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  أخالق أهل القرآن

 آلجريأبو بكر حممد بن احلسني ا
 

، وأورد حتته ما يناسبه من أحاديث وآاثر عقَّب على كثري  مث.قسَّم الكتاب إىل أبواب، وجعل لكل ابب عنواًنا
من األحاديث واآلاثر اليت أوردها ابلشرح والبيان، كما أنه مل خيل هذه التعليقات من توجيهات ونصائح ينتفع 

بلغ و.مل يرتب النصوص اليت أوردها ترتيباا حمدداا و.مل يلتزم الصحة فيما يورده من النصوص و.هل القرآنهبا أ
 .( نصًّا، تتنوع بني أحاديث مرفوعة وآاثر موقوفة على الصحابة والتابعني96عدد النصوص املسندة)

، )48(، املناوي يف فيض القدير)282، 182(نص على نسبته إليه السيوطي يف اإلتقان
 )275(والعجلوين يف كشف اخلفاء

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 وبه ثقتي وما توفيقي إال باهلل 

أخربان الشيخان الصاحلان الثقتان: الشيخ اتج الدين أبو العباس أمحد بن علي بن أيب 
الفضائل العكربي الفقيه الشافعي، والشيخ كما الدين أبو حفص عمر بن حممد بن حممد بن حسني 

 ط الشيخ اإلمام العامل احلافظ أيب حممد عبد الرحيم بن حممد بن الزجاج.سب
قراءة عليهما وأان أمسع، يف يوم اجلمعة السادس عشر من شهر ربيع اآلخر من سنة ثالث وثالثني 

 وسبعمائة يف مسجد السالمي بدار اخلليفة مشرقي بغداد.
و الفضل عبد هللا بن حممود بن مودود بن حممود بن قيل هلما: أخربكما الشيخ اإلمام العامل جمد الدين أب

 بلدجي إجازة فأقرابه.
قاال: أخربان الشيخ اإلمام الزاهد الصاحل أبو بكر مسمار بن عمر بن حممد بن العويس النيار املقرئ 

البغدادي مساعاً جلميعه قال: أخربان أبو الفضل حممد بن انصر بن حممد بن علي احلافظ قال: أان أبو 
ر أمحد بن علي الطرييب قال: أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص احلماين رمحة هللا بك

عليه، قال: قال أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا اآلجري، رمحه هللا: أحق ما أستفتح به الكالم، 
 احلمد ملوالان الكرمي، وأفضل احلمد ما محد به الكرمي نفسه، فنحن حنمده به.

َبشر حلَمُد لِلّّه الَّذي أَنَزَل َعلى َعبّدّه الّكتاُب َومَل ََيَعُل َلُه ّعوجاً قيماً ليُنّذَر َبََساً َشديداً ّمن َلُدنّه، َوي ُ ا(
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ؤّمننَي الَّذين يَعَملوَن الصاحّلاّت َأن هَلُم َأجراً َحَسناً ماّكثنَي فيّه أََبَداً 
ُ

 .)امل
لَسَمواّت َوما يف اأَلرض َوَلُه احلَمُد يف اآَلّخَرّة َوُهَو احَلكيُم اخلَبري يَعَلُم ما احلَمُد لِلّه الَّذي لَُه ما يف ا(و

 .)يَّلُج يف اأَلرّض َوما ََيرُّج ّمنها َوما يَنزُّل ّمن الَسماّء َوما يَعرُّج فيها َوُهَو الَرحيُم الَغفور
رمي علمه ما مل يكن يعلم، وكان أمحده على قدمي إحسانه، وتواتر نعمه، محد من يعلم أن مواله الك

 فضله عليه عظيماً.
 وأسأله املزيد من فضله، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم.

وصلى هللا على حممد عبده ورسوله، ونبيه، وأمينه على وحيه وعباده، صالة تكون له رضاً، ولنا هبا 
 مغفرة، وعلى آله أمجعني وسلم كثرياً طيباً.

 بعد: فإين قائل وابهلل ألق التوفيق والصواب من القول والعمل، وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.أما 
قال أبو بكر: أنزل هللا عز وجل القرآن على نبيه صلى هللا عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، 

النار ملن اتبعه  وأعلم خلقه يف كتابه، وعلى لسان رسوله: أن القرآن عصمة ملن اعتصم به، وحرز من
 ونور ملن استنار به، وشفاء ملا يف الصدور، وهدى ورمحة للمؤمنني.

مث أمر هللا خلقه أن يؤمنوا به، ويعملوا مبحكمة: فيحلوا حالله، وحيرموا حرامه، ويؤمنوا مبتشاهبه، 
 .)آمنا ّبّه ُكُل ّمن ّعنَد َربَنا( ويعتربوا َبمثاله، ويقولوا:
العمل به: النجاة من النار والدخول إىل اجلنة مث ندب خلقه عز وجل إذا هم مث وعدهم على تالوته و 

 تلوا كتابه أن يتدبروه ويتكفروا فيه بقلوهبم، وإذا مسعوه من غريهم: أحسنوا استماعه.
 مث وعدهم على ذلك الثواب اجلزيل فله احلمد.

ه يرحبه الربح الذي ال بعده ربح، مث أعلم خلقه: أن من تلى القرآن وأراد به متاجرة مواله الكرمي فإن
 ويعرفه بركة املتاجرة يف الدنيا واآلخرة.

قال حممد بن احلسني: مجيع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء هللا، بيانه يف كتاب هللا عز وجل ويف سنة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي هللا عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما 

ّإنَّ الَّذين يَتلوَن ّكتاَب الَِلّ َوأَقاموا ( ذكره إن شاء هللا وهللا املوفق لذلك. قال هللا عز وجل حضرين
نه الَصالَة وأَنَفقوا ََمها َرزقناُهُم ّسراً َوعالنّيًة يَرجوَن ِّتارًَة َلن تَبوَر ليوفيُهُم ُأجوَرُهم َويزيَدُهم ّمن َفضّلّه إّ 

 .)َغفوٌر َشكور
ؤّمننَي الَّذيَن يَعَملوَن الصاحّلاّت َأنَّ هَلُُم (: وقال عز وجل

ُ
ّإنّه َهذا الُقرآن َيهدي لَّليت ّهَي أَقَوُم َويُ َبّشُر امل
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 .)َأجراً َكبرياً. َوّإنَّ الَّذيَن ال يُؤّمنوُن ِّبآلّخَرّة أَعَتدان هَلُُم َعذاِبً أَليماً 
 .)اءٌ َوَرمحٌَة لّلُمؤّمننَي َوال يَزيُد الظاّلمنَي ّإال َخساراً َونُ نَ زَُّل ّمن الُقرآّن ما ُهَو َشف(وقال عز وجل: 

اي أَيُّها الناُس َقد جاَءتُكم َموّعظًَة ّمن َرّبُكم َوّشفاٌء ّلما يف الُصدور َوُهَدًى (: وقال عز وجل
 .)َوَرمَحًة لّلُمؤّمنني

نزَلنا إّلَيُكم نُورَاً ُمبيناً. َفَأما الَّذيَن آَمنوا ِّبلَِلّ اي أَيُّها الناُس َقد جاءَُكم بُرهاٌن ّمن رَّبُكم وأَ ( وقال عز وجل:
 .)َواَعَتَصموا ّبّه َفَسُيدّخَلُهم يف َرمحٍَة ّمنُه َوفضل َوَيهديُهم إّلَيّه ّصراطاً ُمسَتقيماً 

 .)َواعَتّصموا حّبَبّل الَِلّ مَجيعاً َوال تَ َفَرقوا(: وقال عز وجل
 وحبل هللا هو القرآن.

الَِلُ نَ زََّل َأحَسَن احلَديّث ّكتاِبً ُمتشاهّباً ُمثاين َتقَشّعُر ّمنُه ُجلوُد الَّذيَن ََيشوُن َرهَبُم مُثَ (وجل:  وقال عز
 .)تَلنُي ُجلوَدُهم َوقُلوهَبُم ّإىل ذّكّر هللّا َذّلَك هدى الَِلّ َيهدي َمن َيشاُء َوَمن ُيَضّلل الَِلُ َفما َلُه ّمن هاد

 .)َكَذّلَك أَنزَلناُه قُرآانً َعَربياً َوَصَرفنا فيّه ّمن الَوعيّد َلَعَلُهم يَ َتقون َأو حَيّدُث هَلُم ذّكراً َو (: وقال عز وجل
مث إن هللا عز وجل وعد ملن استمع إىل كالمه فأحسن األدب عند استماعه بال اعتبار اجلميل، ولزوم 

 ذلك أفضل الثواب.الواجب التباعه والعمل به، يبشره منه بكل خري، ووعده على 
فبشر ّعبادي الَّذيَن َيسَتّمعوَن الَقوَل فَيَتّبعوَن َأحَسَنُه أُولَّئَك الَّذيَن َهداُهُم الَِلُ َوأُولَّئَك (فقال عز وجل 

 .)ُهُم أُولوا األَلباب
تَنُصروَن) إىل قوله (ّمن َوأنيبوا ّإىل َرَبُكم َوَأسَلموا لَُه ّمن قَبّل َأن ََيتيُكُم الَعذاَب مُثَ ال (وقال عز وجل: 

 .)قَبّل َأن ََيتيُكُم الَعذاُب بَغَتًة َوأَنُتُم ال َتشُعرونَ 
قال حممد بن احلسني: فكل كالم ربنا حسن ملن تاله، وملن استمع إليه، وإمنا هذا وهللا أعلم صفة قوم 

عليه موالهم الكرمي، يطلبون إذا مسعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون إىل هللا تعاىل، َما دهلم 
 .)َوّإذا قُرَّئ الُقرآَن فَّاسَتّمعوا لَُه َوأَنّصتوا َلَعَلُكم تُرمَحون( بذلك رضاه، ويرجون رمحته، مسعوا هللا قال:

َفذَكر ِّبلُقرآَن (فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما هلم وعليهم. ومسعوا هللا عز وجل قال: 
 .)ّمن ََياُف َوعيد

وقد أخربان هللا عن اجلن، وحسن استماعهم للقرآن، واستجابتهم فيما َيذهبم إليه، مث رجعوا إىل قومهم 
 فوعظوهم مبا مسعوا القرآن َبحسن ما يكون من املوعظة.

عنا قُرآانً َعَجباً (قال هللا عز وجل:  َيهدي ّإىل الُرشّد  ُقل اوّحَي ّإََلَّ أَنَُه ّاسَتَمَع نَ َفٌر ّمَن اجّلّن َفقالوا ّإان مسَّ
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 )َفآمنا ّبّه َوَلن ُنشرّك ّبَربّنا َأَحداً 
َوّإذ َصَرفنا إّلَيَك نَ َفراً ّمَن اجّلن َيسَتّمعوَن الُقرآَن، فَ َلما َحَضروُه قالوا: أَنّصتوا فَ َلما (وقال عز وجل: 

عنا ّكتاِبً  أُنزَّل ّمن بَعّد موسى ُمَصّدقاً ّلما َبنَي َيَديّه ُقّضَي َولهوا ّإىل َقوّمُهم ُمنّذريَن قالوا اي َقوَمنا ّإانه مسَّ
 )َيهدي ّإىل احَلّق َوّإىل طَريٍق ُمسَتقيم اي َقوَمنا َأجيبوا داّعَي الَِلّ وآَمنوا ّبهّ 

قال حممد بن احلسني: وقد قال هللا عز وجل يف سورة ق والقرآن اجمليد، ما دلنا على عظيم ما خلق من 
ما من عجائب حكمته يف خلقه، مث ذكر املوت وعظيم شأنه، مث ذكر النار السموات واألرض ةما بينه

إىل  )هَلُُم ما َيشاءوَن فيها َوَلَدينا َمزيدٌ (وعظيم شأهنا، وذكر اجلنة وما أعد فيها ألوليائه فقال عز وجل: 
 آخر اآلية.

 .)لَسمَع َوُهَو َشهيدّإنَّ يف َذّلَك ّلذّكرى ّلَمن كاَن َلُه قَلٌب َأو أَلقى ا(مث قال بعد ذلك: 
فأخرب جل ذكره أن املستمع َبذنيه ينبغي أن يكون شاهداً بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتالوته 

للقرآن ِبالستماع َمن يتلوه. مث إن هللا عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: 
 .)*اأََفال يَ َتَدبَروَن الُقرآَن أَم َعلى قُلوّب أَقفاهلَ (

 ّإنَّ يف َذّلَك ّلذّكرى ّلَمن كاَن َله قَلٌب َأو أَلقى الَسمَع َوُهَو َشهيد).(مث قال بعد ذلك: 
فأخرب جل ذكره أن املستمع َبذنيه ينبغي أن يكون شاهداً بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتالوته 

بروا القرآن، فقال عز وجل: للقرآن ِبالستماع َمن يتلوه. مث إن هللا عز وجل حث خلقه على أن يتد
 .)(أََفال يَ َتَدبَروَن الُقرآَن أَم َعلى قُلوّب أَقفاهّلا

 وقال عز وجل:
 .)أََفال يَ َتَدبروَن الُقرآَن َوَلو كاَن ّمن ّعنّد َغرّي الَِلّ َلَوَجدوا فيّه ّاخّتالفاً َكثرياً (

ف حيث خلقه على أن يتدبروا كالمه، قال حممد بن احلسني: أال ترون رمحكم هللا إىل موالكم الكرمي كي
ومن تدبر كالمه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على 

املؤمنني، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر َما حذره مواله الكرمي، ورغب 
استماعه من غريه كان القرآن له شفاء، فيما رغبه فيه، ومن كانت هذه صفته عند تالوته للقرآن وعند 

فاستغىن بال مال، وعز بال عشرية، وأنس مبا يستوحش منه غريه، وكان مهه عند التالوة السورة إذا 
افتتحها: مىت أتعظ مبا أتلوه? ومل يكن مراده مىت أختم السورة? وإمنا مراده مىت أعقل من هللا اخلطاب? 

 للقرآن عبادة، والعبادة ال تكون بغفلة، وهللا املوفق.مىت أذدجر? مىت أعترب? ألن تالوته 
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حدثنا ابو بكر عبد هللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي قال ثنا زيد بن أخزم قال ان حممد بن الفضل 
قال ان سعيد بن زيد عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا يعين ابن مسعود قال: ال تنثروه 

ذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، وال يكن هم أحدكم آخر نثر الدقل. وال هت
 السورة.

وحدثنا أبو بكر أيضاً قال: ان احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين قال: ان عبد الوهاب بن عطاء 
مثال قال: مسعت أِب عبيدة الناجي يقول إنه مسع احلسن يقول: الزموا كتاب هللا وتتبعوا ما فيه من األ

 وكونوا فيه من أهل البصر.
مث قال: رحم هللا عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب هللا فإن وافق كتاب هللا محد هللا وسأله الزايدة 

 وإن خالف كتاب هللا أعتب نفسه ورجع من قريب.
ية، قال أخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال ان شجاع بن خملد قال ان ابن عل

ان زايد بن خمراق عن معاوية بن قرة عن أيب كنانة أن أِب موسى األشعري مجع الذين قرأوا القرآن وهم 
قريب من ثالمثائة فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخراً وكائن عليكم وزراً فاتبعوا القرآن 

اتبعه القرآن زخ به يف قفاه فقذفه يف  وال يبتعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به على رايض اجلنة، ومن
 النار.

احلسني بن احلسن املروزي قال ان ابن املبارك قال ان سامل املكي عن احلسن قال: من أحب أن يعلم ما 
 هو فليعرض نفسه على القرآن.

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال ان وحدثنا أبو حممد أيضاً قال ان 
سني قال ان عبد هللا قال ان عبد امللك بن أيب ليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن جماهد يف قوله احل

 قال: يعملون به حق عمله. )يَتلونَُه َحَق ّتالَوتّهّ (عز وجل 
أخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال: ان شجاع بن خملد قال ان أبو معاوية 

 .إمنا القرآن عرب إمنا القرآن عرببد رب بن أمين عن عطاء قال: الضرير قال ان ع
قال حممد بن احلسني: وقبل أن أذكر أخالق أهل القرآن وما ينبغي أن يتأدبوا به أذكر فضل محلة 

 القرآن لريغبوا يف تالوته والعمل به والتواضع ملن تعلموا منه أو علموه.

 باب فضل محلة القرآن
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مد بن حممد بن شعيب البلخي قال ان يعقوب الدورقي قال ان عبد حدثنا أبو العباس حا
الرمحن بن مهدي عن عبد الرمحن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته. ، قيل: من هم اي رسول هللا قال:هلل من الناس أهلونعليه وسلم: 
 بن حممد بن عبد احلميد الواسطي قال ان زايد ابن أيوب قال ان أبو عبيدة حدثنا أبو بكر عبد هللا

احلداد قال ان عبد الرمحن بن بديل عن أبيه عن أنس ابن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته.قيل: من هم اي رسول هللا? قال:  إن هلل أهلنيوسلم: 

أمحد بن حيىي احللواين قال ان حيىي بن عبد احلميد احلماين قال ان محاد بن شعيب عن  حدثنا أبو جعفر
يقال لصاحب القرآن يوم عاصم عن زر عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 ا.القيامة: إقرأ وارق يف الدرجات ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه
وأخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال ان شجاع بن خملد قال ان 

الفضل بن دكني قال ان سفيان عن عاصم عن زر عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها.قال: يقال: 

وروي عن أم الدرداء أهنا قالت: سألت عائشة عمن دخل اجلنة َمن قرأ القرآن ما فضله على من مل 
يقرأه? فقالت عائشة عمن دخل اجلنة َمن قرأ القرآن ما فضله على من مل يقرأه? فقالت عائشة إن 

 عدد درج اجلنة بعدد آي القرآن فمن دخل اجلنة َمن قرأ القرآن فليس فوقه أحد.
بو الفضل جعفر بن حممد الصندَل قال ان احلسن بن حممد الزعفراين قال ان علي بن عاصم عن حدثنا أ

تعلموا هذا إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
كن القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تالوته بكل حرف عشر حسنات أما إين ال أقول امل عشر ول

األلف عشر والالم عشر وامليم عشر، إن هذا النور املبني والشفاء النافع وجناة من اتبعه وعصمة من 
 متسك به ال يعوج فيقوم وال تنقض عجائبه وال َيلق عن كثرة الرد.

وأخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسني بن عبد اجلبار الصويف قال ان شجاع بن خملد قال ان حجاج بن 
قال محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أيب األحوص وأيب البخرتي أن ابن مسعود قال: املنهال 

تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشراً أما إين ال أقول ِبمل عشر ولكن ِبأللف 
 عشر وِبلالم عشر وِبمليم عشر.

ر أمحد بن عمرو وقال ان ابن وهب قال ان حيىي حدثنا أبو بكر عبد هللا بن أيب داود قال ان أبو الطاه
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بن أيوب عن خالد بن يزيد بن ثعلبة بن أيب الكنود عن عبيد هللا بن عمرو بن العاص قال: من مجع 
القرآن فقد محل أمراً عظيماً، لقد أدرجت النبوة بني كتفيه غري أنه ال يوحي إليه فال ينبغي حلامل القرآن 

 ع من َيهل ألن القرآن يف جوفه.أن حيد من حيد وال َيهل م
وحدثنا أبو بكر بن أيب داود أيضاً قال ان أبو الطاهر قال ان ابن وهب قال اخربين مسلمة بن علي عن 

زيد بن واقد عن مكحول عن أيب أمامة الباهلي يرفعه قال: من قرأ ربع القرآن فقد أويت ربع النبوة، ومن 
 ن قرأ ثلثي القرآن فقد أويت ثلثي النبوة.قرأ ثلث القرآن فقد أويت ثلث النبوة وم

 باب فضل من تعلم القرآن وعلمه
حدثنا أبو شعيب عبد هللا بن احلسن احلراين قال ان علي بن اجلعد قال ان شعبة عن علقمة 

بن مرثد قال: مسعت سعد بن عبيدة حيدث عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان بن عفان رضي 
 : خريكم من تعلم القرآن وعلمه.ه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم قالهللا عنه قال شعبة قلت ل

 قال أبو عبد الرمحن: فذلك أقعدين مقعدي هذا فكان يعلم من خالفة عثمان إىل إمرة احلجاج.
حدثنا أبو جعفر أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا فيض بن وثيق قال ان عبد الواحد بن زيد عن عبد 

إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أيب طالب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه الرمحن بن 
 خريكم من تعلم القرآن وعلمه.وسلم: 

حدثنا أبو خبيب العباس بن أمحد الربيت قال ان عبد هللا بن معاوية اجلمحي قال ان احلارث بن نبهان 
خريكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال ان عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال 

 من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي فأقعدين يف جملسي اقرأ.
حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد الصندَل قال ان زهري بن حممد قال ان عبد هللا بن يزيد املقرئ قال ان 

رسول هللا صلى موسى بن علي بن رِبح قال مسعت أيب يقول مسعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا 
أيكم َيب أن يغدو إىل بطحان أو العقيق فيأيت كل يوم بناقتني  هللا عليه وسلم وحنن يف الصفة فقال: 

قال: قلنا: كلنا اي رسول هللا حيب ذلك قال:  كوماوين زهراوين فيأخذمها يف غري إمث وال قطع رحم
 من أربع ومن أعدادهن من اإلبل. فألن يغدو أحدكم إىل املسجد فيتعلم آيتني من كتاب هللا خري له

 باب فضل االجتماع يف املسجد لدرس القرآن
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حدثنا الفراييب قال ان إسحاق بن راهويه قال ان جرير يعين ابن عبد احلميد عن األعمش عن 
ما ِتالس قوم يف بيت من بيوت هللا أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

هللا ويتدارسونه بينهم إال حفت هبم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده ومن أبطأ به عمله مل يتلون كتاب 
 يسرع به نسبه.

وحدثنا الفراييب أيضاً قال ان أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: قال 
ن كتاب هللا ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا عز وجل يتلو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفت هبم املالئكة وذكرهم هللا فيمن 
 عنده.

وحدثنا الفراييب قال ان منجاب بن احلارث قال ان أبو األحوص عن هارون بن عنرتة عن أبيه قال قلت 
يف بيت من بيوت هللا يدرسون فيه  البن عامر: أي العمل أفضل? قال: ذكر هللا أكرب وما جلس قوم 

كتاب هللا ويتعاطونه بينهم إال أظلتهم املالئكة َبجنحتها وكانوا أضياف هللا ما داموا فيه حىت َيوضوا 
 يف حديث غريه.

 باب ذكر أخالق أهل القرآن
قال حممد بن احلسني: ينبغي ملن علمه هللا القرآن، وفضله على غريه َمن مل يعلم كتابه وأحب 

 يكون من أهل القرآن، وأهل هللا وخاصته، وَمن وعده هللا من الفضل العظيم ماتقدم ذكران له.أن 
 )يَتلونَُه َحَق ّتالَوتّهّ ( وقال هللا عز وجل

 قيل يف التفسري: يعملون به حق عمله.
 وَمن قال النيب صلى هللا عليه وسلم.

 )قرأ القرآن وهو علني شاق، له أجرانلذي يقرأ القرآن، وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي ي(
وقال بشر بن احلارث: مسعت عيسى بن يونس يقول: إذا ختم العبد القرآن، قبل امللك بني عينيه 

فينبغي له أن َيعل القرآن ربيعاً لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب آبداب القرآن، ويتخلق 
 رأ القرآن.َبخالق شريفة، تبني به عن سائر الناس َمن ال يق

فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى هللا يف السر والعالنية ِبستعمال الورع يف مطعمه ومشربه وملبسه 
 ومسكنه.
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بصرياً بزمانه وفساد أهله، فهو حيذرهم على دينه، مقبالً على شأنه، مهموماً إبصالح ما فسد من 
إذا رأى الكالم صواِبً. وإذا سكت: سكت أمره، حافظاً للسانه َميزاً لكالمه. إن تكلم: تكلم بعلم، 

بعلم إذا كان السكوت صواِبً، قليل اخلوض فيما ال يعنيه، َياف من لسانه أشد َما َياف من عدوه. 
حيبس لسانه كحبسه لعدوه: ليأمن من شره وشر عاقبته. قليل الضحك َما يضحك منه الناس لسوء 

 عاقبة الضحك إن مر بشيء َما يوافق احلق تبسم.
كره املزاح خوفاً من اللعب، فإن مزح: قال حقاً. ِبسط الوجه، طيب الكالم، ال ميدح نفسه مبا فيه، ي

فكيف مبا ليس فيه، حيذر نفسه أن تغلبه على ما هتوى َما يسخط مواله، ال يغتاب أحداً، وال حيقر 
ء الظن َبحد إال أحداً، وال يسب أحداً، وال يشمت مبصيبة، وال يبغي على أحد، وال حيسده وال يسي

ملن يستحق، حيسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم مبا يف اإلنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه 
بعلم قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إىل كل خلق حسن مجيل حافظاً جلميع جوارحه عما هني عنه 

ده، وال َيهل فإن جهل عليه إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم َيتهد ليسلم الناس من لسانه وي
حلم ال يظلم وإن ظلم عفى ال يبغي وإن بغي عليه صرب بكظم غيظه لريضي ربه ويغيظ عدوه متواضع 

يف نفسه إذا قيل له احلق قبله من صغري أو كبري، يطلب الرفعة من هللا ال من املخلوقني ماقت للكرب 
فضى له به احلوائج وال يسعى به إىل أبناء امللوك خائفاً على نفسه منه، ال يتآكل ِبلقرآن وال حيب أن ت

وال َيالس به األغنياء ليكرموهن، إن كسب الناس من الدنيا الكثري بال فقه وال بصرية كسب هو 
القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللنيه الفاخر لبس هو من احلالل ما يسرت به عورته إن وسع عليه 

قليل فيكفيه وحيذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع وسع وإن أمسك عنه أمسك، يقنع ِبل
واجبات القرآن والسنة َيكل الطعام بعلم وَيكل بعلم ويشرب بعلم وينام بعلم وَيامع أهله بعلم 

ويصحب اإلخوان بعلم يزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويسلم عليهم بعلم وحياور جاره بعلم، يلزم 
جناحه وَيفض لصوهتما صوته ويبذل هلما ماله وينظر إليهما بعني الوقار نفسه بر والديه فيخفض هلما 

والرمحة يدعو هلما ِبلبقاء ويشكر هلما عند الكرب، ال يضجر هبما وال حيقرمها إن استعاان به على طاعة 
 أعاهنما وإن استعاان به على معصية مل يعنهما عليها ورفق هبمان من معصيته إايمها حيسن األدب لريجعا

عن قبيح ما أرادا َما ال حيسن هبما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه مل يقطعه، من عصى 
هللا فيه أطاع هللا فيه، يصحب املؤمنني بعلم وَيالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن اجملالسة ملن 

تعليم اخلري، جالس، إن علم غريه رفق به، ال يعنف من أخطأ وال َيجله رفيق من أموره، صبور على 
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َينس به املتعلم ويفرح به اجملالس، جمالسته تفيد خرياً، مؤدب ملن جالسه َبدب القرآن والسنة وإذا 
أصيب مبصيبة فالقرآن والسنة له مؤدِبن، حيزن بعلم ويبكي بعلم ويصىب بعلم يتطهر بعلم ويصلي بعلم 

كتسب بعلم وينفق وينبسط يف ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم وحيج بعلم وَياهد بعلم وي
األمور بعلم وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه ال يرضى من 

نفسه أن يؤدي ما فرض هللا عليه جبهل قد جعل العلم والفقه دليله إىل كل خري إذا درس القرآن 
تباع ما أمر واالنتهاء عما هنى، ليس مهته مىت فبحضور فهم وعقل، مهته إيقاع الفهم ملا ألزمه هللا من إ

أختم السورة مهته مىت استغين ِبهلل عن غريهن مىت أكون من املتقني، مىت أكون من احملسنني، مىت 
أكون من املتوكلني مىت أكون من اخلاشعني، مىت أكون من الصابرين، مىت أكون من الصادقني مىت 

 مىن أزهد يف الدنيا مىت أرغب يف اآلخرة، مىت أتوب من أكون من اخلائفني مىت أكون من الراجني
الذنوب مىت أعرف النعم املتواترة، مىت أشكره عليها، مىت أعقل عن هللا اخلطاب، مىت أفقه ما أتلو، مىت 

أغلب نفسي على ما هتوي مىت أجاهد يف هللا حق اجلهاد، مىت أحفظ لساين، مىت أغض طريف، مىت 
نفسي، مىت أتذود ليوم معادي مىت أكون عن هللا راضياً مىت أكون ِبهلل أحفظ فرجي، مىت أحاسب 

واثقاً، مىت أكون بزجر القرآن متعظاً، مىت أكون بذكره عن ذكر غريه مشتغالً مىت أحب ما أحب ومىت 
أبغض ما أبغض مىت أنصح هلل مىت أخلص له عملي، مىت أقصر أملي، مىت أأتهب ليوم مويت وقد 

 أعمر قربي مىت أفكر يف املوت وشدته، مىت أفكر يف خلويت مع ريب مىت أفكر يف غيب عين أجلي مىت
املنقلب، مىت أحذر َما حذرين منه ريب من انر حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل، ال ميوت أهلها 

دلوا فيسرتحيوا وال تقال عثرهتم وال ترحم عربهتم طعامهم الزقوم وشراهبم احلميم، كلما نضجت جلودهم ب
جلوداً غريها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث ال ينفعهم الندم، وعضوا على األيدي أسفاً على تقصريهم 

 يف طاعة هللا وركوهبم ملعاصي هللا، فقال منهم قائل اي ليتين قدمت حليايت
ر وقاالل قائل رب ارجعون لعلي أعمل صاحلاً فيما تركت وقال قائل اي ويلنا ما هلذا الكتاب ال يغاد

صغرية وال كبرية إال أحصاها وقال قائل اي ليتين مل أختذ فالانً خليالً وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب 
يف أنواع من العذاب فقالوا اي ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسوال.قائل رب ارجعون لعلي أعمل صاحلاً فيما 

كبرية إال أحصاها وقال قائل اي ليتين مل تركت وقال قائل اي ويلنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال  
أختذ فالانً خليالً وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب يف أنواع من العذاب فقالوا اي ليتنا أطعنا هللا 

 وأطعنا الرسوال.
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فهذه النار اي معشر املسلمني اي محلة القرآن حذرها هللا املؤمنني يف غري موضع من كتابه فقال عز 
ا الَّذيَن آَمنوا َقوا أَنُفَسُكم َوَأهليُكم انراً وقوُدها الناُس َواحّلجاَرة َعَليها َمالّئَكًة ّغالظ ّشداٌد ا أَيُّه(وجل: 

اَتقوا الناَر الَّيت أُّعَدت لّلكاّفرين(وقال عز وجل )ال يَعصوَن الَِلَ ما أََمَرُهم َويفَعلوَن ما يُؤَمرون وقال )ََ
 )اََتقوا الَِلَ َولَتنظُر نَفٌس ما َقَدَمت لَّغٍد َواَتقوا الَِلَ ّإن الَِلَ َخبرٌي مبا َتعَملونا أَيُّها الَّذين آَمنوا (عز وجل 

مث حذر املؤمنني أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم أن ال يضيعوه وأن حيفظوا ما اسرتعاهم 
 من حدوده وال يكونوا كغريهم َمن فسق عن أمره فعذبه َبنواع العذاب.

ال َتكونوا َكالَّذيَن َنسوا الَِلَ َفأَنساُهم أَنُفَسُهم أُولَّئَك ُهُم الفاّسقون(ل عز وجل: وقا مث أعلم املؤمنني )ََ
ا َيستوي َأصحاُب الناّر َوَأصحاُب اجلَنّة ( أنه ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة فقال عز وجل

ال القرأن استعرض فكان كاملرآة يرى هبا ما حسن من فاملؤمن العاقل إذا ت)َأصحاُب اجلََنّة ُهُم الفائّزون
فعله وما قبح فيه فما حذره مواله حذره وما خوفه به من عقابه خافه وما رغب فيه مواله رغب فيه 

 ورجاه.
فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تاله حق تالوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن 

وحرزاً، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده  شاهداً وشفيعاً وأنيساً 
 كل خري يف الدنيا واآلخرة.

حدثنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان السجستاين قال ان أبو الطاهر أمحد بن عمرو قال أان ابن وهب 
أن رسول هللا صلى هللا قال أخربين حيىي بن أيوب عن زِبن بن فائد عن سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه 

من قرأ القرآن وعمل مبا فيه ألبس والديه اتجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء عليه وسلم قال: 
 الشمس يف بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم ِبلذي عمل هبذا.

لى بن أخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال: أان شجاع بن خملد قال أان يع
عبيد عن األعمش عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مرمي فقالت: طوىب حلجر محلك ولثدٍي 

 رضعت منه فقال عيسى: طوىب ملن قرأ مث عمل به.
حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال أان عبيد هللا بن عمر القواريري قال أان أبو أمحد الزبريي قال أان 

َييء القرآن يوم يدة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: بشري بن مهاجر عن عبد هللا بن بر 
 القيامة إىل الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت فيقول: أان الذي أظمأت هنارك وأسهرت ليلك.

حدثنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان قال أان أبو الطاهر أمحد بن عمرو قال أان عبد هللا بن وهب قال 
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ن أيوب عن عمه إايس بن عامر أن علي بن أيب طالب قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ أخربين موسى ب
 القرآن على ثالثة أصناف، صنف هللا، صنف للدنيا، وصنف للجدل فمن طلب به أدرك.

 باب أخالق من قرأ القرآن ال يريد به اهلل عز وجل

  قال حممد بن احلسني: 
يا فإن من أخالقه أن يكون حافظاً حلروف القرآن مضيعاً فأما من قرأ القرآن للدنيا أو البناء الدن

حلدوده متعظماً يف نفسه متكرباً على غريه قد اختذ القرآن بضاعة يتأكل به األغنياء ويستقضي به 
احلوائج يعظم أبناء الدنيا وحيقر الفقراء إن علم الغىن رفق به طمعاً يف دنياه وإن علم الفقري زجره وعنفه 

له يطمع فيها يستخدم به الفقراء ويتيه به على األغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن ألنه ال دنيا 
يقرأ للملوك ويصلي هبم طمعاً يف دنياهم وإن سأله الفقراء الصالة هبم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا يف 

يف أيديهم إمنا طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها يفخر على الناس ِبلقرآن وحيتج على من دونه 
احلفظ بفضل ما معه من القرآن وزايدة املعرفة ِبلغرائب من القرآن اليت لو عقل لعلم أنه َيب عليه أن 
ال يقرأ هبا فرتاه اتئهاً متكرباً كثري الكالم بغري متييز، يعيب كل من مل حيفظ كحفظه ومن علم أنه حيفظ  

ليس للخشوع يف قلبه موضع. كثري كحفظه طلب عيبه، متكرباً يف جلسته، متعاظماً يف تعليمه لغريه 
الضحك واخلوض فيما ال يعنيه، يشتغل عمن َيخذ عليه حبديث من جالسه هو إىل إستماع حديث 

جليسه أصغى منه إىل استماع من َيب عليه أن يستمع له، يروي أنه مل يستمع حافظاً، فهو إىل كالم 
ع القرآن وال يبكي وال حيزن وال َيخذ الناس أشهى منه إىل كالم الرب عز وجل، ال َيشع عند استما 

نفسه ِبلفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إىل ذلك راغب يف الدنيا وما قرب منها هلا، يغضب ويرضى، 
إن قصى رجل يف حقه قال أهل القرآن ال يقصر يف حقوقهم وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي 

ها، يغضب على غريه زعم هلل، وال يغضب من الناس حق نفسه، وال يستقضي من نفسه حق هللا علي
على نفسه هلل، ال يباَل من أين اكتسب من حرام أو من حالل قد عظمت الدنيا يف قلبه إن فاته 

شيء ال حيل له أخذه حزن على فوته، ال يتأدب َبدب القرآن وال يزجر نفسه عند الوعد والوعيد الٍه 
، إن أخطأ يف حرف ساءه ذلك لئال ينقص جاهه غافل عما يتلو أو يتلى عليه، مهته حفظ احلروف

عند املخلوقني فتنقض رتبته عندهم فرتاه حمزوانً مهموماً بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبني هللا َما أمر 
به يف القرآن أو هني عنه، غري مكرتث به أخالقه يف كثري من أموره أخالق اجلهال الذين ال يعلمون، ال 
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ما آاتُكم الرسول َفُخذوُه َوما (أوجب عليه القرآن إذا مسع هللا عز وجل قال:  َيخذ نفسه ِبلعمل مبا ََ
 )هَناُكم َعنُه فَّانَتهوا

فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم ملعرفة ما هنى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم فينتهي 
عز وجل، كثري النظر يف العلم الذي عنه، قليل النظر يف العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبني هللا 

يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل املعرفة ِبحلالل واحلرام الذي ندب هللا إليه مث رسوله 
ليأخذ احلالل بعلم ويرتك احلرام بعلم، ال يرغب يف معرفة علم النعم وال يف علم شكر املنعم، تالوته 

ند السامعني منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه، إذا للقرآن تدل على كره يف نفسه وتزين ع
درس القرآن أو درسه عليه غريه مهته مىت يقطع ليس مهته مىت يفهم، ال يتفكر عند التالوة بضروب 

أمثال القرآن، وال يقف عند الوعد والوعيد، َيخذ نفسه برضى املخلوقني وال يباَل بسخط رب 
س ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، قد فتنه حسن ثناء اجلهلة العاملني، حيب أن يعرف بكثرة الدر 

من جهله يفرح مبدح الباطل وأعماله أعمال أهل اجلهل، يتبع هواه فيما حتب نفسه غري متصفح ملا 
زجره القرآن عنه، إن كان َما يقرئ غضب على من قرأ على غريه، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن 

ر عنده مبكروه سره ذلك، يسخر مبن دونه يهمز مبن فوقه، يتتبع عيوب ِبلصالح كره ذلك، وإن ذك
 أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمىن أن َيطئ غريه، ويكون هو املصيب.

ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مواله الكرمي، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار 
ن ما َيب هلل وركب ما هناه عنه مواله، كل ذلك حبب الصاحلني بتالوة القرآن وقد ضيع يف الباط

الرايسة وامليل إىل الدنيا قد فتنه العجب حبفظ القرآن واإلشارة إليه ِبألصابع، إن مرض أحد من أهل 
الدنيا أو ملوكها فسأله أن َيتم عليه سارع إليه وسر بذلك وإن مرض الفقري املستوى فسأله أن َيتم 

 القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثري من أحكامه. عليه ثقل ذلك عليه حيفظ
أخالقه أخالق اجلهال إن أكل فبغري علم وإن شرب فبغري علم وإن لبس فبغري علم وإن 

جامع أهله فبغري علم وإن انم فبغري علم وإن صحب أقواماً أو زارهم أو سلم عليهم، واستأذن عليهم 
 .فجميع ذلك َيري بغري علم من الكتاب أو سنة

وغريه َمن حيفظ جزء من القرآن مطالب لنفسه مبا أوجب هللا عليه من علم أداء فرائضه واجتناب 
 حمارمه وإن كان ال يؤبه له وال يشار إليه ِبألصابع.

قال حممد بن احلسني: فمن كانت هذه أخالقه صار فتنة لكل مفتون ألنه إذا عمل ِبألخالق اليت ال 
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إذا عيب على اجلاهل قال فالن احلامل لكتاب هللا فعل هذا فنحن أوىل حتسن ملثله اقتدى به اجلهال ف
نفعله ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه احلجة وال عذر له إال أن يتوب وإمنا حداين 

على ما بينت من قبيح هذه األخالق نصيحة مين ألهل القرآن ليتخلقوا ِبألخالق الشريفة ويتخلفوا 
 لدنية وهللا يوفقنا وإايهم للرشاد.عن األخالق ا

واعلموا رمحكم هللا أين قد رويت فيما ذكرت أخباراً تدل على ما كرهته ألهل القرآن فأان أذكر منها ما 
 حضرين ليكون الناظر من كتابنا ينصح نفسه عند تالوته للقرآن ويلزم نفسه الواجب وهللا املوفق.

ال أان إبراهيم بن العالء الزبيدي قال أان بقية بن الوليد عن حدثنا أبو بكر جعفر بن حممد الفراييب ق
عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: لقد أتى شعبة عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب فراس 

علينا حني وما نرى أن أحداً يتعلم القرآن يريد به إال هللا فلما كان ههنا آبخرة خشيت أن رجاالً 
ه الناس وما عندهم، فأريدوا بقراءتكم وأعمالكم وإان كنا نعرفكم إذ فينا رسول هللا يتعلمونه يريدون ب

صلى هللا عليه وسلم وإذا ينزل الوحي وإذ ينبئنا هللا من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول هللا صلى 
ا به خرياً، ومن هللا عليه وسلم وانقطع الوحي وإمنا أعرفكم مبا أقول من أعلن خرياً أحببناه عليه وظنن

 أظهر شراً بغضناه عليه وظننا به شراً، سرائركم فيما بينكم وبني هللا عز وجل.
حدثنا أبو بكر حممد بن حيىي بن سليمان املروزي قال حدثنا عبيد هللا بن حممد العيشي قال ان محاد 

ذكر حنواً من حديث بن سلمة قال أان اجلريري عن أيب نضرة أن عمر بن اخلطاب قال: اي أيها الناس. و 
 الفراييب.

قال حممد بن احلسني: فإذا كان عمر بن اخلطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن يف ذلك الوقت 
أنه يكون أقوام يقرأون ميلهم إىل الدنيا فما ظنك هبم اليوم. وقد أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم 

ونه يطلبون به عاجلة الدنيا وال يطلبون به القرآن يقيمونه كما تقيمون القدح يتعجلونه وال يتأجل
 اآلخرة.

حدثنا أبو حممد احلسن بن علوية القطان قال أان خلف بن هشام البزار قال أان خالد بن عبد هللا 
الواسطي عن محيد األعرج عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال: خرج علينا رسول هللا 

اقرءوا فكل لقرآن وفينا األعجمي واألعرايب قال فاستمع فقال: صلى هللا عليه وسلم: وحنن نقرأ ا
 حسن. سيأيت قوم يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه وال يتأجلونه.

حدثنا ابو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال ان احلسني بن احلسن املروزي قال ان ابن املبارك قال أان 
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موسى بن عبيدة الربذي عن عبد هللا بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي قال: بينا حنن 
واحد وفيكم األخيار احلمد هلل، كتاب هللا  نقرتئ إذ خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:

وفيكم األمحر واألسود، اقرأوا القرآن، أقرأوا قبل أن َييت أقوام يقرأونه يقيمون حروفه كما يقام السهم ال 
 .َياوز تراقيه، يتعجلون أجره وال يتأجلونه

وحدثنا أبو حممد أيضاً قال أان احلسني بن احلسن قال أان ابن املبارك قال ان موسى بن عبيد عن حممد 
ن إبراهيم بن احلارث عن ابن اهلاد عن العباس بن عبد املطلب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه ب

يظهر هذا الدين حىت َياوز البحار وحىت َياض ِبخليل يف سبيل هللا مث َييت قوم يقرأون القرآن وسلم: 
أصحابه فقال: هل ترون يف  فإذا قرأوه قالوا قد قرأان القرآن فمن أقرأ منا فمن أعلم منا. مث التفت إىل

 أولئك من خري? قالوا: ال. قال: فأولئك منكم، وأولئك من هذه األمة، وأولئك هم وقود النار.
وحدثنا أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي قال ان زهري بن حممد قال أان ابن منري عن 

عباس بن عبد املطلب قال: قال رسول هللا موسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم عن ابن اهلاد عن ال
 صلى هللا عليه وسلم وذكر احلديث مثله.

وحدثنا ابن عبد احلميد أيضاً قال أان زهري بن حممد قال أان أبو نعيم قال أان إمساعيل بن إبراهيم بن 
ار املهاجر قال مسعت أيب يذكر عن جماهد عن ابن عمر قال: كنا صدر هذه األمة وكان الرجل من خي

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما معه إال السورة من القرآن أو شبه ذلك وكان القرآن ثقيالً 
عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه األمة َيفف عليهم القرآن حىت يقرآه الصيب واألعجمي فال 

 يعملون به.
يمان قال أان خلف يعين الواسطي وحدثنا ابن عبد احلميد قال أان زهري بن حممد قال أان سعيد بن سل

عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرمحن يقرئنا فقال يوماً: قال عبد هللا بن مسعود قال رسول 
 ليقرأن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب املاء يقرأونه فال َياوز تراقيهم.هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ال حدثنا احلسني بن احلسن املروزي قال أان ابن املبارك قال حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد ق
أن معمر عن حيىي بن املختار عن احلسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله 

اتٌب أَنزَلناُه إّلَيَك ُمبارٌك ليدبروا آايتّهّ (ومل يتأولوا األمر مزاولة. قال هللا عز وجل  اتباعه  وما تدبر آايته)َّ
وهللا يعلم، أما وهللا ما هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده حىت ان أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله 

فما سقطت منه حرفاً وقد وهللا أسقطه كله، ما ترى هللا القراء يف خلق وال عمل حىت ان أحدهم ليقول 
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وال احلكماء وال الورعة مىت كانت إين ألقرأ السورة يف نفس واحد وهللا ما هؤالء ِبلقراء وال العلماء 
 القراء تقول مثل هذا? ال أكثر هللا يف الناس مثل هؤالء.

حدثنا أبو حممد أيضاً قال أان احلسني قال أان عبد هللا بن املبارك قال أان عبد امللك بن أيب سليمان عن 
قال: يعملون به حق  )يَتلونَُه َحَق ّتالَوتّهّ (عطاء وقيس بن سعد عن جماهد يف قول هللا عز وجل: 

 عمله.
حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال أان العالء بن سامل قال أان شعيب بن حرب قال ان 

مالك بن مغول عن احلسيب بن رافع قال: عبد هللا بن مسعود: ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذ 
اس َيلطون وبتواضعه إذ الناس َيتالون وحبزنه إذ الناس انئمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وبورعه إذ الن

 الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس َيوضون.
حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد الصندَل قال أان الفضل بن زايد قال أان عبد الصمد بن يزيد قال 

اجة إىل أحد من اخللق، إىل مسعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي حلامل القرآن أن ال يكون له ح
اخلليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج اخللق إليه قال: مسعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل 

راية اإلسالم ال ينبغي له أن يلغو مع من يلغو وال يسهو مع يسهو وال يلهو من يلهو ومسعت الفضيل 
ه عمالً أي ليحلوا حالله وحيرموا حرامه، ويقفوا عند يقول: إمنا نزل القرآن ليعمل به، فاختذ الناس قراءت

 متشاهبه.
وحدثنا جعفر بن حممد الصندَل قال مسعت أِب احلسن حممد بن حممد بن أيب الورد يقول كتب حذيفة 

 املرعشي إىل يوسف بن أسباط.
بلغين أنك بعت دينك حببتني وقفت على صاحب لنب فقلت بكم هذا? فقال لك: بسدس. فقلت: 

بثمن. فقال: هو لك، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلني وانتبه من رقدة املوتى واعلم ال 
 أنه من قرأ القرآن مث آثر الدنيا مل آمن أن يكون آبايت هللا من املستهزئني.

  أخربان ابو حممد عبد هللا بن صاحل البخاري قال ان خملد بن احلسن ابن أيب زميل قال أان أبو املليح قال
 كان ميمون بن مهران يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس.

أخربان أبو حممد عبد هللا بن صاحل البخاري قال ان عبد بن عبد الرحيم املروزي قال أان عبد هللا بن يزيد 
املقرئ قال أان حيوة يعين ابن شريح قال حدثين بشري بن أيب عمرو اخلوالين أن الوليد بن قيس حدثه 

  سعيد اخلدري يقول:أنه مسع أِب
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يكون خلف بعد سنني أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً مث يكون خلف 
يقرأون ال يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثالثة: مؤمن ومنافق وفاجر، فقال بشري: فقلت للوليد ما هؤالء 

 الثالثة فقال: املنافق كافر به والفاجر يتأكل به واملؤمن يعمل به.
ثنا أبو بكر بن أيب داود قال أان إسحق بن إبراهيم بن زيد قال ان سعد بن الصلت قال ان األعمش حد

عن خثيمة عن احلسن قال: مررت أان وعمران بن حصني على رجل يقرأ سورة يوسف فقام عمران 
 يستمع لقراءته فلما فرغ سأل، فاسرتجع وقال: انطلق فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .من قرأ القرآن فليسأل هللا به فإنه سيأيت قوم يقرأون القرآن يسألون به الناسيقول: 
وحدثنا أبو بكر بن عبد احلميد الواسطي قال ان يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال يزيد بن هرون قال ان 

شريك بن عبد هللا عن منصور عن خيثمة عن احلسن قال: كنت أمشي مع عمران بن حصني أحدان 
آخذ بيد صاحبه فمرران بسائل يقرأن القرآن فاحتبس عمران يستمع القرآن فلما فرغ سأل فقال 

اقرأوا القرآن واسألوا هللا به، فإن عمران: انطلق بنا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 بعدكم قوماً يقرأون القرآن يسألون الناس به.

نيطي قال ان مقدام بن داود املصري قال ان أسد بن موسى قال ان حدثنا أبو عبد هللا بن أمحد السوا
عبد هللا بن وهب عن املاضي بن حممد عن أِبن عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

يؤيت حبملة القرآن يوم القيامة فيقول هللا عز وجل: أنتم دعاة كالمي آخذكم مبا آخذ به األنبياء وسلم: 
 إال الوحي.

 باب أخالق املقرئ إذا جلس يقرأ ويلقن
هلل عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به قال حممد بن احلسني: ينبغي ملن علمه هللا كتابه 

خريكم من تعلم فأحب أن َيلس يف املسجد يقرأ القرآن هلل. يغتنم قول النيب صلى هللا عليه وسلم (
لشريفة ما يدل على فضله وصدقه وهو أن يتواضع ) فينبغي له أن يستعمل من األخالق االقرآن وعلمه

يف نفسه إذا جلس يف جملسه وال يتاظم يف نفسه وأحب له أن يستقبل القبلة يف جملسه لقول النيب 
تواضع ملن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقباالً  )فضل اجملالس ما استقبل به القبلة(صلى هللا عليه وسلم 

 مجيالً.
كل إنسان يلقنه أن يصلح ملثله إذا كان يتلقن عليه الصغري والكبري واحلدث   وينبغي له أن يستعمل مع
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والغين والفقري فينبغي له أن يويف كل ذي حق حقه ويعتقد اإلنصاف إن كان يريد هللا بتلقينه القرآن فال 
ا فقد جار ينبغي له أن يقرب الغين ويبعد الفقري وال ينبغي له أن يرفق ِبلغىن وَيرق ِبلفقري فإن فعل هذ

يف فعله فحكمه أن يعدل بينهما مث ينبغي له أن حيذر على نفسه التواضع للغين والتكرب على الفقري بل 
 يكون متواضعاً للفقري مقرِبً جمللسه متعطفاً عليه يتحبب إىل هللا بذلك.

قاال ان  حدثنا أبو بكر بن أيب داود قال أان إسحق بن اجلراح األزدي وحممد ابن عبد امللك الدقيقي
َك  جعفر بن عون قال أنبأان أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يف قوله عز وجل: (َوال ُتَصعّهر َخدَّ

 لّلناّس) قال: يكون الغين والفقري عندك يف العلم سواء.
حدثنا ابن أبو داود قال ان بشر بن خالد العسكري قال ان شبابة يعين ابن سوار عن أيب جعفر الرازي 

َك لّلناسّ (يع بن أنس عن أيب العاليد يف قوله عز وجل عن الرب قال: يكون الغين والفقري )َوال ُتَصعّهر َخدّه
 عندك يف العلم سواء.

حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز قال ان أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد 
عن ابن سعد) األزدي وكان قارئ  القطان (قال ان عمرو بن حممد العنقزي قال ان أسباط عن السدي

األزد عن أيب الكنود عن خباب بن األرت يف قوله هللا عز وجل: (َوال َتطُرد الَّذيَن َيدعوَن َرهَبُم ِّبلَغداّة 
إىل قوله: (فَ َتكوَن ّمن الظاّلمني) مث ذكر األقرع وعيينة. فقال عز وجل:  -َوالَعشي يَريدوَن َوجَهُه) 

مث قال  )عَضُهم بَّبعٍض لَّيقولوا أََهؤالء َمنَّ الَِلُ َعَليهم ّمن بَيّننا أّليَس الَِلُ َّبَعَلم ِّبلشاّكرينوََكَذّلَك فَتنا بَ (
قال:  )َوّإذا جاَءَك الَّذين يُؤّمنوَن آبايتّنا فَ ُقل َسالٌم َعَليُكم َكَتَب َرَبُكم َعلى نَفّسّه الَرمَحةَ ( عز وجل

سالم عليكم كتب ربكم على سلم ِبلصحيفة مث دعاان فأتيناه فقال: ((فرمى رسول هللا صلى هللا عليه و 
)). فدنوان منه حىت وضعنا ركبنا على ركبته وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيلس معنا نفسه الرمحة

داّة َوالَعشي َوَاصرب نَفَسَك َمَع الَّذيَن َيدعوَن َرهَبُم ِّبلغَ (فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل هللا عز وجل 
قال: فكنا نقعد مع النيب صلى هللا عليه وسلم )يَريدوَن َوجَهُه َوال تَ ُعد َعيناَك َعنُهم َتريد زينَة احلَياُة الُدنيا

 فإذا بلغنا الساعة اليت يقوم قمنا وتركناه حىت يقوم.
هل القرآن إذا قال حممد بن احلسني: أحق لنا ِبستعمال هذا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ

 جلسوا لتعليم القرآن يريدون به هللا عز وجل.
حدثنا الفراييب قال ان يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال ان عيسى ابن يونس عن هارون بن أيب وكيع 

قال مسعت زاذان أِب عمر يقول: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب اخلز واليمنة قد سبقوين 
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 بد هللا من أجل أين رجل أعمي أدنيت هؤالء وأقصيتين.إىل اجمللس فناديته: اي ع
 فقال: إدنه فدنوت حىت كان بيين وبينه جليس.

قال حممد بن احلسني: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغري أو حدث أو كبري أن يعترب  
مد، إىل مقدار: ربع، كل واحد منهم، قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتربه بألنه يعرف ما معه من احل

سبع، أو أكثر َما يؤدي به صالته ويصح أن يؤم به يف الصلوات إذا احتج إليه، فإن كان حيسنه وكان 
تعلمه يف الكتاب أصلح من لسانه، وقومه، حىت يصلح أن يؤدي به فرائضه، مث يبتدئ فيلقنه من سورة 

 البقرة.
من يقرأ عليه، وال يشتغل عنه حبديث وال غريه،  وأحب ملن يلقن إذا قرئ عليه أن حيسن اإلستماع إىل

فاألحرى أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضاً ويتدبر ما يسمع من غريه، ورمبا كان مساعه 
َوِإذا ُقِرَئ الُقرآُن فَِاسَتِمعوا َلُه (وجل للقرآن من غريه فيه زايدة منفعة وأجر عظيم ويتأول قول هللا عز 

 .)َلَعَلكم ُترََحون َوأَنِصتوا
 فإذا مل يتحدث مع غريه وأنصت إليه أدركته الرمحة من هللا وكان أنفع للقارئ عليه.

فقلت اي رسول هللا، أقرأ عليك  ،)إقرأ عليَّ (وقر قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود: 
 وعليك أنزل? قال: (إين أحب أن أمسعه من غريّي).

قال ان حممد بن احلسن البلخي قال أان عبد هللا بن املبارك قال أان سفيان عن سليمان  أخربان الفراييب
يعين األعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود قال: (قال َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

قال: ففتحت سورة  إين أحب أن أمسعه من غريي.. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل قال: إقرأ عليَّ 
) قال: فرأيت لنساء فلما بلغت (َفَكيَف ّإذا ّجئنا ّمن ُكّل أَُمٍة ّبَشهيد َوّجئنا ّبُكٍل َعلى َهؤالّء َشهيداا

 عينيه تذرفان فقال َل: حسبك.
وأحب ملن كان يقرأن أن ال يدرس عليه وقت الدرس إال واحد وال يكون اثنياً معه، فهو أنفع للجميع 

 ن اجلماعة.وأما التلقني فال َبس به أن يلق
وينبغي ملن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط أن ال يعنفه، وأن يرفق به، وال َيفو عليه فإين ال آمن 

 أن َيفو عليه فينفر عنه وِبحلري أن ال يعود إىل املسجد.
 .)علموا وال تعنفوا، فإن املعلم خري من املعنف(وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال

حامد بن شعيب البلخي قال ثنا بشر بن الوليد وان عمر ابن أيوب السقطي قال ان احلسن بن  حدثنا
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عرفة قال ان إمساعيل بن عباس عن محيد بن أيب سويد عن عطاء بن أيب رِبح عن أيب هريرة أن رسول 
  هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 علموا وال تعنفوا فإن املعلم خري من املعنف.
القاسم عبد هللا بن عبد العزيز قال: ان علي بن اجلعد قال ان شعبة عن أيب التياح قال مسعت حدثنا أبو 

 يسروا وال تعسروا وسكنوا وال تنفروا.أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
بسة بن عبد أخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال ان حممد بن بكار قال ان عن

 الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة واحللم وتواضعوا ملن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون وال تكونوا 

نتفع به جبابرة العلماء فال يقوم علمكم جبهلكمز قال حممد بن احلسني: فمن كانت هؤه أخالقه قد ا
من يقرأ عليهم أقول إنه ينبغي ملن كان يقرأ القرآن هلل أن يصون نفسه عن استقضاء احلوائج َمن يقرأ 

 عليه القرآن وأن ال يستخدمه وال يكلفه حاجة يقوم هبا.
واختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها ملن ال يقرأ عليه وأحب أن يصون القرآن عن أن يقضي له 

عىضت له حاجة سأل موااله الكرمي قضاءها فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غري مسالة  به احلوائج فإن
منه فقضاها شكر هللا إذ صانه عن املسألة والتذلل ألهل الدنيا وإذا سهل له قضاءها، مث يشكر هللا أن 

ان أجرى له ذلك على يديه فإن هذا واجب عليه وقد رويت يف ما ذكرت أخبار تدل على ما قلت، وأ
 أذكرها ليزداد الناظر يف كتابنا بصرية إن شاء هللا.

حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال أان أسحاق بن اجلراح األذين قال أان احلسن بن 
الربيع البوراين قال: كنت عند عبد هللا بن إدريس فلما قمت قال َل سل عن سعي األشنان، فال 

ب مين احلديث وأان أكره أن أسأل من يسمع مين احلديث مشيت ردين فقال ال تسأل فإنك تكت
 حاجة.

حدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن اجلراح قال قال خلف بن متيم ما أيب وعليه دين فأتيت محزة 
الزايت فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أيب من دينه شيئاً فقال َل محزة وحيك إنه يقرأ 

 ن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن.علي القرآن وأان أكره أ
حدثنا حممد بن جعفر الصندَل قال ان الفضل بن زايد قال ان عبد الصمد بن يزيد قال مسعت الفضيل 

ينبغي حلامل القرآن أال يكون له حاجة إىل أحد من الناس إىل اخلليفة فمن دون بن عياض يقول: (



 مكتبة مشكاة اإلسالمية         لآلجري أهل القرآنأخالق 
 

 21 

 ).وينبغي أن تكون حوائج اخللق إليه
بن شعيب البلخي قال ان سريح بن يونس قال ان إسحاق بن سليمان الرازي عن الربيع حدثنا حامد 

 بن أنس قال: (مكتوب يف التوراة علم جماانً كما علمت جماانً).
أخربان أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال ان شجاع بن خملد قال ان إمساعيل بن 

حيىي بن أيب كثري عن أيب راشد احلرباين قال قال عبد الرمحن بن شبل إبراهيم عن هشام الدستوائي عن 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه وال ِتفوا عنه وال أتكلوا به وال تستكثروا.
د هللا حدثنا أبو العباس أمحد بن سهل األشناين قال أان بشر بن الوليد قال أان فليح بن سليمان عن عب

بن عبد الرمحن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
من تعلم علماً َما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً من الدنيا مل َيد عرف اجلنة يوم 

 القيامة.
ساين قال ان وكيع قال ان سفيان عن واقد موىل أخربان أبو عبد هللا بن خملد قال ان حممد بن إمساعيل احل

زيد بن خليدة عن زاذان قال: (من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه 
 حلم).

حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال ان شعيب بن أيوب قال ان عبد هللا بن منري قال ان معاوية 
ألسود بن يزيد وقال غري شعيب وعلقمة ومل أر شعيباً ذكر علقمة قال قال البصري عن الضحاك عن ا

عبد هللا يعين ابن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زماهنم ولكنهم 
بذلوه ألهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول (من 

عل اهلم مهاً واحداً هم آخرته كفاه هللا هم دنياه ومن تشعبت به اهلموم يف أحوال الدنيا مل يبال هللا يف ج
 أي أوديتها هلك).

حدثنا أبو عبد هللا حممد بن خملد قال ان إبراهيم بن مهدي قال ان أمحد بن عبد هللا بن فريوز قال ان 
وي قال أقبلت حىت أقمت عند احلسن فسمعته العباس بن بكار الضيب قال ان عيسى بن عمر النح

 يقول:
قراء هذا القرآن ثالثة رجال فرجل قرأه فاختذه بضاعة ونقله من بلد إىل بلد ورجل قرأه فأقام على 

حروفه وضيع حدوده يقول إين وهللا ال أسقط من القرآن حرفاً كثر هللا هبم القبور وأخال منهم الدور 
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ب السرير على سريره ومن صاحب املنرب على منربه ورجل قرأه فأسهر ليله فوهللا هلم أشد كرباً من صاح
وأطمأ هناره ومنع شهوته فجثوا يف براثنهم وركدوا يف حماريبهم هبم ينفي هللا عنا العدون وهبم يسقينا هللا 

 الغيث وهذا الضرب من القرآن أعز من الكربيت األمحر.
ىن كثرية، ومرادي من هذا نصيحة ألهل القرآن لئال يبطل قال حممد بن احلسني: األخبار يف هذا املع

سعيهم إن هم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف اآلخرة، إذ يتلونه ألهل الدنيا طمعاً يف دنياهم أعاذ 
هللا محلة القرآن من ذلك فينبغي ملن َيلس يقرأ املسلمني أن يتأدب القرآن (يقتضي ثوابه) من هللا عز 

 آن عن كل أحد من اخللق متواضع يف نفسه ليكون رفيعاً عند هللا.وجل يستغين ِبلقر 
حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا قال ان عبيد هللا عمر القواريري قال ان ابن محاد بن زيد قال مسعت 

 أيوب يقول: ينبغي للعامل أن يضع الرماد على رأسه تواضعاً هلل عز وجل.

 باب ذكر أخالق من يقرأ على املقرئ
مد بن احلسني: من كان يقرأ على غريه ويتلقن فينبغي له أن حيسن األدب يف جلوسه قال حم

بني يديه ويتواضع يف جلوسه ويكون مقبالً عليه فإن ضجر عليه احتمله ورفق به واعتقد له اهليبة 
 واالستحياء منه.

التلقني أكثر من وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبط، هو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه ال حيتمل يف 
مخس مخس، فال ينبغي أن يسأل الزايدة وإن كان يعلم أنه ال حيتمل أن يتلقن إال ثالث آايت مل يسأل 

أن يلقنه مخساً فإن لقنه األستاذ ثالاثً مل يزده عليها، وعلم هو من نفسه أن حيتمل مخساً سأله أن يزيده 
مراد األستاذ منه فإنه إن فعل ذلك كان هذا على أرفق ما يكون فإن أِب مل يزده ِبلطلب وصرب على 

الفعل منه داعية للزايدة له َمن يلقنه إن شاء هللا. وال ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه وإذا لقنه 
 شكر له ذلك، ودعى له، وعظم قدره.

 منك. وال َيفو عليه إن جفا عليه، ويكرم من يلقنه إن كان هو مل يكرمه، وتستحي منه إن مل يستح
تلزم نفسك واجب حقه فإن هللا عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العامل وأمرك بطاعة العلماء وكذا أمر 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم.
حدثنا أبو شعيب عبد هللا بن احلسن احلراين قال أان أمحد بن عيسى املصري قال أان عبد هللا بن وهب 

أيب قبيل املعافري عن عبادة بن الصامت قال: قال  عن مالك بن اخلري الزِبدي من أهل اليمن عن
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ليس من أميت من مل َيل كبريان وال يرحم صغريان ويعرف لعلمائنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 أمحد يعين: يعرف حقهم.

حدثنا الفراييب قال أان قتيبة بن سعيد قال أان ابن هليعة عن مجيل األسلمي عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اللهم ال يدركين زمان وال أدركه ال يتبع فيه العامل الساعدي 

 وال يستحيا فيه من احلليم قلوهبم قلوب العجم ألسنتهم ألسنة العرب.
أخربان إبراهيم بن اهليثم الناقد قال أان أبو معمر القطيعي قال ان سفيان عن الزهري عن أيب سلمة قال: 

 ت ِببن عباس ألصبت منه علماً.لو رفق
حدثنا أمحد بن سهل األشناين قال أان احلسني بن علي بن األسود قال ان حيىي بن آدم قال ان شريك 

قال: الفقهاء  )َأطيعوا الَِلَ َوَأطيعوا الَرسوَل َوأُوَل اأَلمَر ّمنُكمُ (عن ليث عن جماهد يف قوله عز وجل 
 والعلماء.

 فضل بن مهلل عن مغرية عن إبراهيم مثله.وحدثنا حيىي بن آدم عن م
قال حممد بن احلسني: مث ينبغي ملن لقنه األستاذ أن ال ما لقنه (إذا كان َمن قد أحب أن يتلقن عليه 

وإذا جلس بني يدي غريه مل يتلقن منه إال ما لقنه) األستاذ أعين حبرف غري احلرف الذي تلقنه من 
 ه وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم إقرأوا كما علمتم.األستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءت

حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال: أان أبو بكر الرفاعي قال أان أبو بكر بن عياش قال أان 
عاصم عن زر عن عبد هللا يعين ابن مسعود قال: قلت لرجل: أقرئين من األحقاف ثالثني آية فأقرأين 

فأتيت هبما النيب صلى هللا عليه وسلم فغضب وعلي بن أيب طالب جالس  خالف ما أقرأين األول
 فقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: قال لكم اقرأوا كما علمتم.

وحدثنا ابن صاعد أيضاً قال أمحد بن سنان القطان قال ان يزيد ابن هارون قال ان شريك عن 
هللا عليه وسلم سورة فقلت أفيكم من يقرأ فقال  عاصم عن زر عن عبد هللا قال: أقرأين رسول هللا صلى

رجل من القوم: أان، فقرأ السورة اليت أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو يقرؤها خبالف ما 
أقرأين رسول هللا فانطلقنا إىل رسول هللا فقلنا: اي رسول هللا اختلفنا يف قراءهتا فتغري وجه رسول هللا صلى 

إمنا هلك من كان قبلكم ابالختالف فيلقرأ كل امرئ وسلم فقال علي: إن رسول هللا يقول: هللا عليه 
 منكم ما أقرئ.

م روي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
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فعصيت فلي  الشيطان يبكي يقول: اي ويله أمر ابن آدم ِبلسجود فسجد فله اجلنة وأمرت ِبلسجود
 النار.

قال حممد بن احلسني: من قنع بتلقني األستاذ ومل َياوزه فباحلري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه وإذا 
رآه قد التقن ما مل يلقنه زهد يف تلقينه وثقل عليه ومل حيمد عواقبه وأحب له إذا قرأ عليه أن ال يقطع 

جة وقد كان األستاذ مراده أن َيخذ عليه حىت يكون األستاذ هو الذي يقطع عليه فإن بدت له حا
مائة آية فاختار هو أن يقطع القراءة يف مخسني آية فليخربه قبل ذلك بعذره حىت يكون األستاذ هو 

 الذي يقطع عليه.
وينبغي أن يقبل على من يلقنه، وَيخذ عليه وال يقبل على غريه فإذا شغل األستاذ عنه بكالم ال بد له 

قطع القراءة حىت يعود إىل اإلستماع إليه وأحب له إذا انقضت قراءته على يف الوقت من كالمه 
األستاذ وكان يف املسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار ودرس يف طريقه ما قد إلتقن وإن 

أحب أن َيلس ليأخذ على غريه فعل، وإن جلس يف املسجد وليس ِبحلضرة من َيخذ عليه فإما أن 
اً وإما أن يكون ذاكراً هلل شاكراً له على ما علمه من كتابه وإما جالس حيبس نفسه يركع فيكتسب خرب 

يف املسجد يكره اخلروج من خشية أن يقع بصره على ما ال حيل أو معاشرة من مل حيسن معاشرته يف 
املسجد فحكمه أن َيخذ نفسه جبلوسه يف املسجد أن ال َيوض فيما ال يعنيه وحيذر الوقيعة يف 

الناس وحيذر أن َيوض يف حديث الدنيا وفضول الكالم فإنه رمبا اسرتاحت النفوس إىل ما  أعراض
ذكرت َما ال يعود نفعه وال عاقبة ال حتمد ويستعمل من األخالق الشريفة يف حضوره ويف انصرافه ما 

 يشبه أهل القرآن وهللا املوفق لذلك.

 باب آداب القراء عند تالوتهم القرآن
 م جهله مما ال ينبغي هل

قال حممد بن احلسني: وأحب ملن أراد قراءة القرآن من ليل أو هنار أن يتطهر وأن يستاك 
وذلك تعظيم للقرآن ألن يتلو كالم الرب عز وجل وذلك ألن املالئكة تدنوا منه عند تالوته للقرآن 

يه وإن مل يكن ويدنو منه امللك فإن كان متسوكاً وضع فاه على فيه فكلما قرأ آية أخذها امللك بف
 تسوك تباعد عنه.

فال ينبغي لكم اي أهل القرآن ان تباعدوا منكم امللك إستعملوا األدب فما منكم من أحد إال وهو يكره 
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 إذا مل يتسوك أن َيالس إخوانه وأحب أن يكثر القراءة من املصحف لفضل من قرأ يف املصحف.
أن يقرأ من املصحف على غري طهارة فال وال ينبغي له أن حيمل املصحف إال وهو طاهر فإن أحب 

 َبس به ولكن ال ميسه ولكن يصفح املصحف بشيء ولكن ال ميسه إال طاهراً.
وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حىت تنقضي الريح مث إن أحب أن 

ءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة يتوضأ مث يقرأ طاهراً فهو أفضل وإن قرأ غري طاهر فال َبس به، وإذا تثا
حىت ينقضي عنه التثاؤب وال يقرأ اجلنب وال احلائض القرآن وال آية وال حرفاً واحداً وإن سبح أو محد 
أو كرب فال َبس بذلك وأحب للقارئ أن َيخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها ويف 

دى عشرة سجدة والذي اختار له أن القرآن مخس عشرة سجدة وقد قيل أربع عشرة قد قيل إح
 يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان.

حدثنا الفراييب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ان الليث بن سعد قال ان عقيل بن خالد عن الزهري 
ك يستمع القرآن حىت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم مث قام يقرأ به املل

َلك، وإذا قام يقرأ ومل يتسوك، طاف به امللك، ومل 
َ

َيعل فاه على فيه فال خترج آية من فيه إال يف يفه امل
 َيعل فاه على فيه.

وحدثنا الفراييب قال ان قتيبة قال ان سفيان بن عيينة عن احلسن بن عبيد هللا النخعي عن 
ي أن علياً كان حيث عليه وَيمر به (يعين السواك) وقال: إن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلم

الرجل إذا قام يصلي دان امللك منه يستمع القرآن فما يزال منه حىت يضع فاه على فيه فما يلفئ من 
 آية إال دخلت يف جوفه.

حدثنا أبو حممد عبد هللا بن العباس الطيالسي قال ان إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت ألمحد: 
القراءة على غري وضوء. قال: ال َبس هبا، لكن ال يقرأ يف املصحف إال متوضئ قال إسحاق يعين ابن 

 راهويه كما قال سنة مسنونة.
حدثنا أبو نصر حممد بن كردي قال: ان أبو بكر املروزي قال: كان أبو عبد هللا رمبا قرأ يف املصحف 

 أو شباً يصفح به الورق. وهو على غري طهارة فال ميسه ولكن َيخذ بيده عوداً 
حدثنا عبد هللا بن العباس الطيالسي قال ان املشرف بن أِبن قال ان ابن عيينة عن زر قال: قلت 

 لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مين الريح. قال: متسك عن القراءة حىت تنقضي الريح.
أان عبد هللا بن املبارك  حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال ان احلسني بن احلسن املروزي قال
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 قال أان عثمان بن األسود عن جماهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حىت يذهب عنك.
حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال ان حممد بن الصباح الدواليب قال ان وكيع قال ان هشام عن أبيه عن 

ذا نعس أحدكم فلريقد فإن أحدكم : إعائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 يريد أن يستغفر فيسب نفسه.

حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز قال ان علي بن اجلعد قال ان شعبة قال أخربين 
عمرو بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة يقول: دخلت على عليه بن أيب طالب فقال: كان رسول 

 ال حيجبه أو قال ال حيجزه شيء عن قراءة القرآن إال اجلنابة.هللا صلى هللا عليه وسلم 
أخربان أمحد بن حيىي احللواين قال ان حيىي بن عبد احلميد احلماين قال ان إمساعيل بن عياش عن موسى 

ال يقرأ اجلنب وال احلائض بن عقبة عن انفع عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .شيئاا من القرآن

قال حممد بن احلسني: مجع ما ذكرته ينبغي ألهل القرآن أن يتأدبوا به وال يغفلوا عنه فإذا انصرفوا عن 
تالوة القرآن اعتربوا أنفسهم ِبحملاسبة هلا فإن تبينوا منها قبول ما ندهبم إليه موالهم الكرمي َما هو واجب 

ا هللا على ما وفقهم له وإن علموا أن عليهم من أداء فرائضه واجتناب حمارمه فحمدوه يف ذلك وشكرو 
النفوس معرضة عما ندهبم إليه موالهم الكرمي قليلة االكرتاث به استغفروا هللا من تقصريهم وسألوه النقلة 

من هذه احلال اليت ال حتسن َبهل القرآن وال يرضاها هلم موالهم إىل حال يرضاها فإنه ال يقطع مبن 
د منفعة تالوة القرآن يف مجيع أموره وعاد إليه من بركة القرآن كل ما جلأ إليه ومن كانت هذه حاله وج

 حيب يف الدنيا واآلخرة إن شاء هللا.
حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد قال: أان احلسني بن احلسن املروزي قال أان عبد هللا املبارك قال أان مهام 

أو نقصان قضاء هللا عز وجل الذي قضى  عن قتادة قال: مل َيالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزايدة
 شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خساراً.

أخربان إبراهيم بن موسى اجلوزي قال ان يوسف بن موسى القطان قال ان عمرو بن محران عن سعيد 
َع ّكتاُب َوالبَ َلّد الطَيب ََيرُُج نَباتّّه إَبذّن رَّبّه قاَل ا(وجل عن قتادة يف قول هللا عز  ؤمن مسَّ

ُ
لبَ َلّد الطَيّب امل

ََيرُُج الَِلّ َفوعاُه َفَأَخَذ ّبّه فَّانتَ َفَع بّّه َكَمَثّل َهّذّه اأَلرض َأصاهَبا الَغيُث َفأَنبَ َتت َوأَمَرَعت َوالَّذي َخبث ال 
كمثل هذه األرض عسراً وهذا مثل الكافر قد مسع القرآن فلم يعقله ومل َيخذ به ومل ينتفع به   )ّإال َنَكداً 

 اخلبيثة أصاهبا الغيث فلم تنبت شيئاً وال مترع شيئاً.
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أخربان الفراييب قال ان صفوان بن صاحل قال ان حممد بن شعيب قال ان األوزاعي عن إمساعيل بن عبد 
هللا أنه حدثه عن فضاله بن عبيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هلل أشد أذانً إىل الرجل 

 ن الصوت ِبلقرآن من صاحب القينة إىل القينة. قال األوزاعي إذانً يغين: استماعاً.احلس
وأخربان الفراييب قال ان أبو قدامة وعمرو بن علي قاال ان حيىي بن سعيد بن شعبة قال حدثين 

طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ينوا القرآن َبصواتكم.ز قال: 

حدثنا جعفر الصندَل قال ان صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه قال: قلت له قول النيب صلى هللا عليه 
 وسلم: زينوا القرآن َبصواتكم ما معناه? قال: التزين أن حتسنه.

ري عظيم قال حممد بن احلسني: ينبغي ملن رزقه هللا حسن الصوت ِبلقرآن أن يعلم أن هللا قد خصه خب
فليعرف قدر ما خصه هللا به وليقرأ هلل ال للمخلوقني وليحذر من امليل إىل أن يستمع منه ليحظى به 

عند السامعني رغبة يف الدنيا وامليل إىل حسن الثناء واجلاه أبناء الدنيا والصالت ِبمللوك دون الصالت 
صوته فتنة عليه وإمنا ينفعه بعوام الناس فمن مالت نفسه إىل ما هنيته عنه خفت أن يكون حسن 

حسن صوته إذا خشي هللا عز وجل يف السر والعالنية وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل 
الغفلة عن غفلتهم فريغبوا فيما رغبهم هللا عز وجل وينتهوا عما هناهم َمن كانت هذه صفته انتفع 

 حبسن صوته وانتفع به الناس.
ي قال ان عبيد هللا بن عمر القواريري قال ان عبد هللا بن جعفر قال ان حدثنا عمر بن أيوب السقط

أحسن الناس صواتً ِبلقرآن إبراهيم عن أيب الزبري عن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 الذي إذا مسعته يقرأ حسبته َيشى هللا.

ارك قال أان يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا الفراييب قال ان حممد بن احلسن البلخي قال ان ابن املب
أحسن الناس صواتً ِبلقرآن من إذا مسعته يقرأ رأيت أنه قال: بلغنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 َيشى هللا.
حدثنا الفراييب قال ان اهليثم بن أيوب الطالقاين قال ان الوليد بن مسلم عن أيب رافع إمساعيل بن رافع 

مليكة األحول عن عبد الرمحن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن مالك بعدما   قال حدثين ابن أيب
كف بصره فأتيته مسلماً وانتسبين فانتسبت له فقال: مرحباً ِببن أخي بلغين أنك حسن الصوت 

إن هذا القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل ِبلقرآن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
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 وا فتباكوا وتغنوا به فمن مل يتغن به فليس منا.تبك
وأخربان الفراييب قال حدثنا إمساعيل بن عطاء الرايحي قال قال حدثنا عون بن عمرو أخو رايح 

 القيسي قال ان سعيد اجلريري عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
قيل البن أيب مليكة فإن مل يكن حسن الصوت? قال: حيسنه ما  زناقرأوا القرآن حبزن فإنه نزل حب

استطاع وقال وكيع وابن عيينة: من مل يتغن به يعين: يستغين به وروى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه 
 وسلم أنه قال: ما أذن هللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ِبلقرآن َيهر به.

ملن قرأ القرآن يتحزن عند قراءته ويتباكى وَيشع قلبه ويتفكر يف الوعد  قال حممد بن احلسني: فأحب
والوعيد ليستجلب بذلك احلزن أمل يسمع إىل ما نعت هللا عز وجل من هو هبذه الصفة وأخرب بفضلهم 

َن ََيشوَن َرهَبُم مُثَ وجل (الَِلُ نَ َزَل َأحَسَن احلَديّث ّكتاِبً ُمتشاهّباً َمثاين َتقَشّعُر ّمنُه ُجلوُد الَّذيفقال عز 
مث ذم قوماً استمعوا القرآن فلم ختشع له قلوهبم فقال عز وجل:  تَلنُي ُجلوَدُهم َوقُلوهَبُم ّإىل ذّكّر الَِل).

يعين الهني مث ينبغي ملن قرأ  (أََفَمن َهذا احلَديُث تُعَجبون َوَتضَحكون َوال تَبكون َوأَنُتم ساّمدون).
قيل يف التفسىي يتبينه تبييناً واعلم أنه إذا رتله  (َوَرّتل الُقرآَن َترتياًل)هللا عز وجل القرآن أن يرتل كما قال 

وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك ألنه قرأه كما أمر قال هللا عز وجل (َوَقرآانً َفرقناُه لّتقرَأُه 
 َعلى الناّس َعلى َمَكٍث). (يُقاُل َعلى ُتؤدة).

د حيىي بن حممد قال ان أبو اخلطاب زايد بن حيىي قال ان مالك بن سعيد قال ان ابن أيب حدثنا أبو حمم
 بينه تبييناً. (َورَتّلُه َترتياًل)ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس يف هذه اآلية 

حدثنا جعفر بن حممد الصندَل قال أان أبو بكر بن زجنويه قال ان عبد الرزاق قال أان سفيان عن عبيد 
 قال على تؤدة. وجل (َوقُرآانً َفرقناُه لَّتقرَأَُه َعلى الناّس َعلى َمَكٍث)املكتب عن جماهد يف قول هللا عز 

  قال حممد بن احلسني: 
والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إَل من قراءة الكثري من القرآن بغري 

 لسنة قول أئمة املسلمني.تدبر وال تفكر فيه وظاهر القرآن يدل على ذلك وا
حدثنا جعفر بن حممد الصندَل قال ان احلسني بن حممد الزعفراين قال ان إمساعيل بن علية عن أيوب 

عن أيب مجرة الصنيعي قال: قلت البن عباس: إين سريع القراءة إين أقرأ القرآن يف ثالث قال: ألن أقرأ 
 قر كما تقول.البقرة يف ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إَل من أن أ

حدثنا جعفر أيضاً قال حدثنا أبو بكر بن زجنويه قال: قال ان حممد بن يوسف قال ان سفيان عن عبيد 
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املكتب قال: سئل جماهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءهتما واحدة وركوعهما 
قُرآانً َفرقناُه لَّتقرَأَُه َعلى الناس َعلى (وَ وسجودمها وجلوسهما أيهما أفضل? قال: الذي قرأ البقرة، مث قرأ 

 َمَكٍث).
مجيع ما قلته ينبغي ألهل القرآن أن يتخلقوا جبميع ما حثثتهم عليه من مجيع قال حممد بن احلسني: 

 األخالق وينزجروا عما كرهته هلم من دانءة األخالق وهللا الكرمي يهدينا وإايهم إىل سبيل الرشاد.
 


