال�صبح.
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فصل ما جاء في سورة الضحى

�سورة رقم ()93

َ�صلَّى ا ْلع َِ�ش َاء
َ .1
��ام ُم َعا ٌذ ف َ
وع ْ��ن َجا ِب ٍر ر�ضي اهلل عنه قَ��الَ َ :ق َ
َ
َطَ
ان َيا
ت
ف
�
أ
((
و�سلم:
آله
�
و
عليه
اهلل
�صلى
ِي
ب
ن
ال
ق
ف
و
ف
ة
ر
َالَ
لَ
الآخِ َ َ َّ َ
َ َّ ٌ
َّ ُّ
ا�س َم َر ِّبكَ ال ْأعلَى{
ُم َعا ُذ �أَ َف َّت ٌ
ان َيا ُم َعا ُذ �أَ ْي َن كُ ْن َت َع ْن َ
}�س ِّب ِح ْ
()517
ال�س َما ُء ا ْن��فَ��طَ َ��ر ْت{))  .رواه م�سلم
}و ُّ
َ
ال�ض َحى{ َو } ِ�إذَا َّ
والن�سائي.
 .2وعن عكرمة بن �سليمان قال :قر�أت على �إ�سماعيل بن عبد اهلل بن
ق�سطنطني فلما بلغت وال�ضحى قال يل :كَ برِّ ْ كَ برِّ ْ عند خامتة كل
�سورة حتى تختم ،و�أخربه عبداهلل بن كثري �أنه قر�أ على جماهد
ف�أمره بذلك ،و�أخربه جماهد �أن ابن عبا�س �أمره بذلك ،و�أخربه
ابن عبا�س �أن �أُ َبي بن كعب �أمره بذلك ،و�أخربه �أُ َبي بن كعب �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمره بذلك( .)518رواه احلاكم.
� 517صحيح .رواه م�سلم ( )465يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء يف القراءة يف
ال�صبح ،والن�سائي ( )997يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف الع�شاء الآخرة ب�سبح
ا�سم ربك الأعلى.
 518ح�سن .رواه احلاكم يف ((امل�ستدرك)) ( )304/3يف كتاب معرفة ال�صحابة/يف
ذكر مناقب �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه ،وقال�(( :صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه)) .قال
احلافظ ابن حجر يف ((ل�سان امليزان)) ((( :)309/1هذا حديث غريب وهو مما �أُ ْنك َِر
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�سورة رقم ()95

 .1وعن الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه قال�(( :سمعت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يقر�أ }والتني والزيتون{ يف الع�شاء وما �سمعت
�أحداً �أح�سن �صوت ًا منه �أو قراءة))( .)519رواه البخاري وم�سلم.
 .2وعن عبد اهلل بن يزيد �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ((قر�أ
يف املغرب والتني والزيتون))( .)520رواه ابن �أبي �شيبة ،وعبد
بن حميد ،والطرباين.
على ال َب ِّز ِّي ،قال �أبو حامت :هذا حديث منكر)) .لكن قال الذهبي يف ترجمة البزي هناك
يف امليزان�(( :إمام يف القراءة ثبت فيها)) .قلت :وقد عقد احلافظ البيهقي يف ((�شعب
الإميان)) ( )369/2ف�ص ًال لذلك �سماه ( ا�ستحباب التكبري عند اخلتم ) ونقل فيه عن
روي عن النبي �صلى اهلل عليه
الإمام احلليمي �صفة التكبري ،ثم قال البيهقي(( :وقد َ
و�آله و�سلم يف دعاء اخلتم حديث منقطع ب�إ�سناد �ضعيف ،وقد ت�ساهل �أهل احلديث
يف قبول ما ورد يف الدعوات وف�ضائل الأعمال متى ما مل يكن من رواته َم ْن ُي ْع َرف
بو�ضع احلديث �أو الكذب يف الرواية)) .وكان جماهد وهو من �أئمة ال�سلف يكرب من
�سورة وال�ضحى كما يف ((�سري �أعالم النبالء)) (.)453/4
� 519صحيح .رواه البخاري ( )769يف كتاب الأذان/باب القراءة يف الع�شاء ،وم�سلم
( )464يف كتاب ال�صالة/باب القراءة يف الع�شاء.
 520ح�سن .رواه ابن �أبي �شيبة ( )314/1وعبد بن حميد يف م�سنده (،)178/1
وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)118/2رواه الطرباين يف الكبري وفيه
جابر اجلعفي وثقه �شعبة و�سفيان و�ضعفه بقية الأئمة)).
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�سورة رقم ()96

 .1عن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل تعاىل عنها قالت:
الر ْ�ؤ َيا
((�أَ َّولُ َما ُبد َِئ ِب ِه َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ُّ
ِا�س ِم َر ِّبكَ ا َّلذِي َخلَقَ َ ،خلَقَ
ال�صا ِد َق ُة َج َ
َّ
اء ُه المْ َ لَكُ َفقَالَ }ا ْق َر�أْ ب ْ
ان مِ ْن َعلَقٍ  ،ا ْق َر ْ�أ َو َر ُّبكَ الأكْ َر ُم ا َّلذِي َعل ََّم بِا ْل َق َل ِم{ العلق:
�س
ن
ْ
الإ َ َ
()521
 . ))3-1رواه البخاري وم�سلم.
ِالر ْح َم ِن َع ْن
 .2وعن يحيى بن �أبي كثري� :س� ُ
ألت �أبا َ�سل ََم َة ْب َن َع ْبد َّ
َ
ُون }
�أَ َّولِ َما َن َزلَ مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن قَالَ } َيا �أ ُّي َها المْ ُ َّد ِّث ُر{ ُقل ُْت َي ُقول َ
ِا�س ِم َر ِّبكَ ا َّلذِي َخلَقَ { ؟! فقال �أبو �سلمة �س�ألت جابر بن
ا ْق َر�أْ ب ْ
عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما عن ذلك َو ُقل ُْت َل ُه مِ ْث َل ا َّلذِي ُقل َْت َفقَالَ
َجاب ٌِر ال �أُ َح ِّدثُكَ  �إِال  َما َح َّد َث َنا َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
ِيت
او ْر ُت بِحِ َرا ٍء َفل ََّما َق َ�ض ْي ُت ِج َوا ِري َه َبطْ ُت َف ُنود ُ
و�سلم قَالَ َ :
((ج َ
َف َنظَ ْر ُت َع ْن يمَ ِينِي َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا َو َنظَ ْر ُت َع ْن �شِ َماليِ  َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا
َو َنظَ ْر ُت �أَ َمامِ ي َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا َو َنظَ ْر ُت َخ ْلفِي َفل َْم �أَ َر َ�ش ْي ًئا ف ََر َف ْع ُت
� 521صحيح .رواه البخاري ( )4955يف كتاب تف�سري القر�آن/باب قوله تعاىل }
خلق الإن�سان من علق{ وم�سلم ( )160يف كتاب الإميان/باب بدء الوحي �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
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ِيج َة َف ُقل ُْت َد ِّث ُرونيِ  َو ُ�ص ُّبوا َعل ََّي
َر�أْ�سِ ي ف ََر�أَ ْي ُت َ�ش ْي ًئا َف�أَ َت ْي ُت َخد َ
اء َبا ِر ًدا قَالَ َف َن َزل َْت }
ونيِ و َ�ص ُّبوا َعل ََّي َم ً
َم ً
اء َبا ِر ًدا قَالَ َف َد َّث ُر َ
()522
َ
َيا �أَ ُّي َها المْ ُ َّد ِّث ُر ُق ْم َف�أ ْنذ ِْر َو َر َّبكَ َف َكبرِّ ْ { املدثر . ))2-1 :رواه
البخاري وم�سلم.
فصل ما جاء في سورة القدر

�سورة رقم ()97

ام َر ُج ٌل ِ �إلىَ  الحْ ََ�س ِن ْب ِن َعل ٍِّي ر�ضي
 .1عن يو�سف بن �سعد قالَ :ق َ
ني �أ ْوَ
اهلل عنه َب ْع َد َما َبا َي َع ُم َع ِ
او َيةََ ،فقَالَ �َ :س َّو ْد َت ُو ُجو َه المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ُ
للهَّ
ني َفقَالَ  :ال  ُت�ؤَ ِّن ْبنِي َرحِ َمكَ ا َف�إِ َّن النبي
َيا ُم َ�س ِّو َد ُو ُجو ِه المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
اء ُه َذلِكَ
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أُ ِر َي َبنِي �أُ َم َّي َة َعلَى مِ ْنبرَ ِ ِه ف ََ�س َ
َف َن َزل َْت } ِ�إ َّنا �أَ ْعطَ ْي َناكَ ا ْلك َْوث ََر{ َيا محُ َ َّم ُد َي ْعنِي َن ْه ًرا فيِ  الجْ َ َّن ِة
َو َن َزل َْت َه ِذ ِه الآ َي َة } ِ�إ َّنا �أَ ْن َز ْل َنا ُه فيِ ل َْي َل ِة ا ْل َق ْد ِرَ ،و َما �أَ ْد َراكَ َما ل َْي َل ُة
ا ْل َق ْد ِر ،ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ مِ ْن �أَل ِْف َ�ش ْه ٍر{ القدر 3-1 :يمَ ْ ِل ُك َها َب ْع َدكَ
َب ُنو �أُ َم َّي َة َيا محُ َ َّم ُد.
ْ��ف َ�ش ْه ٍر ال  َي ِزي ُد َي ْ��و ٌم َوال 
اها َف ِ���إذَا هِ َي َ �أل ُ
قَالَ ا ْلقَا�سِ ُم َف َع َد ْد َن َ
� 522صحيح .رواه البخاري ( )4922يف كتاب تف�سري القر�آن/باب يف �سورة املزمل،
وم�سلم ( )161يف كتاب الإميان/باب بدء الوحي �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم.
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�ص( .)523رواه الرتمذي( ،)524واحلاكم يف امل�ستدرك و�صححه
َي ْن ُق ُ
ووافقه الذهبي.
()525
وله لفظ �آخر رواه احلاكم عن �سيدنا احل�سن بن علي ر�ضي
اهلل عنه قال�[ :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ر�أى بني
واهتم،
�أمية يتواثبون على منربه َر ُج ًال رج ًال ف�شق ذلك عليه
َّ
ف�أنزل اهلل عز وجل }�إنا �أعطيناك الكوثر{ نهر يف اجلنة ،و }
�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر ،وما �أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر،
خري من �ألف �شهر{ القدر 3-1 :يق�ضون بعدك].
 .2وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
�  523أقول :ويف حتفة الأحوذي ( )197/9كالم فيما يتعلق يف هذه املدة ال ي�ستقيم،
ولنقده مكان �أخ��ر غري هذا املكان ،وعلى كل حال فهو كالم لأح��د ال��رواة ح�سب
ح�ساباته للمدة وهو ال ي�رض مبا نقله �سيدنا احل�سن عن �سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم.
� 524صحيح .رواه الرتمذي ( )3350يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة }
اقر�أ با�سم ربك{ واحلاكم ( )171/3يف كتاب معرفة ال�صحابة/يف مناقب احل�سن
واحل�سني عليهما ال�سالم ،و�صححه ووافقه الذهبي ،يف �إ�سناده عند الرتمذي يو�سف
بن �سعد ،قال الرتمذي بعد روايته للحديث هناك� :إنه جمهول ،والتحقيق �أنه م�شهور
وهو ثقة وقد ن�ص  على توثيقه ابن معني .انظر ترجمته يف ((تهذيب التهذيب))
(.)363/11
� 525صحيح .انظر م�ستدرك احلاكم ( )175/3يف كتاب معرفة ال�صحابة/يف
مناقب احل�سن واحل�سني عليهما ال�سالم.
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التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( .)526رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
فصل ما جاء في سورة البينة

�سورة رقم ()98

 .1وعن �سيدنا �أن�س  بن مالك ر�ضي اهلل تعاىل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لأُ َبي بن كعب حني َن َزل َْت
}مل يكن الذين كفروا{ البينة�(( :1 :إن اهلل �أمرين �أن �أقر�أ عليك
}مل  يكن الذين كفروا{)) قال :و�سماين لك ؟! قال(( :نعم))
فبكى( .)527واحلديث رواه البخاري وم�سلم.
� 526صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإمام الطحاوي يف ((�رشح معاين الآثار)) ()290/1
يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أبو يعلى ( )356/1وغريهم ،قال احلافظ
ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن)) ،ويف �إ�سناده احلارث الهمداين
وهو ثقة ثبت عندنا.
� 527صحيح .رواه البخاري ( )3809يف كتاب املناقب/باب مناقب �أبي بن كعب ر�ضي
اهلل تعاىل عنه ،وم�سلم ( )799يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ا�ستحباب قراءة
القر�آن على �أهل الف�ضل.
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فصل ما جاء في سورة الزلزلة

�سورة رقم ()99

 .1عن عبداهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
ِ�ص َف ا ْل ُق ْر� ِآن ،و َ} ُق ْل
عليه و�آله و�سلم�ِ }(( :إذَا ُز ْل ِزل َْت{ َت ْعدِلُ ن ْ
ون{
ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ َت ْعدِلُ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآنَ ،و } ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
َت ْعدِلُ ُر ُب َع ا ْل ُق ْر� ِآن))( .)528رواه الرتمذي واحلاكم.
 .2وعن �سيدنا �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال[ :قال ر�سول اهلل
((ه ْل َت َز َّو ْج َت
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ل َِر ُجلٍ مِ ْن �أَ ْ�ص َحا ِبهَِ :
 :ال واللهَّ ِ َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َوال عِ ْندِي َما �أَ َت َز َّو ُج ِبهِ.
َيا ف ُ
ُالن ؟)) قَالَ َ
قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ (( :ثل ُُث
اء َن�صرْ ُ اللهَّ ِ َوا ْل َف ْت ُح{ ؟))
ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ِ�إذَا َج َ
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل َيا َ �أ ُّي َها
قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
َ
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) قَالَ �((:أل َْي َ�س َم َعكَ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون{)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ :
}�إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
�ض{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
(( َت َز َّو ْج))( .)529رواه الرتمذي.
� 528ضعيف .رواه الرتمذي ( )2893يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف �إذا
زلزلت ،وا�ستغربه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )566/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ذكر
ف�ضائل �سور و� ٍآي متفرقة ،و�صححه.
 529ح�سن بال�شواهد .رواه الرتمذي ( )2895يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف }
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 .3وعن �أبي �أمامة قال(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ُيوت ُِر ِبت ِْ�س ٍع َح َّتى �إِذَا َب َّد َن َوكَ ثرُ َ لحَ ُْم ُه �أَ ْو َت َر ب َِ�س ْب ٍع َو َ�صلَّى َركْ َعتَينْ ِ
ون{))
ِ�س َف َق َر َ�أ بِـ }�إِذَا ُز ْل ِزل َْت{ َو } ُق ْل َيا َ �أ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
َو ُه َو َجال ٌ
( .)530رواه �أحمد والروياين.
 .4وعن عبد اهلل بن عمرو قال� :أتى رجل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فقال� :أَ ْق ِر ْئنِي َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفقَالَ ((ا ْق َر ْ�أ ثالث ًا
ا�ش َت َّد َق ْلبِي َوغَ لُظَ
مِ ْن ذ ََو ِ
ات ( �ألر )(َ )))531فقَالَ كَ �ُبترُ َ ْت �سِ ِّني َو ْ
()532
ْ
ات حاميم )) َفقَالَ مِ ثْلَ
ل َِ�سانيِ  ،قَالَ (( :فَا ْق َر�أ ثَالثًا مِ ْن ذ ََو ِ
ات)) َفقَالَ مِ ْث َل َم َقا َل ِتهِ،
َم َقا َل ِتهَِ ،فقَالَ (( :ا ْق َر�أْ ثَالثًا مِ َن المْ َُ�س ِّب َح ِ
ور ًة َجامِ َعةًَ ،ف�أَ ْق َر�أَ ُه ال َّنب ُِّي
الر ُجلُ َ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ  �أَ ْق ِر ْئنِي ُ�س َ
َفقَالَ َّ
�ض َح َّتى ف ََرغَ مِ ْن َها،
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
الر ُجلُ َ :وا َّلذِي َب َعثَكَ ِبالحْ َِّق ال �أَ ِزي ُد َعل َْي َها �أَ َب ًدا ،ث َُّم �أَ ْد َب َر
َفقَالَ َّ
الر َو ْي ِجلُ
الر ُجلُ َ ،فقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أَ ْفل ََح ُّ
َّ
َم َّرتَينْ ِ ))( )533رواه �أحمد و�أبو داود.
�إذا زلزلت{ ،وقال :هذا حديث ح�سن ،ويف �إ�سناده �سلمة بن وردان وهو من ال�ضعفاء.
 530ح�سن .رواه �أحمد ( )269/5والروياين ( )273/2يف م�سنديهما ،قال الهيثمي يف
جممع الزوائد ((( :)241/2رواه �أحمد والطرباين يف الكبري ورجال �أحمد ثقات)).
 531يعني ال�سور التي تبد�أ بقوله تعاىل }�ألر{ وهي خم�س �سور :يون�س ،وهود ،ويو�سف،
و�إبراهيم ،واحلجر.
 532وهي �سبع �سور� :سورة غافر ،و�سورة ف�صلت ،و�سورة ال�شورى ،و�سورة الزخرف،
و�سورة الدخان ،و�سورة اجلاثية ،و�سورة الأحقاف.
 533ح�سن .رواه �أحمد ( )169/2و�أبو داود ( )1399يف كتاب ال�صالة/باب حتزيب
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 .5وعن معاذ بن عبداهلل اجلهني �أن رج ًال من جهينة �أخربه �أنه
ال�ص ْب ِح }�إِذَا
�سمع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َي ْق َر�أُ فيِ  ُّ
�ض
{ فيِ الركْ َعتَينْ ِ كِ ْل َت ْي ِه َما ،فَال �أَ ْد ِري �أَنَ�سِ َي َر ُ�سولُ
ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
َّ
()534
َ
َ
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أ ْم َق َر�أ َذلِكَ َع ْم ًدا  .رواه �أبو
داود والبيهقي.
 .6وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( .)535رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
القر�آن ،واحلاكم ( )532/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة الزلزلة ،و�صححه.

 534ح�سن .رواه �أبو داود ( )816يف كتاب ال�صالة/باب الرجل يعيد �سورة واحدة
يف ركعتني ،والبيهقي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )390/2يف كتاب ال�صالة/باب التجوز
يف القراءة يف �صالة ال�صبح.
� 535صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين الآث��ار))
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن))،
ويف �إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
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فصل ما جاء في سورة التكاثر

�سورة رقم ()102

ال�ش ِّخري قال �أتيت النبي �صلى اهلل عليه و�آله
 .1وعن عبداهلل بن ِّ
و�سلم وهو يقر�أ }�أَ ْل َهاكُ ُم ال َّتكَاث ُُر{ قَالَ َ (( :يقُولُ ْاب ُن �آ َد َم َماليِ 
ال ما �أَكَ ل َْت َف َ�أ ْف َن ْي َت َ �أ ْو
َماليِ  ،قَالَ َ :و َه ْل لَكَ َيا ْاب َن �آ َد َم مِ ْن َمالِكَ ِ �إ َ
َلب ِْ�س َت َف َ�أ ْبل َْي َت َ �أ ْو َت َ�ص َّد ْق َت َف�أَ ْم َ�ض ْي َت))( .)536رواه م�سلم.
 .2وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم�(( :أال ي�ستطيع �أحدكم �أن يقر�أ �ألف �آية يف كل
يوم)) قالوا :ومن ي�ستطيع ذلك ؟! قال�(( :أما ي�ستطيع �أحدكم �أن
يقر�أ }�ألهاكم التكاثر{))( .)537رواه احلاكم.
وع ْن محَ ْ ُمو ِد ْب ِن َلبِي ٍد قَالَ  :لمَ َّا َن َزل َْت }�أَ ْل َهاكُ ُم ال َّتكَاث ُُر{ َف َق َر�أَ َها
َ .3
َح َّتى َبل ََغ } َل ُت ْ�س�أَل َُّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن ال َّنعِي ِم{ التكاثرَ 8 :قالُواَ :يا
َاء َوال َّت ْم ُر
ِيم ُن ْ�س�أَلُ َو ِ�إنمَّ َ ا ُه َما ال ْأ�س َو َد ِان المْ ُ
َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َع ْن �أَ ِّي َنع ٍ
ِيم ُن ْ�س َ�ألُ قَالَ :
َو ُ�س ُيو ُف َنا َعلَى ِر َقا ِب َنا َوا ْل َع ُد ُّو َحا�ضرِ ٌ َف َع ْن �أَ ِّي َنع ٍ
� 536صحيح .رواه م�سلم ( )2958يف كتاب الزهد والرقائق.
 537ح�سن .رواه احلاكم يف امل�ستدرك ( )567/1يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب
ذِكْ ر ف�ضائل �سور و�آي متفرقة ،وقال(( :رواة هذا احلديث كلهم ثقات وعقبة هذا غري
م�شهور)).
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ُون))( .)538رواه �أحمد والرتمذي.
((�إِ َّن َذلِكَ َ�س َيك ُ
 .4وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( .)539رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
فصل ما جاء في سورة العصر

�سورة رقم ()103

 .1وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
ويح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( ،)429/5والرتمذي ( )3357يف
� 538ضعيف
َّ
كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة }�ألهاكم التكاثر{ ،وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)142/7رواه �أحمد ،وفيه حممد بن عمرو بن علقمة ،وحديثه
ح�سن وفيه �ضعف ل�سوء حفظه وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
� 539صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين الآث��ار))
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن))،
ويف �إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
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اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إن��ا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أح��د{))( .)540رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
 .2وعن �أبي مدينة ال��دارم��ي( )541وكانت له �صحبة قال(( :كان
الرجالن من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إذا التقيا
مل  َي ْفترَ ِ َقا حتى يقر�أ �أحدهما على الآخر }والع�رص �إن الإن�سان
لفي ُخ�سرْ { ثم ُي َ�سل ُِّم �أحدهما على الآخر))( .)542رواه الطرباين يف
الأو�سط.

الآث��ار))

� 540صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن)) ،ويف
�إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
 541ترجمه احلافظ ابن حجر يف ((الإ�صابة)) ( )60/4وا�سمه عبد اهلل بن ح�صن
الدارمي ،فارجع �إليه هناك.
� 542صحيح .رواه الطرباين يف ((الأو�سط)) ( )215/5وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)307/10رواه الطرباين يف الأو�سط ورجاله رجال ال�صحيح غري
ابن عائ�شة وهو ثقة)).
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فصل ما جاء في سورة الكوثر

�سورة رقم ()108

 .1وعن �سيدنا �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :بينا ر�سول اهلل
َاء ًة
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ذات َي ْو ٍم َبينْ َ  �أَظْ ُه ِر َنا ِ �إ ْذ َ �أ ْغفَى ِ �إ ْغف َ
ث َُّم َرف ََع َر�أْ َ�س ُه ُم َت َب ِّ�س ًما ! َف ُق ْل َناَ :ما �أَ ْ�ض َحكَكَ َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ ؟! قَالَ :
الرحِ ي ِم } ِ�إ َّنا
((�أُ ْن ِزل َْت َعل ََّي �آ ِنفًا ُ�س َ
الر ْح َم ِن َّ
ور ٌة َف َق َر�أَ ب ِْ�سم اللهَّ ِ َّ
َ�ص ِّل ل َِر ِّبكَ َوا ْن َح ْر �إِ َّن َ�شا ِن َئكَ ُه َو ال ْأبترَ ُ { ث َُّم
�أَ ْعطَ ْي َناكَ ا ْلك َْوث ََر ف َ
َ
ون َما ا ْلك َْوث َُر َف ُق ْل َنا اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه �أ ْعل َُم قَالَ َف�إِ َّن ُه َن ْه ٌر
قَالَ  �أَ َت ْد ُر َ
�ض َت ِر ُد َعل َْي ِه
ِري ُه َو َح ْو ٌ
َو َع َدنِي ِه َر ِّبي َع َّز َو َج َّل َعل َْي ِه َخيرْ ٌ كَ ث ٌ
َ
وم َف ُي ْخ َتل َُج ا ْل َع ْب ُد مِ ْن ُه ْم َف�أقُولُ
ام ِة �آ ِن َي ُت ُه َع َد ُد ال ُّن ُج ِ
�أُ َّمتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َر ِّب �إِ َّن ُه مِ ْن �أُ َّمتِي َف َيقُولُ َما َت ْد ِري َما �أَ ْح َدث َْت َب ْع َدكَ ))( .)543رواه
م�سلم.
()544
ول�شطره الأخري لفظ �آخر يف �صحيح م�سلم عن �سيدنا �أن�س 
ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قَالَ َ (( :ليرَ ِ َد َّن
اح َبنِي َح َّتى ِ �إذَا َر�أَ ْي ُت ُه ْم َو ُرفِ ُعوا ِ �إليَ َّ
َعل ََّي الحْ َْو َ
�ض ِر َجالٌ  ممِ َّ ْن َ�ص َ
اخ ُتل ُِجوا ُدونيِ  َفلأ ُقول ََّن �أَ ْي َر ِّب �أُ َ�ص ْي َحابِي �أُ َ�ص ْي َحابِي َف َل ُي َقال ََّن
ْ
� 543صحيح .رواه م�سلم ( )400يف كتاب ال�صالة/باب حجة من قال الب�سملة �آية
من �أول كل �سورة �سوى براءة.
� 544صحيح .انظر �صحيح م�سلم ( )2304يف كتاب الف�ضائل/باب �إثبات حو�ض
نبينا �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�صفاته.
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ليِ �إِ َّنكَ  ال  َت ْد ِري َما �أَ ْح َدثُوا َب ْع َدكَ )).
ام َر ُج ٌل ِ �إلىَ  الحْ ََ�س ِن ْب ِن َعل ٍِّي ر�ضي
 .2عن يو�سف بن �سعد قالَ :ق َ
ني �أ ْوَ
اهلل عنه َب ْع َد َما َبا َي َع ُم َع ِ
او َيةََ ،فقَالَ �َ :س َّو ْد َت ُو ُجو َه المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ُ
للهَّ
ني َفقَالَ  :ال  ُت�ؤَ ِّن ْبنِي َرحِ َمكَ ا َف�إِ َّن النبي
َيا ُم َ�س ِّو َد ُو ُجو ِه المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ُ
ُ
اء ُه َذلِكَ
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أ ِر َي َبنِي �أ َم َّي َة َعلَى مِ ْنبرَ ِ ِه ف ََ�س َ
َف َن َزل َْت ( ِ �إ َّنا �أَ ْعطَ ْي َناكَ ا ْلك َْوث ََر ) َيا محُ َ َّم ُد َي ْعنِي َن ْه ًرا فيِ  الجْ َ َّن ِة
َو َن َزل َْت َه ِذ ِه الآ َي َة } ِ�إ َّنا �أَ ْن َز ْل َنا ُه فيِ ل َْي َل ِة ا ْل َق ْد ِرَ ،و َما �أَ ْد َراكَ َما ل َْي َل ُة
ا ْل َق ْد ِر ،ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ مِ ْن �أَل ِْف َ�ش ْه ٍر{ القدر 3-1 :يمَ ْ ِل ُك َها َب ْع َدكَ
َب ُنو �أُ َم َّي َة َيا محُ َ َّم ُد.
َ
ْ��ف َ�ش ْه ٍر ال  َي ِزي ُد َي ْ��و ٌم َوال 
اها َف ِ���إذَا هِ َي �أل ُ
قَالَ ا ْلقَا�سِ ُم َف َع َد ْد َن َ
()546
�ص( .)545رواه الرتمذي  ،واحلاكم و�صححه ووافقه الذهبي.
َي ْن ُق ُ
�  545أقول :ويف حتفة الأحوذي ( )197/9كالم فيما يتعلق يف هذه املدة ال ي�ستقيم،
ولنقده مكان �أخ��ر غري هذا املكان ،وعلى كل حال فهو كالم لأح��د ال��رواة ح�سب
ح�ساباته للمدة وهو ال ي�رض مبا نقله �سيدنا احل�سن عن �سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم.
� 546صحيح .رواه الرتمذي ( )3350يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة القدر،
واحلاكم ( )171/3يف كتاب معرفة ال�صحابة/يف باب ف�ضائل احل�سن بن علي
عليهما ال�سالم ،و�صححه ووافقه الذهبي ،ويف �إ�سناده عند الرتمذي يو�سف بن �سعد،
قال الرتمذي بعد روايته للحديث هناك� :إنه جمهول ،والتحقيق �أنه م�شهور وهو ثقة
وقد ن�ص على توثيقه ابن معني فاحلديث �صحيح .انظر ترجمته يف ((تهذيب التهذيب))
(.)363/11
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وله لفظ �آخر رواه احلاكم( )547عن �سيدنا احل�سن بن علي ر�ضي
اهلل عنه قال�[ :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ر�أى بني
واهتم،
�أمية يتواثبون على منربه َر ُج ًال رج ًال ف�شق ذلك عليه
َّ
ف�أنزل اهلل عز وجل }�إنا �أعطيناك الكوثر{ نهر يف اجلنة ،و }
�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر ،وما �أدراك ما ليلة القدر ،ليلة القدر
خري من �ألف �شهر{ القدر 3-1 :يق�ضون بعدك].
 .3وعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم�(( :أربع �أنزلن من كنز حتت العر�ش� :أم الكتاب ،و�آية
الكر�سي ،وخواتيم البقرة ،والكوثر))( .)548رواه الطرباين يف
الكبري.
 .4وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{ ،ويف
الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }�إنا
�أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و }
 547وهو �صحيح .انظر م�ستدرك احلاكم ( )175/3يف كتاب معرفة ال�صحابة/باب
ف�ضائل احل�سن بن علي عليهما ال�سالم.
� 548ضعيف .رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )235/8و�ضعفه العالمة املناوي
يف ((في�ض القدير)) (.)469/1
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تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أح��د{))(  .)549رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
فصل ما جاء في سورة الكافرون

�سورة رقم ()109

 .1وعن �سيدنا �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه قال((  :كان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الوتر بِـ }�سبح ا�سم ربك
الأعلى{ و }قل يا �أيها الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ف�إذا
َ�سل ََّم قال� :سبحان امللك القدو�س �سبحان امللك القدو�س ثالث
مرات))( )550رواه ابن اجلارود والرتمذي.
 .2وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال(( :كان النبي �صلى اهلل
الآث��ار))

� 549صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن))،
ويف �إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
� 550صحيح .رواه ابن اجلارود يف املنتقى �ص ( )78يف كتاب ال�صالة/باب ال�صالة
على الراحلة ،والرتمذي ( )462يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف الوتر،
وابن حبان يف �صحيحه ( )202/6يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،وهو مروي عن عدد
من ال�صحابة كما بينَّ ذلك الرتمذي.
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عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الوتر ب�سبح ا�سم ربك الأعلى وقل يا
�أيها الكافرون وقل هو اهلل �أحد يف ركعة ركعة))(.)551
رواه الرتمذي وقال عقبه[ :والذي اختاره �أكرث �أهل العلم من
وم ْن بعدهم� :أن يقر�أ
�أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َ
ب�سبح ا�سم ربك الأعلى ،وقل يا �أيها الكافرون ،وقل هو اهلل �أحد،
يقر�أ يف كل ركعة من ذلك ب�سورة].
 .3وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ون َو ُق ْل ُه َو
 فيِ ركْ َع َت ِي ا ْلف َْج ِر ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
و�آله و�سلم (( َق َر�أَ َ
اللهَّ ُ �أَ َح ٌد))( .)552رواه م�سلم.
 .4وعن �سيدنا جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما وهو يحكي حجة
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وذَكَ َر ركعتي الطواف فقال:
((ثم نفذ �إىل مقام �إبراهيم عليه ال�سالم فقر�أ }واتخذوا من
مقام �إبراهيم م�صلَّى{ البقرة ،125 :فجعل املقام بينه وبني
 551ح�سن .رواه الرتمذي ( )462يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف
الوتر ،قال احلافظ الزيلعي يف ن�صب الراية ((( :)119/2قال النووي يف اخلال�صة:
ب�إ�سناد �صحيح)) ،قلت� :إ�سناد الرتمذي ح�سن وهو �صحيح ب�شواهده .ونحن �إذا ت�ساهلنا
يف مثل هذه الأبواب يف ت�صحيح وحت�سني بع�ض الأحاديث يف ف�ضائل الأذكار ف�إننا
ن�شدد يف �أبواب الإميان والعقائد.
� 552صحيح .رواه م�سلم ( )726يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ا�ستحباب ركعتي �سنة الفجر.
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البيت فكان �أبي يقول وال �أعلمه ذَكَ َر ُه �إال عن النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم كان يقر�أ يف الركعتني }قل هو اهلل �أحد{ و }
قل يا �أيها الكافرون{))( .)553رواه م�سلم.
ورواه الرتمذي( )554عن �سيدنا جابر بلفظ�(( :أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم قر�أ يف ركعتي الطواف ب�سورتي الإخال�ص 
قل يا �أيها الكافرون وقل هو اهلل �أحد)).
 .5وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلمَ (( :ق َر�أَ
الركْ َعتَينْ ِ َب ْع َد المْ َ ْغ ِر ِب
 فيِ الركْ َعتَينْ ِ َق ْبلَ ا ْلف َْج ِر َو َّ
َّ
ون َو
ين َم َّر ًة �أَ ْو ب ْ
ب ْ
ِ�ض َع َع�شرْ َ َة َم َّر ًة ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
ِ�ض ًعا َوعِ �شرْ ِ َ
()555
َ
ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أ َح ٌد)) .
()556
((ر َم ْق ُت ال َّنب َِّي �صلى اهلل
رواه �أحمد ،ويف لفظ �آخر عند �أحمد َ :
ين َم َّر ًة َي ْق َر�أُ
ين َم َّر ًة َ �أ ْو َخ ْم ً�سا َوعِ �شرْ ِ َ
عليه و�آله و�سلم �أَ ْر َب ًعا َوعِ �شرْ ِ َ
ون َو ُق ْل
فيِ الركْ َعتَينْ ِ َق ْب َل ا ْلف َْج ِر َو َب ْع َد المْ َ ْغ ِر ِب ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
َّ
َ
ُ
ُه َو اللهَّ  �أ َح ٌد)).
� 553صحيح .رواه م�سلم ( )1218يف كتاب احلج/باب حجة النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
 554وهو �صحيح .انظر �سنن الرتمذي ( )869يف كتاب احلج/باب ما جاء ما يقر�أ
يف ركعتي الطواف.
�  555إ�سناده �صحيح .رواه �أحمد (.)58/2
� 556صحيح .انظر م�سند �أحمد ( )99/2وهو يف �صحيح ابن حبان ( )212/6يف
كتاب ال�صالة/باب النوافل.
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 .6وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( )557رواه �أحمد
و َّ
والطحاوي والبزار.
 .7وعن �أبي �أمامة قال(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ُيوت ُِر ِبت ِْ�س ٍع َح َّتى �إِذَا َب َّد َن َوكَ ثرُ َ لحَ ُْم ُه �أَ ْو َت َر ب َِ�س ْب ٍع َو َ�صلَّى َركْ َعتَينْ ِ
ون{))
ِ�س َف َق َر َ�أ بِـ }�إِذَا ُز ْل ِزل َْت{ َو } ُق ْل َيا َ �أ ُّي َها الكَافِ ُر َ
َو ُه َو َجال ٌ
( )558رواه �أحمد والروياين.
 .8عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ِ�ص ِف ا ْل ُق ْر� ِآن َو َم ْن َق َر َ�أ
و�آله و�سلمَ :
((م ْن َق َر�أَ �إِذَا ُز ْل ِزل َْت ُع ِدل َْت َل ُه ِبن ْ
الآث��ار))

� 557صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن))،
ويف �إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
 558ح�سن .رواه �أحمد ( )269/5والروياين ( )273/2يف م�سنديهما ،قال احلافظ
الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)241/2رواه �أحمد والطرباين يف الكبري ورجال �أحمد
ثقات)).
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ون ُع ِدل َْت َل ُه ب ُِر ُب ِع ا ْل ُق ْر� ِآن َو َم ْن َق َر َ�أ ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ
ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
�أَ َح ٌد ُع ِدل َْت َل ُه ِب ُثلُثِ ا ْل ُق ْر� ِآن))( .)559رواه الرتمذي وقال :غريب.
ورواه الرتمذي �أي�ض ًا عن �سيدنا �أن�س  بلفظ[ :قال ر�سول اهلل
((ه ْل َت َز َّو ْج َت
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ل َِر ُجلٍ مِ ْن �أَ ْ�ص َحا ِبهَِ :
 :ال واللهَّ ِ َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َوال عِ ْندِي َما �أَ َت َز َّو ُج ِبهِ.
َيا ف ُ
ُالن ؟)) قَالَ َ
َ
َ
ُ
للهَّ
قَالَ �(( :أل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل ُه َو ا  �أ َح ٌد{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ (( :ثل ُُث
اء َن�صرْ ُ اللهَّ ِ َوا ْل َف ْت ُح{ ؟))
ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ِ�إذَا َج َ
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل َيا َ �أ ُّي َها
قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون{)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ :
}�إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
�ض{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
ِيث َح َ�س ٌن.
(( َت َز َّو ْج))( .)560قَالَ الرتمذيَ :هذَا َحد ٌ
 .9وعن نوفل الأ�شجعي �أنه �أتى النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
فقال :يا ر�سول اهلل َعل ِّْمني �شيئ ًا �أقوله �إذا �أويت �إىل فرا�شي قال:
((اقر�أ قل يا �أيها الكافرون ف�إنها براءة من ال�رشك))( .)561رواه
� 559ضعيف .رواه الرتمذي يف ال�سنن ( )2893يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
جاء يف }�إذا زلزلت{.
 560ح�سن بال�شواهد .رواه الرتمذي ( )2895يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
جاء يف }�إذا زلزلت{ وقال :هذا حديث ح�سن ،ويف �إ�سناده �سلمة بن وردان وهو
من ال�ضعفاء.
� 561صحيح .رواه �أحمد ( )456/5والرتمذي ( )3403يف كتاب الدعوات/باب منه،
وابن حبان ( )70/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة القر�آن ،قال احلافظ ابن حجر يف
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�أحمد والرتمذي وابن حبان يف �صحيحه.
 .10وعن خباب ر�ضي اهلل عنه �أن نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم مل ي�أت فرا�شه قط �إال قر�أ }قل يا �أيها الكافرون{ حتى
يختم( .)562رواه الطرباين.
 .11وعن �سيدنا علي عليه ال�سالم قال :لدغت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم عقرب وهو ي�صلي فلما فرغ قال(( :لعن اهلل
العقرب ال تدع م�صلي ًا وال غريه)) ،ثم دعا مباء وملح فجعل
مي�سح عليها ويقر�أ }قل يا �أيها الكافرون{ و }قل �أعوذ برب
الفلق{ و }قل �أعوذ برب النا�س{( )563رواه الطرباين.
 .12وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
((م ْن �صلى �أربع ركعات خلف الع�شاء الآخرة
عليه و�آله و�سلمَ :
فقر�أ يف الركعتني الأوليني قل يا �أيها الكافرون وقل هو اهلل
�أحد ،وقر�أ يف الركعتني الأخرتني تنزيل ال�سجدة ،و }تبارك
((تغليق التعليق)) (�(( :)408/4إ�سناده �صحيح)).
 562ح�سن بال�شواهد .رواه الطرباين يف الكبري ( )81/4وقال احلافظ الهيثمي يف
((جممع الزوائد)) ((( :)121/10رواه الطرباين وفيه جابر اجلعفي وهو �ضعيف)).
 563ح�سن .رواه الطرباين يف الأو�سط ( )91/6وال�صغري ( ،)87/2وقال احلافظ
الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)111/5رواه الطرباين يف ال�صغري و�إ�سناده ح�سن)).
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ِب له ك�أربع ركعات من ليلة القدر))(.)564
الذي بيده امللك{ كُ ت نْ َ
رواه الطرباين والبيهقي.
 .13وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يقر�أ �صالة   املغرب ليلة اجلمعة بِـ }قل يا �أيها
الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ،ويقر�أ يف الع�شاء الآخرة ليلة
اجلمعة :اجلمعة واملنافقني))( )565رواه ابن حبان والبيهقي.
 .14وعن ابن عبا�س قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
ِ�ص َف ا ْل ُق ْر� ِآن َو ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َت ْعدِلُ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن
((�إِذَا ُز ْل ِزل َْت َت ْعدِلُ ن ْ
� 564ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري ( )437/11والبيهقي ( )477/2يف كتاب
ال�صالة/باب من جعل بعد الع�شاء �أربع ركعات �أو �أكرث ،وقال الهيثمي يف

((املجمع)) ((( :)231/2رواه الطرباين يف الكبري وفيه يزيد بن �سنان �أبو فروة الرهاوي
َ�ض َّع َف ُه �أحمد وابن املديني وابن معني ،وقال البخاري :مقارب احلديث ....،وقال �أبو
حامت :حمله ال�صدق وكانت فيه غفلة)) .قلت :الذي قاله �أبو حامت هناك كما يف كتاب
ابنه ((اجلرح والتعديل)) ((( :)266/9حمله ال�صدق والغالب عليه الغفلةُ ،يكتب حديثه
وال يحتج به)).
� 565ضعيف .رواه ابن حبان ( )150/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة ال�صالة،
والبيهقي يف ((ال�سنن الكربى)) ( )201/3يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف �صالة
املغرب والع�شاء ليلة اجلمعة ،و�إ�سناده �ضعيف فيه �سعيد بن �سماك وثقه ابن حبان
وقال �أبو حامت مرتوك.
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ون َت ْعدِلُ ُر ُب َع ا ْل ُق ْر� ِآن))( .)566رواه الرتمذي.
َو ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
 .15وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالت:كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي ركعتني قبل الفجر
وكان يقولِ (( :ن ْع َم ال�سورتان هما ُي ْق َر ُ�أ بهما يف ركعتي الفجر
قل هو اهلل �أحد وقل ي�أيها الكافرون))( .)567رواه �أحمد وابن
ماجه.
فصل ما جاء في سورة النصر

�سورة رقم ()110

 .1وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
 566ح�سن بال�شواهد .رواه الرتمذي ( )2894يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء
يف }�إذا زلزلت{ ،و�إ�سناد رواية ابن عبا�س �ضعيف ،لكن احلديث يرتقي �إىل احل�سن
بطرقه الثالثة ال �سيما يف الف�ضائل وعدم وجود املعار�ض.
� 567صحيح .رواه �أحمد ( )239/6وابن ماجه ( )1150يف كتاب �إقامة ال�صالة/
باب ما جاء فيما يقر�أ يف الركعتني قبل الفجر ،وابن حبان ( )214/6يف كتاب
ال�صالة/باب النوافل ،يف �صحيحه.
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�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( .)568رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
 .2وعن �سيدنا �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال[ :قال ر�سول اهلل
((ه ْل َت َز َّو ْج َت
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ل َِر ُجلٍ مِ ْن �أَ ْ�ص َحا ِبهَِ :
 :ال واللهَّ ِ َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َوال عِ ْندِي َما �أَ َت َز َّو ُج ِبهِ.
َيا ف ُ
ُالن ؟)) قَالَ َ
قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ (( :ثل ُُث
اء َن�صرْ ُ اللهَّ ِ َوا ْل َف ْت ُح{ ؟))
ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ِ�إذَا َج َ
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل َيا َ �أ ُّي َها
قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
َ
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) قَالَ �(( :أل َْي َ�س َم َعكَ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون{)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ :
}�إِذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
�ض{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
(( َت َز َّو ْج))( .)569رواه الرتمذي.

الآث��ار))

� 568صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( ،)82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن)) ويف
�إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
 569ح�سن بال�شواهد .رواه الرتمذي ( )2895يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء
يف }�إذا زلزلت{ ،وقال :هذا حديث ح�سن ،ويف �إ�سناده �سلمة بن وردان وهو من
ال�ضعفاء.
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فصل ما جاء في سورة املسد

�سورة رقم ()111

 .1وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( .)570رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
فصل ما جاء في سورة اإلخالص
ويقال لها سورة الصمد وقل هو اهلل أحد

�سورة رقم ()112

 .1عن �أبي هريرة قال� :أقبلت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
الآث��ار))

� 570صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والإم��ام الطحاوي يف ((��شرح معاين
( )290/1يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،والبزار ( )82/3و�أب��و يعلى ()356/1
وغريهم ،قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن)) ويف
�إ�سناده احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
245

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

رج ًال َي ْق َر ُ�أ ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َفقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل
و�سلم
َ
ف�سمع ُ
َ
((و َج َب ْت)) .ف ََ�س�أ ْل ُت ُه َماذَا َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ ؟! َفقَالَ :
عليه و�آله و�سلمَ :
ُ
َ
َ
َ
((الجْ َ َّنةُ))َ .فقَالَ  �أَ ُبو ُه َر ْي َر َةَ :ف�أ َر ْد ُت �أ ْن �أذ َْه َب ِ �إل َْي ِه َف�أ َب�شرِّ َ ُه ث َُّم
َف ِر ْق ُت �أَ ْن َيفُو َتنِي ا ْل َغ َد ُاء َم َع َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
َف�آث َْر ُت ا ْل َغ َد َاء َم َع َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ث َُّم ذ ََه ْب ُت
لىَ الر ُجلِ ف ََو َج ْد ُت ُه َق ْد ذ ََه َب( .)571رواه مالك والرتمذي.
�إِ
َّ
 .2عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أن رج ًال �سمع َر ُج ًال يقر�أُ
لىَ ر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى
} ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ ُي َر ِّد ُد َها َفل ََّما �أَ ْ�ص َب َح َج َ
اء ِ �إ َ
الر ُج َل َي َت َقا ُّل َها َفقَالَ
اهلل عليه و�آله و�سلم َفذَكَ َر َذلِكَ َل ُه َوكَ �أَ َّن َّ
((وا َّلذِي َنفْ�سِ ي ِب َي ِد ِه �إِ َّن َها
َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
َل َت ْعدِلُ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن))( .)572رواه مالك والبخاري يف �صحيحه.
ويف رواية �ضعيفة عند �أحمد((( :)573والذي نف�سي بيده لتعدل
� 571صحيح .رواه مالك يف املوط�أ ( )484يف كتاب النداء لل�صالة/باب ما جاء
يف قراءة قل هو اهلل �أحد ،ورواه الرتمذي ( )2897يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
جاء يف }�إذا زلزلت{ خمت�رصاً دون قول �أبي هريرة الذي يف �آخره وقال(( :ح�سن
غريب)).
� 572صحيح .رواه مالك يف املوط�أ ( )483يف كتاب النداء �إىل ال�صالة/باب ما جاء
يف قراءة قل هو اهلل �أحد ،والبخاري ( )5014يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ف�ضل قل
هو اهلل �أحد ،،ورواه الن�سائي ( )996يف كتاب االفتتاح/باب الف�ضل يف قراءة قل هو
اهلل �أحد ،من حديث �أبي �أيوب الأن�صاري مرفوعاً(( :قل هو اهلل �أحد ثلث القر�آن)).
 573انظر م�سند �أحمد بن حنبل (.)15/3
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ن�صف القر�آن �أو ثلثه)).
 .3وعن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
نيِّ �س َ�أ ْق َر�أُ َعل َْيك ُْم ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن)) .ف ََح َ�ش َد َم ْن َح َ�ش َد ث َُّم
ْ
((اح ُ�ش ُدوا َف ِ�إ َ
َخ َر َج َنب ُِّي اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َف َق َر�أَُ } :ق ْل ُه َو اللهَّ ُ
اء ُه
�أَ َح ٌد{ ث َُّم َد َخلَ َ .فقَالَ َب ْع ُ�ض َنا ِل َب ْع ٍ
�ض� :إِنيِّ �أُ َرى َهذَا َخبرَ ٌ َج َ
ال�س َما ِء َفذَاكَ ا َّلذِي �أَ ْد َخ َل ُه ث َُّم َخ َر َج َنب ُِّي اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
مِ َن َّ
ال �إ َّن َها
و�آله و�سلم َفقَالَ �ِ (( :إنيِّ  ُقل ُْت َلك ُْم َ�س�أَ ْق َر ُ�أ َعل َْيك ُْم ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن �أَ ِ
َت ْعدِلُ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن))( )574رواه م�سلم.
 .4وعن �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم قال�(( :أَ َي ْع ِج ُز َ �أ َح ُدكُ ْم �أَ ْن َي ْق َر�أَ فيِ ل َْيلَةٍ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن)) َقالُوا:
َوكَ ْي َف َي ْق َر�أْ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن ؟! قَالَ ُ (( :ق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َت ْعدِلُ ُثل َُث
ا ْل ُق ْر� ِآن))( .)575رواه م�سلم والرتمذي.
 .5وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالتَ :ب َع َث
� 574صحيح .رواه م�سلم ( )812يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل
قراءة قل هو اهلل �أحد.
� 575صحيح .رواه م�سلم يف ال�صحيح ( )811يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/
باب ف�ضل قراءة قل هو اهلل �أحد ،ورواه الرتمذي ( )2896يف كتاب ف�ضائل القر�آن/
باب ما جاء يف �سورة الإخال�ص ،من حديث �أبي �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه.
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ان َي ْق َر�أُ
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َر ُج ًال َعلَى �سرَ ِ َّيةٍ َوكَ َ
ِ فيِ �صالت ِِه ْم َف َي ْخت ُِم ِب ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َفل ََّما َر َج ُعوا ذَكَ ُروا
ل ْأ�ص َحا ِبه َ
((�سلُو ُه ل ِّأي َ�ش ْي ٍء
َذلِكَ لِل َّنب ِِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َفقَالَ َ :
ُ
َ
َ
الر ْح َم ِن َو�أ َنا �أحِ ُّب �أ ْن
َي ْ�ص َن ُع َذلِكَ ؟)) ف ََ�س�أَلُو ُه َفقَالَ  :لأنها ِ�ص َف ُة َّ
�أَ ْق َر َ�أ ِب َها َفقَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�(( :أَ ْخبرِ ُ و ُه �أَ َّن اللهَّ َ
ُيحِ ُّب ُه))( )576رواه البخاري وم�سلم.
 .6وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :كان رجل من الأن�صار
ي�ؤمهم يف م�سجد ُق َباء فكان كلما افتتح �سورة يقر�أ لهم يف
ال�صالة فقر�أ بها افتتح بقل هو اهلل �أحد حتى يفرغ منها ،ثم
يقر�أ ب�سورة �أخرى معها ،وكان ي�صنع ذلك يف كل ركعةَ ،ف َكل ََّم ُه
�أ�صحابه فقالوا� :إنك تقر�أ بهذه ال�سورة ثم ال ترى �أنها جتزئك
حتى تقر�أ ب�سورة �أخرى ف�إما �أن تقر�أ بها و�إما �أن تدعها وتقر�أ
ب�سورة �أخرى ،قال :ما �أنا بتاركها �إن �أحببتم �أن �أ�ؤمكم بها
� 576صحيح الإ�سناد .رواه البخاري ( )7375يف كتاب التوحيد/باب ما جاء يف
دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمته للتوحيد ،وم�سلم ( )813يف كتاب �صالة
امل�سافرين وق�رصها/باب ف�ضل قراءة قل هو اهلل �أحد ،وقد �ض َّعف هذا احلديث ابن
حزم يف ((الف�صل يف امللل وال ِّنحل)) ( )121/2فقال هناك معلِّق ًا على لفظة ( �صفة
الرحمن )[ :هذه اللفظة انفرد بها �سعيد بن �أبي هالل ولي�س بالقوي ،قد ذكره بالتخليط
بهذا ال ي�سوغ على �أ�صولهم لأنه
يحيى و�أحمد بن حنبل ،و�أي�ض ًا ف�إن احتجاج خ�صومنا
ّ
خرب واحد ال يوجب عندهم العلم� ]...إىل �آخر ما قال هناك فارجع �إليه ف�إنه كالم
نفي�س ،وقول ابن حزم فيه هو املتجه عندنا.
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فعلت و�إن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه �أف�ضلهم ،وكرهوا
�أن ي�ؤمهم غريه ،فلما �أتاهم النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أخربوه اخلرب فقال(( :يا فالن ما مينعك مما ي�أمر به �أ�صحابك
وما يحملك �أن تقر�أ هذه ال�سورة يف كل ركعة ؟!)) ،فقال :يا
ر�سول اهلل �إين �أحبها فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((�إن حبها �أدخلك اجلنة))( .)577رواه الرتمذي وذكره البخاري
يف �صحيحه معلقاً.
 .7وعن عبد اهلل بن خبيب الأن�صاري قال� :أَ َ�صا َب َنا طَ ٌّ�ش(َ )578وظُ ل َْم ٌة
فَا ْن َتظَ ْر َنا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِل ُي َ�صل َِّي ِب َنا......
ف ََخ َر َج َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِل ُي َ�صل َِّي ِب َنا َفقَالَ :
ني
(( ُقلْ)) َف ُقل ُْتَ :ما �أَقُولُ ؟! قَالَ ُ (( :ق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َوالمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ حِ َ
ني ُت ْ�صب ُِح ثَالثًا َي ْكفِيكَ كُ َّل َ�ش ْيءٍ))( )579رواه �أحمد يف
تمُ ْ �سِ ي َوحِ َ
امل�سند والن�سائي.
� 577صحيح .رواه الرتمذي ( )2901يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف
�سورة الإخال�ص ،والبيهقي يف �سننه الكربى ( )60/2يف كتاب ال�صالة/باب �إعادة
�سورة يف كل ركعة ،وذكره البخاري يف �صحيحه معلق ًا ( )268/1يف كتاب الأذان/
باب اجلمع بني ال�سورتني يف ركعة.
 578الط�ش هو املطر القليل فوق الر�ش.
 579ح�سن .رواه �أح��م��د يف امل�سند ( )312/5والن�سائي ( )5428يف كتاب
اال�ستعاذة.
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ورواه الن�سائي( )580مبثله عن عقبة بن عامر وقال يف �آخره
تعوذ بمِ ِ ْثل ِِه َّن �أحد)).
((ما َّ
 .8وعن ابن الديلمي وهو ابن �أخت النجا�شي وقد خدم النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
مرة يف ال�صالة �أو يف
و�سلمَ :
((م ْن قر�أ }قل هو اهلل �أحد{ مائة َّ
غريها كتب اهلل له براءة من النار))( .)581رواه الطرباين.
((م ْن
 .9وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
وم ْن
قر�أ }قل هو اهلل �أحد{ ع�رش مرات ُبن َِي له
ٌ
ق�رص يف اجلنةَ ،
وم ْن قر�أها ثالثني مرة ُبن َِي
قر�أها ع�رشين َم َّرة ُبن َِي له ق�رصانَ ،
له ثالث))( .)582رواه الدارمي والطرباين.
 580ح�سن .انظر �سنن الن�سائي ( )5430يف كتاب اال�ستعاذة.
 581ح�سن .رواه الطرباين يف الكبري ( ،)331/18وقال الهيثمي يف جممع الزوائد
((( :)145/7رواه الطرباين وفيه حممد بن قدامة اجلوهري وهو �ضعيف)) قلت :ذكر ابن
حجر يف ((ل�سان امليزان)) (� )377/7أن الدارقطني وثَّقه .و�رشط هذه الأحاديث ومثلها
نكفر
هو التوبة من الكبائر واجتنابها لقوله تعاىل }�إن جتتنبوا كبائر ما ُت ْن َهون عنه ْ
عنكم �سيئاتكم وندخلكم مدخ ًال كرمياً{ الن�ساء 31 :و�إال فاملجرمون يقر�أونها مائة مرة
وي�ضمنون �أن لهم اجلنة والنعيم ! وهذا خالف ما هو مقرر يف القر�آن الكرمي.
� 582ضعيف .رواه الدارمي يف ال�سنن ( )3429يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب يف
امل�سيب مر�سالً ،ورواه الطرباين يف الأو�سط ( )93/1عن
ف�ضل قل هو اهلل �أحد ،عن ابن
ّ
امل�سيب عن �أبي هريرة مرفوع ًا مت�صالً ،وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد))
ابن
ّ
((( :)145/7رواه الطرباين يف الأو�سط وفيه هانئ بن املتوكل وهو �ضعيف)).
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 .10وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى
((م ْن قر�أ }قل هو اهلل �أحد{ يف كل يوم
اهلل عليه و�آله و�سلمَ :
نودي يوم القيامة من قربه ُق ْم يا مادح اهلل فادخل
خم�سني َم َّرة َ
اجلنة))( .)583رواه الطرباين يف ال�صغري والأو�سط.
 .11وعن �سيدنا �أُ َبـي بن كعب ر�ضي اهلل تعاىل عنه �أن امل�رشكني
ربك !
قالوا لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :ا ْن ُ�س ْب لنا َّ
ف�أنزل اهلل تعاىل }قل هو اهلل �أحد اهلل ال�صمد{ ،فال�صمد الذي
}مل يلد ومل يولد{ لأنه لي�س �شيء يولد �إال �سيموت ،وال �شيء
ميوت �إال �سيورث ،و�إن اهلل عز وجل ال ميوت وال يورث }ومل 
يكن له كفواً �أحد{ قال(( :مل يكن له �شبيه وال عدل ولي�س كمثله
�شيء))( )584رواه الرتمذي واحلاكم و�صححه.
� 583ضعيف .رواه الطرباين يف ال�صغري ( )262/2والأو�سط ( )171/9قال احلافظ
الهيثمي يف جممع الزوائد ((( :)146/7رواه الطرباين يف يف ال�صغري والأو�سط عن
�شيخه يعقوب بن �إ�سحاق بن الزبري احللبي ومل �أعرفه وبقية رجاله ثقات)) .وقال
تفرد به عبد الرحمن وهو ثقة)) وعلى
الطرباين يف ((املعجم ال�صغري)) (َّ (( :)262/2
كل حال ف�إين مل �أقف على ترجمة �شيخ الطرباين هذا وهذا مما يحكم على احلديث
بال�ضعف واهلل تعاىل �أعلم.
� 584صحيح .رواه الرتمذي ( )3364يف كتاب تف�سري القر�آن/باب ومن �سورة
الإخال�ص ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )540/2يف كتاب التف�سري/باب تف�سري �سورة
الإخال�ص ،و�صححه.
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 .12وعن �أن�س بن مالك قال :نزل جربيل على النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فقال :مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب
�أن ت�صلي عليه ؟ قال(( :نعم)) ،قال :ف�رضب بجناحه الأر�ض
�رسير ُه فنظر �إليه
فلم يبق �شجرة وال �أكمة �إال  َت َ�ض ْع َ�ض َع ْت ف ََرف ََع
َ
�صف �سبعون �ألف
فكبرَّ عليه وخلفه َ�صفَّان من املالئكة يف كل ٍ
َملَك فقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :يا جربيل مب نال
هذه املنزلة من اهلل ؟!)) ،قال :بحبه }قل هو اهلل �أحد{ وقراءته
�إياها ذاهب ًا وجائي ًا وقائم ًا وقاعداً وعلى كل حال( .)585رواه
�أبو يعلى والطرباين.
 .13وعن �سيدنا �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه قال(( :كان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الوتر بِـ }�سبح ا�سم ربك
الأعلى{ و }قل يا �أيها الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ف�إذا
َ�سل ََّم قال� :سبحان امللك القدو�س �سبحان امللك القدو�س ثالث
مرات))( .)586رواه ابن اجلارود والرتمذي وابن حبان.
� 585ضعيف .رواه �أبو يعلى ( )258/7والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )51/4يف كتاب
اجلنائز/باب ال�صالة على امليت الغائب بالنية ،والطرباين يف الكبري ( .)428/19قال
احلافظ ابن حجر يف ((الإ�صابة)) ((( :)160/6قال ابن عبد البرَ ِّ� :أ�سانيد هذا احلديث
لي�ست بالقوية ولو �أنها يف الأحكام مل يكن يف �شيء منها حجة)).
� 586صحيح .رواه ابن اجلارود يف املنتقى �ص ( )78يف كتاب ال�صالة/باب ال�صالة
على الراحلة ،والرتمذي ( )462يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف الوتر،
وابن حبان يف �صحيحه ( )202/6يف كتاب ال�صالة/باب الوتر ،وهو مروي عن عدد
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 .14وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال(( :كان النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يقر�أ يف الوتر ب�سبح ا�سم ربك الأعلى وقل يا
�أيها الكافرون وقل هو اهلل �أحد يف ركعة ركعة))(.)587
رواه الرتمذي وقال عقبه[ :والذي اختاره �أكرث �أهل العلم من
وم ْن بعدهم� :أن يقر�أ
�أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َ
ب�سبح ا�سم ربك الأعلى ،وقل يا �أيها الكافرون ،وقل هو اهلل �أحد،
يقر�أ يف كل ركعة من ذلك ب�سورة].
 .15وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ون َو ُق ْل ُه َو
 فيِ ركْ َع َت ِي ا ْلف َْج ِر ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
و�آله و�سلمَ (( :ق َر�أَ َ
اللهَّ ُ �أَ َح ٌد))( .)588رواه م�سلم.
 .16وعن �سيدنا جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما وهو يحكي
من ال�صحابة كما بينَّ ذلك الرتمذي.
 587ح�سن .رواه الرتمذي ( )462يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف
الوتر ،قال احلافظ الزيلعي يف ((ن�صب الراية)) ((( :)119/2قال النووي يف اخلال�صة:
ب�إ�سناد �صحيح)) ،و�إ�سناد الرتمذي ح�سن وهو �صحيح ب�شواهده .ونحن �إذا ت�ساهلنا
يف مثل هذه الأبواب يف ت�صحيح وحت�سني بع�ض الأحاديث يف ف�ضائل الأذكار ف�إننا
ن�شدد يف �أبواب الإميان والعقائد.
� 588صحيح .رواه م�سلم ( )726يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها/باب
ا�ستحباب ركعتي �سنة الفجر واحلث عليهما.
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حجة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وذَكَ َر ركعتي الطواف
فقال(( :ثم نفذ �إىل مقام �إبراهيم عليه ال�سالم فقر�أ {واتخذوا
من مقام �إبراهيم م�صلَّى} البقرة ،125 :فجعل املقام بينه
وبني البيت فكان �أبي يقول وال �أعلمه ذَكَ َر ُه �إال عن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم كان يقر�أ يف الركعتني }قل هو اهلل �أحد{
و }قل يا �أيها الكافرون{))( .)589رواه م�سلم.
ورواه الرتمذي( )590عن �سيدنا جابر بلفظ�(( :أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم قر�أ يف ركعتي الطواف ب�سورتي الإخال�ص 
قل يا �أيها الكافرون وقل هو اهلل �أحد)).
 .17وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلمَ (( :ق َر�أَ
الركْ َعتَينْ ِ َب ْع َد المْ َ ْغ ِر ِب
 فيِ الركْ َعتَينْ ِ َق ْبلَ ا ْلف َْج ِر َو َّ
َّ
ون َو
ين َم َّر ًة �أَ ْو ب ْ
ب ْ
ِ�ض َع َع�شرْ َ َة َم َّر ًة ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
ِ�ض ًعا َوعِ �شرْ ِ َ
()591
َ
ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أ َح ٌد))  .رواه �أحمد.
()592
((ر َم ْق ُت ال َّنب َِّي �صلى اهلل عليه و�آله
ويف لفظ �آخر عند �أحمد َ :
� 589صحيح .رواه م�سلم ( )1218يف كتاب احلج/باب حجة النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
 590وهو �صحيح .انظر �سنن الرتمذي ( )869يف كتاب احلج/باب ما جاء ما يقر�أ
يف ركعتي الطواف.
�  591إ�سناده �صحيح .رواه �أحمد (.)58/2
 592انظر م�سند �أحمد ( )99/2وهو يف �صحيح ابن حبان ( )212/6يف كتاب
ال�صالة/باب النوافل.
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ين َم َّر ًة َي ْق َر�أُ فيِ 
ين َم َّر ًة �أَ ْو َخ ْم ً�سا َوعِ �شرْ ِ َ
و�سلم �أَ ْر َب ًعا َوعِ �شرْ ِ َ
ون َو ُق ْل
الركْ َعتَينْ ِ َق ْبلَ ا ْلف َْج ِر َو َب ْع َد المْ َ ْغ ِر ِب ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
َّ
ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد)).
 .18وعن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان يوتر بت�سع �سور يف الأوىل }�ألهكم
التكاثر{ و }�إنا �أنزلناه يف ليلة القدر{ و }�إذا زلزلت{،
ويف الثانية }والع�رص{ و }�إذا جاء ن�رص اهلل والفتح{ و }
�إنا �أعطيناك الكوثر{ ،ويف الثالثة }قل يا �أيها الكافرون{ و
}تبت يدا �أبي لهب{ و }قل هو اهلل �أحد{))( .)593رواه �أحمد
َّ
والطحاوي والبزار.
 .19عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
ِ�ص ِف ا ْل ُق ْر� ِآن
عليه و�آله و�سلمَ :
((م ْن َق َر�أَ �إِذَا ُز ْل ِزل َْت ُع ِدل َْت َل ُه ِبن ْ
ون ُع ِدل َْت َل ُه ب ُِر ُب ِع ا ْل ُق ْر� ِآن َو َم ْن َق َر�أَ
َو َم ْن َق َر�أَ ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
()594
ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد ُع ِدل َْت َل ُه ِب ُثلُثِ ا ْل ُق ْر� ِآن))  .رواه الرتمذي وقال:
� 593صحيح .رواه �أحمد ( )89/1والبزار ( ،)82/3و�أبو يعلى ( )356/1وغريهم،
قال احلافظ ابن حجر يف ((تلخي�ص احلبري)) ((( :)19/2و�إ�سناده ح�سن)) ويف �إ�سناده
احلارث الهمداين وهو ثقة ثبت عندنا.
� 594ضعيف .رواه الرتمذي يف ال�سنن ( )2893يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما
جاء يف �إذا زلزلت.
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غريب .ورواه الرتمذي �أي�ض ًا عن �سيدنا �أن�س  وح�سنه بلفظ:
[قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ل َِر ُجلٍ مِ ْن �أَ ْ�ص َحا ِبهِ:
 :ال واللهَّ ِ َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َوال عِ ْندِي
((ه ْل َت َز َّو ْج َت َيا ف ُ
َ
ُالن ؟)) قَالَ َ
َ
َ
َ
َما �أ َت�� َز َّو ُج ِبهِ .قَالَ ((�أل َْي َ�س َم َعكَ } ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أ َح ٌد{ ؟)) قَالَ :
اء َن�صرْ ُ اللهَّ ِ
َبلَى ،قَالَ ُ (( :ثل ُُث ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ { ِ�إذَا َج َ
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ �(( :أَل َْي َ�س َم َعكَ
َوا ْل َف ْت ُح} ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
((ر ُب ُع ا ْل ُق ْر� ِآن)) قَالَ :
:
ق
َى،
ل
ب
:
َالَ
{ ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
ون})) قَالَ َ
ُ
((ر ُب ُع
((�أَل َْي َ�س َم َعكَ } ِ�إذَا ُز ْل ِزلَتِ ال ْأر ُ
�ض{ ؟)) قَالَ َ :بلَى ،قَالَ ُ :
ا ْل ُق ْر� ِآن)) ،قَالَ َ (( :ت َز َّو ْج))(.)595
 .20وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان �إذا �أَ َوى ِ �إلىَ فِ َرا�شِ ِه كُ َّل ل َْيلَةٍ
يه َما } ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ َو
يه َما َف َق َر�أَ فِ ِ
َج َم َع كَ ف َّْي ِه ث َُّم َنف ََث فِ ِ
َ
ا�س{ ُثمَّ يمَ ْ َ�س ُح
} ُق ْل �أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب ا ْل َفلَقِ { َو } ُق ْل �أ ُعو ُذ ب َِر ِّب ال َّن ِ
اع مِ ْن َج َ�س ِد ِه َي ْب َد�أُ ب ِِه َما َعلَى َر�أْ�سِ ِه َو َو ْج ِه ِه َو َما
ا�س َتطَ َ
ب ِِه َما َما ْ
()596
ات))  .رواه البخاري.
َالث َم َّر ٍ
�أَ ْق َبلَ مِ ْن َج َ�س ِد ِه َي ْف َعلُ َذلِكَ ث َ
 595ح�سن بال�شواهد .رواه الرتمذي ( )2895يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء
يف }�إذا زلزلت{ ،وقال :هذا حديث ح�سن ،ويف �إ�سناده �سلمة بن وردان وهو من
ال�ضعفاء.
� 596صحيح .رواه البخاري ( )5018يف كتاب ف�ضائل ال��ق��ر�آن/ب��اب ف�ضل
املعوذات.
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الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ .21
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
ان �أَ ْح�سِ ُب ُه
ر
م
 �
ن
ي
�
آ
و
ا.
ه
ت
ا
خ
ن
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
تمِ
عِ
مِ
ِ
آلِ
َْ َ
ات مِ ْ َ َ َ َ َ ةٍ ْ
ال ه َو{ �آل عمرانَ 18 :و�آ َي��ةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه ِ
 ال �إ َل َه ِ �إ ُ
ال ْأع َر ِ
اف�ِ } :إ َّن َر َّبك ُْم اللهَّ ُ ا َّلذِي َخلَقَ { الأعراف 54 :الآيةََ .و�آ َيةٍ
ان َل ُه ِبهِ{
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ  �إِ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
َ
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ
}و�أ َّن ُه َت َع َ
امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َ
َّات.
ال�صاف ِ
َ�صاحِ َب ًة َوال  َو َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أ َّولِ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()597
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 597ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل
هذه الأبواب .وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن
�أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله
رجال ال�صحيح)).
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 .22عن ابن ُج َريج قال� :س�ألنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ب�أي �شيء
كان يوت ُِر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ؟ قالت :كان يقر�أ
ب�سبح ا�سم ربك ،ويف الثانية بقل يا �أيها الكافرون،
يف الأوىل ِّ
()598
واملعوذَتني  .رواه الرتمذي.
ويف الثالثة بقل هو اهلل �أحد
ِّ
 .23وعن ُع ْق َبة بن عامر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((يا ُع ْق َبة بن عامر �أال �أُ َعلِّمك �سوراً ما �أنزلت يف التوراة وال يف
الزبور وال يف الإجنيل وال يف الفرقان مِ ْثل ُه َّن ،ال ي�أتني عليك
ليلة �إال قراء َت ُه َّن فيها} ،قل هو اهلل �أحد{ و }قل �أعوذ برب
علي
الفلق{ و }قل �أعوذ برب النا�س{)) .قال ُع ْق َبة :فما �أتت َّ
وح َّق يل �أن ال �أدعهن وقد �أمرين بهن
ليلة �إال  قر�أتهن فيهاُ ،
()599
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم .
 .24وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
((م ْن �صلى �أربع ركعات خلف الع�شاء الآخرة
عليه و�آله و�سلمَ :
فقر�أ يف الركعتني الأوليني قل يا �أيها الكافرون وقل هو اهلل
�أحد ،وقر�أ يف الركعتني الأخرتني تنزيل ال�سجدة ،و }تبارك
� 598ضعيف .رواه الرتمذي ( )463يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف
الوتر ،وقال :هذا حديث ح�سن غريب.
 599ح�سن .رواه �أحمد ( )158/4وق��ال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد))
((( :)148/7رواه �أحمد ورجاله ثقات)).
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ِب له ك�أربع ركعات من ليلة القدر))(.)600
الذي بيده امللك{ كُ ت نْ َ
رواه الطرباين والبيهقي.
 .25وعن جابر بن َ�س ُم َرة قال(( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يقر�أ �صالة   املغرب ليلة اجلمعة بِـ }قل يا �أيها
الكافرون{ و }قل هو اهلل �أحد{ ،ويقر�أ يف الع�شاء الآخرة ليلة
اجلمعة :اجلمعة واملنافقني))( )601رواه ابن حبان والبيهقي.
 .26وعن ابن عبا�س قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�ِ (( :إذَا
ِ�ص َف ا ْل ُق ْر� ِآن َو ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َت ْعدِلُ ُثل َُث ا ْل ُق ْر� ِآن
ُز ْل ِزل َْت َت ْعدِلُ ن ْ
()602
ون َت ْعدِلُ ُر ُب َع ا ْل ُق ْر� ِآن))  .رواه الرتمذي.
َو ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْلكَافِ ُر َ
� 600ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري ( )437/11والبيهقي ( )477/2يف كتاب

ال�صالة/باب من جعل بعد الع�شاء �أربع ركعات �أو �أكرث ،وقال الهيثمي يف ((املجمع))

((( :)231/2رواه الطرباين يف الكبري وفيه يزيد بن �سنان �أبو فروة الرهاوي َ�ض َّع َف ُه
�أحمد وابن املديني وابن معني ،وقال البخاري :مقارب احلديث ....،وقال �أبو حامت:
حمله ال�صدق وكانت فيه غفلة)) .قلت :الذي قاله �أبو حامت هناك كما يف كتاب ابنه
((اجلرح والتعديل)) ((( :)266/9حمله ال�صدق والغالب عليه الغفلةُ ،يكتب حديثه وال 
يحتج به)).
� 601ضعيف .رواه ابن حبان يف �صحيحه ( )150/5يف كتاب ال�صالة/باب �صفة
ال�صالة ،والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )201/3يف كتاب اجلمعة/باب القراءة يف
�صالة املغرب والع�شاء ليلة اجلمعة ،و�ضعف �إ�سناده لأجل �سعيد بن �سماك بن حرب،
وثقه ابن حبان وقال �أبو حامت مرتوك.
 602ح�سن ب�شواهده .رواه الرتمذي ( )2894يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء
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 .27وعن بريدة الأ�سلمي قال� :سمع النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم رج ًال يدعو وهو يقول:
(اللهم �إين �أ�س�ألك ب�أين �أ�شهد �أنك �أنت اهلل ال �إله �إال �أنت الأحد
ال�صمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا �أحد ) ،قال :فقال:
((والذي نف�سي بيده لقد �س�أل اهلل با�سمه الأعظم الذي �إذا ُدعِ َي
به �أجاب و�إذا ُ�سئِلَ به �أعطى))()603رواه �أحمد والرتمذي.
يف }�إذا زلزلت{ ،و�إ�سناد رواية ابن عبا�س �ضعيف ،لكن احلديث يرتقي �إىل احل�سن
بطرقه الثالثة ال �سيما يف الف�ضائل وعدم وجود املعار�ض.
� 603صحيح .رواه �أحمد (349/5و350و )360والرتمذي ( )3475يف كتاب
الدعوات/باب فيما جاء يف جامع الدعوات عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�أبو
داود ( )1493يف كتاب يف كتاب ال�صالة/باب الدعاء ،وابن ماجه ( )3857يف كتاب
الدعاء/باب ا�سم اهلل الأعظم ،وابن حبان ( )173/3يف كتاب ال�صالة/باب الأدعية،
واحلاكم ( )504/1يف كتاب الدعاء ،وغريهم.
�أق��ول :و�أما مذاهب العلماء يف اال�سم الأعظم فقد قال احلافظ ابن حجر يف ((فتح
الباري)) ( ([ :)224/11تكميل ) :و�إذ قد جرى ذكر اال�سم الأعظم يف هذه املباحث
فليقع الإملام ب�شيء من الكالم عليه ،وقد �أنكره قوم ك�أبي جعفر الطربي و�أبي احل�سن
الأ�شعري وجماعة بعدهما ك�أبي حامت بن حبان والقا�ضي �أبي بكر الباقالين فقالوا:
ال يجوز تف�ضيل بع�ض الأ�سماء على بع�ض ،ون�سب ذلك بع�ضهم ملالك ،..وقيل :املراد
باال�سم الأعظم كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون
يف فكره �ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له ،و ُن ِق َل معنى هذا
عن جعفر ال�صادق وعن اجلنيد وغريهما .وقال �آخرون :ا�ست�أثر اهلل تعاىل بعلم اال�سم
الأعظم ومل يطلع عليه �أحد من خلقه ،و�أثبته �آخرون ُمع َّي َن ًا وا�ضطربوا يف ذلك ،وجملة
ما وقفت عليه من ذلك �أربعة ع�رش قوالً :الأول :اال�سم الأعظم(( :هو)) نقله الفخر الرازي
عن بع�ض �أهل الك�شف ،..الثاين :اهلل ،..الثالث :اهلل الرحمن الرحيم ،..الرابع :الرحمن
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 .28وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالت:كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�صلي ركعتني قبل الفجر
وكان يقولِ (( :ن ْع َم ال�سورتان هما ُي ْق َر ُ�أ بهما يف ركعتي الفجر
قل هو اهلل �أحد وقل ي�أيها الكافرون))( )604رواه �أحمد وابن
ماجه.

الرحيم احلي القيوم ،..اخلام�س :احلي القيوم ،..ال�ساد�س :احلنان املنان بديع ال�سماوات
والأر���ض ذو اجلالل والإك��رام احلي القيوم ،..ال�سابع :بديع ال�سماوات والأر���ض ذو
اجلالل والإكرام ،..الثامن :ذو اجلالل والإكرام ،..التا�سع :اهلل ال �إله �إال هو الأحد ال�صمد
الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً �أحد� .أخرجه �أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن
حبان واحلاكم من حديث بريدة ،وهو �أرجح من حيث ال�سند من جميع ما ورد يف ذلك.
العا�رشَ :ر ِّب َر ِّب ،..احلادي ع�رش :دعوة ذي النون ..ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من
الظاملني ،..الثاين ع�رش :نقل الفخر الرازي عن زين العابدين �أنه �س�أل اهلل �أن يعلمه
اال�سم الأعظم فر�أى يف النوم ((هو اهلل اهلل اهلل الذي ال �إله �إال هو رب العر�ش العظيم)).
الثالث ع�رش :هو خمفي يف الأ�سماء احل�سنى ،..الرابع ع�رش :كلمة التوحيد ]..انتهى
خمت�رصاً .وقال الإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل يف كتابه ((جواهر القر�آن)) �ص ()60
�أن اال�سم الأعظم هو :احلي القيوم.
�أق��ول :وال��ذي نختاره هو ما جاء يف كالم احلافظ ابن حجر حيث قال يف كالمه
ال�سابق[ :كل ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل دعا العبد به م�ستغرق ًا بحيث ال يكون يف فكره
�ساعتئ ٍذ غري اهلل تعاىل ،ف�إن َم ْن ت�أ َّتى له ذلك ا�ستجيب له] واهلل تعاىل �أعلم.
� 604صحيح .رواه �أحمد ( )239/6وابن ماجه ( )1150يف كتاب �إقامة ال�صالة/
باب ما جاء فيما يقر�أ يف الركعتني قبل الفجر ،وابن حبان ( )214/6يف كتاب
ال�صالة/باب النوافل ،يف �صحيحه.
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فصل ما جاء في فضل
سورة الفلق {قل أعوذ برب الفلق}

�سورة رقم ()113

 .1وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم(( :كان �إذا �أَ َوى �إِلىَ فِ َرا�شِ ِه كُ َّل ل َْيلَةٍ َج َم َع
يه َما } ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ َو } ُق ْل
يه َما َف َق َر�أَ فِ ِ
كَ ف َّْي ِه ث َُّم َنف ََث فِ ِ
َ
ا�س{ ُثمَّ يمَ ْ َ�س ُح ب ِِه َما َما
�أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب ا ْل َفلَقِ { َو } ُق ْل �أ ُعو ُذ ب َِر ِّب ال َّن ِ
اع مِ ْن َج َ�س ِد ِه َي ْب َد�أُ ب ِِه َما َعلَى َر�أْ�سِ ِه َو َو ْج ِه ِه َو َما َ �أ ْق َب َل مِ ْن
ا�س َتطَ َ
ْ
()605
ات))  .رواه البخاري.
َالث َم َّر ٍ
َج َ�س ِد ِه َي ْف َعلُ َذلِكَ ث َ
 .2وعن ُع ْق َبة بن عامر قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ل ُي َر مِ ْث ُل ُه َّن قَطُّ ُ ،ق ْل �أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب
ات ُ �أ ْن ِزلَتِ الل َّْي َل َة مَ ْ
و�سلم�(( :أَ مَ ْ
ل َت َر �آ َي ٍ
()606
ا�س))  .رواه م�سلم.
ا ْل َفلَقِ َ ،و ُق ْل �أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب ال َّن ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ .3
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
� 605صحيح .رواه البخاري ( )5018يف كتاب ف�ضائل ال��ق��ر�آن/ب��اب ف�ضل
املعوذات.
� 606صحيح .رواه م�سلم ( )814يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها /باب ف�ضل
قراءة املعوذتني.
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((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
َ
ان �أ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ُ
للهَّ
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد ا  �أ َّن ُه ال �إِ َل َه �إِ ُ
ُ
للهَّ
ي
�
آ
و
َ.
ة
آي
ل
ا
54
أعراف:
ل
ا
{
ل
خ
ِي
ذ
ل
ا
ا
ُم
ك
ب
ر
ن
�
إ
}
َّ
ال ْأع َر ِ
َ َ ةٍ
َ َقَ
افْ َّ َ َّ ِ :
ان َل ُه ِبهِ{
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ ِ �إ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ
}و�أَ َّن ُه َت َع َ
امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َّات.
ال�صاف ِ
َ�صاحِ َب ًة َوال  َو َل ًدا{ اجلنَ .3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أَ َّولِ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()607
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 .4عن ابن ُج َريج قال� :س�ألنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ب�أي �شيء
كان يوت ُِر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ؟ قالت :كان يقر�أ
 607ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف
كتاب الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ()413/4
كتاب الرقى والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل
هذه الأبواب .وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن
�أحمد وفيه �أبو جناب وهو �ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله
رجال ال�صحيح)).
263

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

ب�سبح ا�سم ربك ،ويف الثانية بقل يا �أيها الكافرون،
يف الأوىل ِّ
()608
واملعوذَتني  .رواه الرتمذي.
ويف الثالثة بقل هو اهلل �أحد
ِّ
 .5وعن ُع ْق َبة بن عامر قال� :أمرين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
باملعوذتني دبر كل �صالة( .)609رواه الرتمذي
و�سلم �أن �أقر�أ
ِّ
والن�سائي.
 .6وعن عبد اهلل بن خبيب الأن�صاري قال� :أَ َ�صا َب َنا طَ ٌّ�ش(َ )610وظُ ل َْم ٌة
فَا ْن َتظَ ْر َنا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِل ُي َ�صل َِّي ِب َنا......
ف ََخ َر َج َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِل ُي َ�صل َِّي ِب َنا َفقَالَ :
ني
(( ُقلْ)) َف ُقل ُْتَ :ما �أَقُولُ ؟! قَالَ ُ (( :ق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َوالمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ حِ َ
ني ُت ْ�صب ُِح ثَالثًا َي ْكفِيكَ كُ َّل َ�ش ْيءٍ))( .)611رواه �أحمد
تمُ ْ �سِ ي َوحِ َ
والن�سائي.
� 608ضعيف .رواه الرتمذي ( )463يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف
الوتر ،وقال :هذا حديث ح�سن غريب.
� 609صحيح .رواه الرتمذي ( )2903يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف
املعوذتني ،وقال(( :ح�سن غريب)) والن�سائي ( )1336يف كتاب ال�سهو/باب الأمر
بقراءة املعوذات بعد الت�سليم من ال�صالة.
 610الط�ش هو املطر القليل فوق الر�ش.
 611ح�سن .رواه �أحمد ( )312/5والن�سائي ( )5428يف كتاب اال�ستعاذة .ورواه
الن�سائي ( )5430يف كتاباال�ستعاذة ،مبثله عن عقبة بن عامر ر�ضي اهلل عنه وقال
تعوذ بمِ ِ ْثلِهِ َّن �أحد)).
يف �آخره(( :ما َّ
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 .7وعن ُع ْق َبة بن عامر �أنه �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
عن املعوذتني ،قال عقبة :ف� َّأمنا بهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم يف �صالة الفجر( .)612رواه الن�سائي وابن خزمية يف
�صحيحه.
ويف رواية �أخرى عند �أحمد وابن خزمية يف �صحيحه عن ُع ْق َبة
بن عامر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال له(( :يا
النا�س ؟))
ُع َق ْيب �أال �أعل ُِّمكَ �سورتني مِ ْن َخيرْ ِ �سورتني َق َر�أَ بهما
ُ
أقر�أَين} :قل �أعوذ برب الفلق{ و }قل
ُ
قلت :بلى يا ر�سول اهلل ،ف� َ
�أعوذ برب النا�س{ ،ثم �أُقِ ْي َم ْت ال�صال ُة ف�صلى وقر�أَ بهما ،ثم َم َّر
بي فقال(( :كيف ر�أيت يا ُع َق ْيب اقر�أ بهما كلما منت وقمت))(.)613
 .8وعن ُع ْق َبة بن عامر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((يا ُع ْق َبة بن عامر �أال �أُ َعلِّمك �سوراً ما �أنزلت يف التوراة وال يف
الزبور وال يف الإجنيل وال يف الفرقان مِ ْثل ُه َّن ،ال ي�أتني عليك
ليلة �إال قراء َت ُه َّن فيها} ،قل هو اهلل �أحد{ و }قل �أعوذ برب
علي
الفلق{ و }قل �أعوذ برب النا�س{)) .قال ُع ْق َبة :فما �أتت َّ
 612ح�سن .رواه الن�سائي ( )952يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف ال�صبح
باملعوذتني ،واب��ن خزمية يف �صحيحه ( )268/1يف كتاب ال�صالة/باب قراءة
املعوذتني يف ال�صالة.
 613ح�سن .رواها ابن خزمية يف �صحيحه ( )267/1يف كتاب ال�صالة/باب قراءة
املعوذتني يف ال�صالة ،و�أحمد (.)144/4
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وح َّق يل �أن ال �أدعهن وقد �أمرين بهن
ليلة �إال  قر�أتهن فيهاُ ،
()614
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  .رواه �أحمد.
 .9وعن ابن عاب�س  اجلهني �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم قال له(( :يا ابن عاب�س �أال �أخربك ب�أف�ضل ما يتعوذ به
املتعوذون ؟)) قال :بلى يا ر�سول اهلل ،قال(( :قل �أعوذ برب الفلق
وقل �أعوذ برب النا�س هاتني ال�سورتني))( .)615رواه الن�سائي.
 .10وعن عقبة بن عامر قال :ا َّتب ْع ُت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم وهو راكب فو�ضعت يدي على قدمه فقلت� :أَ ْق ِر ْئني يا
ر�سول اهلل �سورة هود و�سورة يو�سف ،فقال(( :لن تقر�أ �شيئ ًا �أبلغ
عند اهلل من قل �أعوذ برب الفلق وقل �أعوذ برب النا�س))(.)616
رواه الن�سائي و�أحمد وابن حبان.
 614ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )158/4وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
الزوائد)) ((( :)148/7رواه �أحمد ورجاله ثقات)).
 615ح�سن .رواه الن�سائي ( )5432يف كتاب اال�ستعاذة ،و�أحمد (144/4و)152
وغريهما.
 616ح�سن .رواه الن�سائي ( )953يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف ال�صبح
باملعوذتني ،و�أحمد ( )149/4وابن حبان يف �صحيحه ( )75/3يف كتاب الرقائق/
باب قراءة القر�آن ،مع اختالف عجيب يف الألفاظ يثبت اختالف الرواة يف حكاية
منت واحد عن �صحابي واحد ،كما يثبت �أن خرب الواحد ال يقطع على لفظ من �ألفاظه
وخا�صة �إن وقع فيه اختالف.
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فصل ما جاء في فضل
سورة الناس {قل أعوذ برب الناس}

�سورة رقم ()114

 .1وعن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ((كان �إذا �أَ َوى �إِلىَ فِ َرا�شِ ِه كُ َّل ل َْيلَةٍ َج َم َع
يه َما } ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد{ َو } ُق ْل
يه َما َف َق َر�أَ فِ ِ
كَ ف َّْي ِه ث َُّم َنف ََث فِ ِ
َ
ا�س{ ُثمَّ يمَ ْ َ�س ُح ب ِِه َما َما
�أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب ا ْل َفلَقِ { َو } ُق ْل �أ ُعو ُذ ب َِر ِّب ال َّن ِ
اع مِ ْن َج َ�س ِد ِه َي ْب َد�أُ ب ِِه َما َعلَى َر�أْ�سِ ِه َو َو ْج ِه ِه َو َما َ �أ ْق َب َل مِ ْن
ا�س َتطَ َ
ْ
()617
ات))  .رواه البخاري.
َالث َم َّر ٍ
َج َ�س ِد ِه َي ْف َعلُ َذلِكَ ث َ
 .2وعن ُع ْق َبة بن عامر قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ل ُي َر مِ ْث ُل ُه َّن قَطُّ ُ ،ق ْل �أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب
ات ُ �أ ْن ِزلَتِ الل َّْي َل َة مَ ْ
و�سلم�(( :أَ مَ ْ
ل َت َر �آ َي ٍ
()618
ا�س))  .رواه م�سلم.
ا ْل َفلَقِ َ ،و ُق ْل �أَ ُعو ُذ ب َِر ِّب ال َّن ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن �أَبِي ل َْيلَى َع ْن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
َ .3
وع ْن َع ْب ِد َّ
اء ُه
قَالَ  :كُ ْن ُت َجال ًِ�سا عِ ْن َد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إِ ْذ َج َ
� 617صحيح .رواه البخاري ( )5018يف كتاب ف�ضائل ال��ق��ر�آن/ب��اب ف�ضل
املعوذات.
� 618صحيح .رواه م�سلم ( )814يف كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها /باب ف�ضل
قراءة املعوذتني.
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((ما َو َج ُع �أَخِ يكَ ؟)) قَالَ ِ :ب ِه
�أَ ْع َراب ٌِّي َفقَالَ  �إِ َّن ليِ �أَخ ًا َو ِج ًعا ،قَالَ َ :
اء ِب ِه َف�أَ ْجل ََ�س ُه َبينْ َ
لمَ ٌَم قَالَ (( :اذ َْه ْب َف�أْ ِتنِي ِبهِ)) قَالَ َ :فذ ََه َب ف ََج َ
ات مِ ْن �أَ َّولِ ا ْل َب َق َر ِة
اب َو�أَ ْر َب ِع �آ َي ٍ
َي َد ْي ِه ف ََ�سمِ ْع ُت ُه َع َّو َذ ُه ِب َفاتحِ َ ِة ا ْل ِك َت ِ
}و ِ�إ َل ُهك ُْم ِ �إ َل ٌه َواحِ ٌد{ البقرةَ ،163 :و�آ َي ِة
َو�آ َيتَينْ ِ مِ ْن َو َ�سطِ َهاَ ،
َ
ان �أ ْح�سِ ُب ُه
ا ْلك ُْر�سِ ِّيَ .وث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن َخاتمِ َ ِت َهاَ .و�آ َيةٍ مِ ْن �آلِ عِ ْم َر َ
َ
ُ
للهَّ
َ
ال ه َو{ �آل عمرانَ ،18 :و�آ َيةٍ مِ ْن
قَالَ َ :
}�ش ِه َد ا  �أ َّن ُه ال �إِل َه �إِ ُ
ُ
للهَّ
ي
�
آ
و
َ.
ة
آي
ل
ا
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ال ْأع َر ِ
َ َ ةٍ
َ َقَ
افْ َّ َ َّ ِ :
ان َل ُه ِبهِ{
}و َم ْن َي ْد ُع َم َع اللهَّ ِ ِ �إ َل ًها � َآخ َر ال  ُب ْر َه َ
مِ ْن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
نيَ :
الىَ ج ُّد َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ
}و�أَ َّن ُه َت َع َ
امل�ؤمنونَ .117 :و�آ َيةٍ مِ ْن الجْ ِ ِّنَ :
َّات.
ال�صاف ِ
َ�صاحِ َب ًة َوال  َو َل ًدا{ اجلنَ 3 :و َع�شرْ ِ  �آ َي ٍ
ات مِ ْن �أَ َّولِ َّ
ام
َوث ِ
َالث �آ َي ٍ
ات مِ ْن �آخِ ِر الحْ َ �شرْ ِ َ .و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌدَ ،والمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ َ ،ف َق َ
()619
َ
ْ
ال ْأع َراب ُِّي َق ْد َب َر�أ ل َْي َ�س ِب ِه َب�أ ٌ�س .رواه �أحمد .
 .4عن ابن ُج َريج قال� :س�ألنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ب�أي �شيء
كان يوت ُِر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ؟ قالت :كان يقر�أ
ب�سبح ا�سم ربك ،ويف الثانية بقل يا �أيها الكافرون،
يف الأوىل ِّ
 619ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد يف امل�سند ( )128/5وابن ماجه ( )3549يف كتاب
الطب/باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( )413/4يف كتاب الرقى
والتمائم ،وقال(( :احلديث حمفوظ �صحيح)) وهو حديث ح�سن يف مثل هذه الأب��واب .وقال
احلافظ الهيثمي يف ((جممع الزوائد)) ((( :)115/5رواه عبد اهلل بن �أحمد وفيه �أبو جناب وهو
�ضعيف لكرثة تدلي�سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال ال�صحيح)).
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واملعوذَتني( .)620رواه الرتمذي.
ويف الثالثة بقل هو اهلل �أحد
ِّ
 .5وعن ُع ْق َبة بن عامر قال� :أمرين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
باملعوذتني دبر كل ���ص�لاة( .)621رواه الرتمذي
و�سلم �أن �أق��ر�أ
ِّ
والن�سائي.
 .6وعن عبد اهلل بن خبيب الأن�صاري قال� :أَ َ�صا َب َنا طَ ٌّ�ش(َ )622وظُ ل َْم ٌة
فَا ْن َتظَ ْر َنا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِل ُي َ�صل َِّي ِب َنا......
ف ََخ َر َج َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ِل ُي َ�صل َِّي ِب َنا َفقَالَ :
ني
(( ُقلْ)) َف ُقل ُْتَ :ما �أَقُولُ ؟! قَالَ ُ (( :ق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َوالمْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ حِ َ
ني ُت ْ�صب ُِح ثَالثًا َي ْكفِيكَ كُ َّل َ�ش ْيءٍ))( .)623رواه �أحمد
تمُ ْ �سِ ي َوحِ َ
والن�سائي.
 .7وعن ُع ْق َبة بن عامر �أنه �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
عن املعوذتني ،قال عقبة :ف� َّأمنا بهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
� 620ضعيف .رواه الرتمذي ( )463يف كتاب ال�صالة/باب ما جاء فيما يقر�أ به يف الوتر،
وقال :هذا حديث ح�سن غريب.
� 621صحيح .رواه الرتمذي ( )2903يف كتاب ف�ضائل القر�آن/باب ما جاء يف املعوذتني،
وقال(( :ح�سن غريب)) والن�سائي ( )1336يف كتاب ال�سهو/باب الأمر بقراءة املعوذات بعد
الت�سليم من ال�صالة.
 622الط�ش هو املطر القليل فوق الر�ش.
 623ح�سن .رواه �أحمد ( )312/5والن�سائي ( )5428يف كتاب اال�ستعاذة .ورواه الن�سائي
( )5430يف كتاب اال�ستعاذة ،مبثله عن عقبة بن عامر ر�ضي اهلل عنه وقال يف �آخره(( :ما
تعوذ بمِ ِ ْثلِهِ َّن �أحد)).
َّ
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و�آله و�سلم يف �صالة الفجر( .)624رواه الن�سائي وابن خزمية يف
�صحيحه.
ويف رواية �أخرى عند �أحمد وابن خزمية يف �صحيحه عن ُع ْق َبة
بن عامر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال له(( :يا
النا�س؟))
ُع َق ْيب �أال �أعل ُِّمكَ �سورتني مِ ْن َخيرْ ِ �سورتني َق َر�أَ بهما
ُ
أقر�أَين} :قل �أعوذ برب الفلق{ و }
ُ
قلت :بلى يا ر�سول اهلل ،ف� َ
قل �أعوذ برب النا�س{ ،ثم �أُقِ ْي َم ْت ال�صال ُة ف�صلى وقر�أَ بهما ،ثم
َم َّر بي فقال(( :كيف ر�أيت يا ُع َق ْيب اقر�أ بهما كلما منت وقمت))
(.)625
 .8وعن ُع ْق َبة بن عامر قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
((يا ُع ْق َبة بن عامر �أال �أُ َعلِّمك �سوراً ما �أنزلت يف التوراة وال يف
الزبور وال يف الإجنيل وال يف الفرقان مِ ْثل ُه َّن ،ال ي�أتني عليك
ليلة �إال قراء َت ُه َّن فيها} ،قل هو اهلل �أحد{ و }قل �أعوذ برب
علي
الفلق{ و }قل �أعوذ برب النا�س{)) .قال ُع ْق َبة :فما �أتت َّ
وح َّق يل �أن ال �أدعهن وقد �أمرين بهن
ليلة �إال  قر�أتهن فيهاُ ،
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( .)626رواه �أحمد.
 624ح�سن .رواه الن�سائي ( )952يف كتاب االفتتاح/باب القراءة يف ال�صبح باملعوذتني،
وابن خزمية يف �صحيحه ( )268/1يف كتاب ال�صالة/باب قراءة املعوذتني يف ال�صالة.
 625ح�سن .رواها ابن خزمية يف �صحيحه ( )267/1يف كتاب ال�صالة/باب قراءة املعوذتني
يف ال�صالة و�أحمد (.)144/4

 626ح�سن يف الف�ضائل .رواه �أحمد ( )158/4وقال احلافظ الهيثمي يف ((جممع
270

الكتاب اجلامع لفضائل القرآن الكرمي

 .9وعن ابن عاب�س  اجلهني �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم قال له(( :يا ابن عاب�س �أال �أخربك ب�أف�ضل ما يتعوذ به
املتعوذون ؟)) قال :بلى يا ر�سول اهلل ،قال(( :قل �أعوذ برب الفلق
وقل �أعوذ برب النا�س هاتني ال�سورتني))( .)627رواه الن�سائي.
 .10وعن عقبة بن عامر قال :ا َّتب ْع ُت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم وهو راكب فو�ضعت يدي على قدمه فقلت� :أَ ْق ِر ْئني يا
ر�سول اهلل �سورة هود و�سورة يو�سف ،فقال(( :لن تقر�أ �شيئ ًا �أبلغ
عند اهلل من قل �أعوذ برب الفلق وقل �أعوذ برب النا�س))(.)628
رواه الن�سائي و�أحمد وابن حبان.
مت الكتاب بحمد اهلل تعاىل

فرغت منه ليلة  14رم�ضان �سنة 1428
من هجرة �سيد الأنام املوافق 2007/9/25م

الزوائد)) ((( :)148/7رواه �أحمد ورجاله ثقات)).

 627ح�سن .رواه الن�سائي ( )5432يف كتاب اال�ستعاذة ،و�أحمد (144/4و )152وغريهما.
 628ح�سن .رواه الن�سائي ( )953يف كتاب االفتتاح/باب الف�ضل يف قراءة املعوذتني ،و�أحمد
( )149/4وابن حبان يف �صحيحه ( )75/3يف كتاب الرقائق/باب قراءة القر�آن ،مع اختالف
عجيب يف الألفاظ يثبت اختالف الرواة يف حكاية منت واحد عن �صحابي واحد ،كما يثبت �أن
خرب الواحد ال يقطع على لفظ من �ألفاظه وخا�صة �إن وقع فيه اختالف.
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ثبت املراجع واملصادر

 .1الآحاد واملثاين للحافظ �أبي بكر ال�شيباين طبع دار الراية/الريا�ض/
الطبعة الأوىل1411/هـ 1991م.
� .2إحياء علوم الدين للإمام �أبي حامد الغزايل/طبعة دار املعرفة/
بريوت لبنان.
 .3الإ�صابة يف متييز ال�صحابة للحافظ ابن حجر الع�سقالين/طبع دار
اجليل/بريوت لبنان/الطبعة الأوىل1412/هـ 1992م.
 .4تاريخ ابن معني/جامعة امللك عبد العزيز/مكة املكرمة/الطبعة
الأوىل1399/هـ 1979م بتحقيق الدكتور �أحمد نور �سيف.
 .5تاريخ قزوين للرافعي ( التدوين يف �أخبار قزوين ) دار الكتب
العلمية/بريوت لبنان1987/م/بتحقيق عزيز اهلل العطاردي.
 .6حتفة الأحوذي للمباركفوري الهندي/طبع دار الكتب العلمية/بريوت
لبنان.
 .7تدريب الراوي للحافظ ال�سيوطي/طبعة دار �إحياء ال�سنة النبوية
الطبعة الثانية 1399هـ 1979م بريوت /لبنان.
 .8الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري/طبعة دار الكتب العلمية الطبعة
الأوىل بريوت 1417هـ.
 .9تغليق التعليق للحافظ ابن حجر الع�سقالين/طبع املكتب الإ�سالمي
ببريوت ودار عمار بعمان/الطبعة الأوىل1405/هـ.
 .10تف�سري الك�شاف للزخم�رشي طبع دار �إحياء الرتاث العربي/بريوت/
لبنان/الطبعة الأوىل 1997م بتحقيق عبد الرزاق املهدي.
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 .11تف�سري ابن جرير الطربي طبع دار الفكر/بريوت لبنان1405/هـ
1984م.
 .12تف�سري ابن كثري طبع دار املعرفة/بريوت لبنان/الطبعة
الثانية1407/هـ 1987م.
 .13التلخي�ص احلبري للحافظ ابن حجر الع�سقالين/طبعه وحققه ال�سيد
عبداهلل ها�شم مياين املدين/باملدينة املنورة/احلجاز1384/هـ
1964م.
 .14تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر الع�سقالين/طبع دار الفكر/بريوت
لبنان الطبعة الأوىل1404/هـ 1984م.
 .15تهذيب الكمال للحافظ املزي/طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت/الطبعة
الرابعة 1406هـ.
 .16التي�سري ب�رشح اجلامع ال�صغري للعالمة املناوي طبع مكتبة الإمام
ال�شافعي/الريا�ض/الطبعة الثالثة 1988م.
 .17اجلامع ال�صغري للحافظ ال�سيوطي/طبع دار الفكر/بريوت لبنان/
الطبعة الأوىل 1401هـ 1981م.
 .18حلية الأولياء لأبي ُن َعيم الأ�صبهاين طبع دار الكتاب العربي
بريوت1405/هـ.
 .19الدر املنثور للحافظ ال�سيوطي/طبع دار �إحياء الرتاث العربي/
بريوت لبنان/الطبعة الأوىل 1421هـ 2001م بتحقيق ال�شيخ جندت
جنيب.
 .20زوائد م�سند احلارث بن �أ�سامة للحافظ الهيثمي/اجلامعة الإ�سالمية
باملدينة املنورة/ال�سعودية/الطبعة الأوىل 1413هـ 1992م/
بتحقيق الدكتور ح�سني الباكري.
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� .21سنن الرتمذي للرتمذي/طبع دار �إحياء الرتاث/بريوت/بتحقيق
ال�شيخ �أحمد �شاكر.
� .22سنن الدارقطني طبع دار املحا�سن للطباعة/القاهرة/برتقيم ال�سيد
عبداهلل ها�شم مياين املدين1386/هـ 1966م.
� .23سنن الدارمي دار الكتاب العربي/بريوت لبنان/الطبعة
الأوىل1407/هـ/بتحقيق زمريل والعلمي.
� .24سنن �أبي داود/دار �إحياء الرتاث العربي/بريوت/ن�رشته دار �إحياء
ال�سنة النبوية/بال تاريخ.
� .25سنن �سعيد بن من�صور/طبع دار الع�صيمي/الريا�ض/الطبعة
الأوىل1414/هـ.
 .26ال�سنن الكربى للبيهقي/دار الفكر/لبنان/بريوت/والنا�رش مكتبة
الباز مكة املكرمة 1414هـ.
 .27ال�سنن الكربى للن�سائي/طبع دار الكتب العلمية/بريوت/لبنان/
الطبعة الأوىل1411/هـ 1991م.
� .28سنن ابن ماجه/طبع دار �إحياء الرتاث العربي/بريوت/بتحقيق
حممد ف�ؤاد عبد الباقي1395/هـ 1975م.
� .29سنن الن�سائي/النا�رش مكتبة املطبوعات الإ�سالمية بحلب/الطبعة
الثانية املفهر�سة/بريوت1988/م برتقيم ال�شيخ عبد الفتاح �أبو غدة.
� .30سري �أعالم النبالء للحافظ الذهبي طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة/بريوت/
الطبعة الثالثة1405/هـ 1985م.
� .31رشح م�سلم للنووي/دار �إحياء الرتاث العربي/بريوت لبنان/الطبعة
الثانية 1392هـ 1972م.
� .32رشح معاين الآثار للطحاوي طبع دار الكتب العلمية/بريوت لبنان/
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الطبعة الثانية1407/هـ 1987م.
� .33شعب الإميان للبيهقي طبع دار الكتب العلمية/بريوت
لبنان1410/هـ.
� .34صحيح البخاري/املطبوع مع فتح الباري وبرتقيمه/طبع دار
املعرفة/بريوت1379/هـ.
� .35صحيح ابن حبان/طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة/بريوت لبنان/الطبعة
الثانية .1993
� .36صحيح ابن خزمية/طبع املكتب الإ�سالمي/بريوت لبنان/بتحقيق
حممد م�صطفى الأعظمي.
� .37صحيح م�سلم/طبعة دار �إحياء الرتاث العربي/بريوت/برتقيم
وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
 .38ال�ضعفاء للعقيلي/دار الكتب العلمية/بريوت لبنان/الطبعة
الأوىل1404/هـ.
 .39طبقات الأ�صبهانيني لأبي ال�شيخ الأ�صبهاين/طبع م�ؤ�س�سة
الر�سالة/بريوت لبنان/الطبعة الثانية1412/هـ 1992م.
 .40الطبقات الكربى البن �سعد/طبع دار �صادر بريوت1404/هـ
1984م.
 .41العلل البن �أبي حامت طبع دار املعرفة/بريوت لبنان1405/هـ
1985م.
 .42العلل للدارقطني/طبع دار طيبة/الريا�ض ال�سعودية/الطبعة الأوىل
1405هـ  1985م.
 .43عمل اليوم والليلة البن ال�سني/دار املعرفة/بريوت لبنان1399/هـ
1979م/حتقيق عبدالقادر عطا.
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 .44عمل اليوم والليلة للن�سائي طبع م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية/بريوت
لبنان/الطبعة الأوىل 1408هـ 1988م.
 .45فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري للحافظ ابن حجر الع�سقالين/
طبع دار املعرفة/بريوت 1379/بتعليق اخلطيب وابن باز.
 .46الف�صل يف امللل والنحل البن حزم/طبع دار الكتب العلمية/بريوت
لبنان 1400هـ 1980م.
 .47ف�ضائل ال�صحابة لأحمد بن حنبل طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة/بريوت
لبنان/الطبعة الأوىل1403/هـ 1983م.
 .48في�ض القدير �رشح اجلامع ال�صغري للعالمة املناوي طبع دار
املعرفة/بريوت لبنان1391/هـ 1972م.
 .49الكامل يف ال�ضعفاء البن عدي/طبع دار الفكر بريوت1409/هـ.
 .50ل�سان العرب البن منظور/طبع دار �صادر/بريوت/بال.
 .51ل�سان امليزان البن حجر الع�سقالين/طبع دار الفكر/بريوت لبنان/
الطبعة الأوىل1408/هـ 1988م.
 .52جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي طبع دار
الكتاب العربي بريوت لبنان1407/هـ.
 .53املختارة للحافظ ال�ضياء املقد�سي طبع مكتبة النه�ضة احلديثة/
مكة املكرمة/الطبعة الأوىل1410/هـ/بتحقيق عبد امللك الدهي�ش.
 .54املداوي لعلل اجلامع ال�صغري واملناوي للحافظ ال�رشيف �أحمد ابن
ال�ص ّديق الغماري احل�سني/طبع املكتبة املكية ودار الكتبى/م�رص/
الطبعة الأوىل1996/م.
 .55امل�ستدرك للحاكم/طبع دار املعرفة بريوت لبنان م�صورة من
الطبعة الهندية.
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