
  

  

  عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن الكريم

  قراءة، وتدبرا، وحفظا، واستماعا،(

  )وتعاهدا،  وتعليما، وعمال، وصيانة

  

  
  قوفـيمحيد  الدكتور

  أستاذ حماضر بقسم الكتاب والسنة
  جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

   اجلزائر- قسنطينة



 1

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

د هللا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال            احلم
عظيما لشانه، وأشهد أنّ حممـدا عبـده        وحده ال شريك له ت     إله إال اهللا  

أما . ورسوله الداعي إىل رضوانه، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه        
  بعد،

لقرآن  مباحث موجزة يف بيان عناية النيب صلى اهللا عليه وسلم بافهذه
، ا، وعمالًوتعليم برا، وحفظًا، واستماعا، وتعاهدا،، وتدقراءةًالكرمي؛ 
األصل يف كلميت هذه أن تكون جامعة ألربعني وقد كان . وصيانةً

 ا، مجعتها يف بيان عناية النيبصلى اهللا عليه وسلمحديثًا صحيح 
 ، فخرجتمباحث رأيت بعد ذلك أن أفرقها لكنبالقرآن الكرمي، 

  :على الشكل اآليتاملوضوع 
  .بتالوة القرآن والتغين به ρعناية النيب : املبحث األول
  .بتدبر القرآن ρعناية النيب : املبحث الثاين
  .حبفظ القرآن ρعناية النيب : املبحث الثالث
  .بتعاهد القرآن ρ عناية النيب :املبحث الرابع
  .واإلنصات لهباالستماع للقرآن  ρعناية النيب : املبحث اخلامس
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  .بتعلّم القرآن وتعليمه ρعناية النيب : املبحث السادس
  .بالعمل بالقرآن ρعناية النيب : املبحث السابع
  .بتنـزيه القرآن وصيانته ρعناية النيب : املبحث الثامن

وشرطي فيما أُورد من األحاديث التزام الصحة أو احلسن، فما ذكرته                             
واَهللا أسأل     .   عن درجة القبول إن شاء اهللا            من حديث أو أثر، فإنه ال خيرج              

  .التوفيق والسداد
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  المبحث األول
   بتالوة القرآن صلى اهللا عليه وسلمعناية النبي 

  والتغني به
 ومن ِبِه يؤِمنونَ أُولَِئك ِتالوِتِه حق يتلُونه الِْكتاب آتيناهم الَِّذين(قال تعاىل 

كْفُرفَأُو ِبِه يلَِئك مونَ هاِسر1( }الْخ(   
   )2()ترِتيال الْقُرَآنَ ورتِل(: وقال تعاىل

، حريصا    ) 3(  يذكر اَهللا على كلّ أحيانه         صلى اهللا عليه وسلم    كان النيب     
على قراءة القرآن حرصا ال مينعه منها إال أن يكون جنبا، كما دلّ عليه                           

    ال حيجبه   صلى اهللا عليه وسلم    كان النيب     :   (  قال  رضي اهللا عنه    حديثُ علي 
بل مل يكن مينعه من ذلك أن         .   ) 4( ) شيٌء عن قراءة القرآن ما خال اجلنابة               

يكون يف حجر عائشة رضي اهللا عنها، وهي حائض، فيقرأ القرآن، كما                          

                                                 
  121:ة البقر 1
  4:  املزمل 2
النيب صلى اهللا  كَانَ: (كما جاء يف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  3

  )أَحياِنِه كُلِّ علَى اللَّه يذْكُر  عليه وسلم
 ابن حبان يف صحيحه، واللفظ له،  والدارقطين يف سننه ، وأبو داود ، وأمحد يف  4

  ...املسند 
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لنيب     نَّ أ :   ( أخربت    نا     حجِري    ِفي   يتِكئُ   كَانَ    صلى اهللا عليه وسلم    ا أَ و 
اِئضح أُ ثُمقْرآنَالْ ي1()قُر(

 .  

 أمته على قراءِة القرآن، ورغّب صلى اهللا عليه وسلموكذلك حثَّ النيب 
  .يف ذلك، وأرشدها إىل فضائِل تالوِته، وبين هلا أفضلَ التالوِة وأحسنها

1- صلى  مسعت رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه فعن أيب أمامةَ الباهلي
 فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا اقرءوا القرآن؛: " يقولاهللا عليه وسلم

  .)2("ألصحابه

2-         صلى اهللا   أنّ رسول اهللا       رضي اهللا عنه     وعن أيب سعيد اخلدري
وسلم   قال  عليه  وعليك                    :   "   كلِّ شيء،   رأس نه  فإ اهللا؛  بتقوى  أُوصيك 

باجلهاد؛ فإنه رهبانيةُ اإلسالم، وعليك بذكر اهللا وتالوِة القرآن؛ فإنه                                 
  .)3("ِذكرك يف األرضروحك يف السماء، و

                                                 
إشارة إىل رفع توهم امتناع .." وأنا حائض"ويف قول عائشة . البخاري يف صحيحه)  1(

إحكام : انظر. كما أشار إىل هذا اإلمام ابن دقيق العيد. قراءة القرآن يف حجر احلائض
  األحكام شرح عمدة األحكام

  .مسلمرواه   2
  . أمحد يف املسند وهو يف صحيح اجلامع الصغري لأللباين 3
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صلى اهللا عليه  عن النيب رضي اهللا عنه وعن جندِب بن عبد اهللا -3
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فيه، : " قالوسلم

  .)1("فقوموا عنه

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا :  وعن عائشة رضي اهللا عنها، قالت-4
 الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن املاهر بالقرآن مع السفرة: "وسلم

   .)2("ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران

5- قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن أيب موسى األشعري
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة، رحيها : " صلى اهللا عليه وسلم
ل التمرة ال ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مث. طيب، وطعمها طيب
ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن، مثل الرحيانة، رحيها . ريح هلا وطعمها حلو
ب، وطعمها مرومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن، كمثل احلنظلة، . طي

3("ليس هلا ريح، وطعمها مر(.  

صلى قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن عبد اهللا بن مسعود -6
 ِبعشِر ةُنواحلَس حسنةٌ بِه فَلَه اللَِّه كتاِب ِمن حرفًا قرأَ من":  اهللا عليه وسلم

                                                 
   متفق عليه 1
  .مسلمرواه   2
   . متفق عليه 3
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 وِميم حرف ماولَ حرف أَِلف ولكن ،رفح } ملا{ أَقولُ ال ،أَمثَاِلها
فر1("ح(.  

 ؛واتلوه القرآن تعلموا : " ويف روايٍة أخرى عن ابن مسعود موقوفا-7
  }امل{: أقول ال إين أما ،حسنة همن حرف بكلّ ،به تؤجرون فإنكم
 وجل عز اهللا بأنّ ذلك ،حسنة ثالثون ،وميم ،والم ،ألف ولكن ،حسنة
وهذا يف حكم  . )2( }اهاِلثَأم رشع هفلَ ِةنباحلس اَءج من{ :يقول

  .املرفوع كما هو مقرر يف علم احلديث، فإنه ال يقال بالرأي
من قرأ القرآن مل يرد : ( فا، قالوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقو

مثّ رددناه ( : يعلم من بعد علم شيئا، وذلك قولهإىل أرذل العمر لكيال 
  .)3()الذين قرءوا القرآن: (قال،،}أسفلَ ساِفلني إالَّ الّذين آمنوا

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن أيب هريرة -8
رجل يف قربه، فإذا أيت من ِقبل رأسه، دفعته تالوة القرآن، يؤتى ال: " وسلم

                                                 
  . الترمذي، وقال حسن صحيح غريب 1
  . عبد الرزاق يف املصنف، الطرباين يف الكبري واللفظ له 2
وهو يف صحيح الترغيب والترهيب  . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:  احلاكم وقال 3

  .لأللباين
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وإذا أيت من ِقبل يديه، دفعته الصدقة، وإذا أيت من ِقبل رجليه دفعه مشيه 
  .)1("إىل املساجد

صلى اهللا  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنّ رسول اهللا -9
أي رب : ل الصياميقو. الصيام والقرآنُ يشفعان للعبد: " قال عليه وسلم

منعته : إني منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفّعين فيه، ويقول القرآن
  .)2(النوم بالليل، فشفّعين فيه، فيشفعان

صلى اهللا قال رسول اهللا :  قال رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة -10
 )4( لنيب حسِن الصوت يتغىن)3(ما أذن اهللا لشيء ما أذن: "عليه وسلم

  .)1("رآن جيهر بهبالق
                                                 

  .وحسنه األلباين كما يف صحيح الترغيب والترهيب.  الطرباين يف األوسط 1
. والبيهقي يف شعب اإلميان . صحيح على شرط مسلم: محد يف املسند واحلاكم وقال أ 2

  انظر صحيح اجلامع الصغري وصحيح الترغيب والترهيب. وقال األلباين صحيح
كاستماعه " كأذنه"، يريد ما استمع اهللا لشيء، "ما أذن اهللا: (" قال احلافظ ابن حبان 3

  .صحيح ابن حبان) للذي يتغىن بالقرآن
يريد يتحزن، وليس هذا من ": ( يتغىن بالقرآن: "قال احلافظ ابن حبان يف تفسري قوله  4

يتغان، ومل يقل يتغىن به، وليس التحزن بالقرآن نقاء : الغنية، ولو كان ذلك من الغنية لقال
اجلرم، وطيب الصوت، وطاعة اللهوات بأنواع النغم لوفاق الوقاع، ولكن التحزن 

األسف والتلهف، األسف على ما وقع من التقصري، : ارنه شيئانبالقرآن هو أن يق
والتلهف على ما يؤمل من التوقري، فإذا تأمل القلب وتوجع، وحتزن الصوت ورجع، بدر 
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صلى اهللا عليه قال رسول :  قالرضي اهللا عنه وعن أيب هريرة -11
  .)2("ليس منا من مل يتغن بالقرآن: "  وسلم

12- صلى اهللا عليه قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن علي
إنّّ العبد إذا تسوك، مث قام يصلي، قام املَلَك خلفه، فسمع : " وسلم

 حىت يضع فاه على فيه، وما خيرج - أو كلمة حنوها-و منه لقراءته، فيدن
من فيه شيٌء من القرآن إال صار يف جوف امللَك، فطهروا أفواهكم 

وروي عن علي موقوفا، وهذا يف حكم املرفوع كما هو . )3("للقرآن
  .مقرر يف علم احلديث 

 ،الكهف رجل قرأ: ( قالعنهما اهللا رضي عازب بن الرباء وعن -13
 فذكره ،هتيغِش سحابة أو ضبابة فإذا مفسلّ ،تنفر فجعلت ،الدابة الدار ويف

                                                                                                             
فحينئذ يستلذ املتهجد باملناجاة، ويفر من اخللق إىل ، اجلفن بالدموع، والقلب باللموع

) ، والتجاوز عن اجلنايات والعيوبوكر اخللوات، رجاء غفران السالف من الذنوب
  .صحيح ابن حبان

  .  متفق عليه، واللفظ ملسلم 1
   . البخاري 2
 البزار يف مسنده، ورواه  عبد الرزاق يف املصنف ، والبيهقي يف السنن والشعب موقوفا                              3

 وهو يف صحيح الترغيب والترهيب لأللباينصلى اهللا عليه وسلمعلى علي ،.  
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ا فالن اقرأ" :فقال صلى اهللا عليه وسلم للنيبأو للقرآن نزلت السكينة فإ 
  .   )1("للقرآن ترتلت

 يقرأ   هو   بينما  : قال    حضري   بن   أسيد   عن   إبراهيم      بن   حممد   عن  و -14
 ،فسكت   ، الفرس     جالت    إذ    ، عنده    مربوط     وفرسه    ، البقرة     سورة    الليل    من 

أ    ، فسكتت  لفرس     فجالت    ، فقر لفرس     وسكتت   ، فسكت   ، ا أ    مث   ، ا  ،قر
 ،تصيبه   أن    فأشفق   ، منها   قريبا    حيىي   ابنه    وكان     . فانصرف     ، الفرس     فجالت  

النيب     ث حد   ، أصبح   فلما   ، يراها     ما   حىت   السماء     إىل    رأسه    رفع    أخره     فلما 
 قال " .   حضري   ابن    يا   قرأ  ا   حضري   ابن    يا   اقرأ   "   : فقال  ،  صلى اهللا عليه وسلم    

 منها   وكان     ، حيىي   تطأ   أن    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          يا   فأشفقت 
 مثلُ   فإذا     ، السماء     إىل    رأسي    فرفعت    ، إليه    فانصرفت     رأسي    فرفعت    ، قريبا  
 ما   وتدري    "   : قال    . أراها      ال   حىت   فخرجت    ، املصابيح     أمثال     فيها   ةالظلّ  
 ألصبحت   ، قرأت     ولو    ، كلصوت    دنت    املالئكة     تلك "   قال    . ال   : قال  .   " ؟ ذاك   
  .)2(" ممنه تتوارى ال إليها الناس ينظر

                                                 
   متفق عليه 1
  تفق عليه واللفظ للبخاري م 2
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  المبحث الثاني
   بتدبر القرآن الكريمصلى اهللا عليه وسلمعناية النبي 

  
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياِتِه وليتذكَّر {: قال تعاىل 

  )1( }أُولُوا األلباِب
قفته آية من كتاب اهللا، فيبيت  رمبا استوصلى اهللا عليه وسلمكان النيب 
يصبح، كما أخرب بذلك يقرؤها ويرد رها، حىتدها، ويتفكّر فيها، ويتدب

 بآية حىت صلى اهللا عليه وسلمقام النيب : (، إذ قالرضي اهللا عنهأبو ذر 
 نكفَِإ لَهم تغِفر وِإنْ ِعبادك فَِإنهم تعذِّبهم ِإنْ {: أصبح، يرددها، واآلية

تأَن ِزيزالْع ِكيم2(} الْح(  
 من قراءة القرآن وختمه صلى اهللا عليه وسلمومن أجل ذلك منع النيب 

  :يف أقلّ من ثالثة أيام، ومن ذلك

 يف رضي اهللا عنهرسول اهللا  يا: قال هأن عمٍرو بِن اللَِّه عبِد عن -15
أ كمي :قَال ،"شهٍر يف: "قال ؟القرآنَ أَقرمن قوىأَ ِإن ذِلك، - ددري 

                                                 
  ]29: ص [ 1
صحيح ومل :  واحلديث عند أمحد يف املسند و احلاكم، وقال117-116:  املائدة 2

  .صحيح، انظر ختريج مشكاة املصابيح وصفة الصالة: وقال األلباين. خيرجاه
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و الكَالمى أَبوس1(م(- هاقَصنتى ،وتقَالَ ح": أْهٍع ِفي اقْربي :قَال، "سِإن 
  .)2( "ثالٍث من أَقَلَّ يف قرأَه من يفقَه ال : "قَالَ .ذَِلك ِمن أَقْوى

 وال شك أنّ من يقرأ القرآن يف أقلّ من ثالثة أيام، ال يكون إال
مسرعا، غري متأمل فيما يقرأ، غري متدبر وال متفكّر، فهو أشبه مبن يقرأ 

  :الشعر يهذّه هذّا، كما جاء 

                                                 
  . أبو موسى هو حممد بن املثىن شيخ أيب داود يف هذا احلديث 1
وأصله  .وابن حبان يف صحيحه .حسن صحيح : والترمذي، وقال أبو داود واللفظ له، 2

  . يف البخاري
 ظاهر يفهم ال أي) ثالث من أقل يف القرآن قرأ من (يفهم ال أي": (ال يفقه: "وقوله
 أسراره يفهم فال ،تدبره وأمعن ،فكره أعمل إذا وأما ،املدة هذه من أقل يف قرأه من معانيه
 بتفاوت هذا يتفاوت مث ،الثواب نفي ال ،التفهيم نفي منه ويفهم ،متطاولة أزمان يف إال

 ثالث دون يف قراءته حترمي إىل ذهب ملن فيه ةحج ال هذا إنّ مث ،وأفهامهم ،األشخاص
 قالو. اهـ فيض القدير للمناوي..)قراءته حترمي معناه فهم عدم من يلزم ال إذ حزم كابن
وويا(:  رمحه اهللالنارالوِتيِلف كلذَ أَنَّ خم أَهل من كان فمن باَألشخاِص، خيتالفه 
 ربالتد من املَقصود به خيتلّ ال الّذي القدر على تصرقي أَن هل استِحب الِفكْر وتدقيق
 مصاِلحو الدين مِهمات ِمن غريه أَو بالعلِم شغل له كان من وكذا ، عاينامل اجرواسِتخ
لاملسة منيامالع بحتِصر أَنْ له يسر على منه يقتِخلّ ال الَّذي القَدمو فيه، هو مبا يملْ ن 
يكُن أَمكنه ما ارثكتسالا له وىلألفا كذِلك ال للَالْم إىل خروج غَري منو هة يقْرؤمذْره . 
    .)ملأَع هللَّاو
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 .البارحة لاملفص قرأت : أتاه فقال لهرجالأنّ  عن ابن مسعود -16
 اليت القرناء ألحفظ يوإن ،القراءة مسعنا قد اإن ،الشعر )1(كهذِّ اهذ :فقال
 ،لاملفص من سورة عشرة مثاين صلى اهللا عليه وسلملنيب ا ن يقرأ كان

  .)2()حم آل من وسورتني
على                        وجيري  ومهل،  مكث  على  لقرآن  ا تنـزل  مع  يتناسب  ا  وهذ

 بارك م   كإلي    أنزلناه      كتاب    [قال تعاىل       ، املقصد من نزوله للتدبر والتفكّر          
 ليد قْ        [:  وقال تعاىل     ]آياته     روا  بِلت قْناها فركٍْث         وقرآناِس علَى معلى الن أهر

                                                 
: واهلَذُّ الشعر؟ اءةِقر يف تسرع كما فيه فَتسِرع ،هذّاً القُرآن تهذُّ: (  قال ابن األثري1

  5/580 النهاية يف غريب احلديث .)القَطِْع سرعةُ
  . متفق عليه واللفظ للبخاري 2

ولكن النيب : (...وقد جاء مبينا ويف روايٍة عند أيب داود"  وإين ألحفظ القرناء: "وقوله 
 ،ركعة يف ) والرمحن ،النجم(صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ النظائر، السورتني يف ركعة 

 يف  )ونون ،وقعت إذا(و ،ركعة يف ) والذاريات ،الطور (و ،ركعة يف )واحلاقة ،اقتربت(و
 ،ركعة يف ) وعبس ،للمطففني ويل (و ،ركعة يف ) والنازعات ،سائل سأل (و ،ركعة
 عم ( و ركعة يف ) القيامة بيوم أقسم وال ،أتى هل(و ركعة يف)  واملزمل ،املدثر(و

 أبو قال. ركعة يف ) كورت الشمس وإذا ،الدخان ( و ركعة يف ) رسالتوامل ،يتساءلون
  .صحيح دون سرد السور: وقال األلباين . اهللارمحه مسعود ابن تأليف هذا :داود
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 يف  لوترس    وترتيل     دة  ؤت   على :   ي أ :   ( قال البغوي     .   ) 1(   ]ونزلناه تنـزيال      
  .)2() سنةوعشرين ثالٍث

صلى اهللا عليه النيب  مع يتصلّ: (قال رضي اهللا عنه حذيفة عن و-17
 :فقلت ،مضى مث ،املائة عند يركع :فقلت ،البقرة فافتتح ،ليلة ذات وسلم
 مث ،فقرأها ،النساء افتتح مث ،ا يركع :فقلت ،فمضى ركعة يف ا ييصل
 وإذا ،سبح تسبيح فيها بآية مر إذا ،المترس يقرأ ،فقرأها ،عمران آل افتتح
وإذا ،سأل بسؤال مر مر ذبتعو 3()ذتعو(.  

  
  المبحث الثالث

  عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم بحفظ القرآن الكريم
  

 منذ أول نزول الوحي عليه على لى اهللا عليه وسلمصحرص النيب 
ا يأتيه جربيل بالقرآن، يتعجل حفظ ما كان يقرؤه مـحفظ آياته، فكان ل

 بِه كحتر ال [: عليه، بتحريك لسانه مرددا معه، فأنزل اهللا تعاىل قوله

                                                 
  105:   اإلسراء 1
  1/35 تفسري البغوي  2
  . مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب تطويل القراءة  يف صالة الليل 3
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لسانِل كإنّ .بِه عجلَت عليان مجعوقُ هرآنافإذَ . ه قرف أناهاتبع قرآنثُ . هإنَّ م 
عليان بيانقال احلافظ ابن كثري.]ه  :  

صلى اهللا عليه رسول اهللا  أنّ عباس ابن عن الصحيح يف وثبت (-18
 اهللا فأنزل ،لسانه به كحير امم فكان )1(شدة الوحي من يعاجل كان وسلم
 قال ماكلّ يبالوح جربيل جاءه إذا كان السالم عليه هأن يعين اآلية هذه
 اهللا فأرشده ،القرآن حفظ على حرصه ةشد من معه قاهلا ،آية جربيل
 كحتر ال [: فقال عليه قيش لئال هحقّ يف واألخف األسهل هو ما إىل تعاىل
 مث ،صدرك يف هجنمع أن أي ] هوقرآن همجع اعلين إنَّ .بِه لَلتعج كانلس به
 مثّ .قرآنه بعفات قرأناه فإذا[ ،شيئا منه نسىت أن غري من الناس على هتقرأَ
 قضىي أنْ قبِل نِم بالقرآِن تعجلْ وال[ يةاآل هذه يف وقال. ]هبيان اعلين إنّ

                                                 
 ال: (تعاىل قوله يف عباس ابن عن جبري بن سعيد رواه البخاري من طريق واحلديث 1  

 الترتيل نم يعاجل  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  كان :قال .به لتعجل لسانك به حترك
رسول اهللا  كان كما لكم أحركهما فأنا عباس ابن فقال - شفتيه حيرك مما وكان شدة

 حيركهما عباس ابن رأيت كما أحركهما أنا دسعي وقال حيركهما صلى اهللا عليه وسلم
 . )وقرآنه مجعه علينا إن . به لتعجل لسانك به حترك ال( تعاىل اهللا فأنزل - شفتيه فحرك
 إن مث ( وأنصت له فاستمع قال . ) قرآنه فاتبع قرأناه فإذا( وتقرأه صدرك يف مجعه قال
 أتاه إذا ذلك بعد صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  فكان تقرأه أن علينا إن مث . ) بيانه علينا
  قرأه كما صلى اهللا عليه وسلمالنيب  قرأه جربيل انطلق فإذا استع جربيل
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 فاقرأه ،عليك قراءته من كامللَ فرغ فإذا أنصت بل أي ] هوحي إليك
  .)1()بعده

 وكذلك حثّ أمته على حفظ القرآن، وأرشد إىل فضيلة ذلك، وبين
درجةَ احلافظ ومنـزلته يف الدنيا واآلخرة، يف أحاديثَ كثريٍة، وهذه 

  :طائفةٌ منها
صلى اهللا قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه عن أيب مسعود -19

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا سواء فأعلمهم : "عليه وسلم
  .)2("احلديث ...بالسنة

صلى اهللا  رسول اهللا       بعث :   قال    رضي اهللا عنه      هريرة     أيب    عن   -20
: فقال    ، صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا       فدعاهم     نفر   وهم    بعثا   عليه وسلم  

 نمِ   هو   منهم   رجل    على   مر   حىت   فاستقرأهم     القرآن؟       من   معكم   ماذا   " 
 وسورة    وكذا     كذا    معي :   قال    ؟ "   فالن    يا   معك   ماذا     " :   فقال  ،  اسن  أحدثهم   

" أمريهم     فأنت    اذهب     " :   قال    نعم   : قال    ؟   " البقرة     سورة    معك " :   قال    البقرة   
)3(  

                                                 
   3/225 تفسري ابن كثري  1
   . مسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة 2
 على نالقرآ حفظ من باالزدياد اإلمامة استحقاق ذكر، باب  ابن حبان يف صحيحه 3
  .منه وأشرف أحسب هو من فيهم كان وإن القوم
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صلى فقال رسول اهللا       )   ففضلهم شاب بسورة البقرة        :   ( قال  :    ويف رواية      
  ".احلديث... أنت أمري القوم: "اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلمشكى رسول اهللا :  وعن هشام بن عامر قال-21
فنوا يف القرب  واد، وأحسنوا، وأوِسعوا،ِاحفروا: "اجلراحات يوم أحد، فقال

  .)1("االثنني والثالثة، وقدموا أكثرهم قرآنا
قال رسول اهللا :  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال-22

رجل آتاه اهللا هذا الكتاب، : ال حسد إال يف اثنتني: "صلى اهللا عليه وسلم
آناء فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه اهللا تعاىل ماال فتصدق به 

  . )2("الليل وآناء النهار
صلى اهللا قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن أيب هريرة -23

يا رب : جييء صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول القرآن: "عليه وسلم
يا رب زده، فيلبس حلّة الكرامة، مث : ، فيلبس تاج الكرامة، ويقولحلِّه
اقْرأْ وارق وتزاد بكلّ آيٍة : ، فيقاليا رب ارض عنه، فريضى عنه: يقول
   .)3("حسنة

                                                 
وأبو داود . حسن صحيح:   وقال، الشهداءباب ما جاء يف دفن.  الترمذي واللفظ له 1

والنسائي.  
  . متفق عليه 2
  . الترمذي، واللفظ له، وقال حسن صحيح ، واحلاكم، وقال صحيح اإلسناد 3
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 وفيه -ة الرجل الذي خطب املرأة يف قص- وعن سهل بن سعد-24
 وسورة كذا، ،معي سورة كذا: ماذا معك من القرآن؟ قال: " قوله

اذهب، : "قال. نعم: قال" هل تقرؤهن على ظهر قلب؟ : "عدها، فقال
   .)1("قرآنفقد ملّكتكَها مبا معك من ال

25- قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن أيب موسى األشعري
إنّ من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبِة املسلم، وحامِل : "صلى اهللا عليه وسلم

   .)2("القرآن، غِري الغايل فيه واجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط
صلى اهللا   اهللا   قال رسول    :    وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال             -26

  .)3("أشراف أميت محلةُ القرآن، وأصحاب الليل: " عليه وسلم
صلى اهللا قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن أنس بن مالك -27

صلى من هم يا رسول اهللا : إنّ هللا أهلني من الناس، قالوا: "  عليه وسلم
  .)1("أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته: ؟ قال اهللا عليه وسلم

                                                 
، والنسائي، كتاب النكاح  لى ظهر قلبالقرآن، باب القراءة ع البخاري يف فضائل  1

  .باب التزويج على سور من القرآن
يف .، والبخاري يف األدب املفرد باب يف ترتيل الناس منازهلم. دب أبو داود، كتاب األ 2

  باب إجالل الكبري . حسن اخللق
، 2/556، والبيهقي يف شعب اإلميان واللفظ له 12/125 الطرباين يف الكبري  3
  .هو يف صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، و3/170
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  المبحث الرابع
  عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم بتعاهد القرآن الكريم 

  

 األمر منه واملراد ،به العهد وجتديد حمافظته وتعهده الشيء تعاهد(
  .)2 ()ودرسه تكراره على واملداومة تالوته على باملواظبة

على استذكار القرآن حىت ال يذهب،  صلى اهللا عليه وسلمفحثّ النيب 
نسى، وزجر عن نسيانه بعد حفظه، فأمر بتعاهده واملداومِة على في

  .استذكاره
28- قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه فعن أيب موسى األشعري

تعاهدوا القرآن، فو الذي نفسي بيده هلو أشد : "صلى اهللا عليه وسلم
  .)4(" من اإلبل يف عقُلها)3(تفصيا

                                                                                                             
: وقال البوصريي يف زوائده.  ابن ماجه يف السنن باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 1

والنسائي يف الكربى، . إسناده صحيح، وكذا صححه األلباين كما يف صحيح ابن ماجه
  . كتاب فضائل القرآن، باب أهل القرآن

  3/249فيض القدير ،  املناوي 2
ابن . وتخلَّصت منه خرجت إذا: تفَصياً اْألمر من تفَصيت : يقال. خروجا أشد أي  3

  .الفاء مع الصاد: األثري ، النهاية يف غريب احلديث مادة
  . متفق عليه4
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صلى اهللا عليه رسول اهللا  نّأ عنهما اهللا رضي عمر ابن وعن -29
 إن ،ةلاملعقّ اإلبل صاحب كمثل ،)1(القرآن صاحب مثل إمنا: "قال وسلم
  .)2("تذهب أطلقها وإن ،أمسكها عليها عاهد

صلى اهللا قال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنه وعن ابن مسعود -30
نسيت آية كيت وكيت، بل هو : بئسما ألحدهم، يقول: "عليه وسلم
من صدور الرجال من النعم  ستذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيانسي، ا
  .)3("بعقُلها

 يف تعاهد صلى اهللا عليه وسلموقد عمل الصحابة بأمر رسول اهللا 
  . القرآن واستذكاره

كنت أمسك على سعد بن : فعن مصعب بن سعد بن أيب وقاص قال
ته، أيب وقاص مرة املصحف، وهو يستذكر، إىل أن حكين ذكري فحكك

                                                 
 واملصاحبة ألفه الذي أي القرآن صاحب ومعىن :القاضي قال( : قال اإلمام النووي1

 احلديث وأصحاب النار وأصحاب اجلنة وأصحاب فالن صاحب فالن ومنه املؤالفة
نسيت آية كذا : شرح مسلم، باب األمر بتعهد القرآن وكراهة قول) الرأي وأصحاب

6/76  
 تعريضه من واحلذر ،وتالوته القرآن تعاهد على احلثّ فيه: (قال النووي.  متفق عليه2

  .)للنسيان
  . متفق عليه3
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قم : قال. نعم: أمسسته؟ قلت :  قال،فلما رآين أدخل يدي هناك
  )1("فتوضأ

صـلى اهللا  قال رسـول اهللا  :  قالرضي اهللا عنه وعن أيب هريرة   -31
وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا،           : "...عليه وسلم 

ةُ، وحفّتهم  ، إال نزلت عليهم السكينةُ،وغشيتهم الرمح     )2(ويتدارسونه بينهم 
املالئكةُ، وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن بطّأ به عملُـه مل يـسرع بـه               

ه3("نسب(.  

                                                 
  ".وهو يستذكر" و يف املوطأ من غري لفظ ، وه1/114 عبد الرزاق يف املصنف 1
 وكثرة بعض على بعضهم قراءة يف يشتركون أي: (قال املناوي يف فيض القدير -2

. للمشاركة تفاعل وتدارس ،دالتعه الدراسة وأصل ،النسيان خوف ويتعهدونه ،درسه
 يدرس درس: يقال. نسوهت لئال وتعهدوه اقْرأُوه أي  ":القرآنَ تدارسوا: "وقال ابن األثري

النهاية يف غريب احلديث مادة ) للشيء والتعهد الرياضةُ الدراسة وأصلُ. وِدراسةً درساً
  . الدال مع الدال

باب فضل االجتماع على تالوة . مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار- 3
  .القرآن وعلى الذكر
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  المبحث الخامس
  واإلنصات له عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم باالستماع للقرآن

  
 وإذا قُِرئ القرآنُ فاستِمعوا له وأنِصتوا لعلَّكُم {: قال تعاىل

  )1(}ترحمونَ
 له مايعظتالقرآن  ةتالو عند باإلنصات تعاىلمن اهللا  أمراآلية ويف 
 ال[ :قوهلم يف املشركون قريش كفار يعتمده كان كما ال ،واحتراما

تسمالقرآِن اهلذَ واع والغالصالة يف ذلك ديتأكّ ولكن .اآلية ]فيه او 
   .)2(بالقراءة اإلمام جهر إذا املكتوبة

صلى اهللا عليه ضيلة، أرشد إليها رسول اهللا فاالستماع للقرآن عبادة وف
 بقوله وفعله، فكان صلى اهللا عليه وسلم حيب أن يسمع القرآن من وسلم

  .غريه ويشتهيه
صلى قال يل النيب :  قالرضي اهللا عنه فعن عبد اهللا بن مسعود -32

: أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟ قال: قلت" اقرأ علي القرآن: "اهللا عليه وسلم
  .)3("حب أن أمسعه من غرييإين أ"

                                                 
  204:  األعراف- 1
  .سري ابن كثري يف تأويل هذه اآلية انظر تف-2
  . البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من أحب أن يسمع القرآن من غريه-3



 22

  .)1("إين أشتهي أن أمسعه من غريي" :ويف رواية -33
رسول اهللا  الق: قال رضي اهللا عنه  األشعريموسى أيب وعن -34

 لقد ،البارحة لقراءتك أستمع وأنا رأيتين لو" :-له- صلى اهللا عليه وسلم
 .)2("داود آل مزامري من مزمارا أوتيت

  
  المبحث السادس

   النبي صلى اهللا عليه وسلم بتعلّم القرآن الكريم وتعليمهعناية
  

 على تعليم أصحابه كتاب اهللا، فكان صلى اهللا عليه وسلمحرص النيب 
وكان يسلك . إذا نزل عليه الوحي، جيلس إليهم فيلقّنهم اآلية والسورة

  .معهم سبيل اليسر، والتدرج يف ذلك
 من مناتعلّ إذا كنا(:  قالرضي اهللا عنه  فعن عبد اهللا بن مسعود-35

 الذي العشر من منتعلّ مل ،القرآن من آيات عشر صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
 .)3(نعم: قال ؟ العمل نِم لشريك قيل ).فيه ما نعلم حىت ،بعدها نزلت

                                                 
  .، يف فضائل القرآن ، باب البكاء عند قراءة القرآن. املصدر نفسه- 1
  .، باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن.. مسلم، كتاب صالة املسافرين 2
 3/119، والبيهقي يف السنن 1/743املستدرك . ناد صحيح اإلس:  احلاكم، وقال  3

  2/330ويف شعب اإلميان 
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رسول اهللا  كان: "قال عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن و-36
 من السورة يعلمنا كما األمور يف رةاالستخا منايعلّ صلى اهللا عليه وسلم

   .)1("القرآن
 كان: (لقا رضي اهللا عنه عباس ابن ويف رواية من حديث -37

 من السورة منايعلّ كما التشهد يعلمنا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
  .)2("القرآن

النيب  كان: (، قالرضي اهللا عنه ويف رواية أخرى عن ابن عباس -38
. )3("القرآن من السورة منايعلّ كما الدعاء هذا منايعلّ مصلى اهللا عليه وسل

  .مث ذكره
ه صلى اهللا عليه وسلم أرشد إىل قدر املتعلِّم للقرآن املعلِِّم له، وعلومث إن 

  .، ومسو مكانتهمرتلته
صلى قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه فعن عثمان بن عفان -39

  . )4("لقرآن وعلّمهخريكم من تعلّم ا: "اهللا عليه وسلم
  ) 1("إنّ أفضلكم من تعلّم القرآن وعلمه: " ويف رواية-40

                                                 
  . البخاري، يف أبواب التطوع، باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن 1
  . مسلم، كتاب الصالة، باب التشهد يف الصالة 2
  . ، وصححه األلباين241 البخاري ،األدب املفرد ص 3
  . خريكم من تعلم القرآن وعلمهباب.  البخاري، كتاب فضائل القرآن 4
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خياركم من تعلّم : " ويف رواية من حديث سعد بن أيب وقاص-41
  .)2("القرآن وعلمه

صلى اهللا قال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنه وعن عقبة بن عامر -42
، فو الذي نفسي بيده هلو  وتغنوا به واقتنوه،تعلّموا القرآن: "عليه وسلم

  .)3("أشد تفصيا من املخاض من العقل
  

  المبحث السابع
  عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم  بالعمل بالقرآن الكريم

ووصفته أم . )4(}وإنك لعلَى خلٍُق عظيٍم{: قال تعاىل يف مدح رسوله
كانت ف. )5("كان خلقه القرآن: "املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، فقالت

 جتسيدا لتعاليم القرآن، واتباعا له يف صلى اهللا عليه وسلمسرية رسول اهللا 
  .األمر، وانتهاًء يف النهي

                                                                                                             
  . البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه 1
  . الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه 2
، قال 1/325عوانة يف املستخرج على صحيح مسلم، وابن حبان يف صحيحه   أبو 3

  .يح على شرط مسلمإسناده صح: الشيخ شعيب األرنؤوط
  4:  سورة ن 4
  .حديث صحيح: ، وقال شعيب األرنؤوط6/91 أمحد يف املسند  5
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 فانطلقت أفلح بن حكيم على أتيت(: قال هشام بن سعد عن ف-43
 أم يا: فقلنا ،عليها لنادِخفأُ ،افاستأذن ،عنها اهللا رضي عائشة إىل وهو أنا

 تألس : فقالت. صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  قخلُ عن ئييننب ،املؤمنني
 .بلى: قال -} عظيٍم ٍقلُخ ىلعلَ كوإن {: قوله تعين - القرآن؟ تقرأ
 يا: فقلت .القرآن كان صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  خلق فإنّ: قالت
فقالت. صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  قيام عن نبئيين ،املؤمنني أم :ألست 
 فرض اهللا فإنّ: قالت بلى: فقلت قال ؟ }لماملز هاأي يا{ السورة هذه تقرأ
 انتفخت حىت الحو وأصحابه اهللا نيب فقام ،السورة هذه لأو يف القيام

 اهللا أنزل مث ،السماء يف شهرا عشر اثين خامتتها وأمسك ،أقدامهم
  .)1()فريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار ،السورة هذه آخر يف التخفيف

فهذان " إنما أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله: " ومن ذلك قوله-44
 صلى اهللا عليه وسلم، األوصاف له  أشرف-ية والرسالة العبود-الوصفان

وقد امتدحه اهللا بوصف العبودية يف أشرف املقامات وأرفعها، يف اإلسراء، 
إنما أنا : "قولهفجاء . ويف تنـزيل القرآن عليه، ويف مقام الدعوة إىل اهللا

صلى اهللا النيب  قال: (قال اإلمام ابن تيمية. امتثاال ملا جاء يف القرآن" عبد

                                                 
 ابن خزمية يف صحيحه، يف مجاع أبواب التطوع، باب ذكر نسخ فرض قيام الليل  1

  .بعدما كان فرضا واجبا
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 أنا فإمنا ،مرمي بن عيسى النصارى أطرت كما تطروين ال :عليه وسلم
 أرفع يف العبودية نعت له اهللا قحقّ وهلذا "ورسوله اهللا عبد فقولوا ،عبد

 :تعاىل وقال ،}ليال دهبعب ىرأس الذي بحانس{ :قال حيث مقاماته
 وهعيد اَهللا عبد قام املَ هوأن{ :تعاىل وقال ،}حىأو ما ِهعبِد إىل ىحوفأَ{
  .)1( } ادبِل عليه يكونونَ واادكَ

 كان ما هو(: أي" كان خلقه القرآن"يف تفسري قول عائشة  قتادة قال
 ِقاخللُ على كإن :واملعىن ،اهللا ي من عنه وينتهي ،اهللا أمر من به يأمتر
  .)2()القرآن يف به اهللا أمرك الذي

 به اُهللا وصف يالذ العظيم قلُاخلُ وأما: (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
حممفهو ،اد الدين جماهد قال هكذا ،مطلقا به اهللا أمر ما جلميِع اجلامع 
خلقه كان:"عنها اهللا يرض عائشة قالت كما القرآن تأويل وهو ،هوغري 
 نفٍس بطيِب تعاىل اهللا هحيب ما متثالا إىل املبادرة وحقيقته ،"القرآن

  .)3()صدر نشراِحاو

                                                 
  1/66 جمموع الفتاوى  1
   )يم وإنك لعلى خلق عظ( تفسري البغوي، يف تأويل قوله تعاىل  2
  10/658 جمموع الفتاوى  3
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واحلق أنّ القرآن ما أنزل إال لالمتثال واالعتصام به، وهو وصية رسول                              
  . صلى اهللا عليه وسلم يف غري موضع،اهللا

،  فأوصى بالقرآن واالعتصام به يف حجة الوداع يف عرفات-45
  .)1("كتاب اهللا: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: " فقال

:  وأوصى به وهو يف الطريق إىل املدينة بعد حجة الوداع، فقال-46
 فخذواوأنا تارك فيكم ثقلني، أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور، "

: ي الراو- رضي اهللا عنهقال زيد بن أرقم  ".به واستمسكوا اهللا بكتاب
 يف اهللا أذكركم ،بييت وأهل" :قال مث ،فيه بورغّ ،اهللا كتاب على فحثّ
  .)2("بييت أهل يف اهللا أذكركم ،بييت أهل يف اهللا أذكركم ،بييت أهل

 اهللا عبد سألت :قال طلحة وأوصى به كذلك عند موته، فعن -47
 كيف :فقلت ،ال :فقال ؟صلى اهللا عليه وسلمالنيب  أوصى :أوىف أيب بن

                                                 
 مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، كتاب احلج، باب حجة النيب  1

  .صلى اهللا عليه وسلم
 مسلم من حديث زيد بن أرقم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أيب  2

  . رضي اهللا عنهطالب 
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 بكتاب أوصى :قال ؟وِصي ومل ا أمروا ،الوصية الناس على بتكُ
 .)1("اهللا

أوصى بكتاب اهللا، أي بالتمسك به، والعمل : (قال احلافظ ابن حجر
  )2()مبقتضاه
صلى اهللا قال رسول اهللا :  قال رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة -48

علّمه فقرأه وقام تعلّموا القرآن واقرؤوه، فإنّ مثل القرآن ملن ت: "عليه وسلم
به كمثل جراب حمشو ِمسكًا يفوح يف كل مكان، ومثل من تعلّمه فريقد 

  .)3("وهو يف جوفه، كمثل جراب وكئ على مسك
إنّ القرآن شافع : "قال رضي اهللا عنه وعن عبد اهللا بن مسعود -49

 إىل اجلنة، ومن جعله قاده أمامه مصدق، فمن جعله )4(مشفَّع، وماحلٌ
  .)5("ساقه إىل النارخلفه 

                                                 
ب فضائل القرآن، باب الوصية بكتاب  يف كتا، أخرجهواللفظ للبخاري.  متفق عليه 1
  .اهللا
  5/361 فتح الباري يف شرح احلديث السابق  2
  5/499وابن حبان يف صحيحه . حسن:  الترمذي وقال 3
  .كذا يف النهاية يف غريب احلديث باب امليم مع احلاء. أي خصم جمادل مصدق 4
: ، وقال األلباين2/351،  والبيهقي يف شعب اإلميان 10/198 الطرباين يف الكبري  5

  5/31صحيح اجلامع الصغري وزيادته، والسلسلة الصحيحة : صحيح، انظر
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  المبحث الثامن
عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم بتنـزيه القرآن الكريم 

  وصيانته 
   

 العزيز     القرآن      تعظيم   وجوب     على   املسلمون     مجع أ :   ( قال اإلمام النووي          
صلى دلّ على ذلك حديثُ النيب          .   ) 1( ) وصيانته    زيهه ـوتن    اإلطالق      على 

 كتاب اهللا،     صلى اهللا عليه وسلم    ن النيب      وسنته؛ فقد صا   اهللا عليه وسلم    
  : بوسائل متعددة، منها

  .النهي أن يسافر به إىل أرض العدو
رسول اهللا      ى   ( : قال    نه رضي اهللا عنهما أ       عمر   بن   اهللا    عبد   عن ف -50

 :مالك  اإلمام       قال    ) العدو     أرض     إىل    بالقرآن      يسافر    أن    صلى اهللا عليه وسلم    
وقد جاءت عبارة اإلمام مالك مرفوعة                  .   ) 2( العدو     يناله    أن    خمافة    ذلك    وإمنا   

واملراد بالقرآن املصحف، وليس احملفوظ                 .   من وجه آخر عند مسلم وغريه          
باب كراهية السفر        :   يف الصدور، وألجل هذا بوب البخاري هلذا احلديث                      

                                                 
  98 التبيان يف آداب محلة القرآن ص 1
  .واحلديث متفق عليه . املوطأ ، باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو 2
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وقد سافر النيب      :   ( مث علق على هذه الرواية           .   باملصاحف إىل أرض العدو           
  .)1() به يف أرض العدو، وهم يعلّمون القرآنوأصحا صلى اهللا عليه وسلم

 واضح بيان " العدو يناله أن خمافة ": قوله يف: (قال احلافظ ابن حبان
 سافر مث ،وكثرة ةقو فيهم واملسلمون ،ةوقلّ ضعف فيهم كان إذا العدو أنّ

 أيدي يف ذلك يقع ال أن يأمن اجليش وسط يف وهو ،بالقرآن أحدهم
 جيز مل ،وصفنا مما أيس ومىت ،له مباحا الفعل لكذ ستعمالا كان ،العدو
  .2)احلرب دار إىل بالقرآن السفر له

  : ةّنالنهي أن يكتب معه شيء من الّس
51-        ـز                 وكان ذلك يف أول األمر خشية اختالطه باحلديث، وملا متي

              ص يف ذلك، فعن أيب سعيد اخلدريقال رسول    :    قال  رضي اهللا عنه    رخ
ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن               :   "   وسلم صلى اهللا عليه    اهللا   

  .)3(" احلديث...فليمحه
 من  ، فالطهارة     ويمنع من محله وتالوته اجلنب واحلائض والنفساءُ                    

 شرط يف جواز قراءة القرآن، ومس املصحف، وهو مذهب األئمة                            ذلك  
  .األربعة

                                                 
  .رض العدو البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب كراهية السفر باملصاحف إىل أ 1
  . باب اخلروج وكيفية اجلهاد. صحيح ابن حبان 2
  . مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم 3
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  تطهري الفم من كلِّ ما يستقذر من الروائح ويكره
:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قالنا حديث علي،  وقد مر مع

إنّّ العبد إذا تسوك، مث قام يصلي، قام املَلَك خلفه، فسمع لقراءته، فيدنو "
 حىت يضع فاه على فيه، وما خيرج من فيه شيٌء - أو كلمة حنوها-منه 

  .)1("من القرآن إال صار يف جوف امللَك، فطهروا أفواهكم للقرآن

                                                 
 البزار يف مسنده، وعبد الرزاق يف املصنف، والبيهقي يف السنن والشعب موقوفا على  1

  .علي ، وهو يف صحيح الترغيب والترهيب لأللباين
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واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأسأل ما وسع به احلال، ا هذ

ل، عماهللا جلّ وعال أن يتقبل منا، وأن يتجاوز عنا كلّ زلل يف القول وال
وأن جيعل القرآن الكرمي شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يرفعنا به يف الدنيا 

  .واآلخرة
  

                                                  
  كتبه                                        و

   قويف ين يوسفيد محالدكتور                                         
  هـ1427 من شوال 26:  قسنطينة

  م2006 نوفمرب 18                                                    

  

  
 


