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 فضائل القرآن البن ابي شيبة
  كتاب فضائل القرآنكتاب فضائل القرآن

  هذا الكتاب مت نسخه من كتاب املصنف للمؤلف نفسههذا الكتاب مت نسخه من كتاب املصنف للمؤلف نفسه

  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم
    ما جاء يف إعراب القرآنما جاء يف إعراب القرآن( (   11) )   

( حدثنا ابن ادريس عن المقبري عن جده عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  1) 
 ربوا القرآن والتمسوا غرائبه " .وسلم : " ؟ أع

 ( حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : أعربوا القرآن . 2)  
( حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن دينار قال : كتب عمر إلى أبيي موسيى : أميا بفيد فتاق يوا  3)  

 رآن فإنه عربي وتمفددوا فإنكم مفديون .في السنة وتاق وا في الفربية وأعربوا الق
( حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا واصل مولى ابن عيينة عن يحييى بين عقييل عين  4)  

 يحيى بن يفمر عن أبي بن كفب قال : تفلموا الفربية كما تفلمون حاظ القرآن . 
 : أعربوا القرآن . ( حدثنا مفتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال  5) 
 ( حدثنا وكيع عن سايان عن عقبة االسدي عن أبي الفالء قال : قال عبد هللا : أعربوا القرآن فإنه عربي . 6) 
( حدثنا علي بن مس ر عن يوسف بن حبيب عن ابن بريدة عن رجل من أصحاب النبيي صيلى هللا علييه  7)  

(  1/  1)  -) هيام  (  -أقرأ كذا وكذا آيية بييير إعيراب . وسلم قال : الن أقرأ آية بإعراب أحب إلى من أن 
( تمفيددوا : تللقيوا بيقلالع مفيد وهيي تحميل  يظف  3/  1الن في إعراب كالم القرآن توضييحا لمفانييه . ) 

( الن تفلم الفربيية ضيروري أصيال لا يم القيرآن الكيريم  4/  1الفي  ومكارهه والتنزين بمكارم االلالع . ) 
 ( أي أنه من االفضل قراءة آية وف م ا على قراءة كذا آية دون ف م ) . ( 7/  1ربي . ) الن القرآن ع

 ( حدثنا ابن إدريس عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن . 8)   
لحن ، فقال : ( حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى قال : قال رجل للحسن : يا أبا سفيد ! وهللا ما أراك ت 9)  

 يا ابن ألي ! إني سبقت اللحن . 
( حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال ألبرني سالم أن زيد بن ثابت است يار عمير فيي جميع القيرآن  10) 

 فقبى عليه فقال : أنتم قوم تلحنون ، واست ار عثمان فقذن له . 
ت محميدا عين نقيط المصياحف فقيال : إنيي ( حدثنا أبو داود الطيالسي عن  فبة عن أبي رجاء قيال سيقل 11) 

ألاف أن تزيدوا في الحروف أو تنقصوا من يا ، وسيقلت الحسين فقيال : ميا بلييك ميا كتيب بيه عمير أن تفلميوا 
 الفربية وحسن الفبارة وتاق وا في الدين . 

اليت : ( حدثنا إسحاع بن سليمان عن مفاوية عن يحيى عن يونس بن ميسرة الجيالنيي عين أم اليدرداء ق 12) 
 يفني إعراب القرآن .  -إني الحب أن أقرأه كما أنزل 

( حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار قال : انت يي عمير  13) 
إلى قوم يقرئ بفض م بفضا ، فلما رأوا عمر سكتوا فقال : ما كنتم تراجفون ، قلنا : كنا نقرئ بفضنا بفضا ، 

 ل : اقرأوا وال تلحنوا .فقا
( حدثنا جرير عن ثفلبة عن مقاتل بين حييان قيال : كيالم أهيل السيماء الفربيية ، ثيم قيرأ ت حيم والكتياب  14)  

 المبين إنا جفلناه قرآنا عربيا لفلكم تفقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لفلي حكيم { .
 تفلموا اللحن والارائض فإنه من دينكم .  ( حدثنا أبو مفاوية عن عاصم عن مورع قال : قال عمر 15)  
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( حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جفار االحمر عن مطرف عن سوادة بن الجفد عن أبي جفاير قيال  16) 
( اللحين : اللطيق فيي الكيالم أو القيراءة ليية وقواعيدا  8/  1)  -) هيام  (  -: من فقه الرجل عرفانه اللحن . 

/  1(. )   4 - 1( سيورة الزليرف ااييات )  12/  1ت اللحن أي بتفلم الفربيية . ) ( سبق 9/  1وإعرابا . ) 
( أي عرفانه االلطاء ال ائفة في اللحين ) .  16/  1( تفلموا اللحن : أي تفلموا الفربية لتجتنبوا اللحن )  15
) 
ناه ليستقرئنا القرآن فقال ( حدثنا أبو أسامة عن عوف عن لليد الفصري قال : لما قدم علينا سلمان أتي 17)   

: القرآن عربي فاستقرئوه رجيال عربييا ، فاسيتقرأنا زييد بين صيوحان فكيان إذا ألطيق أليذ علييه سيلمان ، فيإذا 
 أصاب قال : أيم هللا .

  ( يف تعليم القرآن كم آية ( يف تعليم القرآن كم آية   22) )   
قرئنيا مين ( حدثنا محمد بين فضييل عين عطياء بين السيائب عين أبيي عبيد اليرحمن قيال : حيدثنا مين كيان ي 1) 

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن م كانوا يقترئون من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع ر آيات وال 
 يقلذون في الف ر االلرى حتى يفلموا ما في هذه من الفمل والفمل والفلم فإنا علمنا الفمل والفلم .

تفلموا القرآن لمس آيات لمس آيات ، فإن رسول  ( حدثنا وكيع عن لالد بن دينار عن أبي الفالية قال : 2)  
 هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقلذ لمسا لمسا .

 ( حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : كان أبو عبد الرحمن يفلمنا لمسا لمسا . 3)  

  ( ثواب من قرأ حروف القرآن ( ثواب من قرأ حروف القرآن   33) )   
عمرو عن قيس بن سكن قال : قال عبد  ( حدثنا مروان بن مفاوية عن عبد الملك بن أبجر عن المن ال بن 1) 

هللا : تفلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه ع ر حسنا ويكار بيه ع ير سييئات ، أميا إنيي ال أقيول : ت اليم { 
 ولكن أقول : ألف ع ر والم ع ر وميم ع ر .

 جفي قال ( حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : حدثنا محمد بن كفب عن عوف بن مالك اال 2)  
: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من قرأ حرفا من كتاب هللا كتب هللا ليه حسينة ، ال أقيول : ت اليم ذليك 

( وفييه وجيوب التيقني  1/  2)  -) هيام  (  -الكتاب { ، ولكن الحروف مقطفة عن االلف واليالم والمييم " . 
 2مجموعة آيات إلى مجموعة جديدة حتى يتا م االولى . ) في تفلم القرآن فال ينتقل من آية إلى ألرى أو من 

( رواه السييوطي  1/  3( أي كان يوحى إليه كل لمس آيات مفا أو يراجفه جبريل إياه لمسيا لمسيا . )  3 /
( أي أن لكيل حيرف مين حيروف  2/  3( عين السينجري عين قييس بين سيكن . )  22/  1في اليدر المنثيور ) 

قد رواه ال يثمي في مجميع الزوائيد عين الطبرانيي عين عيوف بين ماليك وضيفف أحيد الكلمة الواحدة حسنة ، و
 رواته . كما رواه السيوطي في الدر المنثور من صاحب المصنف ) . (

( حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن أبي االحوص عين عبيد هللا قيال : تفلميوا القيرآن واتليوه  3)   
 حرف ع ر حسنات ، أما إني ال أقول : ت الم { ولكن ألف والم وميم . فإن هللا يقجركم على تالوته بكل

( حدثنا محمد بن ب ر قال حدثنا مسفر عن سليمان الضبي عن إبراهيم عن علقمة أو االسود عن عبد هللا  4)  
 قال : من قرأ القرآن يبتيي به وجه هللا كان له بكل حرف ع ر حسنات ومحو ع ر سيئات . 

  الصوت بالقرآن الصوت بالقرآن ( يف حسن ( يف حسن   44) ) 
( حدثنا جفار بن غياث وو كييع عين االعمي  عين طلحية عين عبيد اليرحمن بين عوسيجة عين البيراء بين  1) 

 عازب قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " زينوا القرآن بقصواتكم " .
دليل رسيول هللا ( حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قيال :  2)  

فقال : لقد أوتي هذا صلى هللا عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال : " من هذا ؟ فقال : عبد هللا بن قيس ، 

 . مزامير آل داود "
( حدثنا عبد هللا بن نمير عن مالك بن ميول عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسيول هللا صيلى هللا علييه  3)  

 اال فري مزمارا من مزامير آل داود " .وسلم : " لقد أوتي 
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( حدثنا  بابة عن ليث بن سفد عن ابن   اب عين عبيد اليرحمن بين كفيب بين ماليك أن النبيي صيلى هللا  4)  
)  - -) هام  (  -عليه وسلم قال البي موسى وسمفه يقرأ القرآن : " لقد أوتي ألوكم من مزامير آل داود " . 

( أي لم يقرأه كما يافيل قيراء هيذه  4/  3عن أبي االحوص . )  555/  1تدرك ( رواه الحاكم في المس 3/  3
االيام أو بفض م ال يقرأون إال بقجر مادي وبفض م ي ترط االجير مسيبقا ويييالي فييه ، ف يذا ال ثيواب ليه وهللا 

راءت ا فيقع في ( وفيه الدعوة الجادة التالوة والتجويد الن الصوت الحسن يوضح االلااظ عند ق 1/  4أعلم . ) 
القلوب موقفا حسنا مؤثرا حتى أن غير المسلمين مين النصياري أو االجانيب اليذين ال ياق يون الفربيية إذا تليي 
القرآن أمام م ل فت قلوب م لذكر هللا الن للقرآن الكريم رهبة تقع في القليوب عنيد سيماعه . وقيد رواه الحياكم 

( أي أوتيي صيوتا  2/  4مي عين منصيور عين طلحية . ) عين وكييع كميا رواه اليدار 570/  1في المسيتدرك 
حسنا وأداء جميال تحن لسماعه القلوب ، والحديث رواه الدارمي كما رواه ابن سفد عن يزيد بن هارون وعبد 

( اال يفري : المقصيود هيو عبيد هللا بين قييس أي أبيو موسيى  3/  4هللا بن قيس هو أبو موسيى اال يفري . ) 
واه ابن سفد في طبقاته عن ه ام عن الليث بن سفد ، كما رواه الدارمي عن عبيد هللا ( ر 4/  4اال فري . ) 

بن سالم عن يونس عن ابن   اب عن أبي سيلمة بين عبيد اليرحمن . وقوليه أليوكم أي أن الكيالم كيان موج يا 
 لحضور من اال فريين ) . (

ائ ة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ( حدثنا أبو بكر بليني عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن ع 5)   
 بمثله أو نحوه .

 ( حدثنا أبو أسامة عن أبي حنياة عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : حسنوا أصواتكم بالقرآن .  6)  
( حدثنا سايان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد هللا بن أبي ن يك عن سفد قال : قال رسول  7) 

 عليه وسلم : " ليس منا من لم يتين بالقرآن " . هللا صلى هللا
 ( حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي سلمة رواية قال : " ما أذن هللا ل ئ كإذنه لفبده يترنم بالقرآن " .  8)  
 ( حدثنا حاص عن ليث عن طاوس قال : كان يقال : أحسن الناس صوتا بالقرآن أل اهم هلل . 9) 
مة عن مسفر عن عبد الكريم عن طاوس : سئل النبي صيلى هللا علييه وسيلم : مين أقيرأ ( حدثنا أبو أسا 10)  

 الناس ؟ قال : " من إذا قرأ رأيته يل ى هللا " قال : وكان طلق من أولئك .
( حدثنا وكيع قال حدثنا االعم  عن أبي الضحى عن مسروع قال : كنا مع أبي موسى فجئنا الليل إلى  11)  

 : فقام من الليل فقرأ قراءة حسنة .  بستان لرب ، قال
( حدثنا يزيد بن هارون قال ألبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا موسيى كيان يقيرأ ذات ليلية  12) 

)  -ونساء النبي صلى هللا عليه وسيلم يسيتمفن فقييل ليه فقيال : ليو علميت لحبيرت تحبييرا أو ت يوقت ت يويقا . 
صوات تحسن بتالوة القراءة وفيه وجوب قراءة القرآن بصوت حسين فيال يتليو ( أي أن اال 6/  4)  -هام  ( 

القرآن على الناس في جمع من كان ذا صوت منكر أو ال ياقه قوله أما إن أراد هذا القراءة لناسه فال بقس وليه 
ذا ال يقال عين ( االرجح فيه الرفع الن مثل ه 8/  4( أي ال يقرأ القرآن إال مرتال مجودا . )  7/  4أجره . ) 

رأي . وقوله رواية أي قد سمفه من غيره يرويه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الراوي 
( الن الل يو  يميال اليناس فيظ ير فييي  9/  4للحيديث . وقيد رواه اليدارمي فيي مسينده مين طريييق أليرى . ) 

هللا فييي تالوتييه وهييو أقييرأ النيياس النييه  ( أي يظ يير الل ييو  ول ييية 10/  4الصييوت وأسييلوب التالوليية . ) 
( وفييه التوكييد عليى جيودة قيراءة أبييي  11/  4أحرصي م عليى الحايظ الصيحيح واللايظ الصيحيح الواضييح . ) 

( أي لجودت قراءتي أكثر مما ففلت وأطلت القراءة لتسفد نسياء الرسيول صيلى  12/  4موسى اال فري . ) 
 (هللا عليه وسلم بسما  تالوة القرآن ) . 

  ( يف التطريب من كرهه( يف التطريب من كرهه  55)  )    
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن سلمة قال ألبرنا عمران بن عبد هللا بن طلحة أن رجيال قيرأ فيي مسيجد  1)  

النبي صلى هللا عليه وسلم في رمضان فطرب فقنكر ذلك القاسم وقال : يقول هللا تفيالى : ت وإنيه لكتياب عزييز 
  من للاه تنزل من حكيم حميد { .ال يقتيه الباطل من بين يديه وال

 ( حدثنا عبد هللا بن إدريس عن االعم  أن رجال قرأ عند أنس فطرب فكره ذلك أنس . 2)  
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن سلمة قال ألبرنا عبد هللا بن أبي بكر أن زيياد النمييري جياء ميع القيراء  3)  

ه ، وكان رفيع الصوت ، فك يف أنيس عين وج يه اللرقية وكيان إلى أنس بن مالك فقال له : إقرأ ، فرفع صوت
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على وج ه لرقة سوداء فقال : ما هذا ؟ ما هكذا كانوا يافلون ، وكان إذا رأى  يئا ينكيره ك يف اللرقية عين 
 وج ه . 

 ( حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن االسود قال : كان أحدهم يمد بااية في جوف الليل . 4) 

 فضل من قرأ القرآن( يف  6)  

( حدثنا محمد بن عبد الرحمن السدوسي عن مقفس بن عمران عن أم الدرداء قالت : دللت على عائ ية  1)  
فقلت : ما فضل من قرأ القرآن على ممن لم يقرأه ممن دلل الجنة ، فقاليت عائ ية : إن عيدد درل الجنية عليى 

 رأ القرآن . عدد آي القرآن ، فليس أحد ممن دلل الجنة أفضل ممن ق
( حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن رجل عن عبد هللا بين عميرو قيال : مين قيرأ القيرآن فكقنميا  2) 

 42 - 41( سورة فصلت اايتيان )  1/  5)  -) هام  (  -استدرجت النبوة بين جنبيه إال أنه ال يوحى إليه . 
ين وأصييول الينياء فييي الييدلول والليرول ميين المقامييات ( وفييه إنكييار التطرييب أي الييتالوة علييى طريقية المينيي

( أي أن القيراءة  1/  6( وال بيقس بالميد ميا ليم يكين تطريبيا كتطرييب ااهيات وميدها . )  4/  5الصوتية . ) 
( أي صار في ناسه ل و  النبوة  2/  6ترفع القارئ في درجات الجنة عدد ما يقرأ من آي القرآن الكريم . ) 

 واالنبياء ) . (
( حدثنا وكيع قال حدثنا عمران أبو ب ر الحلبي عن الحسن قال : قال رسول هللا صلى هللا علييه وسيلم :  3)   

 " ال فاقة لفبد يقرأ القرآن وال غني له بفده " .
( حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن سفيد بن جبير عن ابن عباس قال : مين قيرأ  4)  

فيه هداه هللا من الضاللة ووقاه يوم القيامية سيوء الحسياب ، وذليك بيقن هللا يقيول : ت فمين أتبيع  القرآن واتبع ما
 هداي فال يضل وال ي قى { .

( حدثنا أبو لالد االحمر حدثنا أبو أسامة عن الحكم بن ه ام عن عبد الملك بن عميير قيال : كيان يقيال :  5)  
 إن أبقي الناس عقوال قراء القرآن . 

حدثنا أبو األحوص عن عكرمة قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل الفمر ، ثم قرأ ت لكي ال يفلم بفيد (  6) 
 علم  يئا { . 

( حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كفب قيال : مين قيرأ القيرآن فكقنميا رأي النبيي صيلى هللا  7) 
  آل ة ألرى { .عليه وسلم ، ثم قرأ ت ومن بلغ أئنكم لت  دون أن مع هللا

( حدثنا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن الزهري عن مفاذ بن جبل قال : من استظ ر القرآن كانت له دعوة  8)  
 إن  اء يفجل ا لدنياه وإن  اء الرته . 

  ( يف القرآن بأي لسان نزل( يف القرآن بأي لسان نزل  77) ) 
ا ابن   اب عن عبيد بين ( حدثنا جفار بن عون قال : ألبرنا إبراهيم بن إسماعيل االنصاري قال ألبرن 1)  

 يفني القرآن . -السباع أن عثمان قال : إنما نزل بلسان قري  
 -( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثنا حماد بن سلمة عن نبيط عن الضحاك قال : نزل القرآن بكل لسان .  2)  

ا دام حافظا لكتابه الكيريم ( وأغني اليني مفرفة كتاب هللا وقراءته وهللا بينيه من عنده م 3/  6)  -) هام  ( 
( سورة االنفام من  7/  6(. )   70( سورة النحل من ااية )  6/  6(. )   23( سورة طه ااية )  4/  6. ) 

 ( استظ ر القرآن : حاظه عن ظ ر قلب . 8/  6(. )   19ااية ) 
اليدائم عليى مكية المكرمية فيي ( أي بالفربية التي تتحدث ب ا قيري  الن كيل الفيرب تاق  يا لترددهيا  1/  7)  

موسم الحج بينما لييات القبائيل االليرى تلتليف فيميا بين يا فيي كثيير مين االلاياظ والمايردات والليية هنيا تفنيي 
( أي لم ترد فيه عبارة ي تبه مفناها على الفرب من  2/  7الل جة واال ستفمال اللاص للكلمات والمفاني . ) 

 غير القر يين ) . ( 
 عبد هللا عن إسرائيل عن أبي إسحاع عن أبي ميسرة قال : نزل القرآن بكل لسان . ( حدثنا 3)  
( حدثنا عبد هللا عن إسرائيل عين زييد بين الحبياب عين  يفبة قيال : سيمفت مجاهيدا يقيول : نيزل القيرآن  4)  

 بلسان قري  ، وبه كالم م .
 بلسان قري  : المال . ( حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : ت الماعون {  5)  
 . يعني قريش -: نزل القرآن بلساننا  بن حازم عن عكرمة بن خالد قال( حدثنا زيد بن حباب عن جرير  6) 
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 ( حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن أبي بريدة أن لسان جرهم كان عربيا .  7)  

  ( ما نزل بلسان احلبشة( ما نزل بلسان احلبشة  88) ) 
يل عن أبي إسحاع عن سفيد بن عياض " كم كاة " قال : ككوة بلسان الحب ية . ( حدثنا وكيع عن إسرائ 1)  
( جييرهم : قبيليية ميين  7/  7(. )   7(ت  الميياعون { ميين سييورة الميياعون ميين ااييية )  5/  7)  -) هييام  (  -

 الفرب قدمت مكة بفد أن نبع زمزم ونزلت قرب إسماعيل وأمه علي ما السيالم وتيزول إسيماعيل علييه السيالم
( إن بفض الفلماء حاول أن يكت ف مفاني بفيض االلاياظ التيي ليم يجيدها فيي كيالم قيري  أو  1/  8من م . ) 

عرب الجزيرة إال أن الدراسة الفميقة الملصصة للية الفربية ترينا مراحل تطورها من الحيرف المسيماري . 
رميية ) أراميية ( ثيم تطيور الفرميية إلى الحرف السومري إلى الاينيقية والنبطية التي تارعت إليى سيريانية وع

إلى الفربية القديمة ثم إلى الفربية الحديثة التي ب ا نزل القرآن الكريم . ) ومين ج ية أليرى كيان هنياك تطيور 
آلر في اليمن ن قت عنه لية حمير التي تطورت إلى لج ات جنوب الجزيرة . ) أما عليى صيفيد الحيرف فقيد 

اهات . فتطور الحرف السومري ن ق عنه عدة حروف جديدة من يا حيرف اتلذ تطور الحرف الفربي عدة التج
المسند الحميري الذي نجده أقرب المصادر التي ا تق من ا الحرف االتيني والحرف الاينقيي اليذي انت ير عبير 
التجارة واسيتقر فيي اليونيان وكيان منيه الحيرف اليونياني المسيتفمل فيي ليية االغرييق القيدامى و يفوب  يرع 

ثييم الحييرف الفرمييي ) االرامييي ( الييذي كتبييت بييه السييريانية والفبرييية والنبطييية ثييم تطييور إلييى أجمييل  أوروبييا ،
صورة له وصي الفربية . واللية الفربية هي أكمل الليات في ترابط صورة اللاظ الصيوتية ومفناهيا وأكثرهيا 

جديدة من االففال القديمية ) . (    إتساعا في إمكانية اال تقاع ، ا تقاع االففال المتطورة المستجيبة للمفاني ال
ووضع ألااط جديدة من ألااظ قديمة بزيادة حرف أو أكثر وتييير أماكن هذه الحيروف المزييدة السيتنباط ألاياظ 
جديدة ومفاني جديدة مع المحافظة في الوقيت ناسيه عليى المفنيى الصيوري للكلمية اال صيلية فيي مفنيي الكلمية 

جديدة ييطي حاجات ليويية جدييدة . ) أميا آثيار اليتالف الروافيد التيي ا يتقت الجديدة وإن كان المفنى اللاظي 
من ا القبائل الفربية كالم ا فتظ ر في بقايا فيي ل جات يا . ومين ذليك : الفنفية : وهيي إبيدال ال ميزة عينيا مثيال 

ة : وهي عنك بدل إنك وهي لتميم وقيس . الك ك ة : وهي كاف الملاطب المؤنث  ينا وهي لربيفة . الكسكس
قلب كاف الملاطب سينا وهي أيضا لبفض ربيفة وسواها . الاحاحة : وهي قلب حرف الحاء إلى عين ، حتى 
تصير عتى وهي عند هذيل . الفجفجة : وهي قلب الياء جيما في آلر الكلمة ، فالراعي تصير اليراعج وعليى 

ب ا قضاعة . ال ن نة : وهيي قليب  تصير علج وتقول ا قضاعة . اليميمة : وهي إلااء بفض الحروف وتتكلم
كاف آلر الكلمة  ينا وهي فترة فيي الفيراقين والللييج الفربيي وكانيت فيي ل جية أهيل الييمن . الطمطمانيية أو 
الطنطنانية : وهي جفل الم التفريف ميميا فيقوليون مصييام بيدل الصييام وهيي ليية حميير . الللللانيية : وهيي 

وهذه منت رة كثيرا وكانت في ال حر واليمن وعمان كقول م ما  ياء حذف همزة القطع في آلر بفض االلااظ 
هللا بدل ما  اء هللا أو راي بدل رأي وهكذا . . التلتلة : وهي كسر تاء المضارعة وقالت ب ا ب راء وهي اليوم 
منت رة في فلسطين تضرب مثال تصير تضرب . الوتم : وهي جفل سين آلر الكلمة تاء فالكاس تصير الكات 

الراس تصير الرات وهكذا وهي بفض قبائل اليمن . الوكم : وهي كسر كاف الملاطب في حال الجمع عليكم و
تصير عليكم وبكم بكم وهي في كلب ولكن ا اان منت رة فيي المييرب الفربيي . وكيذا اليوهم وهيو كسير ال ياء 

نما تلاف الياء أيضا في الحيالين المتصلة بميم الجماعة علي م تصير علي م أي ال تكسر ال اء أو الكاف فقط وإ
. ثم االنانة : وهي جفل القاف ألاا ، وهي منت رة في بالد ال ام مثال قلت تصيبح أليت وهكيذا وهيي مين من يق 
بمني أيضا . الترليم : وهي قطع آلر الكلمة في غير النداء أو لاط ا ضفياة ال تكاد تظ ر أبيو ال  يام تصيير 

ا و وميا زاليت فيي بييروت وبفيض منياطق ال يام . االسيتنطاء : وهيي قليب أبو ال  اء وفرنساوي تصير فرنس
الفين ألاا فيقولون أنطى بدل أعطى وهي منت رة في فلسطين اليوم وبفض المناطق االليرى وهيي أصيال فيي 
سفد بن بكر وهذيل واالزد وقيس واالنصار إلخ . . . وهذا االلتالف في الرافد الذي استقت منه القبيلة أصيال 

ت ييا جفل ييا تسييتفمل االلايياظ الواحييدة أيضييا للدالليية علييى مصييطلح ملتلييف أو منيياقض تمامييا للمفنييي الييذي ل ج
 تستفمله القبيلة االلرى فكون هذا مفاني تحمل مفنيين متناقضين أو أكثر ) . ( 

 ( حدثنا وكيع عن عمر بن أبي زائدة عن عكرمة قال : " طه " بالحب ية : يا رجل . 2)  
وكيع عن إسرائيل عن أبي االحوص عن أبي موسى ت يؤتكم كاليين مين رحمتيه { قيال : أجيرين ( حدثنا  3)  

 بلسان الحب ة .
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( حدثنا إسحاع بن سليمان عن أبي سنان عين أبيي إسيحاع عين عميرو بين  ير حبيبيل عين عبيد هللا ت إن  4)  
 نا ئة الليل { قال : هو بلسان الحب ة قيام الليل .

  ( ما فسر بالرومية( ما فسر بالرومية  99) )   
( حييدثنا وكيييع عيين سييايان عيين جييابر عيين مجاهييد فييي قولييه " وزنييوا بالقسييطاس المسييتقيم " قييال : الفييدل  1)  

  فال مة : هي الن اط والقوة . وال مة : هي الفجز والضفف . والجون : االسيود .  -) هام  (  -بالرومية . 
خ . . إضافة إلى اليتالف فيي تحرييك والجون : االبيض . الريان : الفط ان . الريان : الذي ارتوى و رب إل

 الكلمة الواحدة إلخ . . . 
 وهذا بحث طويل سنجفله في كتاب مستقل إن  اء هللا .

إال أن ما حاولنا اثباته ها هنا أن هذه االلااظ هي عربية فصيحة ولييس كميا ظين اليبفض مين من يق حب يي أو  
بفيض االلاياظ والييات غيير الفربيية الحديثية  فارسي أو نبطي أو هندي إلى آلر ما استنبطوا مين صيالت بيين

التييي يتكلمييون ب ييا ، إال أن بفييد الف ييد وعييدم االهتمييام فييي تلييك الاتييرة ميين تيياريخ الفييرب بييدرس تيياريخ اللييية 
وتطورها وعدم علم لآلثار يبحث في ا ويستقرئ ا تاريخ ماضي االمة جفل م يتوج ون إلى هذه المحاوالت بحثا 

ها في ليت م المحكية . والم كاة هي ما كان ي ك فييه ال يمو  أو القنادييل واللاظية عن أصول لكلمات لم يجدو
( هي إما مين الحيروف المقطفية كميا  2/  8)  -) هام  (  -( من سورة النور .  35عربية وهي من ااية ) 

ية وهيا بالفراميية قال بفض علماء التاسير أو طا بمفني يا النداء ببفض الل جات الفربية القديمة ، ومن ا الفرب
( الكايل : فيي  3)/   8تفني هذا وهي للمنادي المذكر وتفنيي ييا هيذا أو ييا رجيل وليسيت مين الحب يية ب يئ . 

( مين  28الفرمية وعاء ضلم وحجر مدور كبير كان ي د إليه االسرس للتفذب والتحقيق . وهيي مين اايية ) 
( اال يتقاع بإضيافة  1/  9وال تحتيال إليى تفلييق . )  ( نا ئة الليل : واضحة الفربيية 4/  8سورة الحديد . ) 

السين في آلر الكلمة من الفربية القديمة فالقسطاس من القسط والقرطاس مين القيرط إليخ . . . وهيو نيو  مين 
( مين  35اال تقاع كان مفروفا عند أنباط ال ام في التبراء وكنفياني صيور ) الاينيقييين ( . وهيي مين اايية ) 

 ( من سورة ال فراء ) . (  182ومن ااية )  سورة االسراء
 ( حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة " وأنتم سامدون " قال : هو اليناء بالحميرية .  2)  
 ( حدثنا  ريك عن جابر عن مجاهد قال : " القسطان " الفدل بالرومية . 3) 

  ( ما فسر بالنبطية( ما فسر بالنبطية  1010) )   
 عن سالم عن سفيد بن جبير قال : طه بالنبطية ايطه با رجل . ( حدثنا وكيع عن سايان  1)  
 ( حدثنا وكيع عن قرة بن لالد عن الضحاك قال : طه يا رجل بالنبطية . 2) 
 ( حدثنا وكيع عن سايان عن لصيف عن عكرمة قال : طه يا رجل بالنبطية . 3)  
هي بالنبطية : :  : } هيت لك { قالعباس ( حدثنا الاضل بن دكين عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن  4)  

 .  هلم لك

  ( ما فسر بالفارسية( ما فسر بالفارسية  1111) ) 
( حييدثنا وكيييع عيين سييايان عيين السييدي عيين عكرميية عيين ابيين عبيياس ت حجييارة ميين سييجيل { قييال : هييي  1)  

 بالاارسية سنك ، وكل حجر وطين .
 الاارسية .( حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ابن سابط ت حجارة من سجيل { قال : هي ب 2)  
( حدثنا ابن نمير عن االعم  عن مسلم عن سفيد بن جبير عن ابين عبياس ت ييود أحيدهم ليو يفمير أليف  3)  

 سنة { قال هو كقول االعاجم " هزار سال " أي عي  ألف سنة . 
( حدثنا مفتمر بن سليمان عن جفار عن القاسم عن أبيي أمامية قيال : إن المالئكية اليذين يحمليون الفير   4) 

( النبطيية  1/  10( من سورة النجم . )  61( من ااية )  2/  9)  -) هام  (  -يتكلمون بالاارسية الدرية . 
( من سيورة يوسيف . )  23( من ااية )  4/  10أصال وكما سبق وذكرنا هي من الليات الفربية القديمة . ) 

 11(. )   96( سورة البقرة من ااية )  3/  11( من سورة الايل . )  1/  11( من سورة الايل . )  1/  11
 ( الدرية : إحدي ل جات فارس ) . ( 4 /
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 ( حدثنا جرير عن بيان عن ال فبي قال : كالم الناس يوم القيامة السريانية .  5)   

  ( ما فسر بالشعر من القرآن ( ما فسر بالشعر من القرآن   1212) ) 
كيان إذا سيئل ابين عبياس عين ( حدثنا أبو داود الطيالسي عن مسمع بن مالك قال : سيمفت عكرمية قيال :  1) 

  ئ من القرآن أن د  فرا من أ فارهم . 
( حدثنا وكيع عن مسفر عن قتادة عن ابن عباس قال : ميا كنيت أدري ميا قوليه : ت ربنيا افيتح بيننيا وبيين  2) 

 قومنا بالحق { حتى سمفت بنت ذي يزن تقول : جئ أفاتحك . 
الساهرة { قال : باالرض ، ثم أن د أبياتا المية : وفي يا لحيم ( حدثنا  ريك عن بيان عن عامر ت فإذا هم ب 3) 

 ساهرة وبحر . 
( حدثنا  ريك عن فرات عن سفيد بن جبير قال : ت القانع { السائل ، ثم أن د أبياتا ل ماخ : لميال الميرئ  4) 

 يصلحه فياني * * مفافره أعف من القنو  
ت زنييم {  كنى أبا عبيد اليرحمن عين ابين عبياس قيال : ال( حدثنا وكيع عن ثابت عن أبي صاية عن  يخ ي 5) 

 الليئم الملزع ، ثم أن د هذا البيت ! زنيم تداعاه الرجال زيادة * * كما زيد في عرض االديم االكار  
( حدثنا ابن علية عن أبي الفالء عن سفيد بين جبيير عين ابين عبياس أنيه كيان يقيرأ ت درسيت { ويتمثيل :  6) 

 والفلقم . دارس كطفم الصاب 
( حدثنا أبو أسامة عن عبد هللا بن الل ف عن أبيه ت فمن م من قضى نحبه { قال ال اعر : قضت نحب ا من  7) 

( ينايييه الحييديث " إن لييية أهييل الجنيية هييي الفربييية " والسييريانية  5/  11)  -) هييام  (  -يثييرب فاسييتمرت . 
( سيورة النازعيات  3/  12(. )   89اف مين اايية ) ( سورة االعر 2/  12إحدى الليات الفربية القديمة . ) 

(. )   13( سيورة القليم مين اايية )  5/  12(. )   36( سورة الحج من اايية )  4/  12(. )   14من ااية ) 
 () . ( 23( سورة االحزاب من ااية )  7/  12(. )   105( سورة االنفام من ااية )  6/  12

  ( يف تعاهد القرآن( يف تعاهد القرآن  1313)  )    
( حدثنا أبو لالد االحمر عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم :  1)  

 " مثل القرآن مثل االبل المفقولة إن عقل ا صاحب ا أمسك ا ، وإن ترك ا ذهبت " . 
ة بن عيامر يقيول : ( حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال : سمفت أبي يقول : قال : سمفت عقب 2) 

قال : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " تفلموا القرآن وأف وه والذي ناسي بيده ل و أ د تاصيا مين الملياض 
 من عقل ا " . 

( حدثنا محمد بن عبد هللا االسدي عن بريد بن عبيد هللا عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول هللا  3) 
فاهدوا القرآن فو الذي ناسي بييده ل يو أ يد تاصييا مين قليوب الرجيال مين االبيل مين صلى هللا عليه وسلم : " ت

 عقل ا " . 
وربميا قيال :  -( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عين  يقيق قيال : قيال عبيد هللا : تفاهيدوا هيذه المصياحف  4) 

 فل و أ د تاصيا من قلوب الرجال من النفم من عقل ا . -القرآن 
عيينة عن منصور عن أبي وائل قال : قال عبد هللا : تفاهدوا هذا القرآن فل و أ د تاصيا من ( حدثنا ابن  5)  

النفم من عقله ، قال : وقال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم : " بيئس ميا الحيدهم أن يقيول : نسييت آيية كييت 
 .  وكيت ، بل هو أنسي "

  ( يف نسيان القرآن( يف نسيان القرآن  1414) ) 
يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد قال : حدثني فالن عن سفيد بن عبيادة  ( حدثنا محمد بن فضيل عن 1)  

 قال : حدثنيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ما من أحد يقرأ القرآن ثم ينساه إال لقي هللا وهو أجذم " . 
ذنب ثم قرأ الضحاك ( حدثنا وكيع عن ابن أبي داود عن الضحاك قال : ما تفلم رجل القرآن ثم نسيه إال ب 2) 

)  -ت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم { ثيم قيال الضيحاك : وأي مصييبة أعظيم مين نسييان القيرآن . 
( عقابيا ليه عليى عيدم تفاهيده  1/  14( تاصييا : تالتيا . )  2/  13( عقل ا : ربط ا . )  1/  13)  -هام  ( 

 / 163() . ( /  صاحة  30)  ( سورة ال ورى ااية 2/  14القرآن بالقراءة . ) 
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( حدثنا وكيع عن سايان عن عبد الكريم بن أبي أمية عن طلق بن حبيب قال : مين تفليم القيرآن ثيم نسييه  3)  
 من غير عذر حط عنه بكل آية درجة وجاء يوم القيامة ملصوما . 

: قال رسول هللا صلى هللا عليه ( حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد هللا بن أبي مييث قال  4) 
 وسلم : " عرضت علي الذنوب فلم أر في ا  يئا أعظم من حامل القرآن وتاركه " .

  ( من كره أن يتأكل بالقرآن( من كره أن يتأكل بالقرآن  1515) )   
( حدثنا وكيع عن سايان عن واقد عن زاذان قال : من قيرأ القيرآن ليتقكيل بيه النياس لقيي هللا ولييس عليى  1)  

 وج ه مزعة لحم . 
حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : قال عمر : اقيرأوا القيرآن وسيلوا هللا بيه قبيل أن يقيرأ (  2) 

 قوم يسقلون الناس به . 
( حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبيي نضيرة عين أبيي فيراس قيال : قيال عمير : قيد أتيى عليي  3) 

فقد ليل لي اان بقلرة أني أرى قوما قد قرأوه يريدون به زمان وأنا أحسب من قرأ القرآن يريد به وجه هللا ، 
 الناس ، فقريدوا هللا بقراءتكم وأريدوا هللا بقعمالكم . 

( حدثنا الزبيري محمد بن عبد هللا عن سايان عن االعم  عن ليثمة عن الحسن عن عمران بن حصيين  4) 
القيرآن فليسيقل هللا بيه فإنيه سييجئ قيوم يقيرأون قال : سمفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " من قيرأ 

 القرآن يسقلون الناس به " .
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ه ام عن الحسين قيال : قيال عمير : اقيرأوا القيرآن واطلبيوا بيه ميا  5)  

 15ا . ) ( ملصوما : ميلوبي 3/  14)  -) هام  (  -عنده قبل أن يقرأه أقوام يطلبون به ما عند الناس ) . ( 
( رواه ال نيدي فيي  2/  15( عن أحميد بين ييونس عين سيايان . )  199/  4( رواه أبو نفيم في الحلية )  1 /

ميين مفميير عيين سييفيد  388/  3( رواه عبييد الييرزاع فييي المصيينف  3/  15الكنييز عيين صيياحب المصيينف . ) 
 ( رواه ال ندي في الكنز عن صاحب المصنف ) . ( 4/  15الجريري . ) 

( حدثنا وكيع عين سيايان عين محميد بين المنكيدر قيال : قيال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم : " أقيرأوا  6)  
 القرآن وسلوا هللا به فإنه سيقرأه أقوام يقيمونه إقامة القدح يتفجلونه وال يتقجلونه " .

ال : ألبرنيي أبيو أيياس ( حدثنا محمد بن ب ر قال حدثنا عبد هللا بن الوليد قال : ألبرني عمر بن أيوب ق 7)  
مفاوية بن قرة قال : كنت نازال عليى عميرو بين النفميان بين مقيرن ، فلميا حضير رمضيان جياءه رجيل بيقلاي 
درهم من قبل مصفب بن الزبير فقيال : إن االميير يقرئيك السيالم ، ويقيول : إنيا لين نيد  قارئيا  يرياا إال وقيد 

هذا ، فقال عمرو : اقرأ على االمير السالم وقل له :  وصل إليه منا مفروف ، فاستفن ب ذين على ناقة   رك
 وهللا ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ، ورد عليه . 

  ( يف التمسك بالقرآن ( يف التمسك بالقرآن   1616) ) 
( حدثنا أبو لالد االحمر عن عبد الحميد بن جفار عن سفيد بن أبي سفيد عن أبي  ريح اللزاعي قيال :  1) 

ه وسيلم فقيال : " أب يروا أب يروا ، ألييس ت ي دون أن ال إليه إال هللا وأنيي لرل علينا رسيول هللا صيلى هللا عليي
رسول هللا ؟ قالوا : نفيم ، قيال : فيإن هيذا القيرآن سيبب طرفيه بييد هللا وطرفيه بقييديكم فتمسيكوا بيه ، فيإنكم لين 

 تضلوا ولن ت لكوا بفده أبدا " . 
لطيائي عين ابين أليي الحيارث االعيور عين ( حدثنا حسين بن علي عن حميزة الزييات عين أبيي الملتيار ا 2) 

الحارث عن علي قال : سمفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقيول : " كتياب هللا فييه لبير ميا قيبلكم ونبيق ميا 
بفدكم وحكم ما بينكم ، هو الاصل ليس بال زل ، هيو اليذي ال تزييغ بيه االهيواء : وال ي يبع منيه الفلمياء ، وال 

قضي عجائبه ، هو اليذي مين تركيه مين جبيار قصيمه هللا ، ومين ابتييى ال يدى فيي يللق عن كثرة رد ، وال تن
غيره أضله هللا ، هو حبل هللا المتين وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي من عمل به أجر ، 

 6/  15)  -)  هام  ( -ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ، لذها إليك يا أعور " . 
( رواه ابن حجر في االصابة عن  7/  15عن سايان بن عيينة . )  482/  3( رواه عبد الرزاع في المصنف 

.)   60/  2( رواه السييوطي فيي اليدر المنثيور عين صياحب المصينف  1/  16.)   21/  3صاحب المصنف 
 عن محمد بن يزيد عن حسين ) . ( 425( رواه الدارمي ص  2/  16
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حدثنا أبو مفاوية ال جري عن أبي االحوص عن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " (  3)   
إن هذا القرآن مقدبة هللا فتفلموا من مقدبة هللا ما استطفتم ، إن هذا القرآن هو حبل هللا وهو النور البين وال ااء 

م ، وال يزييغ فيسيتفتب ، وال تنقضيي عجائبيه وال النافع ، عصمة لمن تمسك به ونجاء لمن تبفه ال يفول فيقيو
 يللق من كثرة الرد " . 

( حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبان بن إسحاع قال حدثني رجل من بجيلة قال : لرل جندب البجلي في سار  4) 
يكم له ، قال : فلرل مفه ناس من قومه حتى إذا كانوا بالمكان اليذي ييود  بفضي م بفضيا قيال : أي قيوم ! علي
 بتقوى هللا ، عليكم ب ذا القرآن فالزموه على ما كان من ج د وفاقة فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالن ار .

 ( حدثنا أبو األحوص عن زيد بن جبير قال : قال لي أبو البحتري الطائي : اتبع هذا القرآن فإنه ي ديك .  5)  
بن عنترة عن عبد الرحمن بن االسود عن أبيه قال :  ( حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن هارون 6) 

 قال عبد هللا : إن هذه القلوب أوعية فا يلوها بالقرآن وال ت يلوها بييره . 
( حدثنا غندر عن  فبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : قال عبد هللا : إن هيذا القيرآن مقدبية مين دليل فييه  7) 

 ف و آمن .
ليث عن ابين  ي اب قيال : قيال عمير : تفلميوا كتياب هللا تفرفيوا بيه واعمليوا بيه ( حدثنا ابن إدريس عن  8)  

 تكونوا من أهله .
( حدثنا غندر عن  فبة عن زياد بن ملراع عن أبي أياس عن أبي كنانة عين أبيي موسيى أنيه قيال : إن  9)  

ال يتيبفكم القيرآن فإنيه مين هذا القرآن كائن لكم ذكري وكائن لكم أجرا أو كيان علييكم وزرا ، فياتبفوا القيرآن و
)  -) هيام  (  -يتبع القرآن ي بط به على رياض الجنة ، ومن يتبفه القيرآن ييزخ فيي قاياه فيقذفيه فيي ج ينم . 

عن جفار بن عون عن ابراهيم ال جري كما رواه عبد الرزاع مين طرييق  423( رواه الدارمي ص  3/  16
( الن القلوب إن لم ت يل بالقرآن وذكر  6/  16بلي . ) ألرى وال ندي عن صاحب المصنف . ال يللق : ال ي
 ( والدعوة في ا موج ة لكل المؤمنين ) . (  7/  16هللا  يلت ا وساوس ال يطان برغائب دنيوية باطلة . ) 

( حدثنا كبير بن ه ام عن جفار بن برقان قال حدثنا االلنس بن أبي االلنس عن زبيد المرادي قيال :  10)  
مسفود قام لطيبا فقال : الزموا القرآن وتمسكوا به ، حتيى جفيل يقيبض عليى يدييه صياا كقنيه أليذ   دت ابن 
 بسبب  ئ .

 ثم ذكر نحوه .  -( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  قال : مرت بفيسى بن مريم امرأة  11)  
بالفروة الوثقى {  ( حدثنا زيد بن حباب عن مييرة بنت حسان قالت : سمفت أنسا يقول : ت فقد استمسك 12) 

 قال : القرآن . 
( حدثنا وكيع عن سايان عن أبي إسحاع عن مرة عن عبد هللا قال : من أراد الفلم فليقرأ القرآن فإن فيه  13) 

 علم االولين واالرين . 
ن ( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن ليثمة عين االسيود قيال : قيال : عبيد هللا علييكم بال ياائين : القيرآ 14) 

 والفسل .
( حدثنا وكيع عن سايان عن أبي إسحاع عن أبي االسود عن عبد هللا قال : الفسيل  يااء مين كيل داء ،  15)  

 والقرآن  ااء لما في الصدور .
 ( حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد "  ااء للناس " قال : ال ااء في القرآن . 16)  

  ( يف البيت الذي يقرأ فيه القرآن ( يف البيت الذي يقرأ فيه القرآن   1717) )   
( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن أبي صالح عن أبي االحوص عن عبد هللا قيال : البييت اليذي ال يقيرأ  1) 

 فيه القرآن كمثل البيت اللرب الذي ال عامر له .
( حدثنا ه يم عن عباد عن ابن سيرين قال : البيت الذي يقرأ فييه القيرآن تحضيره المالئكية وتليرل منيه  2)  

ه ويكثر ليره ، والبيت الذي ال يقرأ فيه القرآن تحضيره ال يياطين وتليرل منيه المالئكية ال ياطين ويتسع بقهل
( أي يقبض على يديه ب دة كقنه يمسك  يئا يلاف  10/  16)  -) هام  (  -ويضيق بقهله ويقل ليره ) . ( 

حه فيي كتياب ( سيبق ذكيره و ير 14/  16(. )   256( سورة البقرة مين اايية )  12/  16أن يؤلذ منه . ) 
 الطب ) . ( 
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( حدثنا عبيدة عن أبي الزعراء عين أبيي االحيوص قيال : سيمفت ابين مسيفود يقيول : إن أصيار البييوت  3)  
 الذي أصار من كتاب هللا . 

( حدثنا أبو مفاوية عن ليث عن ابن سابط قال : إن البيوت التي يقرأ في ا القرآن لتضئ الهل السماء كميا  4) 
االرض ، قال : وإن البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن ليضييق عليى أهليه وتحضيره ال يياطين  تضئ السماء الهل

 وتنار منه المالئكة ، وإن أصار البيوت لبيت صار من كتاب هللا .
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الفزيز بن رفيع عن عبد هللا بن عبيد بن عمير قال : كان عبد  5)  

  منزلة قرأ في زواياه آية الكرسي .دلل  الرحمن بن عوف إذا
حدثنا عاان قال حدثنا سليمان بن المييرة قال حدثنا ثابت قال : كان أبو هريرة يقول : البيت  (6)

إذا تلي فيه كتاب هللا اتسع بقهليه وكثير لييره وحضيرته المالئكية ولرجيت منيه ال يياطين ، 
ه وتنكبيت عنيه المالئكية وحضيره والبيت اليذي ليم يتيل فييه كتياب هللا ضياع بقهليه وقيل ليير

 ال ياطين .

  ( التنطع بالقراءة( التنطع بالقراءة  1818) )   
( حدثنا أبو مفاوية وحاص عن االعمي  عين سيايان قيال : قيال عبيد هللا إنيي قيد سيمفت أوليى  1)  

زاد أبيو مفاويية : إنميا  -القراءة فوجدت م متقاربين فاقرأوه كما علمتم ، وإيياكم والتنطيع واالليتالف 
 لم وتفال .هو كقول أحدكم ه

( حدثنا عبيد هللا بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن سفيد بن جبير قال : اقرأوا القيرآن  2)  
 صااء هلل وال تنطفوا فيه . 

( حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن حكيم بن جابر قال : حذياة : إن أقرأ الناس المنيافق اليذي  3) 
(  3/  17)  -) هييام  (  -لبقيير ألسيينت ا ، ال يجيياوز ترقوتييه ال يييد  وأوا وال ألاييا ، يلاييه كمييا تلييف ا

أصار البيوت : أي أكثرهيا لليوا مين الليير . صيار مين كتياب هللا : ال مصيحف فييه أو ال يقيرأ فييه 
(  6/  17( الن ال يييطان ياير ميين آييية الكرسيي وال يقييرب مين دار تقييرأ في ييا )  5/  17القيرآن . ) 

( التنطع : التفقيد في القراءة والبحث عن ال اذ  8/  18لم تدلله . ) تنكبت عنه : تركته ولم تزره و
عنن ( حيدثنا أبيو أسيامة قيال ألبرنيي الثيوري  4/)   168من القيراءات والفميل ب يا ) . ( / صياحة 

 . الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم : كانوا يكرهون أن يعلموا الصبي القرآن حتى يعقل

  شتبه شتبه ( يف القرآن إذا ا( يف القرآن إذا ا  1919) )   
( حدثنا أبو أسامة حدثني الثوري قال حدثنا أسلم المنقري عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبزى  1) 

عن أبيه عن أبي قال : كتاب هللا ما استبان منه فاعمل به ، وما ا تبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه 
 . 
إن للقيرآن منيارا كمنيار الطرييق ،  ( حدثنا يفلى قال حدثنا إسماعيل عن زبيد قال : قال عبد هللا 2) 

 فما عرفتم فتمسكون به ، وما ا تبه عليكم فذروه . 
( حدثنا وكيع عن سايان عن أبيه عن بفض أصحابه عن الربييع بين لييثم قيال : اضيطروا هيذا  3) 

 القرآن إلى هللا ورسوله . 
أنه قال : أميا القيرآن  ( حدثنا غندر عن  فبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن مفاذ 4) 

فمنار كمنار الطريق ، وال يلاى على أحد ، فما عرفتم منيه فيال تسيقلوا عنيه أحيدا ، وميا  يككتم فييه 
 فكلوه إلى عالم .

  ( يف املاهر بالقرآن ( يف املاهر بالقرآن   2020) )   
( حدثنا وكيع عن ه ام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سفد بن ه ام هين عائ ية  1) 

هللا صلى هللا علييه وسيلم : " اليذي يقيرأ القيرآن وهيو مياهر بيه ميع السيارة الكيرام  قالت : قال رسول
 البررة ، والذي يقرأه وهو ي تد عليه له أجران " .
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( حدثنا سايان بن عيينة عن عمرو عن عطاء : اليذى ي يون علييه القيرآن ميع السيارة الكيرام ،  2)  
( رواه السيوطي في الدر  1/  19)  -) هام  (  -والذي ينالت منه وي ق عليه له عند هللا أجران . 

( مثار الطريق : الفالمات التي تدل عليى االتجياه  2/  19.)   7/  2المنثور عن صاحب المصنف 
( السارة الكيرام :  1/  20فيه وسواء السبيل فمن ترك ا ضل أو سار في غير السبيل الذي يريد . ) 

 جر ما يلقى من م قة في القراءة ) . (المالئكة . له أجران : أجر قراءته وأ

  ( يف الرجل إذا ختم ما يصنع( يف الرجل إذا ختم ما يصنع  2121)  )  
 ( حدثنا وكيع عن مسفر عن قتادة عن أنس أنه كان إذا لتم جمع أهله 1)  
 ( حدثنا وكيع عن مسفر عن عبد الرحمن بن االسود قال : يذكر أنه يصلي عليه إذا لتم . 2)  
قال : كان مجاهد وعبدة بين أبيي لبابية ونياس يفرضيون  ( حدثنا جرير عن منصور عن الحكم 3)  

المصاحف ، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يلتموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بين ك ييل فقيالوا : إنيا كنيا 
نفرض المصاحف فقردنا أن نلتم اليوم فقحببنا أن ت  دونا ، إنيه كيان يقيال : إذا ليتم القيرآن نزليت 

 الرحمة عند لاتمته .  الرحمة عند لاتمته أو حضرت
( حدثنا يزيد بن هارون عن الفوام بن حو ب عن المسيب بين رافيع أنيه كيان يليتم القيرآن فيي  4) 

 ثالث ، ويصبح اليوم الذي يلتم فيه صائما .
( حدثنا وكييع عين سيايان عين منصيور عين الحكيم عين مجاهيد قيال : الرحمية تنيزل عنيد ليتم  5)  

 القرآن 
ن سفيد القطان عن التيمي عن رجل عن أبي الفالية أنه كيان إذا أراد أن يليتم ( حدثنا يحيى ب 6. ) 

 القرآن من آلر الن ار ألره إلى أن يمسي ، وإذا أراد أن يلتمه من آلر الليل ألره إلى أن يصبح .

 ( من قال : يشفع القرآن لصحابه يوم القيامة  22)  
ن إسحاع عن عمرو بن  فيب عن أبيه عن جده قال ( حدثنا عبد هللا بن نمير قال حدثنا محمد ب 1) 

: سمفت رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم قيال : " يمثيل القيرآن ييوم القيامية رجيال فييؤتى بالرجيل قيد 
حمله فلالف أمره فيتمثل لصما ليه فيقيول : ييا رب حملتيه إيياي ف ير حاميل تفيدى حيدودي وضييع 

( جميع أهليه  1/  21)  -) هيام  (  -يقيذف فرائضي وركت ؟ مفصيتي وترك طاعتي ، فما يزال 
( االرجيح أن يا  4/  21( وهي ركفتي  يكر هلل تفيالى . )  2/  21وقرأ دعاء لتم القرآن مف م . ) 

). (  485/  1( رواه ال نيدي فيي الكنيز  1/  22( أي آلير ليتم القيرآن . )  6)/   21ثالث أييام . 
، فما يرسله حتى يكبه على منلره في النيار ، وييؤتى  عليه بالحجج حتى يقال : ف قنك به فيقلذ بيده

برجل صالح قد كان حمله وحاظ أمره فيتمثل لصما له دونه فيقول : يا رب حملته إياي فلير حامل 
، حاظ حدودي وعمل بارائضي واجتنب مفصيتي واتبيع طياعتي ، فميا ييزال يقيذف ليه بيالحج حتيى 

ى يلبسه حلة االستبرع ويفقد عليه تال الملك ويسقيه كقس يقال :  قنك به ، فيقلذ بيده فما يرسله حت
 اللمر " .

( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثنا ب ير بن الم اجر قال حدثني عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال  2)  
: كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمفته يقول : " إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 

قبييره كالرجييل ال يياحب يقييول لييه : هييل تفرفنييي ؟ فيقييول : مييا أعرفييك ، فيقييول لييه : أنييا  ين ييق عنييه
صاحبك القرآن الذي أظمقتك في وأس رت ليلك ، وإن كل تاجر من وراء تجارتيه ، وإنيك الييوم مين 
وراء كييل تجييارة ، قييال : فيفطييى الملييك بيمينييه والللييد ب ييماله ، ويوضييع علييى رأسييه تييال الوقييار ، 

اه حلتين ، ال يقوم ل ما أهل الدنيا ، فيقيوالن : بيم كسيينا هيذا ؟ قيال : فيقيال ل ميا : بقليذ ويكسى والد
ولدكما القرآن ، ثم يقال له : اقرأ واصفد في درل الجنة وغرف ا ، ف يو فيي صيفود ميا دام يقيرأ هيذا 

 كان أو ترتيال " . 
حييدثنا سييفيد بيين أبييي سييفيد ( حييدثنا زيييد بيين الحبيياب قييال حييدثنا موسييى بيين عبيييدة الربييذي قييال  3) 

المقبري عن عثمان بن الحكم عن كفب أنه قال : يمثل القرآن لمن كان يفمل به في الدنيا يوم القيامة 
كقحسن صورة رآها وأحسن ا وج ا وأطيب ا ريحا فيقوم بجنب صاحبه فكلما جياءه رو  هيدأ روعيه 
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ا أحسن صورتك وأطييب ريحيك ، وسكنه وبسط له أمله فيقول له : جزاك هللا ليرا من صاحب ، فم
فيقول له : أما تفرفني تفال اركبني ، فطالما ركبتك فيي اليدنيا ، أنيا عمليك ، إن عمليك كيان حسينا ، 
فترى صورتي حسنة ، وكان طيبا فترى ريحي طيبة ، فيحمله فيوافي به الرب تبارك وتفالى فيقول 

ه فيي حياتيه فيي اليدنيا ، أظميقت ن ياره قيد  ييلته فيي أيامي -وهو أعرف به منه  -: يا رب هذا فالن 
وأس رت ليله ، ف افني فيه ، فيوضع تال الملك على رأسه ، ويكسى حلة الملك ، فيقول : يا رب قد 
كنت أرغب له عن هذا وأرجو له منك أفضل من هذا ، فيفطي الللد بيمينه والنفمة ب يماله ، فيقيول 

عيين الاضييل بيين دكييين .  432فييي المسييند ص  ( رواه الييدارمي 2/  22)  -) هييام  (  -: يييا رب 
( رواه السييوطي فيي  3/  22ورواه السيوطي عن صاحب المصينف وال نيدي مين طرييق آلير . ) 

عن صاحب المصنف وعن ابن الضيريس ) . ( إن كيل تياجر قيد دليل عليى  254/  1الدر المنثور 
أقيبح صيورته رآهيا وأنتن يا  أمله من تجارته ، في اع في أقاربيه ، وإن كيان كيافرا مثيل ليه عمليه فيي

فكلما جاءه رو  زاده روعا فيقول : قبحك هللا مين صياحب ، فميا أقيبح صيورتك وميا أنيتن ريحيك ، 
فيقول : من أنت ؟ فيقول : أما تفرفنيي ، أنيا عمليك ، إن عمليك كيان قبيحيا فتيرى صيورتي قبيحية ، 

ني في الدنيا ، فيركبيه فييوافي بيه وكان منتنا فترى ريحي منتنة ، فيقول : تفال أركبك ، فطالما ركبت
 هللا فال يقيم له وزنا . 

( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبيي هرييرة قيال : نفيم ال يايع  4) 
القرآن لصياحبه ييوم القيامية ، قيال : يقيول : ييا رب قيد كنيت أمنفيه  ي وته فيي اليدنيا فقكرميه ، قيال 

يقيول : أي رب زده ، قيال : فيحليى حلية الكرامية فيقيول أي رب زده ، فيلبس حلة الكرامة ، قيال : ف
قال : فيكسى تال الكرامة ، قال : فيقول : يا رب زده ، قال : فيرضى منه فليس بفد رضى هللا عنيه 

  ئ .
( حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبد هللا عن المسييب ابين رافيع عين أبيي صيالح قيال : ي ياع  5)  

وم القيامة فيكسى حلة الكرامة فيقول : أي رب زده ، فإنه فاته ، قيال : فيكسيى تيال القرآن لصاحبه ي
 الكرامة ، قال : فيقول : أي رب زده فانه فاته ، فيقول : رضائي .

( حدثنا غندر عن  فبة عن عمرو بين ميرة عين مجاهيد أنيه قيال : القيرآن ي ياع لصياحبه ييوم  6)  
ه فقس رت ليله ومنفته عن كثير من   واته ، ولكل عامل من القيامة يقول : يا رب جفلتني في جوف

عمله عمالة ، فيقال له ابسط يدك ، قال فتمال من رضوان ، فال يسلط عليه بفيده ، ثيم يقيال ليه اقيرأ 
 وارقه قال : فيرفع له بكل آية درجة ويزاد بكل آية حسنة . 

عن مجاهد قال : يجئ القرآن ييوم  ( حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال : قال منصور : حدثت 7) 
القيامة بين يدي صاحبه حتى إذا انت يا إلى رب ما قال القرآن : يا رب إنه ليس مين عاميل إال ليه مين 
عمالته نصيب وإنك جفلتني في جوفه فكنت أن اه عن   واته قال : فيقال له : ابسيط يمينيك ، قيال : 

ك ، فتمال من رضوان هللا ، فال يسلط عليه بفد ذلك فتمال من رضوان هللا ، ثم يقال له : ابسط  مال
عيين زيييد بيين أبييي أنيسيية عيين  423( رواه الييدارمي فييي مسيينده ص  4/  22)  -) هييام  (  -ابييدا . 

عن ابيرهيم بين محميد  423( رواه الدارمي ص  5/  22عاصم وال ندي عن صاحب المصنف . ) 
عيين صيياحب  277/  6ي الييدر المنثييور ( رواه السيييوطي فيي 6)/   22عيين الحسيين بيين عبييد هللا . 

 المصنف ورواه الدارمي من طريق آلر ) . ( 
( حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله " والذي جاء بالصدع وصدع به ، قال : الذين  8)  

 يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون : هذا الذي أعطيتمونا فاتبفنا ما فيه 
منصيور عين أبيي جفاير عين زاذان قيال : يقيال : إن القيرآن  يافع  ( حدثنا عبيدة بن حمييد عين 9) 

 م اع وما حل مصدع .
( حدثنا عاان قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن ب دلة عين ال يفبي عين ابين مسيفود قيال :  10)  

ر يجئ القرآن يوم القيامة في اع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة ، وي  د عليه فيكون سائقا له إلى النا
. 
( حدثنا أبو لالد االحمر عن عمرو بن قيس عن زبيد قال : قال عبد هللا : القرآن  افع م اع  11)  

 وما حل مصدع ، فمن جفله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جفله للف ظ ره قادح إلى النار .
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 ( من قال لصاحب القرآن اقرأ وارقه 23)  
 ييك  -صييالح عيين أبييي سييفيد أو عيين أبييي هريييرة  ( حييدثنا وكيييع قييال حييدثنا االعميي  عيين أبييي 1)  

 قال : يقال لصاحب القرآن : يوم القيامة اقرأ وارقه فإن منزلك عند آلر آية تقرأها . -االعم  
( حدثنا وكيع عن سايان عن عاصم عن زر عن عبد هللا بن عمرو بمثله وزاد فيه ، ورتل كما  2)  

 كنت ترتل في الدنيا .
مة عن زائدة عن عاصيم عين زر عين عبيد هللا بين عميرو قيال : يقيال لصياحب ( حدثنا أبو أسا 3)  

القيرآن حييين ييدلل الجنيية " اقييرأ وارقيه فييي الجنيية ورتيل كمييا كنييت ترتيل فييي الييدنيا فيإن منزلييك فييي 
 الدرجات عند آلر ما تقرأ " .

فيرفيع ليه  ( حدثنا غندر نا  فبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال : يقال : اقرأ وارقه ، قيال : 4) 
 10/  22( أي هو  اهد مصدع . )  9/  22)  -) هام  (  -بكل آية درجة ويزاد بكل آية حسنة . 

( اقرأ وارقه : إقرأ وارع درجيات الجنية فيي كيل  1/  23( قائدا : دليال يقود لطواته إلى الجنة . ) 
 آية تقرأها ) . ( 

الضحاك بن قيس يقول : يا أي ا النياس ( حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى قال : كان  5)  
علموا أوالدكم وأهاليكم القرآن فإنه من كتب له من مسلم يدلله هللا الجنة أتاه ملكان فاكتنااه فقاال له : 

 وارتق في درل الجنة حتى ينزال به حيث انت ى علمه من القرآن .

 ( من قرأ القرآن على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم  24)  
حدثنا ابن إدريس عن  فبة عن قتادة قال : سمفت أنسيا يقيول : قيرأه مفياذ وأبيي وسيفد وأبيو  ( 1) 

 زيد قال : قلت : من أبو زيد قال أحد عمومتي . 
( حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن ال فبي قال : قراء القرآن فيي ع يد النبيي صيلى هللا علييه  2) 

وسفيد بن عبيد ، ولم يقرأ أحد من الللااء من أصحاب  وسلم أبي ومفاذ وزيد وأبو زيد وأبو الدرداء
 النبي صلى هللا عليه وسلم إال عثمان ، وقرأه مجمع بن جارية االسورة أو سورتين .

( حدثنا ابن إدريس عن االعم  عن إبراهيم عن عبد هللا قال : جاء مفياذ إليى النبيي صيلى هللا  3)  
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أقرئه ، فققرأته ما كان عليه وسلم فقال يا رسول هللا أقرئني ، فق

مفي ، ثم التلات أنا وهو إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقيرأه مفياذ فكيان مفلميا مين المفلميين 
 على ع د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

ال : قيراءت مين فيي ( حدثنا وكيع عن سايان عن أبي إسحاع عن جبير بن مالك عن عبيد هللا قي 4) 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبفين سورة وإن زيد بن ثابت له روايتان في الكتاب .

( حدثنا ه يم عن أبي ب ر عن سفيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمفت المحكيم عليى ع يد  5)  
 يفني الماضل .  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ة عن ه ام عن محمد قال : كان أصحابنا ال يلتلاون أن رسول ( حدثنا حسين بن علي عن زائد 6) 
هللا صلى هللا عليه وسلم قبض ولم يقرأ القرآن من أصيحابه إال أربفية كل يم مين االنصيار : مفياذ بين 

( اكتنااه : أحاطيا بيه يحميانيه ويقيودا  5/  23)  -) هام  (  -حبل وأبي بن كفب وزيد وأبو زيد . 
 ( المقصود القراءة عن ظ ر قلب ) . ( 2/  24لطواته إلى الجنة . ) 

 ( يف الفضل الذي ذكره القرآن( يف الفضل الذي ذكره القرآن  2525)  )   
( حييدثنا أبييو مفاوييية عيين حجييال عيين عطييية عيين أبييي سييفيد فييي قولييه تفييالى ت قييل باضييل هللا  1)  

 وبرحمته فبذلك فليارحوا { قال : باضل هللا القرآن ، وبرحمته أن جفلكم من أهله .
منصور عن هالل عن منصور عن هالل بين يسياف فيي قوليه ت قيل باضيل ( حدثنا جرير عن  2)  

هللا وبرحمته فبذلك فليارحوا هو لير مما يجمفون { قال : كتاب هللا واالسالم هو لير مما يجمفيون 
. 
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( حدثنا أبو لالد االحمير عين حجيال عين عطيية عين ابين عبياس فيي قيول هللا ت قيل باضيل هللا  3)  
  االسالم وبرحمته أن جفلكم من أهل القرآن .وبرحمته { قال : باضل هللا

 ( حدثنا أبو لالد االحمر عن حجال عن القاسم عن مجاهد قال : القرآن .  4)  
( حييدثنا أبييو لالييد عيين عمييرو بيين قيييس عيين منصييور عيين سييالم قييال : ت باضييل هللا وبرحمتييه {  5) 

 .  االسالم والقرآن

 ( فيمن تعلم القرآن وعلمه  26) 
ثنا  بابة بن سوار قال حدثنا  فبة عن علقمة بن مرثيد قيال عين سيفيد بين عبييدة عين أبيي ( حد 1) 

عبد الرحمن عن عثمان قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليار كم من تفلم القرآن وعلميه 
 . " 
ن ( حدثنا أحمد بن إسحاع عن عبد الواحد بن زياد عن عبد اليرحمن بين إسيحاع عين النفميان بي 2) 

)  -سفد عن علي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " لياركم من تفليم القيرآن وعلميه " . 
( أي أفضلكم مكانة في المسلمين  1/  26(. )   58( سورة يونس من ااية )  1/  25)  -هام  ( 

يم عن عبد عن مسلم بن ابراه 426( رواه الدارمي ص  2/  26ويوم القيامة عند رب الفالمين . ) 
 الواحد بن زياد ) . ( 

( حدثنا وكيع حدثنا االعم  عين أبيي صيالح عين أبيي هرييرة قيال : قيال رسيول هللا صيلى هللا  3)  
عليه وسلم : " أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فييه ثيالث للايات سيمان عظيام ، قيال : قلنيا : 

 ه من ثالث للاات سمان عظام " .نفم ، قال : فثالث آيات يقرأهن أحدكم في صالته لير ل
( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثنا محمد بن علي قال : سمفت أبي يحدث عن عقبية بين عيامر  4)  

قال : لرل إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن فيي الصياة فقيال : " أيكيم يحيب أن يييدو كيل 
: بلنى ينا غيير إثيم وال قطيفية رحيم ، قلنيا يوم إلى بطحان أو الفقيق فيقتي منيه بنياقتين كومياوين فيي 

رسول هللا ! كلنا نحب ذلك ، قال : أقال يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتنين منن كتناب هللا خينر منن 

 " .  ناقتين وثالث خير له من ثالث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من االبل
أبي إسحاع عن أبيي االحيوص عين عبيد هللا قيال : ليو  ( حدثنا عبيد هللا قال ألبرنا إسرائيل عن 5) 

جفل الحد لمس قالئص إن صلى اليداة بالقرية لبات يقيول الهليه : لقيد أنيي ليي أن انطليق ، واد ال 
 يقفد أحدكم فيتفلم لمس آيات من كتاب هللا فل ن لير له من لمس قالئص ولمس قالئص . 

أبي إسيحاع عين أبيي عبييدة عين أبييه قيال : كيان يقيرأ  ( حدثنا عبيد هللا قال ألبرنا إسرائيل عن 6) 
القرآن فيمر بااية فيقول للرجل : لذها فو هللا ل يي ليير مميا عليى االرض مين  يئ ، قيال : فييرى 

 الرجل أنما يفني تلك ااية حتى يافله بالقوم كل م .

 ( يف الوصية بالقرآن وقراءته 27)  
ن أبيه عن جابر أن النبي صلى هللا علييه وسيلم قيال : " ( حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جفار ع 1)  

( ثالث للاات  3/  26)  -) هام  (  -تركت فيكم ما إن تضلوا بفده إن اعتصمتم به كتاب هللا " . 
( الناقيية الكرميياء : الناقيية السييمينة الفظيميية  4/  26: ثييالث نمييوع حوامييل أو ييكن علييى الوضييع . ) 

لالم للتوكيد أي هن لير له من ضيفف عيددهن مين االبيل . قالئيص ل ( فل ن : ا 5/  26السنام . ) 
( رواه ابين ماجية فيي سيننه ص  1/  27قلوص وهي الناقة أو البفير يسيتفمل لالكيوب ؟ للسيار . ) 

 عن ه ام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والمذكور هنا جزء من الحديث ) . (  228
هيم عن سفيد بن مسروع عن زيد بن حباب عن زيد بن ( حدثنا عاان قال حدثنا حسان بن إبرا 2)  

أرقم قال : دللنا عليه فقلنا له قد رأيت ليرا ، صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصليت للاه 
، فقال : نفم ، وإنه لطبنا فقال : " إني تارك فيكم كتاب هللا هو حبل هللا ، من اتبفه كان على ال دى 

 ة " . ومن تركه كان على الضالل
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( حيدثنا يزييد بين هيارون قيال ألبرنيا جريير قييال حيدثنا سيليمان بين  ير حبييل الليوالني قييال :  3) 
سمفت أبا أمامة يقول : أقرأوا القرآن وال ييرنكم هذه المصاحف المفلقة فإن هللا لم يفذب قلبيا وعيى 

 القرآن .
ن يزيد قال : قال عبيد هللا : ( حدثنا محمد بن عبيد عن االعم  عن إبراهيم عن عبد الرحمن ب 4)  

 من قرأ القرآن فليب ر . 
( حدثنا زكريا قال حدثني عطية عن أبي سفيد اللدري أن النبيي صيلى هللا علييه وسيلم قيال : "  5) 

 إني تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من االر كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى االرض " .

 كثر( من قرأ مئة آية أو أ 28)  
( حدثنا زيد بن حباب عين موسيى بين عبييدة قيال ألبرنيي محميد بين إبيراهيم بين الحيارث عين  1)  

يحنس أبي موسى عن را د بن سفد أخ الم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قيال رسيول هللا صيلى هللا 
مين القيانتين  عليه وسلم : " من قرأ مائة آية في ليلة لم يكتب من اليافلين ، ومن قرأ بمائتي آية كتب

)  -ومن قرأ لمسمائة آية إلى أليف أيية أصيبح ليه قنطيار مين االجير والقييراط مثيل التيل الفظييم " . 
 3/  27عن صياحب المصينف . )  60/  2( رواه السيوطي في الدر المنثور  2/  27)  -هام  ( 

قييراءة عيين حكييم بيين نييافع عيين جرييير . وفيييه أن االسيياس هييو  424( رواه الييدارمي فييي مسيينده ص 
( أي ميين قييرأ القييرآن أمييام النيياس  4/  27القيرآن وحاظييه وليييس تفليييق المصيياحف فييي المنييازل . ) 

/  28( والثاني هو سنة الرسول صلى هللا علييه وسيلم بيننيا . )  5/  27فليقرأ اايات المب رات . ) 
بييدة ، عن محميد بين القاسيم عين موسيى بين ع 444/  438( رواه الدارمي في مسنده مارقا ص  1

 ). ( 11/  2كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن عبد بن حميد 
( حدثنا غندر عن  فبة عن منصور عن سالم بن أبي الجفيد عين مفياذ أنيه قيال : مين قيرأ فيي  2)  

ليلة ثالثمائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ بقلف آية كان له قنطار ، إن القيراط منه أفضل مما في 
 ئ . االرض من  

( حدثنا أبو األحوص عن االعم  عن مجاهد عن عبد هللا بن ضمرة عين كفيب قيال : مين قيرأ  3) 
 في ليلة مئة آية كتب من القانتين . 

( حدثنا محمد بن ب ر قال حدثنا مسفر عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قيال :  4) 
 قرأ مائتين كتب من القانتين . من قرأ مائة آية في ليلة لم يكتب من اليافلين ، ومن

( حدثنا الاضل بن دكين عن فطر عن أبي إسحاع عن أبي االحوص عن عبد هللا قال : من قرأ  5)  
في ليلة لمسين آية لم يكتب من اليافلين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ثالثمائة آية 

 كتب له قنطار ، ومن قرأ تسفمائة آية فتح له . 
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قيال : مين قيرأ فيي  6) 

 ليلة بمائة آية لم يكتب من اليافلين ، ومن قرأ بمائتين آية كتب من القانتين .
( حدثنا وكيع عن أبي إسحاع عن ابن عمير قيال : مين قيرأ بف ير آييات فيي ليلية ليم يكتيب مين  7)  

 اليافلين .

 ( من قال : قراءة القرآن أفضل مما سواه  29)  
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال عبد هللا : لو أن رجال بات يحمل عليى  1) 

الجياد في سبيل هللا وبات رجل يتلو كتاب هللا لكان ذاكر هللا أفضل ما ، قال : وقال عبد هللا بين عمير 
ودرهما درهما ويحمل على الجياد فيي سيبيل هللا وبيات رجيل يتليو  : لو بات رجل يناق دينارا دينارا

كتاب هللا حتى يصبح متقبال منه وبت أتليو كتياب هللا حتيى أصيبح متقيبال منيي ليم أحيب أن ليي عمليه 
( هيو أفضيل مميا فيي االرض النيه ثيواب يلقياه ييوم القيامية لييرا  2/  28)  -) هام  (  -بفملي . 

( سيبق ذكيره و يرحه فيي كتياب  1/  29دنيا مينقض وأجليه قرييب . ) دائما ال ينقضي وكل ليير الي
 الدعاء في باب ثواب التسبيح وفي باب ثواب ذكر هللا عزوجل ) . (
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( حدثنا مفاذ بن مفاذ قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال : لو بيات رجيل يفطيى  2)   
 ت أن ذاكر هللا أفضل . القينات البيض وبات آلر يقرأ القرآن ويذكر هللا لرأي

( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن  قيق عن عبد هللا قال : قراءة القرآن أحب إلى من الصوم  3) 
. 

 ( من كره أن يقول : قرأت القرآن كله 30)  
( حدثنا عبد الرحمن بن م دي عن  قيق عن االعم  عن أبي رزين قال : قال رجل لحية بن  1)  

 ب عبد هللا : قرأت القرآن كله : قال وما أدركت منه .سلمة وكان من أصحا
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كيان يكيره أن  2)  

 يقول : قرأت القرآن كله . 
( حدثنا ابن م دي عن سايان عن االعم  عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بين سيلمة قيال : قيال  3) 

 يفني براءة .  -ة : ما تقرأون ربف ا حذيا

 ( من كره أن يقول : املفصل  31) 
( حدثنا أبو أسامة عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر كره أن يقول : الماصل ، ويقول : القرآن  1) 

 كله ماصل ، ولكن قولوا : قصار القرآن . 
قال : سقلني عمر ، كم مفك مين ( حدثنا أبو أسامة عن عمرو بن حمزة عن سالم عن ابن عمر  2) 

القرآن ؟ قلت : ع ر سور : فقال لفبيد هللا بن عمر : كم مفك من القرآن ؟ قيال . سيورة ، قيال عبيد 
هللا : فلم ين نا ولم يقمرنا غير أنه قال : وإن كنتم متفلمين منه ب ئ ففليكم ب ذا الماصل فإنه أحاظ . 

ي كتاب الدعاء في باب ثواب ذكر هللا عزوجيل . ) ( سبق ذكره و رحه ف 2/  29)  -) هام  (  -
( أي كان مضطرا لتفاهده بالقراءة لكي يبقيى حافظيا  1/  30( المقصود صوم التطو  . )  3/  29

/  31( أي االفضل أن يقول قصار السور . )  1/  31( براءة هي سورة التوبة . )  3/  30له . ) 
المئيين التيي يتجياوز عيدد آي يا المائية ، ثيم الماصيل وهيي  ( والقرآن مكون من السبع الطوال ، ثم 2

 السور التي ؟ ) تلي ا ؟ بقاء عدد ؟ ؟ عن المائة ثم قصاء السوء ( ؟ ) . (
 ( حدثنا حاص عن عاصم عن أبي الفالية ذكر نحوه إال أنه لالاه في بفض الكالم . 3)   

 ( من قال : القران كالم اهلل  32)  
 بن حميد عن منصور عن هالل بن يساف عن فروة بن نوفل قال : قيال لبياب ( حدثنا عبيد هللا 1) 

بين االرت وأقبليت مفيه ميين المسيجد إليى منزلييه فقيال ليي : إن اسييتفطفت أن تقيرب إليى هللا فإنييك ال 
 تقرب إليه ب ئ أحب إليه من كالمه . 

 ( من كره أن يفسر القرآن 33) 
بن عون عن ابين سييرين قيال : سيقلت عبييدة عين آيية فيي ( حدثنا يزيد بن هارون قال ألبرنا ا 1)  

 كتاب هللا فقال : عليك بتقوى هللا والسداد ، فقد ذهب الذين كانوا يفلمون فيم أنزل القرآن .
( حدثنا غندر عن  فبة عن عميرو بين ميرة قيال : سيقل رجيل سيفيد بين المسييب عين آيية مين  2)  

يفني عكرمية  -نه من يزعم أنه ال يلاى عليه منه  ئ القرآن فقال : ال تسقلني عن القرآن ، وسل ع
. 
( حدثنا وكيع عن عبد االعلى عن سفيد بن جبير عن ابن عباس قال : من قال في القرآن بيير  3)  

 علم فليتبوأ مقفدة من النار .
 ( حدثنا وكيع عن سايان عن مييرة قال : كان إبراهيم يكره أن يتكلم في القرآن . 4)  
ثنا علييي بيين مسيي ر عيين الحسيين بيين عمييرو عيين ال ييفبي قييال : أدركييت أصييحاب عبييد هللا (  حييد5)  

وأصحاب علي وليس هو ل ئ من الفلم أكره من م لتاسير القرآن ، قال : وكيان أبيو بكير يقيول : أي 



  المية المية مكتبة مشكاة اإلسمكتبة مشكاة اإلس          فضائل القرآن البن ابي شيبة    فضائل القرآن البن ابي شيبة    
 

 17 

( رواه  1/  33)  -) هيام  (  -سماء تظلني وأي أرض تقلنيي إذا قليت فيي كتياب هللا ميا ال أعليم . 
( رواه الطبييري فييي  2/  33قدميية تاسيييره عيين ابيين علييية عيين أيييوب وابيين عييون . ) الطبييري فييي م

( أي كييان يكييره  4/  33( النييه يضييل ويضييل . )  3/  33عيين غنييدر . )  87 - 86/  1التاسييير 
( ورغم ذلك نرى من لم يملك حتيى مفرفية الفربيية كميا يجيب يتصيدر للتاسيير  5/  33التاسير . ) 

 ) . ( والتقويل والفياذ باهلل
( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثني عبد هللا بن حبيب بن أبيي ثابيت قيال : سيقلت طاوسيا عين  6)   

تاسير هذه ااية ، ت   ادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت { فقراد أن يبط  حتى قيل هيذا ابين حبييب 
 كراهية لتاسير القرآن .  -
س أن عمر قال على المنبر : ت وفاك ة وأبا { ثم ( حدثنا يزيد بن هارون قال ألبرنا حميد عن أن 7) 

 قال : هذا الااك ة قد عرفناها فما االب ؟ ثم رجع إلى ناسه فقال : إن هذا ل و التكلف يا عمر . 
( حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر قال : كتيب رجيل مصيحاا وكتيب عنيد كيل آيية تاسييرها ،  8) 

 فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين .
حدثنا محمد بن عبيد عن الفوام بن حو ب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سيئل عين ت فاك ية (  9)  

 وأبا { فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب هللا ما ال أعلم . 
( حدثنا محمد بن عبيد هللا الزبيدي عن سايان عن االعم  عن أبي وائيل قيال : كيان إذا سيئل  10) 

 رآن قال : قد أصاب هللا ما أراد . عن  ئ من الق

 ( من كره أن يقول إذا قرأ القرآن : ليس كذا  34) 
( حدثنا الثقاي عن  فيب قال : كان أبو الفالية يقرئ الناس القرآن ، فإذا أراد أن ييير لم يقيل :  1) 

د سيمع أنيه مين ليس كذا وكذا ، ولكنه يقول : اقرأ آية كذا ، فذكرته البراهيم فقال : أظين صياحبكم قي
 كار بحرف منه فقد كار به كله . 

( حدثنا حاص عن االعم  عن إبراهيم عن علقمة قيال : أمسيكت عليى عبيد هللا فيي المصيحف  2) 
 فقال : كيف رأيت ؟ قلت : قرأت ا كما هي في المصحف إال حرف كذا قرأته كذا وكذا . 

إبراهيم فإذا مررت بحرف ينكره ليم يقيل ( حدثنا وكيع قال حدثنا االعم  قال : كنت أقرأ على  3) 
( سورة المائدة مين اايية )  6/  33)  -) هام  (  -لي : ليس كذا وكذا كان علقمة يقرأ كذا وكذا . 

( المقييراض : مقييص كبييير يسييتفمل  8/  33(. )   31( سييورة عييبس ااييية )  7/  33(. )   106
عيين ابيين علييية عيين  54/  1مقدميية تاسيييره ( رواه الطبييري فييي  1/  34لتقليييم وت ييذيب ال ييجر . ) 

  فيب ) . (
( حدثنا إسحاع االزرع عن االعم  قال : قال لي إبراهيم : إن إبراهيم التيمي يريد أن تقرئيه  4)   

قراءة عبد هللا ، قليت : ال أسيتطيع ، قيال : بليى ، قيال : فإنيه قيد أراد ذليك ، قيال : فلميا رأيتيه قليت : 
ذاكر حروف عبد هللا فقال : ال يكاي هذا ، قلت : وما تكره من هذا ، قال فيكون هذا بمحضر منك فنت

 أكره أن أقول : ليس هو هكذا ، أو أقول : في ا واو ليس في ا واو .
( حدثنا حاص عن االعم  عن إبراهيم قال : سقل رجل ابن مسيفود ت واليذين آمنيوا واتبفيت م  5)  

 يقول : ليس كذا . ذريات م { فجفل الرجل يرددها ويرددها وال
( حدثنا حاص عن االعم  عن إبراهيم قيال : إنيي الكيره أن أ ي د عيرض القيرآن فيققول كيذا  6)  

 وليس كذا . 

 ( من كره أن يتناول القرآن عند االمر بعرض من أمر الدنيا  35) 
 نيا . ( حدثنا جرير عن مييرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يقرأ القرآن بفرض من أمر الد 1) 
( حدثنا حاص عن ه ام بن عروة قال : كان أبي إذا رأى  يئا من أمر الدنيا يفجبيه قيال : ت ال  2) 

 تمدن عينيك إلى ما متفنا به أزواجا من م {

 (  1( القرآن على كم حرفا نزل )  36)  
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ي صيلى هللا حدثنا سايان بن عيينة عن عبيد هللا بن أبي يزيد عين أبييه عين أم أييوب قاليت : قيال النبي
 عليه وسلم : " نزل القرآن على سبفة أحرف أي ا قرأت أصبت " . 

( حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قيال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم : " نيزل القيرآن عليى  2) 
( وفي  5/  34( تقرئه : تفلمه للناس . )  4/  34)  -) هام  (  -سبفة أحرف كل  اف كاف " . 

( أي مقابيل أجير  1/  35مين سيورة الطيور . )  21رأها ت ذريت م { وهي من اايية قراءة حاص فق
 () . ( 88( سورة الحجر من ااية )  2/  35يدفع إليه . ) 

( حدثنا محمد بن ب ر قال حدثنا محمد بين عميرو عين أبيي سيلمة عين أبيي هرييرة قيال : قيال  3)   
 لى سبفة أحرف " عليما حكيما غاورا رحيما " . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " نزل القرآن ع

( حدثنا محمد بن ب ر قال حدثنا إسماعيل بن أبي لالد قال حدثني عبيد هللا بين عيسيى عين عبيد  4) 
الرحمن بن أبي ليلى قال : ألبرني أبي بين كفيب أن رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم ، أتياه جبرييل 

 قرآن على سبفة أحرف فايما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا .فقال : إن هللا يقمرك أن تقرأ أمتك ال
(  حدثنا جفار بن عون عن ال جري عن أبي االحوص عن عبيد هللا عين النبيي صيلى هللا علييه 5)  

 وسلم قال : نزل القرآن على سبفة أحرف .
أبي ( حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن  6)  

بكر عن أبيه أن جبريل قال للنبي صلى هللا عليه وسلم : اقرأ القرآن على حرف ، فقال له ميكائييل : 
استزده ، فقال : حرفين ، ثم قال : استزده ، حتى بلغ سبفة أحيرف ، كل يا  ياف كياف كقوليك : هليم 

 وتفال ، ما لم يلتم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة ال 
زيد بن هارون عن حميد عن أنس عن أبي عن النبي صلى هللا علييه وسيلم قيال : اقيرأ ( حدثنا ي 7) 

 القرآن على سبفة أحرف . 
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى هللا عليه  8) 

 وسلم قال : نزل القرآن على ثالثة أحرف .
بد الرحمن بن عبد الفزيز عن الزهري عن عروة بن الزبير عين ( حدثنا لالد بن مجلز عن ع 9)  

المسور بن ملرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري قاال : سمفنا عمر بن اللطياب يقيول : قيال رسيول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم : " إن القرآن نزل على سبفة أحرف فآقرأوا ما تيسر منه " .

ن عاصم عن زر عن أبي عن النبي صلى هللا عليه وسلم ( حدثنا حسين بن علي عن زائدة ع 10)  
( وهييي  4/  36)  -) هييام  (  -: إن جبريييل لقنيية فقييال : مييرهم فليقييرأوه علييى سييبفة أحييرف . 

 ( رواه االمام أحمد والبزار والطبراني وال يثمي في مجمع الزوائد ) . (  8/  36القراءات السبع . ) 

 ( ممن يؤخذ القرآن 37)  
دثنا أبو مفاوية عن االعم  عن  قيق عن مسروع عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسيول ( ح 1)  

هللا صلى هللا عليه وسلم : " لذوا القرآن من أربفة من عبد هللا بن مسفود ومفاذ بين جبيل وأبيي بين 
 كفب وسالم مولى أبي حذياة " . 

 قال : قيرأت عليى رسيول هللا ( حدثنا ابن نمير عن االعم  عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا 2) 
 صلى هللا عليه وسلم فقال لي : " أحسنت " .

( حدثنا ابن نمير قال حدثنا االعم  عن حبيب عن سفيد بن جبير عن ابن عباس قال : لطبنا  3)  
عمر فقال : علي أقضانا وأبي أقرأنا ، وإنا لنترك أ ياء مما يقرأ أبيي وإن أبييا يقيول سيمفت رسيول 

 هللا عليه وسلم وال أترك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ئ وقد نزل بفد أبي كتاب . هللا صلى 
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة عن جابر قال : ما رأييت  4) 

 أحدا كان أقرأ لكتاب هللا وال أفقه في دين هللا وال أعلم باهلل من عمر . 
عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قنال : كننا نرخنر علنى النناق ر بقاريننا عبند هللا بنن حدثنا ابن (  5) 

 .  السائب
( حدثنا حسين بن علي عن ابن عيينة عن داود بين  يابور عين مجاهيد قيال : كنيت أتليذ النياس  6) 

)  -ا . بالحاظ للقرآن حتى صليت للف مسلمة بن ملليد ، فيافتتح البقيرة فميا ألطيق في يا واوا وال ألاي
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( رواية حاص التي علي ا أكثر مصاحانا هي على ما يوافق رواية حايص بين  1/  37)  -هام  ( 
سليمان بن المييرة االسدي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابفي عين أبيي عبيد اليرحمن عبيد 

ب عين هللا بن حبيب السلمي عن عثمان بن عاان وعلي بن أبي طاليب وزييد بين ثابيت وأبيي بين كفي
النبي صلى هللا عليه وسلم . وفي المييرب الفربيي يقيرأ قيراءة ورس بروايية االميام قيالون عين نيافع 

( ال حظ هنا االالنه إبدال ال مزة ياء فيي "  5/  37على ما التاره أبو عمرو الداني . وهللا أعلم . ) 
فييي كتيياب االدب  قارينييا ، أي قارئنييا و ييابور لفل ييا  يياه بييور وهييو اسييم فارسييي ذكيير مييرة سييابور

وال لص على االرجح ناس إال أن كال يقرب االسم ب كل ملتليف واالسيم كميا ذكرنيا عين االرجيح 
 فارسي ) . ( 

( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو قال : قال رسول هللا صيلى  7)  
 أ على قراءة ابن أم عبد " .هللا عليه وسلم : " من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقر

( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن دينار مولى عمرو بين الحيارث قيال : حيدثنا أبيي  8)  
قال : سمفت عمرو بن الحيارث يقيول : قيال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم : " مين سيره أن يقيرأ 

 القرآن كما أنزل غضا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " . 
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن ابي عميار قيال : سيمفت  9) 

أبا حبة البدري قال : لما نزلت : ت لم يكن الذين كاروا من أهل الكتاب { إلى آلرها ، قيال جبرييل : 
" إن جبرييل  يا رسول هللا ! إن ربك يقمرك أن تقرئ ا أبيا ، فقال النبي صيلى هللا علييه وسيلم البيي :

 أمرني أن أقرئك هذه السورة " ، قال أبي : ذكرني يا رسول هللا ، قال : " نفم " .
( حدثنا مفاوية بن عمر عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا عن النبي صيلى هللا علييه  10)  

 وسلم قال : " من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " .
( حدثنا مصفب بن المقدام عن إسرائيل عن مييرة أنه سيمع إبيراهيم يقيول : قيد قيرأ عبيد هللا  11)  

 على ظ ر لسانه . 
)(  حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن ال يفبي قيال : قيال ميات أبيو بكير وعميرو  12

عين أبيي  124/  1لحليية ( رواه أبو نفيم في ا 7/  37)  -) هام  (  -وعلي ولم يجمفوا القرآن . 
(  8/  37نفيم الاضل بن دكيين عين االعمي  دون لاظية ) عليى ( أي فليقيرأ قيراءة ابين أم عبيد . ) 

رواه ابن سفد في طبقاته عن الاضل بن دكين عن أبي االحوص عن عبيد هللا بين مسيروع عين أبيي 
( رواه االميام  9/  37)  (ت  لم يكن اليذين كايروا { سيورة البينية . 9/  37الضحى عن عبد هللا . ) 

 عن مفاوية بن عمرو . 454/  1أحمد في مسنده 
( ورواه ابين  12/  37( عبد هللا أي ابن مسفود على ظ ر لسان : عن ظ ير قليب . )  11/  37)  

سفد في طبقاته : " مات أبو بكر وعمر ولو يجمفوا القرآن " وهو االرجح الن القرآن جمع في ع د 
 ه وعلي رضي هللا عنه توفي بفده ) . (عثمان رضي هللا عن

 ( ما نزل من القرآن مبكة واملدينة  38)   
( حدثنا أبو األحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة قال أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينية  1) 
. 
( حدثنا أبو مفاوية عن ه ام عن أبيه قال : ما كان من حج أو فريضة فإنه نيزل بالمدينية وميا  2)  
 ان من ذكر االمم والقرون والفذاب فإنه أنزل بمكة . ك
( حيدثنا وكييع  4( حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك : " يا أي ا الذين آمنيوا " فيي المدينية . )  3) 

عن االعم  عن إبراهيم قال : كل  ئ في القرآن " يا أي ا الذين آمنوا " أنيزل بالمدينية ، وكيل  يئ 
( حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاع عن عبيد  5اس " أنزل بمكة . ) في القرآن " " يا أي ا الن

الرحمن بن يزيد عن عبد هللا قال : قرأنا الماصل حججا ونحن بمكة ليس في ا " يا أي ا الذين آمنوا " 
 . 
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة قال : " كيل سيورة في يا " ييا أي يا  6) 

 آمنوا " ف ي مدنية .الذين 
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( حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن مجاهيد قيال : " الحميد هلل رب الفيالمين " أنزليت  7)  
 بالمدينة .

 ( حدثنا قبيصة عن سايان عن ليث عن   ر قال : االنفام مكية .  8)  
س " بمكية ، وميا ( حدثنا أبو أحمد مسفر عن النضر بن قيس عن عروة : ما كان " يا أي يا النيا 9) 

 كان " يا أي ا الذين آمنوا " بالمدينة .
( حدثنا وكيع عن ابن عون قال : ذكروا عند ال فبي قوله : ت و  د  اهد من بني إسرائيل {  10)  

 فقيل : عبد هللا بن سالم ، فقال : كيف يكون ابن سالم وهذه السورة مكية . 
) هام   -ال : إني ال علم ما نزل من القرآن بمكة ( حدثنا علي بن مس ر عن ه ام عن أبيه ق 11) 
و  6و  5و  4و  3و  2( رواه السيوطي في الدر المنثور عن صاحب المصنف وكذا  1/  38)  -( 
 10( سورة االحقاف من ااية )  10/  38(. )   2( سورة الااتحة ااية )  7/  38.)   9و  8و  7

يرين : " السورة مكية وااية مدنية وبه يندفع التفارض " ) ( وسورة االحقاف مكية ، وقد قال ابن س
. (  وما أنزل بالمدينة ، فقما ميا نيزل بمكية فضيرب االمثيال وذكير القيرون ، وأميا ميا نيزل بالمدينية 

 فالارائض والحدود والج اد . 

 ( يف القراءة يسرع فيها 39) 
أنسيا عين قيراءة النبيي صيلى هللا علييه ( حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة قال : سقلت  1)  

 وسلم فقال يمد ب ا صوته مدا .
( حدثنا حاص عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت : كان قراءة النبي صلى هللا  2)  

 عليه وسلم : " الحمد هلل رب الفالمين " فذكرت حرفا حرفا . 
: كيان علقمية يقيرأ عليى عبيد هللا فقيال : رتيل ( حدثنا أبو األحوص عن مييرة عن إبيراهيم قيال  3) 

 فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن . 
 ( حدثنا عبد الوهاب الثقاي عن أيوب قال : كان ابن سيرين إذا قرأ يمضي في فراءته . 4) 
( حدثنا الضحاك بن مللد عن عثمان بن االسود عن مجاهد وعطياء أن ميا كانيا ي يذان القيراءة  5)  

 هذا .
حدثنا وكيع عن سايان عن سلمة بن ك يل عن حجر بن عيسى عن وائل بن حجر قال سمفت  ( 6)  

 يمد ب ا صوته . -النبي صلى هللا عليه وسلم قرأ ت وال الضالين { فقال : آمين 
حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : قال عبد هللا ال تهنذوا القنرآن كهنذ الشنعر وال تنثنرو  نثنر (  7)  

 . الدقل
( حدثنا وكيع عن سايان عن منصور عن مجاهد ت ورتل القرآن ترتيال { قال : بفضه على أثر  8 ) 

( أي كان الرسول صيلى هللا علييه وسيلم يرتيل القيرآن فيي تالوتيه  1/  39)  -) هام  (  -بفض . 
. )  ( أي كانت قراءته صلى هللا علييه وسيلم قيراءة متم لية ال تفجيل في يا إطالقيا 2/  39ترتيال . ) 

( وفييه سينة قيول آميين عنيد قيراءة  6/  39( أي يقرأ قيراءة ال ترتييل وال إعجيال في يا . )  4/  39
 () . (  4( سورة المزمل ااية )  8/  39الااتحة وآمين قيل أن مفناها الل م استجب وهللا أعلم ) 

مقسيم عين ابين ( حدثنا وكيع عن سايان عن منصور قال حيدثنا ابين أبيي ليليى عين الحكيم عين  9)  
 عباس ت ورتل القران ترتيال { قال بينه تبيينا .

( حدثنا وكيع عن سايان عن عبيد المكتب قال : سئل مجاهيد عين رجليين قيرأ أحيدهما البقيرة  10)  
وقرأ آلر البقرة وآل عمران ، وكان ركوع ما وسجودهما وجلوس ما سيواء ، أي ميا أفضيل ؟ قيال : 

 اهد : ت وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال { .الذي قرأ البقرة ، ثم قرأ مج
( حدثنا وكيع حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن بن موهب قال : سمفت محمد بن كفب القرظي  11)  

يقول : الن أقرأ ت إذا زلزلت { " والقارعة " أرددهما وأتاكر في ما أحب إلى من أن أهذ القيرآن هيذا 
. 
حدثنا مفن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : سمفت عمير بين عبيد الفزييز إذا قيرأ ترسيل (  12)  

 في قراءته .
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 ( من قال : اعلموا بالقرآن 40)  
( حدثنا إسماعيل بن علية عن أييوب عين أبيي قالبية أن ناسيا مين أهيل الكوفية أتيوا ابيا اليدرداء  1)  

ويقمرونيك أن توصيي م ، قيال : فيققرئ م السيالم فقالوا : إن إلوانيا مين أهيل الكوفية يقرئونيك السيالم 
 ومروهم فليفطوا القرآن لزائمه ، فإنه يحمل م على القصد والس ولة ، ويجنب م الجور والحزونة .

( حدثنا الثقاي عن أيوب عن أبيي قالبية قيال : قيال أبيو اليدرداء : ال ياقيه كيل الاقيه حتيى ييرى  2)  
(ت   11/  39(. )   106( سورة االسراء ااية )  10/  39 ) -) هام  (  -للقرآن وجوها كثيرة . 

( الترسل  12/  39إذا زلزلت { : سورة الزلزلة أهذ القرآن هذا : أي أقرأ قراءة سريفة متفجلة . ) 
( لييزائم : جمييع لييزام وهييو مييا يوضييع فييي االنييف أي زينييوا قييراءة  1/  40: القييراءة المتم ليية . ) 

عن حماد بن زيد عن أيوب . )  425ملوا بما فيه . وقد رواه الدارمي ص القرآن بترتيله ترتيال واع
أي حتى يفمل بكل ما فييه  -عن ابن علية عن أيوب .  211/  1( رواه أبو نفيم في الحلية  2/  40

 من أوامر وطاعات ويترك كل ما ن ى عنه ) . ( 
أبي كنانة عن أبي موسى قيال  ( حدثنا هوذة بن للياة قال حدثنا عون عن زياد بن ملراع عن 3)  

 : أعطوا القرآن لزائمه ، يقلذ بكم القصد والس ولة ويجنبكم الجور والحزونة . 

 ( من نهى عن التماري يف القرآن 41) 
( حدثنا يزيد بن هارون قال ألبرنا يحيى بن سفيد عن محمد بن إبراهيم عن سفد مولى عمرو  1)  

فارتافا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم قيال : ال تمياروا  بن الفاص قال : ت اجر رجالن في آية
 فيه فإن المراء فيه كار .

( حدثنا ابن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدة قال : ألبرني عبد هللا بين يزييد عين عبيد اليرحمن  2)  
فيي  بن ثوبيان عين عبيد هللا بين عميرو قيال : قيال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم : " دعيوا الميراء

 القرآن فإن االمم قبلكم لم يلفنو حتى التلاوا في القرآن ، فإن مراء في القرآن كار " .
( حدثنا ملك حدثنا أبو قدامة قال : حدثنا أبوعمران الجيوني عين جنيدب بين عبيد هللا قيال : قيال  3)  

 " .  تلرتم فيه فقوموارسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " اقرأوا القرآن ما ائتلرت عليه قلوبكم ، فإذا اخ
( حدثنا جفار عن ليث عن عطاء عن ابين عبياس قيال : ال تضيربوا القيرآن بفضيه بيبفض فيإن  4) 

 ذلك ذلك يوقع ال ك في القلوب . 
( حدثنا يحيى بن يفلى التيمي عن منصور عن سفد بن إبراهيم عن أبي سيلمة عين أبيي هرييرة  5) 

(  3/  40)  -) هيام  (  -: " جدال فيي القيرآن كاير " .  قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 157/  1( رواه ال يثميي فيي مجميع الزوائيد  1/  41الجور : الظلم . الحزونة : الحيزن والنيدم . ) 

(  3/  41عن الطبراني . والمراء ال ك أو المحاربة والملاصمة وااللتالف وهو المقصود هنا . ) 
( الن كيل آيية  4/  41عن مالك بن إسماعيل عن أبي قدامية . )  428رواه الدارمي في المسند ص 

أو سورة هناك سبب لنزول ا وفي ا أحكيام ونيواهي فيجيب أن يفيرف مين يتصيدى لتاسيير مفانييه أن 
يفرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ولية الفرب إليخ . . مين عليوم كثييرة ال يليم ب يا جميفيا إال 

(  5/  41وا أناس م وأعمارهم على الفلم والدراسة والبحيث وهللا أعليم . ) الفلماء الفاملين الذين وقا
 من  يبان عن منصور ) . ( 494/  2رواه االمام أحمد في المسند 

( حدثنا أبو أسامة عن  فبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : سمفت النزال يقول : قال عبد هللا  6)   
يقول : " إن من قبلكم التلاوا فيه فقهلك م فال تلتلاوا فيه ) : سمفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يفني القرآن ( " .

 ( يف مثل من مجع القرآن واالميان 42)  
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( حدثنا أبو األحوص عين أبيي إسيحاع عين الحيارث عين عليي قيال : مثيل اليذي جميع االيميان  1)  
يمان ولم يجمع القرآن مثل الحنظلة وجمع القرآن مثل االترجة الطيبة الطفم ، ومثل الذي لم يجمع اال

 لبيثة الطفم ولبيثة الريح .
( حدثنا عاان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن أبا موسى حدثه عين النبيي صيلى هللا  2)  

عليه وسلم قال : " مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طفم يا طييب وال رييح ل يا ، ومثيل 
أ القرآن كمثل االترجة طيبة الطفم طيبة الريح ، ومثل الاياجر اليذي ال يقيرأ القيرآن المؤمن الذي يقر

 كمثل الحنظلة طفم ا مر وال ريح ل ا " . 

  ( من كره رفع الصوت واللغط عند قراءة القرآن 43) 

( حدثنا ابن إدريس عن االعم  عن أبي عبد الرحمن قال : القرآن وح ي وال يصلح مع الليط  1) 
 . 
( حدثنا وكيع قال : حدثنا ه ام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن قييس بين عبيادة قيال : كيان  2 )

 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر . 
( حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بين سيلمة عين عليي بين زييد عين الحسين أن النبيي صيلى هللا  3) 

( رواه الدارمي فيي  1/  42)  -) هام  (  -ع الصوت عند قراءة القرآن . عليه وسلم كان يكره رف
عن أبي  429( رواه الدارمي في مسنده ص  2/  42عن فطر عن أبي إسحاع . )  428مسنده ص 

( وفي ذلك قوله تفالي : ت وإذا قرئ القرآن فاستمفوا له وأنصتوا لفلكم  1/  43عوانة عن قتادة . ) 
(.  ولاظة وح ي هنيا تفنيي حيب ال يدوء  204 الفظيم سورة االعراب ااية ) ترحمون { صدع هللا

 ( كي تكون القراءة بل و  ) . ( 2/  43والوحدة والنارة من الضجيج والصلب . ) 

  ( يف النظر يف املصحف 44)   

نظير ( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن ليثمة عن عبد هللا بن عمرو قال : انت يت إليه وهو ي 1) 
 في المصحف ، قال : قلت أي  ئ تقرأ في المصحف ؟ قال حزبي الذي أقول به الليلة .

 ( حدثنا وكيع عن سايان عن عاصم عن زر قال : قال عبد هللا : أديموا النظر في المصاحف .  2)  
( حدثنا ابن عيينة عن أبي موسى عن الحسن قال : : دللوا على عثمان والمصحف فيي حجيره  3) 
. 
( حدثنا يونس قال : كان للق االولين النظر في المصاحف ، قال : وكان االحنف ابن قيس إذا  4 ) 

 لال نظر في المصحف .
( حدثنا وكيع قال حدثنا سايان عن سرية الربيع قالت : كيان الربييع يقيرأ فيي المصيحف ، فيإذا  5)  

 دلل إنسان غطاه وقال : ال يرى هذا أني أقرأ فيه كل ساعة .
( حدثنا وكيع قال حدثنا االعم  قال : كان إبراهيم يقيرأ فيي المصيحف فيإذا دليل علييه إنسيان  6)  

 غطاه وقال : ال يرى هذا أني اقرأ فيه كل ساعة . 
( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عين االسيود عين عائ ية قاليت : إنيي القيرأ حزبيي ، أو  7) 

 عامة حزبي ، وأنا مضطجفة على فرا ي . 
حدثنا الاضل بن دكين عن موسى بن علي قيال : سيمفت أبيي قيال : أمسيكت عليى فضيالة بين  ( 8) 

( المصيحف أصيال الصيحف المكتوبية إال أن  1/  44)  -) هيام  (  -عبيد القرآن حتى فرغ منه . 
االصطالح جرى على استفمال لاظة المصحف ال ريف للصحف التي يكتب في ا القرآن الكريم ؟ ثم 

( والنظير هنييا بمفنيى التييدقيق  2/  44لاظيية المصيحف ليييير المصيحف ال ييريف . ) تيرك اسيتفمال 
(  5/  44( دللوا على عثمان أي عندما قتليوه رضيي هللا عنيه . )  3/  44والمراجفة والقراءة . ) 
( وقيد قسيم  7/  44عن لالد عن لالد بن يحيى عن سيايان . )  107/  2رواه أبو نفيم في الحلية 

( أمسكت عليه : أمسكت المصحف وهو يقرأ القرآن أتابع  8/  44ن إلى ستين حزب . ) القراء القرآ
 له للتقكد من قراءته وحاظه ) . (
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( حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا أبو هالل قيال حيدثنا أبيو صيالح الفقيليي قيال : كيان أبيو  9)   
 عليه . الفالء يزيد بن عبد هللا بن ال لير يقرأ في المصحف حتى يي ى 

 ( حدثنا مفتمر عن ليث قال : رأيت طلحة يقرأ في الصمحف . 10) 

 ( من كره أن يقول : قراءة فالن  45)  
( حدثنا وكيع عن سايان عن منصور عن إبراهيم كره أن يقول : قراءة فالن ويقول : كما يقيرأ  1) 

 فالن . 

 ( يف القرآن مىت نزل  46) 
داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : نزل القرآن جملة من السيماء ( حدثنا عباد بن الفوام عن  1) 

 الفليا إلى سماء الدنيا في رضمان ، فكان هللا إذا أراد أن يحدث أحدثه . 
( حدثنا الثقاي عن أيوب عن أبي قالبة قال : نزليت التيوراة لسيت لليون مين رمضيان ، وأنيزل  2) 

 القرآن الربع وع رين . 
يمان عن سايان عن لالد عن أبي قالبة قال : نزلت الكتب ليلة أربع وع رين ( حدثنا يحيى بن  3) 

 من رمضان . 
( حدثنا مفاوية بن ه ام قال حدثنا عمار بن زريق عن االعمي  عين حسيان بين أبيي اال يرس  4) 

عن سفيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : ت إنا أنزلناه في ليلة القدر { قال : رفع إلى جبرييل ليلية 
 القدر جملة فرفع إلى بيت الفزة جفل ينزل تنزيال . 

( حدثنا الاضل بن دكين عن سايان قال : ألبرنا من سمع أبا الفالية يذكر عين أبيي الجليد قيال :  5) 
نزلت صحف إبراهيم أول ليلية مين رمضيان ، ونيزل الزبيور فيي سيت ، واالنجييل فيي ثميان ع يرة 

 46.)   447/  3( رواه الطبري في تاسيره  1/  46)  -) هام  (  -والقرآن في أربع وع رين . 
 () . (  1( سورة القدر ااية )  4 /

 ( يف رفع القرآن واالسراء به 47)  
( حدثنا علي بن مس ر عن أبي إسحاع ال يباني عن واصل بن حيان عن  قيق بين سيلمة عين  1)  

قال : يا أبا عبيد اليرحمن ! كييف بنيا فيي عبد هللا قال : كيف أنتم إذ أسرى على كتاب هللا فذهب به ؟ 
 ألوات الرجال ، قال : يبفث هللا ريحا طيبة وتلات كل مؤمن .

( حدثنا أبو األحوص عن عبد الفزيز بن رفيع عن  داد بن مفقل قال : قيال عبيد هللا : إن هيذا  2)  
بتيه هللا فيي قلوبنيا القرآن الذي بين أظ ركم يو ك أن ينز  منكم ، قال : قليت كييف ينيز  منيا وقيد أث

وأثبتناه في مصاحانا ، قال يسرى عليه في ليلة واحدة فينز  ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف 
 ويصبح الناس منه فقراء ، ثم قرأ ت ولئن  ئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك { . 

 (  فيمن ال تنفعه قراءة القرآن48) 
عين ابين عبياس قيال : قيال رسيول هللا صيلى هللا ( حدثنا أبو األحوص عن سيماك عين عكرمية  1)  

 عليه وسلم : " ليقرأن القرآن أقوام من أمتي يمرقون من االسالم كما يمرع الس م من الرمية " 
( حدثنا علي بين مسي ر عين ال ييباني عين يسيير بين عميرو قيال : سيقلت سي ل بين حنييف : ميا  2) 

وأ ار بيده نحو الم يرع :  -ل ؟ قال : سمفته سمفت النبي صلى هللا عليه وسلم يذكر هؤالء اللوار
" يلرل منه قوم يقرأون القرآن بقلسنت م ال يفدوا تيراقي م يمرقيون مين اليدين كميا يميرع السي م مين 

 الرمية " .
( حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فروة بن لالد السدوسي قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال  3)  

 عليه وسلم : " يجئ قوم يقرأون القيرآن ال يجياوز تيراقي م ، يمرقيون مين : قال رسول هللا صلى هللا
( وال ينز  القرآن بنيز  المصياحف  1/  47)  -) هام  (  -الدين كما يمرع الس م من الرمية " . 
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( رواه ابين المبييارك فيي كتيياب  2/  47إنميا برفيع الفلميياء والقيراء الفيياملين بيه يتوفياهم هللا إليييه . ) 
عن موسى بن سفد بن زيد عن ابن مسفود . ت ولئن  ئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك  277 الزهد ص

( الرمية : مكان انطالع الس م من القوس عند تاويقه  1/  48(. )   86{ سورة االسراء من ااية ) 
. والمقصود باالقوام اللوارل ومن سيار سييرهم . وجيرى مجيراهم ممين ييقولون القيرآن عليى غيير 

( التراقيي ل  3/  48يه تقييدا القوال م ودعما العمال م وهللا برئ من م ورسوله والمؤمنيون . ) مفان
 ترقوة أي أن م يقرأون ألااظه ويدعون مفانيه وأوامره ونواهيه ) . ( 

( حدثنا أبو بكر بن عيا  عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  4)  
 في آلر الزمان قوم أحداث االسنان سا اء االحالم يقرأون ال يجاوز حناجرهم " . وسلم : " يلرل

( حييدثنا يييونس بيين محمييد حييدثنا حميياد بيين سييلمة عيين االزرع بيين قيييس عيين  ييريك بيين  يي اب  5)  
الحارثي عن أبي برزة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " يلرل قوم من الم رع يقرأون 

 ز تراقي م يمرقون من الدين كما يمرع الس م من الرمية ال يرجفون إليه " . القرآن ال يجاو
( حدثنا وكيع قال حدثنا االعم  عن سالم بن أبي الجفد عن زياد بن لبيد قال : ذكر رسيول هللا  6) 

صلى هللا عليه وسلم  يئا فقال : " وذاك عند أوان ذهاب الفلم " ، قال : قلت : يا رسيول هللا ؟ كييف 
ذهب الفلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى ييوم القيامية ، قيال : " ثكلتيك ي

أمك زياد ، إن كنت الراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو لييس هيذه الي يود والنصياري يقيرأون التيوراة 
 واالنجيل ، ال يفملون ب ئ مما في ما " .

ابن سنان عن أبي المبارك عين عطياء عين أبيي سيفيد قيال : قيال  ( حدثنا أبو لالد االحمر عن 7)  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ما آمن بالقرآن من استحل محارمة " .

( حدثنا وكيع عن ابن سنان عن أبي المبارك عن ص يب عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمثليه  8)  
 . 

 ( يف املعوذتني  49) 
ي عن زائدة عن عاصم عن زر قال : قلت البي : إن ابن مسفود ال يكتيب ( حدثنا حسين بن عل 1) 

المفوذتين في مصحاه ، فقال : إنيي سيقلت عن ميا النبيي صيلى هللا علييه وسيلم فقيال : " قييل ليي " ، 
 فقلت : فقال : أبي : ونحن نقول كما قيل لنا .

)  -ذتيان مين القيرآن . ( حدثنا حسين بين عليي عين زائيدة عين حصيين عين ال يفبي قيال المفو 2)  
 48عن عاان عن حماد بن سيلمة . )  421/  4( رواه االمام أحمد في مسنده  5/  48)  -هام  ( 

( وفيه أن االيمان ال يكون بالقول فقط  7/  48( كنت الراك : كنت أطنك من فق اء المدينة . )  6 /
عين أبيي بكير بين  129/  5ي مسينده ( رواه االميام أحميد في 1/  49وإنما بالفمل المالزم للقول . ) 

/  49عيا  عن عاصم . قيل لي : أي قيل لي ذلك وال أجزم بصحته إنما أنقل القول كما قيل لي . ) 
 ( المفوذتان سورة الالق وسورة الناس ) . ( 2
 ( حدثنا ابن إدريس عن حصين عن ال فبي بنحو منه 3)   
اليرحمن بين يزييد قيال : رأييت عبيد هللا محيا  ( حدثنا أبيو األحيوص عين أبيي إسيحاع عين عبيد 4)  

 المفوذتين من مصافحه ، وقال : ال تللطوا فيه ما ليس منه .
( حدثنا وكيع قال حدثنا سايان عن االعم  عن إبراهيم قال : قلت لالسود : من القيرآن هميا :  5)  

 يفني المفوذتين . -قال : نفم 
بن رافع قال : سمفت سليمان مولى أم علي أن مجاهدا ( حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم  6)  

 كان يكره أن يقرأ بالمفوذات وحدها حتى يجفل مف ا سورة . 
( حدثنا مطلب بن زياد عن محمد بن أسلم قال قلت البي جفار : إن ابن مسفود محا المفيوذتين  7) 

 من صحاه ، فقال : اقرأ ب ما . 
قال حدثنا منصور القصاب قال : سيقلت الحسين قليت : ييا أبيا  ( حدثنا عاان قال حدثنا أبو هالل 8) 

 سفيد ! اقرأ المفوذتين في صالة الاجر ؟ قال : نفم إن  ئت ، سورتان مباركتان طيبتان . 
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( حدثنا أبو أسامة عن سايان عن مفاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عقبة  9) 
 عليه وسلم عن المفوذتين ، قال : فقمنا ب ما رسول هللا صيلى بن عامر أنه سقل رسول هللا صلى هللا

 هللا عليه وسلم في صالة الاجر . 
( حدثنا وكيع عن ه ام بن الياز عن سليمان بن موسيى عين عقبية بين عيامر قيال : كنيت ميع  10) 

أ النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم فييي سييار ، فلمييا طلييع الاجيير أذن وأقييام ، ثييم أقييامني عيين يمينييه وقيير
بالمفوذتين ، فلما انصرف قال : " كيف رأيت ؟ قلت : قد رأيت يا رسول هللا قال : فياقرأ ب ميا كلميا 

 نمت وكلما قمت " . 
 
)  -( حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قيال : كيان ابين مسيفود ال يكتيب المفيوذتين .  11) 

حمد بن عبد الحميد الحيارثي عين عن أ 567/  1( رواه الحاكم في المستدرك  9/  49)  -هام  ( 
ميين طييرع عييدة من ييا عيين  417/  6( رواه السيييوطي فييي الييدر المنثييور  10/  49أبييي أسييامة . ) 

 صاحب المصنف ) . ( 

 ( يف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 50)  
لية ( حدثنا وكيع قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسيحاع عين البيراء قيال : آلير سيورة نزليت كام 1)  

 براءة ، وآلر آية نزلت في القرآن : ت يستاتونك قل هللا ياتيكم في الكاللة { . 
( حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي لالد عن السدي قال : آلر آية نزلت ت واتقوا يوما ترجفون  2) 

 فيه إلى هللا ثم توفى كل ناس ما كسبت وهو ال يظلمون { .
أنا مالك بن ميول عن عطية الفوفي قال : آلر آية نزلت ت واتقوا ( حدثنا عبد هللا بن نمير قال  3)  

 يوما ترجفون فيه إلى هللا ثم توفي كل ناس ما كسبت وهم ال يظلمون { . 
( حدثنا ابن نمير قال حدثنا ب ير قال حدثنا مالك عن أبي السار عن البراء قال : آلر آية نزلت  4) 

 { .  ت يستاتونك قل هللا ياتيكم في الكاللة
( حدثنا وكيع عن سايان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هي أول سورة نزلت : ت إقرأ بسم  5) 

 ربك الذي للق { ثم نون .
( حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي لالد عن أبي إسحاع عين البيراء قيال : آلير آيية نزليت فيي  6)  

 القرآن ت يستاتونك قل هللا ياتيكم في الكاللة { . 
( حدثنا وكيع عن  فبة عن عمرو بن دينار قال : سيمفت عبييد بين عميير يقيول : أول ميا نيزل  7) 

 من القرآن ت إقرأ بسم ربك الذي للق { ثم نون .
( حدثنا وكيع عن قرة عن أبي رجاء قال : ألذت من أبي موسى ت إقرأ باسم ربك الذي للق {  8)  

 لم . وهي أول سورة أنزلت على محمد صلى هللا عليه وس

 ( من قال : تفتح أبواب السماء لقراءة القرآن 51) 
( حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال : كان عمر بن عبد الفزيز ال يارض إال لمن قيرأ القيرآن  1)  

( سورة النسياء مين اايية )  1/  50)  -) هام  (  -، قال : وكان أبي ممن قرأ القرآن فارض له . 
( هي سيورة الفليق . ونيون هيي  5/  50(. )   281البقرة من ااية ) ( سورة  2/  50(. )   176

 ( أي جفل له س ما في اللمس والائ ) . ( 1/  51سور القلم ؟ ) 
( حدثنا وكيع عن سايان عن ال يباني عن يسير بين عميرو قيال : أراد سيفد أن يلحيق مين قيرأ  2)  

 ب هللا أجرا . القرآن على ألاين ألاين ، فكتب إليه عمر تفطي على كتا
( حدثنا الثقاي عن أيوب عن محمد قال : جمع ناس القرآن حتى بليوا عيدة ، فكتيب أبيو موسيى  3) 

إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمر : إن بفض الناس أدوا له من بفض ، ولفل بفض من يقرأه أن يقوم 
 المقام لير من قراءة االر ألر ما عليه .
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 ن ( من قال : عظموا القرآ 52)  
( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن إبراهيم عن علي أنه كيره أن يكتيب القيرآن فيي المصيحف  1) 

( حييدثنا وكيييع عيين سييايان عيين االعميي  عيين إبييراهيم عيين علييي بمثلييه اال أنييه قييال :  2الصيييير . ) 
 المصاحف .

يمية الفبيدي قيال : ( حدثنا عبد هللا بن  داد الفبدي عن عبيد هللا بن سليمان الفبدي عن أبي حك 3)  
كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي ونحن نكتب فيقوم فيقول : أجل قلميك ، قيال : فقططيت 

 منه ثم كتبت ، فقال هكذا نوروا ما نور هللا . 
( حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن أبيي حكيمية الفبيدي قيال : كنيا نكتيب المصياحف بالكوفية  4) 

 فجبه لطنا ويقول : هكذا نوروا ما نور هللا . فيمر علينا علي فينظر وي
( حدثنا محمد بن عبد هللا بن الزبير عن سايان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يقول : مصيحف  5) 
. 

 ( أول من مجع القرآن  53)  
 
( حدثنا وكيع عن سايان عن السدي عن عبد لير قال : قيال عليي : ييرحم هللا أبيا بكير هيو أول  1) 

أدوأ : أي أحسين قيراءة وأكثير حاظيا أي  -( ادوا  3/  51)  -) هيام  (  -بين الليوحين . من جمع 
/  52( كي ال تصفب القراءة على ال يخ والفاجز وذي النظر الضفيف . )  1/  52أفضل أداء . ) 

عن ابن  362/  2( رواه ال ندي في الكنز  1/  53( أي كره تصيير المصاحف لاظا وحجما . )  2
 . ( سفد )

( حدثنا يزيد بن هارون قال ألبرنا ابن عون عن محمد قال : لما استللف أبيو بكير قفيد عليي  2)   
فيي بيتيه فقييل البييي بكير فقرسيل إلييه : أكرهييت لالفتيي ، قيال : ال ، ليم أكييره لالفتيك ، ولكين كييان 

إال إلى الصالة  القرآن يزاد فيه ، فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جفلت على أن ال أرتدي
 حتى أجمفه للناس ، فقال أبو بكر : نفم ما رأيت . 

( حدثنا قبيضة قال حدثنا ابن عيينة عن مجاهد عن ال فبي عن صفصيفة قيال : أول مين جميع  3) 
 بين اللوحين وورث الكالمة أبو بكر . 

 ( 1( يف املصحف حيلى )  54) 
يد بين أبيي سيفيد قيال : قيال أبيي : إذا حلييتم حدثنا أبو لالد االحمر عين محميد بين عجيالن عين سيف 

 مصاحاكم وزوقتم فالدمار عليكم . 
( حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبفة بن عبد الفزيز عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه  2) 

 رأى مصحاا يحلى فقال : تيرون به السراع ، زينته في جوفه .
 براهيم أنه كره أن يحلى المصحف . ( حدثنا مفتمر عن أبيه عن مييرة عن إ 3)  
( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن أبي وائل قال : أتى عبد هللا بمصحف قد زين بالذهب فقال  4) 

 عبد هللا : إن أحسن ما زين به المصحف تالوته بالحق .
ذهب ، ( حدثنا عبدة عن الزبرقان قال : قلت البي رزين : إن عندي مصحاا أريد أن ألتمه بال 5)  

 قال : ال تزيدن فيه  يئا من أمر الدينا قل وال كثر .
( حدثنا عبيد هللا عن عبد الحميد بن جفار عن سايان عن أبي إسحاع قال : قال أبو ذر : زوقتم  6)  

 مساجدكم وحليتم مصاحاكم فالدمار عليكم .
ة أنه كيره . أن يحليى ( حدثنا أبو أسامة عن االحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن أبي أمام 7)  

( والزلرفة المقصودة التذهيب ووضع أ ياء في داليل الميتن  1/  54)  -) هام  (  -المصحف . 
(  2/  54للزينة أما وضيع الفالميات ليارل إطيار ميتن المصيحف فيال بيقس بيه الر ياد القيارئ . ) 

 / 198يحلى : يوضع على غالفه حلية من ذهب أو فضة ) . ( / صاحة 
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 ن رخص يف حلية املصحف( م 55)  
( حدثنا سايان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال : أتيت عبيد اليرحمن بين أبيي ليليى بتبير  1)  

 فقال : هل عسيت أن تحلى به مصحاا . 
 ( حدثنا مفاذ عن ابن عون عن محمد قال : ال بقس أن يحلى المصحف .  2) 

 ( التعشري يف املصحف  56) 
بن عيا  عن أبي حصين عن يحيى عن مسروع عن عبد هللا أنه كره التف ير  ( حدثنا أبو بكر 1) 

 في المصحف .
( حدثنا أبو لالد االحمر عن حجال عن عطاء أنه كان يكره التف ير في المصيحف وأن يكتيب  2)  

 فيه  ئ من غيره .
 ( حدثنا أبو لالد عن حجال عن حماد عن إبراهيم مثله .  3)  
ي عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يكتب تف ير أو تاصيل ، ويقول سيورة ( حدثنا المحارب 4) 

 البقرة ، ويقول : السورة التي تذكر في ا البقرة .
 ( حدثنا وكيع قال حدثنا سايان عن ليث عن مجاهد أنه كره التف ير في المصحف .  5)  
صحاا أريد أن ألتمه بالذهب ، ( حدثنا عبدة عن الزبرقان قال : قلت : البي رزين : إن عندي م 6) 

وأكتب عند أول سورة " آية كذا وكذا " قال أبو رزين : ال يزيدن فيه  يئا من أمر الدنيا قل وال كثر 
. 
( حدثنا يزيد بن هارون عن ه ام عين محميد أنيه كيان يكيره الايواتح والفوا ير التيي في يا قيال  7)  

 وكاف . 
 إبراهيم أنه كره النقطة ولاتمة سورة كذا وكذا .  ( حدثنا وكيع عن سايان عن مييرة عن 8) 
( حدثنا أبو لالد عن حجال عن  يخ عين عبيد هللا أنيه رأى لطيا فيي المصيحف فحكيه وقيال ال  9) 

 ( التف ير : وضع عالمات الع ار القرآن الكريم ) . ( 1/  56)  -) هام  (  -تللطوا فيه غيره . 
ن عطاء أنه كان يكره التف يير فيي المصيحف ، وأن يكتيب ( حدثنا أبو مفاوية عن حجال ع 10)   

 فيه  ئ من غيره .
( حييدثنا عاييان قييال حييدثنا حميياد بيين زيييد عيين  ييفيب بيين الحبحيياب أن أبييا الفالييية كييان يكييره  11)  

 الفوا ر .

 ( من قال : جردوا القرآن  57)  
ن عبيد هللا قيال : جيردوا ( حدثنا وكيع قال حدثنا سايان بن سلمة بن ك يل عين أبيي الزعيراء عي 1) 

 القرآن وال تلبسوا به ما ليس منه .
 ( حدثنا وكيع عن سايان عن االعم  عن إبراهيم قال : قال عبد هللا : جردوا القرآن .  2)  
 ( حدثنا وكيع قال حدثنا سايان عن إبراهيم قال : كان يقال : جردوا القرآن . 3) 
هللا قال قلت : لفبيد اليرحمن بين االسيود : ميا يمنفيك أن  ( حدثنا المحاربي عن الحسن بن عبيد 4)  

 تكون سقلت كما سقل إبراهيم ؟ قال : فقال كان يقال : جردوا القرآن .
( حدثنا س ل بن يوسف عن حميد الطويل عن مفاوية بن مرة عن أبي المييرة قال : قرأ رجل  5)  

 يطان الرجيم فقال عبد هللا : جردوا القرآن .عند ابن مسفود فقال : استفذ باهلل السميع الفليم من ال 
( حدثنا مالك قال حدثنا حماد بن زيد عن  فيب بن الحبحاب أن أبا الفالية قال : جردوا القرآن  6)  
. 

 ( من قال : من إجالل اهلل إكرام حامل القرآن  58)  



  المية المية مكتبة مشكاة اإلسمكتبة مشكاة اإلس          فضائل القرآن البن ابي شيبة    فضائل القرآن البن ابي شيبة    
 

 28 

 فري قال : مين ( حدثنا مفاذ بن مفاذ عن عوف عن ملراع عن أبي كنانة عن أبي موسى اال 1) 
(  11/  56)  -) هييام  (  -إجييالل هللا إكييرام حامييل القييرآن غييير اليييالي فيييه وال الجييافي عنييه . 

 الفوا ر : عالمات االع ار ) . ( 

 ( الرجل يقرأ من هذه السورة وهذا السورة  59)  
رسول هللا  ( حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سفيد بن المسيب قال : مر 1) 

صلى هللا عليه وسلم على بالل وهو يقيرأ مين هيذه السيورة ومين هيذه السيورة ، فقيال : بيقبي أنيت ييا 
رسول هللا إنيي أردت أن أليالط الطييب بالطييب : فقيال صيلى هللا علييه وسيلم : " اقيرأ السيورة عليى 

 نحوها " . 
ورة ومن هذه السورة ، فقيل له ( حدثنا  ريك عن أبي إسحاع قال : كان مفاذ يللط من هذه الس 2) 

 : فقال : أتروني أللط فيه ما ليس منه ؟ 
( حدثنا عبيد هللا عن إسرائيل عن أبي إسحاع عن زيد بن يثيع أن النبي صلى هللا عليه وسلم مر  3) 

 ثم ذكر نحوا من حديث حاتم .  -ببالل 
يقيرأ فيي سيورتين حتيى يليتم ( حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن أنه كان يكيره أن  4) 

 آلرت ا ثم يقلذ في االلرى . 
( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثني الوليد بن جميع قال حدثني رجل أنه أم الناس بيالحيرة لاليد  5) 

 بن الوليد ثم قرأ من سور  تى ثم التات إلينا حين انصرف فقال :  يلنا الج اد عن تفليم القرآن . 

 بعض اآلية ويرتك بعضها ( من كره أن يقرأ 60) 
( حدثنا محمد بن فضيل عين أبيي سينان عين عبيد هللا بين أبيي ال يذيل قيال : كيانوا يكرهيون أن  1)  

 يقرأوا بفض ااية ويتركوا بفض ا . 
( حدثنا الاضل بن دكين عن سايان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كره أن يقول : أسقطت  2) 

( أي ال تبدأ بقراءة سورة حتى تنت ي من التي قبل ا فال نبدأ  1/  59)  -) هام  (  -آية كذا وكذا . 
( الن بفض اايات ال يكتمل مفناهيا إال بإتمام يا ) .  1/  60من آلر هذه لتبدأ أول تلك وال تتم . ) 

) 

 ( فيمن تثقل عليه قراءة القرآن 61)   
و بن مالك عن أبي الجوزاء قيال : نقيل ( حدثنا عاان قال حدثنا سفيد بن يزيد قال : حدثنا عمر 1)  

 الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن . 

 ( من كان يدعو بالقرآن  62) 
( حدثنا حسين بن علي عن جفار بن محمد قال حدثني زيد بي عليي قيال : ميررت بيقبي جفاير  1) 

لل يم اهيدني بيالقرآن الل يم وهو في داره وهو يقول : الل م اغاير ليي بيالقرآن الل يم ارحمنيي بيالقرآن ا
 ارزقني بالقرآن . 

 ( ما جاء يف صعاب السور  63) 
( حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاع عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول  1) 

هللا ! مييا  يييبك ؟ قييال : "  يييبتني هييود والواقفيية والمرسييالت و ت عييم يتسيياءلون { و ت إذا ال ييمس 
 كورت { " .

( حدثنا ابن م يدي وقبيصية عين سيايان عين عاصيم عين زر عين حذياية قيال : تقوليون سيورة  2)  
 يفني براءة . -التوبة وهي سورة الفذاب 
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( حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قيال : ميا زاليت بيراءة تنيزل حتيى أ ياق من ميا محميد  3)  
 صلى هللا عليه وسلم وكانت تسمى الااضحة .

 ن القرآن بالتوراة واالجنيل( ما شبه م 64)  
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب قال : قال عبد هللا : الطيول كيالتوراة  1)  

 ، والمئون كاالنجيل ، والمثاني كالزبور ، وسائر القرآن فضل .
التيوراة ( حدثنا وكيع عن االعم  عن سفيد بن جبير " ولقد كتبنا فيي الزبيور " قيال : القيرآن  2)  

(ت   1/  63( النه يقرأ وقلبه ملئ بالنااع واالنكار لما يقيرأ . )  1/  61)  -) هام  (  -واالنجيل . 
( الن ييا فضييحت  3/  63عييم يتسيياءلون { : سييورة النبييق ت إذا ال ييمس كييورت { سييورة التكييوير . ) 

 المنافقين ) . ( 
د كتبنا في الزبور من بفد الذكر " قال : ( حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن ال فبي " ولق 3)  

 في زبور داود من بفد ذكر موسى . 
( حدثنا عاان قال حدثنا همام قال سمفت أبا عمران الجوني قال حيدثنا عبيد هللا بين ربياح قيال :  4) 

 سمفت كفبا يقول : فاتحة التوارة فاتحة سورة االنفام ، ولاتمة التوراة لاتمة سورة هود .

 القرآن خيتلف على الياء والتاء ( يف 65)  
( حدثنا علي بن مس ر عن داود عن ال فبي عن علقمة عن عبد هللا قال : إذا  يككتم فيي اليياء  1)  

 والتاء فاجفلوها ياء فإن القرآن ذكر فذكروه .
( حييدثنا مفاوييية بيين همييام قييال حييدثنا أبييو نييزار المييرادي عيين عمييرو بيين ميسييرة عيين أبييي عبييد  2)  

 سلمي قال : إذا التلاتم في القرآن في ياء أو تاء فاجفلوها ياء فإن القرآن نزل على الياء .الرحمن ال
( حدثنا مفاويية بين عميرو عين زائيدة عين عاصيم عين زر عين عبيد هللا قيال : إذا تمياريتم فيي  3)  

 القرآن في ياء أو تاء فاجفلوها ياء وذكروا القرآن فإنه مذكر .
 عمرو عن يحيى بن جفدة عن ابن مسفود قال : القرآن ذكر فذكروه .  ( حدثنا ابن عيينة عن 4)  

 ( يف الصبيان مىت يتعلمون القرآن  66) 
( حدثنا سايان بن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن  ييفب قيال : كيان الييالم إذا أفصيح مين  1) 

 اليذي ليم يتليذ وليدا وليم بني عبد المطلب علمه النبي صلى هللا عليه وسلم هذه ااية سبفا ت الحمد هلل
 يكن له  ريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا { . 

( حدثنا عمر بن سفد أبو داود عين سيايان عين الحسين بين عميرو بين أبيي سيفيد بين عمير عين  2) 
 65)  -) هام  (  -فضيل عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يفلموا أوالدهم القرآن حتى يفقلوا . 

تقولون  ( تماريتم : التلاتم . والتاء والياء هي أحرف المضارعة التي تبدأ ب ا بفض االففال . ك 4 /
( حتى ياق وا  2/  66(. )   111( سورة االسراء من ااية )  1/  66ويقولون وقس على ذلك . ) 

 ما يقرأون ) . ( 

 ( من قال : احلسد يف قراءة القرآن  67)  
ن بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسيلم قيال : " ( حدثنا سايا 1) 

ال حسد إال في اثنتين : رجل آتاه هللا ماال ف و يناقيه آنياء اللييل وآنياء الن يار ورجيل علميه هللا القيرآن 
 ف و يقوم به آناء الليل وآناء الن ار " .

د الفزيز عن االعم  عن أبي صالح عن أبي سفيد ( حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عب 2)  
قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ال حسد إال في اثنتين : رجل آتاه هللا القيرآن ف يو يتليوه 
آناء الليل وآناء الن ار ، فيقول الرجل : لو آتاني هللا مثل ميا آتيى فالنيا ففليت مثيل ميا يافيل ، ورجيل 

 اقه في حقه فيقول الرجل : لو آتاني هللا مثل ما آتى فالنا ففلت مثل ما يافل " . آتاه هللا ماال ف و ين
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 ( يف فضل احلواميم 68) 
 ( حدثنا سايان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال عبد هللا : " حم ديبال القرآن .  1)  
 لحواميم يسمين الفرائس .( حدثنا جفار بن عون عن مسفر عن سفد بن إبراهيم قال : كل ا 2) 
( حدثنا محمد بن ب ر وو كيع عن مسيفر عين مفين بين عبيد اليرحمن قيال : قيال عبيد هللا : إذا  3)  

 وقفت في آل حم وقفت في روضات دمثات أتقنق في ن . 
( حدثنا وكيع عن سايان عن لبيب عن رجل عن أبي الدرداء قال : مر عليه وهو يبني مسيجدا  4) 

 ال ال حم . فقال ما هذا إ

 ( يف درس القرآن وعرضه 69) 
( حدثنا الاضل بن دكيل عن  بل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : عرضت القرآن على ابن  1)  

( رواه  1/  67)  -) هيام  (  -عباس من فاتحته إليى لاتمتيه ثيالث عرضيات أفقيه عنيد كيل آيية . 
/  3( رواه عبيد اليرزاع فيي مصيناه  1/  68) عن سايان بن عيينة .  8/  2االمام أحمد في مسنده 

 344/  5( رواه السييوطي فيي اليدر المنثيور  3/  68عن ابن عيينة موقوفا عليى مجاهيد . )  381
( أفقه عند كل آية : أي اسمع تاسيره لمفناها قبل أن انتقل لقراءة ما يلي ا  1/  69من طرع عدة . ) 

 ) . ( 
م  عن أبي ظبيان عين ابين عبياس أن رسيول هللا صيلى هللا علييه ( حدثنا أبو مفاوية عن االع 2)  

وسلم كان يفرض القرآن فيي كيل رمضيان ميرة إال الفيام اليذي قيبض فييه فإنيه عيرض علييه ميرتين 
 بحضرة عبد هللا ف  د ما نسخ منه وما بدل . 

ابين  ( حدثنا يفلى بن عبييد عين محميد بين إسيحاع عين الزهيري عين عبييد هللا بين عبيد هللا عين 3) 
عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفرض الكتاب في كل رمضان على جبريل ، فلميا 

 كان ال  ر الذي هلك فيه عرضه عليه عرضتين .
( حدثنا الاضل بن دكين قال حدثنا موسى بن علي قال : سمفت أبي يقول : أمسك على فضالة  4)  

 بن عبيد القرآن حتى فرغ منه . 
ثنا حسين بن علي عن ابن عيينة عن ابن جريج وعن ابن سيرين عن عبيدة قيال : القيراءة ( حد 5) 

التي عرضت على النبي صلى هللا عليه وسلم في الفام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس 
 اليوم فيه .

عليى ( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ه ام عين ابين سييرين قيال : كيان جبرييل يفيرض  6)  
النبي صلى هللا عليه وسيلم القيرآن فيي كيل عيام ميرة فيي رمضيان ، فلميا كيان الفيام اليذي قيبض فييه 

 عرضه عليه مرتين .
( حدثنا ابن نميير قيال حيدثنا زكرييا بين أبيي زائيدة عين فيراس عين ال يفبي عين مسيروع عين  7)  

فيي كيل عيام ميرة ، عائ ة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفيرض القيرآن عليى جبرييل 
 فلما كان الفام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين .

 ( ما جاء يف فضل املفصل 70) 
( حدثنا عاان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عين أبيي االحيوص عين عبيد هللا قيال : لكيل  1)  

/  1ه ( رواه االميام أحميد فيي مسيند 3/  69)  -) هيام  (  - ئ لباب وإن لباب القرآن الماصيل . 
 عن الطبراني ) . ( 159/  7( رواه ال يثمي في مجمع الزوائد  1/  70عن يفلى . )  230

 ( يف القرآن والسلطان  71)  
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( حدثنا وكيع قال حدثنا االعم  عن سليمان بن ميسرة عن طارع بن   اب قيال : قيال سيلمان  1) 
: إذا أكيون ميع القيرآن ، قيال : نفيم لزيد بن صوحان : كيف أنيت إذا اقتتيل القيرآن والسيلطان ؟ قيال 

 الزيد : إذا أنت .
( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن  مر عن   ر بن حو ب عين كفيب قيال : يقتتيل القيرآن  2)  

 والسلطان فيطق السلطان على صماخ القرآن فال يبالي ذا من ذا وال ذا من ذا .
الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبيد  ( حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا  ريك عن عبد 3)  

هللا قال : أتى رجل ابن مسفود فقال : يا أبا عبد الرحمن ! علمني كلمات جوامع نوافع ، قال تفبد هللا 
 وال ت رك به  يئا . 

( حدثنا سايان عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر قال : كانت مع حذياة فقال : كيف أنت ييا  4) 
لذ الناس طريقا والقرآن طريقا مع أي ما تكون ؟ فقلت : مع القرآن أحييا مفيه أو عامر بن مطر إذا أ

 أموت ، قال فائت إذا . 
( حدثنا أبو أسامة عن مسفر قال حدثنا مفن قال : أتى رجل ابن مسفول : فقيال علمنيي كلميات  5) 

 ل .جوامع نوافع ، فقال : تفبد هللا وال ت رك به  يئا ، وتزول مع القرآن حيث زا

  ( من كان يقرأ القرآن من أصحاب ابن مسعود 72)  

( حدثنا وكييع عين سيايان عين منصيور عين إبيراهيم قيال : كيان أصيحاب عبيد هللا اليذين ياتيون  1) 
 ويقرأون القرآن : علقمة واالسود وعبيدة ومسروقا وعمرو بن  ر حبيل والحارث بن قيس .

قال : كان عبد هللا يقرأ بنا القرآن في المجلس ثيم  ( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن مسروع 2)  
 يجلس بفده يحدث الناس . 

( حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال سمفت أبا إسحاع يقول : أقرأ أبو عبد  3) 
( أي إذا ليالف السيلطان  1/  71)  -) هام  (  -الرحمن السلمي القرآن في المسجد أربفين سنة . 

( تيزول ميع القيرآن حييث زال أي تسيير  5/  71أمر القرآن ونواهيه وتيرك حالليه وحراميه . ) أي 
 مفه كيف سار ويزول ، يميل والمقصود يتجه ) . (

 ( يف قراءة النبي صلى اهلل عليه وسلم على غريه 73)   
 صيلى ( حدثنا حاص عن االعم  عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال : قال لي رسيول هللا 1)  

هللا عليه وسلم : " اقرأ علي القرآن ، فقلت : اقرأ عليك وعليك أنزل ، قال إني أ ت ي أن أسمفه من 
غيري ، قال : فقرأت عليه النساء حتى بليت " ت فكيف إذا جئنا من كيل أمية ب ي يد وجئنيا بيك عليى 

 يه تسيل .هوالء   يدا { " رففت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرففت رأسي فرأيت عين
( حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هالل بن يساف عن أبي حيان عن عبد هللا عن النبي صلى  2)  

 هللا عليه وسلم بنحو من حديث االعم  . 
( حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه وسلم  3) 

ء حتى إذا بلغ إلى قوله تفيالى : ت فكييف إذا جئنيا مين كيل أمية قال له : " أقرأ " ، فافتتح سورة النسا
 ب  يد وجئنا بك على هوالء   يدا { قال : فدمفت عينا النبي صلى هللا عليه وسلم قال : حسبك . 

( حدثنا ابن نمير عن االجلح عين ابين أبيزى عين أبييه قيال : سيمفت أبيي بين كفيب يقيول : قيال  4) 
لم : " أمرت أن أعرض عليك القرآن ، قلت : سماني لك ، قال : نفم ، رسول هللا صلى هللا عليه وس

 فقال أبي : ت باضل هللا وبرحمته فبذلك فليارحوا هو لير مما يجمفون { " .

 ( من كره أن يقرأ القرآن منكوسا 74)  
نكوسيا ، ( حدثنا أبو مفاوية عن االعم  عن  قيق قال : قيل لفبد هللا : إن فالنا يقرأ القيرآن م 1)  

/  73(. )   41( سيورة النسياء اايية )  1/  73)  -) هيام  (  -فقال عبد هللا : ذات منكوس القلب 
( منكوسا : أي دون أن يرففه أماميه ) . ( / صياحة  1/  74(. )   58( سورة يونس من ااية )  4

207 / 
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 ( يف القوم يتدارسون القرآن  75)  
بن عنترة عن أبيه قال : سقلت ابن عباس : أي الفمل أفضل ،  ( حدثنا أبو األحوص عن هارون 1) 

قال : ذكر هللا ، وميا جليس قيوم فيي بييت يتفياطون فييه كتياب هللا فيميا بيين م ويتدارسيونه إال أظليت م 
/  75)  -) هيام  (  -المالئكة بقجنحت ا وكانوا أضياف هللا ما داموا فيه يايضوا في حديث غييره . 

حديث غيره . اي هم كما ذكر ما داموا يقرأون القرآن ويتدارسيونه فيميا بيين م ( حتى يايضوا في  1
فإن انت وا من ذلك وانطلقوا في حديث آلر من أمير دنيياهم عيادوا كميا كيانوا قبيل أن يبيدأوا القيراءة 

 والمذاكرة وتدارس القرآن ) . (
 


