
لقرآن وتالوته: كتاب  ئل ا   فضا
لرازي: املؤلف  ا لفضل  بو ا  أ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وبعد فإن هذا كتاب : قال الشيخ اإلمام أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الرازي املقرىء رمحة اهللا عليه

الفرقان، والعظيم، والعزيز، وقد مساه اهللا بالقرآن، و. ألفته يف فضائل القرآن وتالوته وخصائص تالته ومحلته
واحلكيم، والروح، والكرمي، والنور، واهلدى، والتذكرة، والذكرى، والرمحة، والشفاء، والكتاب املبني، والذكر 

احلكيم، والصراط املستقيم، واحلق اليقني، والقصص احلق، واملوعظة احلسنة، واآليات البينات، واملتبينات، والبيان، 
  .وحبل اهللا، وصراط اهللا، يف غريها من األمساء العلية والصفات اجلليةوالتبيان، والبينة، 

كُونوا َربانيَني بِما كُنُتم ُتعِلمونَ الِكتاَب َوبِما : (ونوه بذكر محلته من حفظته، ورفع من شأهنم فقال عز من قائل
كونوا علماء حكماء : اهفالرباين أخص نسبة ينسب به العبد إىل مواله من بعد النبوة، ومعن) كُنتم َتدُرسون

  .بتعليمكم الكتاب ودرسكم إياه
وجعلكم مغبوطني يف األنبياء والسالفة من األمم قبل أن اظهروا، وحمسودين يف أهل الكتاب واملشركني، مث يف األمة 

  .بعد أن ظهروا واستظهروا
  .آلخرةوفوض إليهم اإلمامة واإلمارة، ووالّ من عملوا علّموه يف الدنيا، والشفاعة يف ا

  .وقطع هلم حبق معلوم مؤقت يف بيت املال مل يقطعه كذلك لغريهم
  .وجعلهم خري األمة وأفضلهم وخيارهم وأشرافهم

  .واختذهم أهلني من بني خلقه، وخواص من بني عباده
  .حيوأخري بأنه عزوجل يأخذهم مبا يأخذ به األنبياء إال الو. واستدرج النبوةن من بني جنوهبم من غري وحي إليهم

  .وجعل حرمتهم على املؤمنني كحرمة أمهاهتم عليهم إحتراما ومربة
وآمنهم من أن حترقهم النار أو يلجهوها إال حتلة القسم، كل ذلك بينه عز وجل يف نص تنزيله، وعلى لسان نبيه 

  .عليه الصالة والسالم
الشريعة، وهي ائتمام األمة هبم ومن وراء مجيع ما ذكرته خص علماءهم خبلة مستخلصة هلم دون غريهم من علماء 

يف كتابه عن آخرها على اختالف حنلها ومذاهبها من غري نزاع وال خمالفة، فاعظم هبن من فضائل وخصائص 
وأكرم، وإن مل حيصل املرء املسلم إال على جمرد حفظه دون تبطن يف معناه، أو منازلة جلميع موجبه ومقتضاه، فإن 

أي من علمه اهللا ) لو جُعل القرآن يف إهاب، مث ألقي يف النار ما احترق: (قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مل حترقه النار يوم القيامة إن أُلقي فيها بالذنوب، كذلك قيل يف معىن اخلرب -القرآن من املسلمني وحفظه إياه 

حف، فإن اهللا ال يعذب بالنار قلبا اقروا القرآن وال تغرنكم هذه املصا: وقد قال أبو أمامة الباهلي رضي اهللا عنه
وعى القرآن، وأحرى ملن تنبه على تعظيم حرمات اهللا يف نص التنزيل من الشعائر واملشاعر واملناسك واملسعى 

أن يتنبه حلرمة ما هو أعظم حرمة عند اهللا سبحانه منهن وهو املؤمن، مث حلرمة من اختذه اهللا من بني  -واملواقف 
لتهم وهم محلة كتابه، ولوال ورود الشرع هبا من لفظه الستعظم إضمارها، فكيف بإظهارها املؤمنني أهلني من مج

وإمنا تنبيهي على ما جعل اهللا ألهليه من احلق واحلرمة من بني خلقه، ألنا قد بلينا يف املوقف بقوم من نشئة ال يعبئون 



فترين غريهم، مزهدين فيه، ملقبني محلته بالقراء بكتاب اهللا وال حبفظه، فال يعبأ اهللا هبم، قاصرين عنه، حاجزين، م
أن حفظ القرآن : على النبز واالزدراء دون املدح واإلطراء ما بني املترمسني بالعلم واملتومسني بالنسك، جل كالمهم

يصلح للمعلمني والصبيان، ومل ُيقرأ عند املرضى ويف املقابر، وأكثر فتياهم أنه يكفي من القرآن ما يسقط به 
من شغله القرآن عن ذكري : (فرض، بعدما علموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن اهللا عزوجلال

وملا سئل عليه ). أفضل العبادة القرآن: وقال عليه الصالة والسالم). ومسئليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني
صاحب القرآن يضرب يف : (ل املرحتل قالوما احلا: قيل) عليك باحلال املرحتل: (السالم عن أفضل األعمال قال

وحنوها من األخبار اليت وردت، وسأسوق قليال منها ) أوله حىت يبلغ آخره، مث يضرب يف آخره حىت يبلغ يف أوله
ما َيَود الَّذَيَن كَفَروا ِمن أَهلِ الِكتابِ َوال : (مسندا ومبوبا يدل على كثري جاء يف هذا املعىن، وقد قال اهللا تعاىل

حبفظ القرآن، أي ما : معناه: قيل) شرِكَني أَن ُيَنَزلَ َعلَيكُم ِمن َخريٍ ِمن َربِكُم وَاللَُه َيخَتُص بَِرَحَمِتِه َمن َيشاُءاملُ
إِنَّا : (حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كحفظ القرآن، وحبفاظ األمة أجنز اهللا حسن موعوده من قوله تعاىل

  ).ا لَحاِفظونَنحُن نََزلنا الِذكَر وَإِنَّ
  ).َبل ُهَو ءاياٌت َبيناٌت يف ُصدُورِ الَّذيَن أَوُتوا الِعلَم: (وحبفظ وحبفظ القرآن وصفهم اهللا عز وجل بالعلم، فقال

يا رب، إين أجد يف التوارة أمة أناجيلهم يف : وقرر هلم حقيقة العلم، وكذلك وجدهم موسى عليه السالم فقال
  .قرباهنم دماؤهم وأناجيلهم يف صدورهم: أشعيا بن راموص فقالوكذلك . صدورهم يقرؤونه ظاهرا

رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء : ال حسد إال يف اثنني: " وقد قال النيب عليه الصالة والسالم
  ).النهار

  .طوىب ملن قرأ القرآن مث عمل به: وعن عيسى بن مرمي عليه السالم أنه قال

لتحفظ كان الصدر األول ومن بعدهم، فرمبا قرأ األكرب منهم على األصغر منه سنا وسابقة، فلم وعلى احلفظ وا
يكن الفقهاء منهم وال احملدثون والوعاظ يتخلفون عن حفظ القرآن واالجتهاد على استظهاره، وال املقربون منهم 

ملعرفة حبروفه أو العلم بغريها، إىل أن عن العلم مبا مل يسعهم جهله منه، غري أهنم نسبوا إىل ما غلب عليهم من ا
خلفهم اخللف الذين مضى ذكرهم، فاهتم يف طراهتم وحداثتهم طلب حفظ القرآن ويف أوانه، وحلقهم العجز 

والبالدة على سنهم، من غري أن كان هلم أنس بتالوة كتاب من رهبم، وال بلطيف خطابه وشريف عتابه، فعوقبوا 
اح اللذين يؤديان إىل تفريق األمة ومتقيت بعضهم إىل بعض، وصار ذلك أروج هلم يف حلرمانه وإيثار اجلدل والنط

كَذَِلَك َزيَّّنا ِلكُلِ (جمالس الظلمة واملسلطني الفجرة فمضوا بذلك وأسند جبوابه، واهللا زين هلم ذلك فقال عز وجل 
أسفا على ما فاهتم من بركة حفظ كتاب اهللا ، ومع ذلك فإهنم ال يدخلون حفرهم غال حتسرا وتكمدا وت)أُمٍَّة َعَملَُهم

الكرمي، وال يظهر ذلك عليهم إال عند الطعن يف السن أو اإلشراف على الفوت، أو التغرغر باملوت، لكنهم يف 
فأما من مل يتحل بالعلم بل ترسم بالنسك . احلال يستنزرون حفظ القرآن، ويزرون بأهله ويلقبوهنم مبا تقدم من النبز

هل القرآن ونبزهم بالقراء فإنه بربخ ال قيمة له، فرمبا كان ذلك منه بالدة وعجزا أو تعديا وجهال، فليتق مث أزرى بأ
اهللا امرؤ بعد عجزه عمن حفظ كتاب اهللا، وال يفترن غريه فإنه ال يأمن أن يصري كمن كفر به وصد عنه، وقد قال 

، )لَقَد أََضلَّين ِعنِ الِذكرِ َبعَد إِذ جاَءين: (خبارا عنهماهللا عزوجل يف ذم قوم صدوا عنه وهجروه، فقال عز من قائل إ
  ).َوقالَ الرَّسولُ ياَربِّ إِنَّ قَومي اَتَخذوا َهذا القُرءانَ َمهجوراً: (وقال تعاىل

) الَيوَم ُتنسى قالَ كَذَِلَك أََتتَك ءَاياُتنا فََنسَيَتها َوكَذَِلَك: (وال ينسني بعدما تعلمه أو شيئا منه، فإن اهللا تعاىل يقول
فهذه اآلي وإن كن على اخلصوص للكفار فإن ظاهر تالوهتن على العموم، فمن رغب عن حفظ القرآن وزهد غريه 



فيه، أو نسي بعدما تعلمه، فكأنه أريد مبا مضى وخوطب به، على أنه قد وردت أخبار عن النيب صلى اهللا عليه 
ما حدثين به والدي أبو العباس أمحد بن :  بعدما تعلمه، فمن ذلكوسلم يف الوعيد والتوبيخ فيمن نسيه من املسلمني

حدثنا أبو علي حممد بن أمحد الصواف، نا يوسف  -رمحه اهللا مبكة حرسها اهللا  -احلسن الرازي احلافظ نزيل مكة 
عن : مبن يعقوب، نا عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن يزيد بن أيب زياد، عن عيسى بن لقيط، عن رجل من أهل الشا

  ).ما من رجل تعلم القرآن، مث نسيه إال لقي اهللا أجذم: (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: سعد بن عبادة
وأخربنا أبو القاسم جعفر بن عبد اهللا بن يعقوب بن فناكي العدل الروياين نزيل الري، حدثنا أبو بكر حممد بن 

أبو عوانة وضاح بن عبد اهللا، ثنا عاصم بن أيب النجود، عن أيب هارون الروياين احلافظ، نا أبو الربعي السميت، ثنا 
  .نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، وذكر احلديث: ما للمرء أو ألحدكم أن يقول: عن عبد اهللا قال: وائل

و وحدثنا أبو طاهر حممد بن حممد الزيادي الفقيه بنيسابور، نا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري الزاهد، نا أب
عن عبد اهللا بن : أمحد حممد بن عبد الوهاب، أنا أمحد بن أيب طيبة، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور عن أيب وائل

نسيت آية كيت وكيت، بل هو ُنسي، : بئسما ألحدكم يقول: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود قال
  ).قة من عقلهااستذكروا القرأن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النا

حدثين موسى بن علي بن رباح، عن : وأخربنا ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن إسحاق، نا عبد اهللا بن صاحل، قال
تعلموا كتاب اهللا وتعاهدوه وأفشوه وتغنوا به، : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن عقبة بن عامر: أبيه

  ).من املخاض يف العقلفوالذي نفسي بيده هلو أشد تفلتا 
وأخربين أبو احلسن حممد بن القاسم األبرقوهي، ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن إبراهيم معبد البخاري، ثنا مزيد بن 

  .عبد اهللا املصري، ثنا حاجب بن سليمان املنبجي، نا وكيع بن اجلراح، نا سفيان، عن حممد بن املنكدر

عرضت علي أجور أميت حىت القذاة خترجها : ( صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا: عن جابر بن عبد اهللا
  ).من املسجد، وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها مث نسيها

  .هل تعني فرض حفظ مجيع القرأن على أعيان مجاعة املكلفني أم ال: فإن قال قائل: فصل
ل واحد منهم فرضا، وذلك ألن اهللا عز وجل أرءف بعباده من أن يكلفهم ما ال إنه مل يتوجه ذلك على ك: واجلواب

فلو كلفوا على ) بعثت باحلنيفية السهلة السمحة(طاقة لعامتهم به، وقدن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يتسر بكل لسان، أو العموم لعجز األكثر عنه ألن القرأن أعظم شانا وأمنع جانبا من أن يتأتى حفظه لكل إنسان أو 

ينطلق به، أو يطيقه كل أحد، أو حييط به كل حفظ، أو حيتمله كل سن، أال ترى أن اجلزء الذي منه توجه فرضه 
على كل مكلف، وهو الفاحتة يف األكثرةب وآيها أعتقد هو جزء من ثالثة آالف ومثامنائة وسبعني جزءا، وكثري على 

لى حد الواجب قدميا وحديثا، وتفاةتت بقراءته درجاهتم، واختلفت على عدد الكلم قد أعيا عامة األمة تأدية ع
إقامته ألسنتهم وطباعهم، وكثرت لتجويده على النحو املرضي رياضاهتم، حىت أنه قد يتخلف كثري من الفضل عن 

حد  إمامة الصالة لقصورهم عنه إقامة على سواء الصواب، بتقدم املفضولني عليهم فيها، إلقامتهم إياه على
الواجب، أو أجود ممن أُخر عنها، فإذا كان هذا دأهبم على حد الواجب، أو أجود ممن أخر عنها، فإذا كان هذا 
دأهبم مع اجلزء اللطيف الذي كلفوا منه فكيف تراهم كانوا أن لو كلفوا مجيعه على األعيان مع عزته وصعوبته 

َولقَد َيَسرنا : (، وإعجامه، وقد قال اهللا عز وجلوكثرة متشاهبه، ومشكله، واختالف حركاته، وسكونه، ونقطه
  ).فَإِنَّما َيسَّرناُه بِِلسانَِك ِلتَُبشَِّر بِِه املُتَّقَني َوُتنِذَر بِِه قَوماً لُّّداً) (القُرءانَ ِلِلِذكرِ فََهل ِمن ُمدَِّكر
  .بكالم الرمحن لوال أن اهللا تعاىل يسره ما استطاع أحد أن يتكلم: وكان مقاتل بن سليمبان يقول



لكن اهللا عز وجل وإن مل يكلفهم مجيعه على األعيان ملا فيه من املشقة واإلمتناع عن األكثر، فإنه عز وجل مل حيب 
من مجيعهم إال حفظه طواعية منهم، أو اجلد واالجتهاد فيه إىل تصرم األجال، وإبالء العذر عند اهللا عز وجل 

ملن نسي شيئا منه بعدما تعلمه، إذ الوعيد من اهللا مل يرد إال يف ترك الفرائض  للعجز، بدليل ما تقدمنا به من الوعيد
أوف ميا جيري جمريها، ومن وجوه ُآخر، وسأذكر طرفا من ذلك على الوجز ما ينبه على ما وراءه، فلعله قد حيث 

تظهرين إياه على االستكثار بعض املتوانني على إتقانه حفظا، أو حيض املستهترين به على إحسانه لفظا، أو حيمل املس
  .منه تدبرا ودرسا، أو يقصر من يزهد يف حفظه غريهس، أو يفتر، إما قصورا وإما جهال

ما لزم األمة من االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جلي أمر الشرع وخفيه، قوال وفعال، على : فمنها
خمصوصا به من قوله أو فعله، فلما وجدنا أن  -يه السالم عل -الوجوبد أو الندب إىل أن يقوم دليل على أنه كان 

 -عليه السالم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حافظا جبميع ما نزل عليه من القرآن، ومأمورا بقراءته، حىت أنه 
يف كل سنة مرة واحدة، ويف السنة اليت قبض  -عليهما السالم  -من شدة متسكه حبفظه كان يعرض على جربيل 

مرتني، وكان يعرض على أصحابه ويعرضون عليه، ويعجل به ليستكثر منه،  -عليهما السالم  -ها عرض عليه في
، وبقوله عز )َوال َتعَجل بِالقرَءاِن ِمن قَبلِ أَن ُيقضى إِليَك َوحيُُه: (لئال ينسى وحلرصه عليه، فنهي عنه بقوله تعاىل

، وأمر بالترتيل وأمن مما كان يصده عن ذلك، وهو خشية النسيان والتفلت )ال ُتَحرِك بِهٍِ ِلساَنكَ ِلتَعَجلَ بِِه: (وجل
علمنا أن األمة لزم حفظه مع اإلمكان وجوبا، إال عن عذر بني، وغال فقد ) ُسُنقرِئَُك فَال تَنسى: (منه، بقوله تعاىل

  .كان هلم يف رسول اهللا أسوة حسنة استحبابا وندبا

ق على العموم إىل اإلعتصام بالقرآن، واالتباع له وتدبره والتذكر به يف نص أن اهللا عز وجل دعا اخلل: ومنها
التمسك بالقرآن والعمل مبا فيه، : ومعناه) َواعَتِصموا بِحَبلِ اللَِه َجميعاً َوال َتفََرقوا: (التنزيل، فقال عز من قائل

وجل، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ما إن هذا القرآن سببه طرفه بيد اهللا عز : (وبيان ذلك يف قوله عليه السالم
اِتَّبِعوا ما أُنزِلَ : (وقال تعاىل) وََهذا كِِتاٌب أَنزَلناُه ُمباَرٌك فاتَّبِِعُوُه لََعلَكُم تُرَحمون: (فقال سبحانه عز وجل). استطعتم

فال يضل يف الدنيا عن طريق احلق وال : يأ) فََمن اتََّبَع ُهداَى فَالَ َيِضلُّ َوال َيشقَى: (وقال عز وجل) إِلَيكُم ِمن رَّبِّكُم
أََفَال َيَتَدبَّرونَ القُراَءنَ َولو كانَ ِمن ِعنِد غَريِ اللَِه لََوَجدوا فيِه اخِتالفاً : (يشقى يف اآلخرة يف النار، وقال سبحانه

عتصام به ما مضى من التمسك بالقرآن فاال) أَفَالَ يََتَدبَّرونَ القُرءانَ أَم َعلى قُلوبٍ أَقفالُها: (وقال جل جالله) كَثَرياً
االتعاظ مبا فيه، فلما طولبو مبا ذكرنا لزم حفظه على : التفكر فيما أريد به، والتذكر: العمل مبا فيه، وتدبره: واتباعه

األعيان إما وجوبا، وإما ندبا إال عن عجر ظاهر، وذلك ألنّ املخاطبني به هم العرب األمة األمية، واملنزل عليه هو 
َوال : (النيب األمي صلى اهللا عليه وسلم، فدل على ان املراد به احلفظ لئال ينسى وحلرصه عليه، فنهي عنه بقوله تعاىل

وأمر بالترتيل ) ال ُتَحرِّك بِِه ِلساَنَك ِلتَعَجلَ بِِه: (، وبقوله عز وجل)َتعَجل بِالقُرءاِن ِمن قَبلِ أَن يُقضى إِليَك َوحيُُه
علمنا أن األمة ) ُسنُقرئَُك فَال تَنسى: (عن ذلك، وهو خشية النسيان والتفلت منه، بقوله تعاىلوأمن مما كان يصده 

  .لزم حفظه مع اإلمكان وجوبا، إال عن عذر بني، وإال فقد كان هلم يف رسول اهللا أسوة حسنة استحبابا وندبا

التباع له وتدبره والتذكر به يف نصل أن اهللا عز وجل دعا اخللق على العموم إىل اإلعتصام بالقرآن، وا: ومنها
التمسك بالقرآن والعمل مبا فيه، : ومعناه) َواعَتِصموا بِحَبِلِ اللَِه َجميعاً َولبا َتفَرَّقوا: (التنزيل، فقال عز من قائل

إن هذا القرآن سبب طرفه بيد اهللا عز وجل، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ما : (وبيان ذلك يف قوله عليه السالم
ِاَتبِعوا : (وقال تعاىل) وََهذا كِتاٌب أَنزَلَناُه ُمباَرٌك فاَتبِعُوُه واتَّقوا لََعلَّكُم تُرَحَمونَ: (فقال سبحانه عز وجل). ستطعتما



طريق فال يضل يف الدنيا عن : أي) فََمنِ ِاتََّبَع ُهداَى فَال َيِضلُّ َوال َيشقَى: (وقال عز وجل) ما أَُنزِلَ إِلَيكُم ِمن رَّبِكُم
أَفَال َيَتَدبَّرونَ القُرءانَ َولَو كانَ ِمن ِعنِد غَريِ اهللا لََوَجدوا فيِه : (احلق وال يشقى يف اآلخرة يف النار، وقال سبحانه

 فاالعتصام به ما مضى من التمسك). أَفَال َيَتَدبَّرونَ القُرءانَ أَم َعلى قُلوبٍ أَقفالُها: (وقال جل جالله) ِاخِتالفاً كَثَرياً
االتعاظ مبا فيه، فلما طولبو مبا ذكرنا لزم : التفكر فيما أُريد به، والتذكر: العمل مبا فيه، وتدبره: بالقرآن واتباعه

حفظه على األعيان إما وجوبا، وإما ندبا إال عن عجز ظاهر، وذلك ألن املخاطبني به هم العرب األمة األمية، 
وسلم، فدل على أن املراد به احلفظ، إذ األمي إذا طولب باتباع ما ال واملنزل عليه هو النيب األمي صلى اهللا عليه 

فقد كلف ما مل يطقه، فاهللا  -حيفظه واالعتصام به وتدبره وتذكره، وسيما ما طال من الكالم واختلف من األحكام 
مدة حياته،  عز وجل أرأف بعباده من ذلك، فليت من استظهر القرآن بنفسه، ومل يكن أميا بل كتبه خبطه وتدبره

ومسعه مدى عمره على الترداد من غريه، وقف على ما كلف منه، ألن مجيعه الحييط به أحد علما غري اهللا سبحانه، 
مث إن األمي إذا خوطب مبا ال طائل من الكالم، واشتبه كثريه لفظا وحكما وال هو ممن يكتب فيقيده خبطه وال هو 

أنزله ليضع، بل دعاهم ليعلم ما فيه ويعمل به، وإن مل يكلف حفظ مجيعه فاخلطاب معه أضيع، وما كان اهللا  -حيفظه 
على األعيان، فشتان بني من حفظ بنفسه، ومجعه يف صدره، وتدبره من قلبه، وتاله يف كل أوان أزاده، وعلى أي 

لتفكر فيه وال حال أحبه يف النور والظلمة واهلواء واملاء، وبني من عيمت بصريته كما ال يتمكن من قراءته وال ا
التدبر املأمور به إال يف الرجوع إىل غريه فيه، وانقطعت عليه سبل االتباع واالتعاظ والتفكر والتدبر عند عدمه، فإن 

فقد لزم حكمه الثقلني كافة عربا وعجما، فهل لزم العجم  -إن القرآن وإن خوطب به العرب ونزل بلساهنم : قيل
  .أو الندب أو االستحباب على األعيان أو الكفاية كما لزم العرب من حفظه على أي وجه كان من الوجوب

اآلية، وكذلك من ...) َوكَذَِلَك أَنَزلناُه ُحكماً عََربياً: (نعم، وذلك ألهنم حممولون على حكمهم لقوله تعاىل: فاجلواب
فإهنم يف حكم  -اف فارق من العرب حكم األميني لتعلمه الكتابة واالستنباط، ومن سكن منهم األمصار واألري

العرب العاربة األمية يف حفظ القرآن وحتفظه ألن احلكم يف ظهوره لعلة ال يزول بزواهلا إال على صفة، ومل يسقط 
  .الوعيد مجلة عمن تعلم شيئا منه مث نسيه إال عمن رمحه اهللا

بني اآلية واآليتني واآليات  أن اهللا عز وجل مل ينزله مجلة كغريه من الكتب، بل جنوما متفرقة مترتلة ما: ومنها
والسورة والقصة، يف مدة زادت على عشرين سنة، إال ليتلقفوه حفظا، ويستوي يف تلقفه هبذه الصورة يف هذه املدة 
الكليل والفطن والبليد والذكي والفارغ واملشغول واألمي وغري األمي، فيكون ملن بعدهم فيهم أسوة يف نقل كتاب 

عد قرن، وخلفا بعد سلف، لئال جيد التحريف أو التصحيف أو النقص أو اللحن أو اللحن أو اهللا حفظا ولفظا قرنا ب
سوء اآلداء إليه، أو إىل شيء من كلمه، أو حروفه، أو صفاهتا سبيال كما وجد إىل غريه من الكتب من حيث مل 

لَ الَّذَيَن كَفَروا لَوال ُنزلَ َعليِه َوقا: (حيفظوه، ملا كان كل كتاب نزل مجلة واحدة مكتوبا تنزيال، قال اهللا عز وجل
  ).ِلُنثَبَِت بِِه فُؤَاَدَك َوَرتَّلناُه: (كذلك أنزلناه على التفريق والترتيل: أي -اآلية ...) القُرءانُ ُجملَةً واِحَدةً كَذَِلَك

  .معناه لنثبته يف فؤادك، واهللا أعلم: قيل

تنبيه على عظمة القرآن، وفضله على غريه من الكالم، وعلى ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ال: ومنها
شرف محلته وحفظته وقراءته، والترغب يف تالوته، وهذا موضع سياقته، غري أين أتقدم عليه بسند ما تقدم من قراءة 

بعضهم على بعض، وعطف  -رضي اهللا عنهم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعرضه على غريه، وعرض الصحابة 
لعمل مبا فيه، وأن ال يسع أحدا أن يتخلف عن حفظه أو حتفظه، وتالوته على الدوام إال عن عذر ظاهر، على ا

فطوىب ملن حفظه واستحكمه، وأحسن تالوته واتبعه، وتدبره، وعمل مبا فيه، وأخلص النية يف ذلك، والويل ملن 



أوزهد يف حفظه واستبدل به مزامري  هجره أو أعرض عنه، أو تركه أو نسيته بعدما تعلمه، أو فتر غريه عنه،
 -نعوذ باهللا منه ومنها  -الشيطان وآثرها عليه، وأكاذيب الشعراء وهجر السفهاء، وتبني احلرم، ومن كان هبا صفة 

  .فقد حرم حظا عظيما وعرض للفنت، نسأل اهللا العصمة والتوفيق، وصلواته على نبيه حممد وآله
  

  وهذا 

  ن مشافهةباب يف عرض رسول اهللا القرآ

نا عبد اهللا بن يوسف بن بامويه األصفهاين بنيسابور، نا إبراهيم بن عبدان اهلمذاين مبكة، نا مسبح بن حامت العكلي، 
عن فاطمة رضوان اهللا عليها : نا هدبة بن خالد، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن عائشة رضي اهللا عنها

يا فاطمة، كان جربيل يأتيين يف كل سنة مرة يعارضين بالقرآن، : (وسلمقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت
  ).وقد أتاين العام مرتني، وال أراين إال أفارق الدنيا

  باب يف عرضه عليه السالم يف شهر رمضان خاصة

عبد اهللا حممد نا أبو علي حممد بن أمحد امليداين، نا أبو : نا أبو طاهر الزيادي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال
  .بن حيىي الذهلي، نا عثمان بن عمر، نا يونس، عن الزهري، عن عبد اهللا بن عتبة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، : عن ابن عباس
  .احلديث.... وكان يلقاه كل ليلة يف رمضان فيدارسه القرآن

  قرآن على النيب عليه الصالة والسالمباب يف عرض ال

أخربنا أبو القاسم ابن فناكي، نا أبو بكر الروياين، نا حممد بن بشار، نا احلجاج بن املنهال، نا محاد بن سلمة، عن 
  ).عرض علي القرآن ثالث عرضات: (عن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قتادة، عن احلسن

  .الروياين، نا عبيد اهللا بن احلجاج بن املنهال، عن أبيه، احلديث وأخربنا ابن فناكي، نا: ح
  .فريى أن قراءتنا هي األخري: قال محاد يف هذا احلديث أو يف غريه

  باب فيما روي من عرض رسول اهللا القرآن على أيب رمحة اهللا عليه كل سنة إن صح احلديث

نا محدان بن املغرية اهلمذاين، نا القاسم بن احلكم، نا هارون بن  أخربنا ابن فناكي، نا الروياين، نا عبد اهللا بن حممد،
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرض عليه : عن أيب بن كعب: كثري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أيب أمامة
ذكر احلديث إن جربيل أمرين أن أقرأ عليك، وهو يقرئك السالم، و: (القرآن يف السنة اليت مات فيها مرتني، وقال

  ).بطوله

  باب فيما صح من قراءته عليه السالم على أيب



  رضي اهللا عنه
عن أنس بن : مسعت قتادة حيدث: أخربنا ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن بشار، نا حممد بن جعفر، نا شعبة، قال

لَم َيكُنِ الَّذَيَن كَفَروا (رأ عليك إن اهللا أمرين أن أق: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بن كعب: مالك قال
  ).نعم، فبكى: ومساين ريب قال: قال) ِمن أَهلِ الِكتاب

  باب يف قراءته عليه الصالة والسالم على عمر بن اخلطاب

  رضي اهللا عنه
ي بن أخربنا أبو القاسم محزة بن يوسف السهمي العدل جبرجان، نا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ، نا أمحد بن عل

أخربين حممد بن : احلسن، نا إبراهيم بن أيب داود الربلسي، نا مروان بن جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب، قال
إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن مسرة بن جندب، عن جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان، 

مسرة بن جندب إىل نبيه، سالم عليكم، فذكر بسم اهللا الرمحن الرحيم، من : عن جده مسرة بن جندب: عن أبيه
إين قد قيل يل أن أقرأ على ابن اخلطاب، فدعاه وأمره أن : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا يوما: وقال

  . حيضر القرآن إذا أُنزل ليقرأه عليه، وذكر احلديث

  باب يف قراءته عليه الصالة والسالم على ابن مسعود

  رضي اهللا عنه 

وأخربين محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا حممد بن أمحد بن محدان، نا سعيد بن حممد بن زريق، نا إمساعيل بن حيىي 
سالت النيب صلى اهللا عليه : قال عبد اهللا بن مسعود: التيمي، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال

فجاء حىت أدخل : قال) سجد حىت أقرأ عليك إن شاء اهللا ال أدخل امل: (وسلم أن يقرأ علي سورة من القرآن فقال
  .قدمه اليمىن يف املسجد وبقيت اليسرى، مث قام فقرأ علي

  باب يف عرض معاذ القرآن على النيب

  صلى اهللا عليه وسلم
وأخربين محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا حممد بن خرمي، نا هشام بن عمار، نا يزيد بن مسرة أبو هزان  - ١٤
عرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن : قال معاذ بن جبل: مسعت عطاء بن ميسرة قال: رهاوي، قالال

  ).هكذا فاقرأ يا معاذ: (فقرأت قراءة سفرا، وقال
  .سفرهتا هذذهتا: قال عطاء بن ميسرة: وبإسناده

  باب يف عرض األكرب من الصحابة سنا وسابقة على األصغر منهم



أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة، نا أبو جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي، نا سعيد بن عبد الرمحن  أخربنا ابو احلسن
كنت : عن ابن عباس قال: املخزومي، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

  .بطولهأقريء عبد الرمحن بن عوف ذات ليلة وحنن مبىن، وذكر حديث السقيفة 

  باب يف قراءة الصحابة بعضهم على بعض

  رضي اهللا عنهم
وأخربين محزة بن يوسف، نا أبو احلسن الرزاز، نا الفريايب، نا وهب بن بقية، أنا خالد، عن محيد، عن حممد بن 

عجمي خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نقرأ القرآن وفينا ال: عن جابر بن عبد اهللا قال: املنكدر
  .وذكر احلديث) اقرءوا فكل حسن(فوقف علينا يستمع، فقال : والعريب قال

: وأخربين محزة، نا أبو احلسن نا الفريايب، نا قتيبة بن سعيد، نا ابن هليعة، عن بكر بن سوادة، عن أيب محزة اخلوالين
) إن فيكم خريا: (ء، فقالخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما وحنن نقترى: عن أنس بن مالك قال

  .وذكر احلديث

  باب يف صفة قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين حيىي بن : أخربنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو حامت سهل بن حممد السجستاين، نا يعقوب بن إسحاق، قال
  .سعيد األموي

أبو احلسن حممد بن جعفر النحوي بالكوفة، وأخربنا أبو مسلم حممد بن علي الكاتب البغدادي مبصر، و: ح - ١٩
نا األموي، عن  -حدثنا حممد بن القاسم األنباري، نا سليمان بن حيىي الضيب، نا حممد بن سعدان واللفظ له : قاال

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قرأ قطع آية آية: عن أم سلمة قالت: ابن جريج، عن ابن أيب مليكة
سلم، نا حيىي بن حممد بن صاعد، نا احلسني بن احلسن املروزي، نا ابن املبارك، عن ليث بن سعد، عن وأخربنا أبو م

أهنا نعتت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم فإذا هي تنعت : عن أم سلمة: أنا يعلى بن مملك: ابن أيب مليكة، قال
  .قراءة مفسرة حرفا حرفا

  .أمحد بن عبد الرمحن، نا عمي، نا جرير بن حازم وأخربنا ابن فناكي، نا الروياين، نا
سألت : حدثين قتادة، قال: ونا عمرو بن علي، نا عبد الرمحن بن مهدي، قال جرير بن حازم، قال: قال الروياين

  .كان ميد صوته بالقرآن مدا: أنس بن مالك عن قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  الم بتزيني القرآنباب يف أمره عليه الصالة والس

أخربنا ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن بشار، نا ابن هشام، نا سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن 
  ).زينوا القرآن بأصواتكم: (عن الرباء بن عازب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد الرمحن بن عوسجة

  باب يف حمبة اهللا حسن الصوت بالقرآن



أبو عبد الرمحن حممد بن احلسيين السلمي، أنا جدي إمساعيل بن جنيد، نا حممد بن أيوب الرازي، أنا حممد بن أنا 
: عقبة السدوسي، نا الوليد بن مسلم، نا األوزاعي، عن إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر، عن ميسرة موىل فضالة

هللا أشد أذنا إىل الرجل احلسن الصوت بالقرآن من : (عن فضالة بن عبيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).صاحب القينة إىل قينته

  باب يف أن من خيشى اهللا هو أحسن الناس صوتا بالقرآن

عن ابن عمر : أخربين ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن معمر، نا محيد بن محاد، عن مسعر، عن عبد اهللا بن دينار
من إذا مسعت قراءته أُريت أنه خيشى : (من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال: يه وسلمقيل للنيب صلى اهللا عل: قال
  ).اهللا

  باب يف ذم من يريد بالقرآن ما عند الناس

أخربين محزة بن يوسف، نا الرزاز، نا الفريايب، نا عبد األعلى بن محاد، نا وهيب بن خالد، نا أبو مسعود اجلريري، 
أيها الناس، إمنا كنا نعرفكم إذ : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب الناس فقال: عن أيب بنضرة، عن أيب فراس

ينزل الوحي وإذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا، وإذ ينبئنا اهللا من أخباركم، وقد قبض النيب صلى اهللا عليه 
دهم، أال فأريدوا اهللا جل ثناؤه وسلم وإنه قد كان خييل إيل أن ناسا يقرءون القرآن وهم يريدون الناس وما عن

بقراءتكم وأعمالكم، فمن أظهر منكم خريا ظننا به خريا واحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه 
  .عليه، سرائركم بينك وبني ربكم عز وجل

  .وهذه أبواب فضائل القرآن وأهله وأحواهلم يف قرآهنم
  

  كالمباب يف فضل القرآن على غريه من ال
نا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن قريش، نا احلسن بن : أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي وغريه، قالوا

سفيان، نا احلسن بن محاد الوراق، نا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين، نا عمرو بن قيس املالئي، عن عطية 
فضل كالم اهللا عز وجل على سائر : (اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : عن ايب سعيد اخلدري قال: العويف

  ).الكالم كفضل اهللا على غريه
نا ابن قريش، نا احلسن بن سفيان، نا حممد بن محيد، نا يونس بن : وأخربين السلمي وحممد بن القاسم الفارسي، قاال
فضل القرآن : (اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة عن النيب صلى : واقد، نا سعيد عن قتادة، عن شهر بن حوشب

  ).على سائر الكالم كفضل الرمحن على غريه

  باب يف أن القرآن أحب إىل اهللا من السموات واألرض ومن فيهن

نا أبو العباس : أخربين أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا األديب بالري، أن أبا احلسني أمحد بن حممد العويف، قال
 احلمال، نا حممد بن عاصم، نا أبو اهليثم خالد املدائين نا ليث بن سعد، عن حيىي بن أيوب أمحد بن حممد األصفهاين



القرآن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم: عن عبد اهللا بن عمرو قال: الغافقي، عن واهب بن عبد اهللا املعافري
  ).أحب إىل اهللا من السموات واألرض ومن فيهن

  باب يف أن القرآن حبل اهللا

أخربنا أبو احلسن بن فراس مبكة، نا أبو جعفر الديبلي، نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، نا سفيان، عن منصور 
  .القرآن: حبل اهللا: قال) َواعَتِصموا بِحَبلِ اللَِه: (يف قوله تعاىل: عن ابن مسعود: وجامع، عن أيب وائل

  باب يف أن القرآن مأدبة اهللا عز وجل

بن احلسن رمحه اهللا بأصفهان، نا أبو على حممد بن أمحد بن الصواف، نا يوسف بن يعقوب، نا حممد  حدثين أيب أمحد
عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : بن أيب بكر، نا ابن عثمان احلنفي، نا إبراهيم اهلجري، عن أيب األحوص

إن هذا القرآن هو حبل اهللا، هو النور الشايف،  إن هذا القرآن مأدبة اهللا فتعلموا من مأدبته ما استطعتم،: قال
وعصمة ملن متسك به، وجناة ملن تبعه، ال يعوج فيقوم وال يزيغ فُيستعتب وال تنقضي عجائبه، وال خيلق من كثرة 

ميم " و " الم " و " أمل " الرد، فاتلوه فإن اهللا تعاىل يأجركم على تالوته بكل حرف عشر حسنات، أما إين ال أقول 
 ".  

  باب يف أن القرآن عصمة ملن متسك به

أخربنا القاضي أبو عمر اهلامشي بالبصرة، نا علي بن إسحاق املادرائي، نا حممد بن إسحاق الصغاين، نا جعفر بن 
  .عون، أنا إبراهيم اهلجري، عن أيب األحوص

ن حبل اهللا املتني، والنور املبني، القرآن مأدبة اهللا فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآ: عن عبد اهللا قال
  .احلديث. والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، وجناة ملن تبعه، ال يعوج فيقوم، وال يزيغ فيستعتب

عن : وأخربنا أبو عمر، نا علي نا الصغاين، نا أبو بكر بن أيب شيبة، نا أبو معاوية، عن اهلجري، عن أيب األحوص
  . وذكر مثله. إن هذا القرآن مأدبة اهللا: (صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: عبد اهللا قال

  باب يف أنه سبب طرفه بيد اهللا عز وجل

أخربين أيب مبكة، نا حممد بن يزيد العدل، نا احلسن بن سفيان، نا ابن أيب شيبة، نا أبو خالد األمحر، عن عبد احلميد 
أبشروا : (علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالخرج : عن أيب شريح اخلزاعي قال: بن جعفر، عن املقربي

فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد اهللا، : نعم، قال: وأبشروا، أليس تشهدون أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قالوا
  ).وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن هتلكوا، ولن تضلوا بعده أبدا

  باب يف أنه نور من الظلمة



د الرمحن السلمي، نا حممد بن يعقوب األصم، نا العباس بن الوليد، أنا ابن شعيب، أخربين عبد القدوس أنا أبو عب
أوصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض : حيدث عن مسرة بن جندب أنه قال: بن حبيب، أنه مسع احلسن

  ).فاتلوه على ما كان من جهد وفاقةأوصيكم بتقوى اهللا والقرآن، فإنه نور الظلمة وهدى النهار، (أصحابه فقالك 
  . وذكر احلديث

  باب يف أنه الصراط املستقيم

أنا محزة بن يوسف جبرجان، نا أبو احلسن الرزاز، نا الفريايب، نا أبو جعفر عبد اهللا بن حممد النفيلي، نا حممد بن 
قيل للنيب صلى : عليه قال عن علي رضوان اهللا: سلمة، عن أيب سنان، عن ابن مرة عن أيب البختري، عن احلارث

فما املخرج من ذلك : اهللا عليه وسلم، إن أمتك ستفتنت بعدك، فسال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو فسئل
كتاب اهللا عز وجل العزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، من ابتغى العلم يف : (قال

هذا األمر من جبار فحكم بغريه قصمه اهللا، وهو النور املبني، والذكر احلكيم، والصراط غريه أضله اهللا، ومن ويل 
املستقيم، فيه خرب ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، وهو الذي مسعته اجلن فلم 

، ال خيلق على طول الرد وال تنقضي عربه وال )أََمّنا بِِهيَهدي إِىل الرُّشِد فَ. إِّنا َسِمعنا قُرءاناً َعجَباً: (تأباها أن قالوا
  ). تفىن عجائبه

  باب يف أن أهل القرآن أهل اهللا

حدثين أيب رمحه اهللا، نا أبو العباس حممد بن حممد بن ماسن اهلروي، نا أبو القاسم علي بن احلسن بن احلارث بن 
عن أنس أن : ن بن غزوان، نا مالك بن أنس، عن الزهريحيىي بن سليم بن غيالن املروزي، نا حممد بن عبد الرمح

هم أهل القرآن، : (من هم يا رسول اهللا قال: إن هللا أهلني من الناس، قيل: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فهم أهل اهللا وخاصته

بد الرمحن بن بديل بن وحدثنيه محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا الفضل بن حباب، نا عبد الرمحن بن املبارك، نا ع
  . ميسرة العقيلي، عن أبيه، عن أنس

  باب يف أهنم خري األمة

نا أبو علي احلسن بن عمر بن الصباغ املالكي باإلسكندرية سنة سبع وتسعني، نا وجيه بن احلسن بن يوسف، نا 
: لرمحن بن إسحاق، قالحممد بن إمساعيل الصايغ، نا أمحد بن إسحاق احلضرمي، نا عبد الواحد بن زياد، نا عبد ا

خريكم من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يعين عن علي رضي اهللا عنه قال: مسعت النعمان بن سعد يقول
  ).تعلم القرآن وعلمه

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن حفص املقرىء ببغداد، نا أبو بكر اآلجري، نا أبو جعفر أمحد بن حيىي احللواين، نا 
عن علي رضي اهللا عنه : ق، نا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرمحن بن إسحاق، عن النعمان بن سعدفيض بن وثي

  ).خريكم من تعلم القرآن وعلمه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال



  ).خريكم من تعلم القرآن وعلمه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علي رضي اهللا عنه قال
  . فذلك أقعدين مقعدي هذا: بد الرمحنقال أبو ع

  باب يف أهنم أفضل األمة

أخربنا عبد اهللا بن يوسف، نا أبو سعيد بن األعرايب، نا عبد الرمحن بن حممد احلارثي، نا حيىي بن سعيد القطان، نا 
ي اهللا عنه، عن عثمان رض: نا علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن السلمي: شعبة وسفيان قاال

  ).أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه:(خريكم، وقال اآلخر: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أحدمها
وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، نا عبد اهللا بن حممد الكعيب، نا احلسن بن أمحد بن الليث الرازي، نا نوح بن أنس، 

قال : عن عثمان قال: السائب، عن أيب عبد الرمحن السلمي نا الصباح بن حمارب، نا سفيان الثوري، عن عطاء بن
  ). أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  باب يف أن خريكم من قرأ القرآن وأقرأه

وأخربين محزة بن يوسف جبرجان، نا ابن عدي، نا علي بن إبراهيم بن اهليثم والنعمان بن هارون وحممد بن أمحد بن 
قال : عن عبد اهللا قال: أنا أمحد بن اهليثم، نا الوليد بن صاحل، نا إسرائيل، عن عاصم، عن أيب وائل: هارون قالوا

  ).خريكم من قرأ القرآن وأقرأه: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  باب يف أهنم خيار األمة

د بن مصفى، نا معاوية بن حفص، عن أنا محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا حممد بن عبيد اهللا بن فضيل، نا حمم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عثمان رضي اهللا عنه قال: شريك، عن عاصم عن أيب عبد الرمحن

  ). خياركم من تعلم القرآن وعلمه(

  باب يف أهنم أشراف األمة

حممد بن أمحد الغطريفي املنيعي، نا أبو  أنا القاضي أبو بكر عبد اهللا بن أمحد بن بندار العبسي بأستراباذ، نا أبو أمحد
عن ابن عباس : إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين، نا سعد بن سعيد اجلرجاين، عن هنشل القرشي، عن الضحاك

  ).أشراف أميت محلة القرآن: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  باب يف أهنم يؤخذون مبا يؤخذ به األنبياء إال الوحي

أنا علي بن أمحد املقرىء، نا أبو بكر اآلجري، نا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد السوانيطي، نا مقدام بن داود املصري، 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال: نا أسد بن موسى، نا عبد اهللا بن وهنب عن املاضي بن حممد، عن أبان

أنتم وعاة كالمي، آخذكم مبا آخذ به األنبياء إال : اهللا عز وجل يؤتى حبملة القرآن يوم القيامة، فيقول: (وسلم
  ).الوحي



  باب يف أن من أويت بعض القرآن فقد أويت بعض النبوة ومن أويت القرآن كله فقد أويت النبوة كلها

ن عمرو، أنا ابن أنا علي بن أمحد املقرىء، نا أبو بكر اآلجري، نا أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود، نا أبو الطاهر أمحد ب
من قرأ ربع : عن أيب أمامة الباهلي يرفعه قال: وهب، أخربين مسلمة بن علي، عن زيد بن واقد، عن مكحول

القرآن فقد أويت ربع النوبة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أويت ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أويت ثلثي النبوة، 
  ).نه ال يوحى إليهومن قرأ القرآن قد أويت النبوة غري أ

حدثنا حممد بن يزيد العدل، نا أبو حيىي البزاز، نا حممد : باب آخر منه وحدثين أيب وحممد بن القاسم الفارسي، قاال
قال رسول اهللا : عن أيب أمامة قال: بن أبان البلخي، نا مر وان بن معاوية، نا ابن منري، عن القاسم بن عبد الرمحن

قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ  من: (صلى اهللا عليه وسلم
  ). القرآن كله أعطي النبوة كلها

  باب يف استدراج النبوة يف أهل القرآن

نا العدل، نا أبو حيىي البزاز، نا علي بن احلسن الذهلي، نا عمر بن هارون، عن : وحدثين أيب وابن القاسم قاال
من قرأ : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن عمرو: بن رافع، عن إمساعيل بن عبيد اهللا إمساعيل

  ).القرآن فكأمنا استدرجت النبوة بني جنبيه إال أنه ال يوحى إليه
ن عمرو، نا ابن وأنا علي بن أمحد املقرىء، نا أبو بكر اآلجري، نا أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود، نا أبو طاهر أمحد ب

  .وهب، أنا حيية بن أيوب، عن خالد يزيد، عن ثعلبة بن ايب الكنود
من مجع القرآن فقد محل أمرا عظيما، لقد أُدرجت النبوة بني كتفيه غري أنه ال : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

  . ألن القرآن يف جوفهيوحى إليه، وال ينبغي حلامل القرآن أن جيد مع من جيد، وال جيهل مع من جيهل، 

  باب يف أهنم أوغلوا علم اهللا عز وجل

وحدثين محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا أبو عصمة البخاري، نا داود بن عبد الرمحن املصري، نا أبو عاصم النبيل، 
  .نا ابن جريج، عن عطاء بن ايب رباح

رموا محلة القرآن فإهنم أوغلوا علم اهللا إال أنه أك: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر بن عبد اهللا قال
  ).ال يوحى إليهم

  باب يف أن أهل القرآن غبطهم األنبياء قبل أن أُظهروا
حدثين أيب رمحه اهللا، نا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن نا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، نا جبارة بن املغلس، نا 

  : ، عن أبيهالربيع بن نعمان، عن سهيل بن أيب صاحل

أن موسى بن عمران عليه السالم ملا نزل بالتوراة قرأها فوجد ذكر هذه األمة، وذكر احلديث إىل أن : عن أيب هريرة
تلك أمة أمحد، وساق : لواح أمة أناجيلهم يف صدورهم يقرؤنه ظاهرا فاجعلها أميت، قاليا رب، إين أجد يف األ: قال

  .يا رب فاجعلين من أمة أمحد: احلديث، إىل أن قال موسى
وأنا علي بن أمحد املقرىء، نا أبو بكر اآلجري، أنا أبو عبد اهللا أمحد بن احلسني بن عبد اجلبار الصويف، نا شجاع بن 



طوىب : مرت امرأة بعيسى بن مرمي عليهما السالم فقالت: عن خيثمة، قال: بن عبيد، عن األعمشخملد، نا يعلى 
  .طوىب ملن قرأ القرآن مث عمل به: حلجر محلك ولثدي رضعت منه، فقال عيسى بن مرمي صلوات اهللا عليه

فيان، نا ابن أيب شيبة، نا أبو نا حممد بن يزيد العدل، نا احلسن بن س: وحدثين أيب رمحه اهللا وحممد بن القاسم قاال
  .معاوية، عن األعمش، مبثل معناه

  باب يف جواز احلسد على حفظ القرآن وحفاظه

أن رسول اهللا : عن أبيه: أنا ابن فناكي، نا أبو بكر الروياين، نا عمرو بن علي، عن سفيان، عن الزهري، عن سامل
  ).آتاه اهللا القرآن،ن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهاررجل : ال حسد غال يف اثنتني: (صلى اهللا عليه وسلم قال

وأخربنا عبد اهللا بن يوسف األصفهانيي، نا أبو بكر حممد بن احلسني القطان، نا علي بن احلسن بن أيب عيسى 
  .اهلاليل، نا عبد ااجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد، نا معمر بن راشد، عن الزهري

، نا حاجب بن أمحد الطوسي، نا أبو عبد اهللا املروزي، نا عبد اهللا بن املبارك، أنا معمر، عن وأنا أبو طاهر الزيادي
  .الزهري واللفظ لسفيان

  باب يف كون األقرء لكتاب اهللا أحق باإلمامة

 نا غسماعيل بن جنيد، نا علي بن احلسني بن اجلنيد،ن نا: قاال -رمحهما اهللا  -ثين أيب وابو عبد الرمحن السلمي 
عن أيب مسعود األنصاري : املعاىف بن سليمان، نا زهري، نا األعمش، عن إمساعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ).بالسنة

  رآنباب يف كوهنم أحق الناس باإلمارة لزيادة حفظ الق

حدثين محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي، نا احلسن بن عرفة، نا حيىي بن ميان العجلي، 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة قال: عن موسى بن عبيدة الربذي، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي

ضلهم شاب بصورة البقرة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه فف: وسلم سرية فاستقرئوا القرآن على أسناهنم، قال
يا رسول اهللا أتومره وأنا أكرب منه، فقال رسول اهللا : فغضب شيخ يف القوم، فقال: قال) أنت أمري القوم: (وسلم

ن إال أين فواهللا يا رسول اهللا، ما مينعين أن أتعلم القرآ: فقال الشيخ: قال) إنه أكثرهم قرآنا: (صلى اهللا عليه وسلم
تعلموا القرآن، فإمنا مثل حامل القرآن كمثل حامل : (أخشى أن ال أقوم به، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).جراب مسك إن فتحه فتحه طيبا، وإن وعاه وعاه طيبا
  . هريرةوثنا أيب، نا ابن عدي، نا القاسم بن مهدي، نا أبو مصعب، نا عمر بن طلحة الليثي، عن املقربي، عن أيب

  
  باب فيمن ُويل حرم اهللا لقراءة القرآن

أنا أبو العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي مبكة، نا أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن عبد املؤمن، نا إسحاق بن أمحد 
ن ع: مسعت معمرا حيديث عن الزهري: اخلراعي، عن حممد بن أمحد األزرقي، نا جدي، نا داود بن عبد الرمحن، قال



: من خلفت على مكة ابن أبزى، قال عمر: نافع بن عبد احلارث أنه تلقى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقال
  .إن اهللا يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع به آخرين: نعم، إنه قارىء لكتاب اهللا ع وجل، فقال عمر: موىل قال

  .وقد جاء اخلرب مرفوعا

  حبق معلوم مؤقت مل يقطعه كذلك لغريهم باب يف قطع رسول اهللا ملن حفظ القرآن

نا أبو سعيد حممد بن : حدثين حممد بن القاسم الفارسي بنيسابور وحممد بن أمحد بن محوية بالري واللفظ له قاال
إبراهيم بن عبد اهللا اإلمساعيلي النيسابوري، نا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، نا احلسني بن داود البلخي، نا يزيد 

من قرأ القرآن عن ظهر : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه قال: ، عن محيدبن هارون
  . احلديث). القلب من غري نظر يف املصحف فله يف بيت املال يف كل عام مائتا دينار

نضر، نا إسحاق بن وحدثين حممد بن القاسم، نا أبو احلسن عبد الرمحن بن إبراهيم املعدل، نا حممد بن أمحد بن ال
من قرأ القرآن فله يف : قال علي رضي اهللا عنه: حسان، نا عبد امللك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده قال

  .بيت مال املسلمني مائتا دينار، إن أخذها يف الدنيا، وإال أخذها يف اآلخرة
فقيل يا رسول : ن علي أيضا، وفيهكذلك جاء اخلرب من هذا الطريق موقوفا، وقد جاء من طريق آخر مرفوعا ع

  .ال، ولكن حسنات وسيئات: اللهن أو يف اآلخرة دنانري فقال

  باب يف فضل من علم أخاه القرآن

أنا ابو عبد الرالمحن السلمي، نا أبو عمرو بن مطر، نا إبراهيم الذهلي، نا حيىي، نا إمساعيل بن عياش، عن إبراهيم 
من علم رجال القرآن فهو مواله ال : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن مجاد األنصاري، قال: بن سليمان

  ).خيذله وال يستأثر عليه

  باب يف أجر من علم ولده القرآن

أنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلرشي، نا ابن بسطام، نا أمحد بن حممود البخاري، نا حممد بن سالم، عن مروان بن 
  .بد الرمحن الكويف، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن املسيبمعاوية الفزاري، عن الوزير بن ع

يا رسول اهللا، ما أجر من علم ولده كتاب : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل، فقال: عن جابر بن عبد اهللا قال
لسالم، فقال فجاء جربيل عليه ا: القرآن كالم اهللا ال غاية له، قال: (اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا حممد، القرآن كالم اهللا ال : يا جربيل، ما أجر من علم ولده كتاب اللله قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا جربيل، : ما أجر من علم ولده كتاب اهللا فقال إسرافيل: غاية له، مث صعد جربيل إىل السماء، فسأل إسرافيل

إن ربك يقرئك السالم : تعاىل أنزل جربيل على رسوله عليهما السالم، فقال القرآن كالم اهللا ال غاية له، مث إن اهللا
من علم ولده القرآن فكأنه حجد البيت عشرة آالف حجة، وكأمنا اعتمر عشرة آالف عمرة، وكأمنا غزا : ويقول

عا، عشرة أالف غزوة، وكأمنا أعتق عشرة آالف رقبة من ولد غسماعيل، وكأمنا أطعم عشرة آالف مسلما جائ
وكأمنا كسا عشرة آالف مسلما عاريا، ويكتب له بكل حرف من القرآن عشر حسنات وميحى عنه عشر سيئات، 



يا حممد إين ال أقول أمل عشرة ولكن ألف عشر وال عشر وميم عشر، ويكون معه يف قربه حىت يبعث ويثقله يف 
  .زل به هذه الكرامة وأفضل ما يتمىنامليزان، وجاز على الصراط كالربق اخلاطف ومل يفارقه القرآن حىت تن

  باب يف أجر من يتعلم ولده القرآن

أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو كريب حممد بن العالء، نا رشد بن سعد، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن 
ه ينبت له غرس يف من قال سبحانه اهللا وحبمد: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه قال: أنس اجلهين

  ).اجلنة، ومن قرأ القرآن فأحكمه وعمل مبا فيه أُلبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس

  باب يف فضل من حفظ القرآن يف صباه

أخربين أبو علي احلسني بن حممد الصويف مبروروذ، نا أبو علي زاهد بن أمحد، نا أبو عبد اهللا حممد بن سهل الكاتب، 
عن ابن عباس : محاد بن أسحاق، نا مسلم بن إبراهيم، نا احلسن بن أيب جعفر، نا أبو الصهباء، عن سعيد بن جبرينا 
  ).من قرأ القرآن قبل أن حيتلم فقد أويت احلكم صباه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  باب يف أن حرمة محلة القرآن كحرمة األمهات مربة واحتراما

ر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف إمام اجلامع بأسبيجهاب من ثغور الترك، نا أبو القاسم عبد اهللا بن أنا أبو بك
حممد بن صاحل بن عجيف الشوماين، نا حممد بن حبال، نا حممد بن املتوكل، عن رشدين بن سعد، نا أبو عبد الرمحن 

  : عبد اهللا بن اهليثم التيمي، عن ابن احلنفية

القرآن أعظم من كل شيء دون اهللا فمن وقر : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال عن أبيه رضي
القرآن فقد وقر اهللا، ومن استخف حبق القرآن فقد استخف حبق اهللا، ومحلة القرآن املخصوصون برمحة اهللا املعلمون 

فقد واىل اهللا، وحرمتهم على املؤمنني يكحرمة  كالم اهللا امللبسون نور اهللا من عاداهم فقد عاد اهللا، ومن واالهم
يا محلة القرآن، استحبوا إىل اهللا بتوقري كتابه يزدكم حبا وحيببكم إىل عباده، ويدفع عن : أمهاهتم عليهم، يقول اهللا

مستمع القرآن بلوى الدنيا، ويدفع عن قارىء القرآن بلوى اآلخرة، وللمستمع آية من كتاب أفضل من كنز ذهبا، 
لقارىء آية من كتاب اهللا أفضل مما حتت العرش إىل الثرى، وإن يف القرآن لسورة تدعة العزيز عند اهللا، ويدعى ول

  .قارئها الشريف، ويشفع يوم القيامة يف مثل ربيعة ومضر وهي يس

  باب يف أن اهللا عز وجل حيب من يتلو كتابه

، عن أيب بكر بن عياش، عن األعمش، عن منصور، عن أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو كريب، نا حيية بن آدم
  .احلديث. رجل قام يتلو كتاب اهللا: ثالثة حيبهم اهللا: عن عبد اهللا، رفعه قال: ربعي

  
  باب يف أن ال ُيتقرب إىل اهللا بشيء أحب إليه من كالمه

أيب شيبة، نا عبيدة بن محيد، عن  نا حممد بن يزيد العدل، نا احلسن بن سفيان، نا ابن: ثين أيب وحممد بن القاسم قاال



: وأقبلت معه من املسجد إىل منزله -قال خباب بن األرت : منصور عن هالل بن بساف، عن فروة بن نوفل قال
  .إن استطعت أن تتقرب إىل اهللا ال تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كالمه -

  باب يف أن املالئكة حتف هبم عند تالوته

ابن عدي، نا حممد بن الفضل أبو احلسن، نا عمران بن سهل البلخي، نا سلمة بن نضر،  حدثين محزة بن يوسف، نا
قال : عن أيب هريرة قال: عن أبيه، عن عطاء بن يسار -يعين ابن أسلم  -نا بكر بن سامل نا عبد الرمحن بن زيد 

على تالوته حفت به املالئكة إن أحب احلديث إىل اهللا تالوة القرآن، فمن قعد : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .بأجنحتها وغشيتهم الرمحة، وكانوا أضياف الرمحن حىت خيوضوا يف حديث غريه

  باب يف أن ال يتقرب إىل اهللا بشيء أحب إليه من كالمه

 نا حممد بن يزيد العدل، نا احلسن بن سفيان، نا ابن أيب شيبة، نا عبيد بن محيد، عن: ثين أيب وحممد بن القاسم قاال
: وأقبلت معه من املسجد إىل منزله -قال خباب بن األرت : منصور، عن هالل بن يساف، عن فروة بن نوفل قال

  .إن استطعت أن تتقرب إىل اهللا فإنك ال تتقرب غليه بشيء أحب إليه من كالمه -

  باب يف أن املالئكة حتف هبم عند تالوته

لفرياين، نا إسحاق بن راهويه، أنا جرير بن عبد احلميد، عن نا علي بن أمحد املقرىء، نا أبو بكر اآلجري، نا ا
ما جتالس قوم يف بيت من بيوت اهللا، : (عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه قال: األعمش، عن أيب صاحل

أبطأ به  يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال حفت هبم املالئكة، وغشيتهم الرمحة، وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن
  ).عمله مل يسرع به نسبه

  باب يف أن ملن جيمع القرآن ظاهرا دعوة مستجابة

حدثين أيب رمحه اهللا من حفظه يف الروضة من مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرسها اهللا، نا أبو القاسم 
ن شرحبيل عن جابر عن النيب اللخمي، نا حيىي بن عثمان، نا حيىي بن بكري، نا حيية بن صاحل، عن إمساعيل بن أمية، ع

ما من رجل مؤمن جيمع القرآن ظاهرا يقرأ إال أعطاه اهللا دعوة، إن شاء عجلها يف : (صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).الدنيا، وإن شاء دخرها له يف اآلخرة

  باب يف فضل قراءة القرآن على غريه من الذكر وفضل كالم اهللا على غريه

احلسن عبد الرمحن بن غرباهيم العدل، نا أمحد بن يعقوب الثقفي، نا القاسم بن زكريا، ثين حممد بن القاسم، نا أبو 
قال : عن أيب سعيد قال: نا شهاب بن عباد، نا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين، عن عمرو بن قيس، عن عطية 

ن عن ذكري ومسئليت أعطيته من شغله قراءة القرآ: يعين يقول اهللا عز وجل: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ). أفضل ما أعطي السائلني، وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه



  باب يف أن كل آية من القرآن نورا يوم القيامة

ثين أيب، نا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل، نا احلسن بن حبابة، نا حممد بن إمساعيل املباركي، نا علي بن 
  .عن عبيد اهللا بن أيب محيد اهلذيل، عن أيب مليح اهلذيل عاصم،

اعملوا بالقرآن، أحلوا حالله، وحرموا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن معقل بن يسار املزين، قال
تشبه حرامه، واقتدوا به، وال تكفروا بشيء منه، وآمنوا بالتورة واإلجنيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم، وما 

عليكم فردوه إىل اهللا، وإىل الرسول، وإىل أويل تألمر من بعدي كيما خيربوكم به، ولسعكم القرآن ما فيه فإنه شافع 
مشفع، وماحل مصدق، والقرآن نور يوم القيامة، أال وإين أعطيت البقرة من الذكر األول، وأعطيت طه وطواسني 

ة البقرة من حتت العرش مل يعطها أحد قبلي، وأعطاين ريب من ألوا موسى، وأعطيت فاحتة الكتاب وخواتيم سور
  ).املفصل نافلة

  باب يف السؤال عن اهللا بالقرآن

ثين أيب رمحه اله، نا سليمان بن أمحد الطرباين، نا حممد بن عمرو احلراين، نا أيب، نا موسى بن أعني، نا إدريس 
اقرؤا : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت : عن عمران بن حصني قال: الكويف، عن منصور، عن رجل

  ).القرآن واسئلوا اهللا به قبل أن يأيت قوم يسئلون به الناس

  باب يف فضل من إذا ختم القرآن رجع إىل أوله

قرأت على أيب عمر عبد امللك : أنا أبو أمحد عبد املؤمن بن عبد الرمحن بن إبراهيم الغزال الفارسي بسمرقند، قال
حدثكم أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي ببغداد، نا احلجاج بن املنهال، نا صاحل : زرون، قلتبن علي بكا

يا رسول اهللا، أي العلم : أن رجال قام إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن زرارة بن أوىف: املري، عن قتادة
صاحب القرآن يضرب من : (احلال املرحتل قال بايب أنت وأمي يا رسول اهللا وما: قال) احلال املرحتل: (أفضل قال

  ).أوله إىل آخره، ومن آخره إىل أوله كلما حل ارحتل
وحدثنيه حممد بن القاسم، نا ابن قريش، نا ابن سفيان، نا حممد بن يزيد الرفاعي، نا يزيد بن احلباب، نا صاحل 

. احلديث: رسول اهللا، أي األعمال أفضل يا: أن رجال قال: عن ابن عباس: املري، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف
  .واللفظ للحجاج بن املنهال

  باب يف أن قراءة القرآن أفضل العباد

ثين حممد بن القاسم، نا ابن قريش، نا ابن سفيان، نا أبو نعيم احلليب، نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك، عن عمر بن 
  ).أفضل العبادة قراءة القرآن: (ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: عن أنس قال: كثري، عن أيب العالء

  باب يف أن تالوة القرآن جالء القلوب



نا ابن عدي، نا عبد الرمحن بن حممد بن علي، نا عبد اهللا بن أيوب، نا عبد : ثين أيب رمحه اهللا ومحزة بن يوسف قاال
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لعن ابن عمر قا: الرحيم بن هارون، نا عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع

  ).تالوة القرآن: (يا رسول اهللا، وما جالؤها قال: ، قيل)إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ احلديد(

  باب األمر يف الفرج بالقرآن

جاج ثين محزة بن يوسف، نا ابن عدي، نا أبو العالء الكويف، نا ابن الكويف، نا ابن أيب شيبة، نا أبو معاوية، عن ح
الفضل القرآن، : قال) قُل بِفَضلِ اللَِه َوبِرََمحِتِه فَبِذَِلَك فَلَيفَرحوا: (يف قوله تعاىل: عن أيب سعدي اخلدري: عن عطية

  .وبرمحته أن جعلكم من أهله

  باب يف أن القرآن ال يضل وال يشقة من اتبعه

ابن سفيان، نا بن أيب شيبة، نا أبو خالد، عن عمرو نا حممد بن يزيد العدل، نا : وثين أيب رمحه اهللا وابن القاسم قاال
فََمنِ (ضمن اهللا ملن قرأ القرآن اليضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة، مث قرأ : عن ابن عباس قال: بن قيس، عكرمة

  ).ِاتََّبَع ُهَداى فَال َيِضلُّ َوال َيشقى

  باب يف نزول السكينة عند قراءة القرآن

مسعت الرباء بن : وياين، نا حممد بن بشار، نا حممد بن جعفر، نا شعبة، عن أيب إسحاق قالأنا ابن فناكي، نا الر
قرأ رجل الكهف، ويف الدار دابة فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكره للنيب : عازب يقول

  .و نزلتاقرأ فال، فإهنا السكنية تنزلت عند قراءة القرآو أ: صلى اهللا عليه وسلم فقال

  باب يف أن القرآن أفضل ما أعطي العبد

نا حممد بن يزيد، نا أبو حيىي البزاز، نا علي بن احلسن الذهلي، نا عمر بن هارون، : وثين أيب وحممد بن القاسم قاال
اهللا قال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا بن عمرو قال: عن إمساعيل بن رافع، عن إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر

  ).من قرأ القرآن فرآى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما حقره اهللا وحقر ما عظم اهللا: (عليه وسلم

  باب يف أن القرآن غىن ال فقر بعده

أنا احلاكم أبو عمرو مكرم بن عتاب التميمي ببخارى، نا إبراهيم بن أمحد بن حممد األبزاري، نا احلسن بن سفيان، 
أن : عن أنس: املكي، نا حامت بن إمساعيل، عن شريك، عن األعمش، عن يزيد بن أبان، عن احلسن نا حممد بن عباد

  ).القرآن غىن ال فقر بعده وال غىن دونه: (قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم
نتصر، نا وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، نا أبو عمرو بن مطر، نا اخلليل بن حممد بن اخلليل بواسط، نا متيم بن امل

  .إسحاق األزرق عن شريك

  باب يف أهل القرآن هم أغىن اخللق



أين حممد بن القاسم، نا أبو بكر بن ايب خالد، نا عيسى بن حممد، نا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة، نا جنادة بن 
 عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: مسعت أبا ذر يقول: مسعت احلسن، قال: مروان، نا احلارث بن النعمان قال

عثمان بن عفان : عبد الرمحن بن عوف، وقال آخر: أبو سفيان، وقال آخر: أي الناس أغىن قالوا: (يوما ألصحابه
  ).ال، ولكن أغىن الناس محلة القرآن من جعله اهللا يف جوفه: (رضي اهللا عنهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  باب يف التغين بالقرآن

بد الوهاب بن احلسن بدمشق، نا طاهر بن حممد بن احلكم، نا هشام بن عمار، نا الوليد، نا أبو أنا ابو احلسني ع
قدم علينا سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه وقد كف : رافع، عن ابن أيب مليكة، عن عبد الرمحن بن السائب قال

أنك حسن الصوت بالقرآن، مرحبا يا ابن أخي، بلغين : من أنت فأخربته، فقال: بصره، فسلمت عليه، فقال
إن هذا القرآن نزل حبزن، فإذا قرأمتوه فابكو، فإن مل تبكوا فتباكوا، : (ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).وتغنوا به، فمن مل يتغن به فليس منا

  باب يف إكرام أهل القرآن من إجالل اهللا عز وجل

بن يوسف الدقاق، نا أبو حامت مكي بن عبدان، نا أمحد بن حفص، نا حدثين حممد بن القاسم، نا أبو عبد اهللا حممد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن طلحة بن عبيد اهللا -: يعين ابن سحيم -أيب ، نا إبراهيم بن طهمان، عن سليمان 

  ). إن من تعظيم جالل اهللا إكرام العبد حيمل القرآن ال يغلو فيه وال جيفوا: (وسلم

  ملؤمن يف قراءة القرآنباب يف مثل ا

عن : أنا ابن فناكي، نا أبو بكر الروياين، نا حممد بن بشار، نا حيىي بن سعيد، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل األترجة : (أيب موسى األشعري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طيبة الريح وطعمها مر، ومثل املناق الذي طيبة الطعم، طيبة الريح، 
  ).ال يقرأ القرآن كمثل حنظلة مرة ال ريح هلا

مسعت عوفا، نا قسامة، عن أيب : وأناه ابن فناكي، نا الروياين، نا عبد اهللا بن الصباح، نا معتمر بن سليمان، قال
  .موسى لفظ ابن بشار

   أن القرآن يهبط مبن اتبعه على رياض اجلنةباب يف

إن هذا : أن أبا موسى األشعري مجع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من ثلثمائة فعظم القرآن، وقال: عن أيب كنانة
القرآن كائن لكم ذخرا، وكائن لكم وزرا، فاتبعوا القرآن وال يتبعنكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض 

  . ديثاحل. اجلنة

  باب يف معىن حق تالوته



يف : عن احلسن: أنا محزة بن يوسف، نا أبو احلسن الرزاز، نا الفريايب، نا يعقوب بن إبراهيم، نا وكيع، عن املبارك
  .يعملون مبحكمة، ويؤمنون مبتشابه،ويلكون ما أشكل عليهم إىل عامله: قال) َيتلوَنُه َحقَّ ِتالَوتِِه: (قوله تعاىل

  من يقرأ حرفا من القرآنباب يف فضل 

قال : أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن بشار، نا حممد بن الزبرقان، نا موسى بن عبيدة، عن حممد بن كعب
من قرأ حرفا من : (قال رسول اهللا صلى اهللا لعيهوسلم: أظنه إن شاء اهللا عن عوف بن مالك قال: حممد بن الزبرقان

  ).عشر" م " عشر، و " ل " عشر، أ عشر، و " أمل " ال نقول القرآن كان له عشر حسنات، 

  باب يف صورة أخذهم القرآن يف السلف

عن أيب : ثين محزة بن يوسف، نا أبو احلسن الرزاز، نا الفريايب، ناحممد بن عبيد، نا محاد بن زيد، نا عطاء بن السائب
هنم كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل جياوزهن إىل العشر إمنا أخذنا القرآن عن قوم أخربونا أ: عبد الرمحن السلمي قال

  .فتعلمنا العلم والعمل مجيعا، وذكر اخلرب: اآلخر حىت يتعلموا ما فيهن من العمل، قال
  

  باب يف فضل املاهر بالقرآن واملتتع فيه

م، عن قتادة عن أنا أبو بكر احلرشي، نا حاجب بن أمحد، نا عبد الرحيم بن منسب، نا سليمان بن داود، عن هشا
أن النيب صلى : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت: ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: زرارة، عن سعد بن هشام

إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه : (اهللا عليه وسلم قال
  ).شديد له أجران

  ط القرآن به يف شبابهباب يف فضل من اختل

ثين حممد بن القاسم، نا أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن حسكا، نا أبو سعيد الربقي القاضي، أنا أمحد بن عاصم، 
من تعلم القرآن وهو شاب : (عن أيب هريرة أراه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: نا بشري بن ميمون، مسعت املقربي
الكرام الربرة، ومن تعلم بعدما كرب وهو يتفلت منه وهو حريص عليه فذلك به اختلط بلحمه ودمه وكان رفيق 

  ).أجره مرتان

  باب يف فضل من كان حريصا على القرآن وال يسطيعه وال يدعه

ثين ايب رمحه اهللا، أنا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفراييين، نا أبو احلسن مسدد بن قطن بن إبراهيم النيسابوري، نا 
عن معاذ بن جبل : العزيز، نا عبد اهللا بن عبد الرمحن عن إمساعيل بن عبيد اهللا، ثنا عبد الرمحن بن غنم سويد بن عبد

من قرأ القرآن وعمل مبا فيه، ومات يف اجلماعة، بعث يوم القيامة مع : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



من كان حريصا عليه وال يستطيعه وال يدعه بعثه السفرة، ومن قرأ القرآن وهو يتفلت منه آتاه اهللا أجره مرتني، و
  .وذكر احلديث). اهللا يوم القيامة مع أشراف أهله

  باب يف فضل من تعلم ما تيسر من القرآن

: عن عقبة بن عامر اجلهين: أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أمحد بن عبد الرمحن، نا عمي، نا موسى بن علي، عن أبيه
أيكم حيب أن يغدو إىل بطحان أو العقيق : (عليه وسلم خرج علينا وحنن يف الصفة، فقال أن رسول اهللا صلى اهللا

فألن يغدو أحدكم كل : (قال. كلنا يا رسول اهللا: فيأخذ ناقتني كوماوين زهراوين بغري إمث باهللا وال قطيعة رحم قالوا
  ).فثالث مثل أعدادهن من اإلبليوم إىل املسجد فيتعلم آية من كتاب اهللا خري له من ناقتني، وإن ثالثا 

وأخربنا أبو طاهر حممد بن حممد الفقيه الزيادي بنيسابور، نا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص السمسار، نا إبراهيم 
قال رسول صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة قال: بن عبد اهللا الكويف، نا وكيع بن اجلراح، عن األعمش، عن أيب صاحل

فثالث آيات يقرأ : (نعم، قال: إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثالث خلفات عظام مسان قلناأحيب أحدكم : (وسلم
  ).هبن أحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام مسان

  باب يف فضل من يقرأ مائة آية

، عن مسعر، أنا أبو عبد الرمحن السلمي، نا حممد بن يعقوب األصم، نا احلسن بن علي بن عفان، نا أبو حيىي احلماين
من قرأ مائة آية مل يكتب من الغافلني، ومن قرأ مائيت آية : عن أيب هريرة قال: عن عدي بن ثابت، عن أيب حازم

  .كتب من القانتني

  باب يف قراءة يس على املوتى

قال : عن معقل بن يسار قال: أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو عبد هللا الزيادي، نا معتمر، عن أبيه، عن رجل
البقرة سنام القرآن، ويس قلب القرآن ال يقرأها رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).غفر اهللا له، واقرؤها على موتاكم

  باب ممن يعجز عن االستكثار من القرآن فيقرأ اإلخالص

عن أيب : يد، نا شعبة، عن قتادة، عن سامل، عن معدانأنا ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن بشار، نا حيىي بن سع
يا رسول اهللا، ومن يستطيع : أيعيا أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن قالوا: (الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فإهنا تعدل ثلث القرآن) قُل ُهَو اللَُه أحد(يقرأ : (ذلك قال
عن : يع السميت، نا أبو عوانة، نا عاصم بن أيب النجود، عن زر بن حبيشوأنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو الرب

  . مثل ثلث القرآن) قُل َهَو اللَُه أحٌد: (أن كان يقول: عبد اهللا

ونا أبو الفضل منصور بن نصر بسرقند، نا أبو علي حممد بن احلسن بن حممد التمار بالبصرة، نا حممد بن أيوب 
ة القعنيب، نا حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري، عن عمه الزهري، عن محيد بن عبد الرازي، نا عبد اهللا بن مسلم



ثلث : " قال) قُل ُهَو اللَُه أََحٌد(عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن : الرمحن
  ).، أو تعدله" القرآن 

  )قُل َهَو اللَُه أََحٌد(باب فيمن حيب قراءة 
د اهللا بن يوسف بن بامويه األصبهاين بنيسابور، نا أبو حامد أمحد بن علي بن حسنويه املقرىء، نا أبو داود أنا عب

: حدثين هشام بن حسان، عن حممد بن سريين: سليمان بن سيف احلراين، نا شبان بن جسر بن فرقد، نا أيب، قال
يا رسول اهللا، إن يل أخا حيب أن يقرأ هذه : الكنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاه رجل، فق: عن أنس قال

  ).بشر أخاك باجلنة: (، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم)قُل َهَو اللَُه أََحٌد(السورة 

  باب يف فضل من جيهر بالقراءة وخيفي

: ، عن كثري بن مرةأنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أمحد بن عبد الرمحن، نا عمي، نا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب
اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة، واملسر بالقرآن كاملسر : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (عن عقبة بن عامر

  ). بالصدقة

  باب فيمن يعجز عن إقامة إعراب القرآن كله أو بعضه

القاسم األنباري، نا أيب، نا إبراهيم  أنا أبو احلسن حممد بن جعفر التميمي النحوي بالكناسة من الكوفة، أنا حممد بن
عن ابن عمر : نا عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع: بن اهليثم، نا آدم بن أيب إياس حدثنا أبو الطيب املروزي، قال

من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
إن أعرب بعضه ومل يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة، فإن أعربه عشر حسنات، ف

  ). وكل به أربعة أمالك يكتبوله بكل حرف سبعني حسنة

  باب فيمن يعتريه اللحن يف القرآن من غري قصد

د أمحد بن حممد بن حيىي بن أخربنا حممد بن القاسم الفارسي، نا أبو احلسن عبد الرمحن بن إبراهيم املعدل، نا أبو حام
: بالل، نا حممد بن الوليد البغدادي، نا نعيم بن محاد، نا نوح بن أيب مرمي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب

من قرأ القرآن فأعربه كتب اهللا له بكل حرف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمر بن اخلطاب قال
فأعرب بعضه وحلن يف بعضه كتب اهللا له بكل حرف عشرين حسنة، ومن قرأ  أربعني حسنة، ومن قرأ القرآن

  ). القرآن فلم يعرب منه شيئا، كتب اهللا له بكل حرف عشر حسنات

  باب يف فضل القراءة ناظرا يف املصحف

م بن عبد نا أبو سعيد حممد بن إبراهي: قاال -واللفظ له  -أخربين حممد بن القاسم وحممد بن أمحد بن محويه بالري 
اهللا اإلمساعيلي النيسابوري، نا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، نا احلسني بن داود البلخي، نا يزيد بن هارون، عن 

من قرأ القرآن من املصحف خفف عن أبويه من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس قال: محيدس
ني غفر هلما، وللقارىء يف كل حرف مرة يغفر اهللا له العذاب ولو كان أبواه مشركني، فإن كان أبواه مسلم



  .وذكر احلديث) ولوالديه
باب آخر منه ثين أيب، نا ابن عدي، أنا الوليد بن محاد بن جابر، نا سليمان بن عبد الرمحن، نا مروان هو الفزاري، 

من : (هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: عن جده قال: نا أبو سعيد املكي، نا عثمان بن عبد اهللا بن أوس الثقفي
  ). قرأ القرآن يف املصحف كتبت له ألف ألف حسنة، ومن قرأ يف غري املصحف فألفي ألف حسنة

  باب يف أن من نظر يف املصحف متعه اهللا ببصره

نا  من أوالد املنصور، -نا ابن عدي، نا حممد بن هارون بن عيسى اهلامشي : ثين أيب رمحه اهللا ومحزة بن يوسف قاال
القاسم بن هاشم السمسار، نا الربيع بن روح، نا اليمان بن عدي، عن مسلمة، علي، عن ابن جريج عن ابن أيب 

من أدام النظر يف املصحف متعه اهللا ببصره ما بقي : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم: عن ابن عباس قال: مليكة
  ).يف الدنيا

  باب يف حمبة اهللا القراءة من املصحف

ا حممد بن القاسم، نا أبو احلسن علي بن محدان الفارسي، نا أبو عبد اهللا بن خملد العطار، نا إبراهيم بن جابر، نا أن
  : أبو سهل حر بن مالك البصري، نا شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص

  ).فمن سره أن حيبه اهللا فليقرأ يف املصح: (عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  باب يف كراهية حتلية املصاحف

أنا محزة بن يوسف اجلرجاين، نا أبو احلسن الرزاز، نا الفريايب، نا حممد بن احلسن البلخي، أنا عبد اهللا بن املبارك، أنا 
إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم : عن أيب الدرداء، قال: حيىي بن أيوب، عن عمرو بن احلارث، عن بكر بن سوادة

  ).ار عليكممساجدكم فالدب
  

  باب يف أن من مجع القرآن متع بعقله إىل أن ميوت
حدثين حممد بن القاسم، نا أبو اهليثم أمحد بن عمر بن شبويه املروزي، نا أمحد بن كامل، نا إبراهيم بن اهليثم 

هللا قال رسول ا: عن أنس قال: البلدي، نا عبد اهللا بن صاحل، نا رشدين بن سعد، عن جرير بن حازم، عن محيد
  ).من مجع القرآن متع بعقله حىت ميوت: (صلى اهللا عليه وسلم

  
  باب يف تقدمي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اللحد أكثرهم أخذا للقرآن

أنا إبراهيم بن حممد بن أمحد بن علي، أنا حممد بن شبويه املروزي، نا الفربري، نا حممد بن إمساعيل، نا عبد اهللا بن 
كان النيب صلى اهللا عليه : عن جابر قال: ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالكيوسف، نا الليث، نا 

أيهم أكثر للقرآن فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف : (وسلم جيمع الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد، مث يقول
  .احلديث) اللحد



  باب منع القرآن صاحبه من عذاب القرب

نا أبو احلسن عبد الرمحن بن غرباهيم العدل، نا حممد بن احلسني القطان، نا إسحاق  أنا حممد بن القاسم الفارسي،
إذا دخل اإلنسان قربه جاءت نار من : عن عمرو بن مرة قال: بن عبد اهللا، أنا بشر، نا أبو معاوية، عن األعمش

عن ميينه فيجيء القرآن عند رأسه فيجيء القرآن فيمنعها، فتجيء من عند رجله فيجيء القرآن فيمنعها، فتجيء 
: فيقول: مايل ولك فواهللا ما كان يعمل بك قال: فتقول: قال. فيمنعها، فتجيء عن مشاله فيجيء القرآن فيمنعها

  ).أليس قد كنت يف جوفه، فال يزال هبا حىت ينجي صاحبه
  

  باب يف منع سورة امللك قارئها من عذاب القرب

بيع السميت، نا أبو عوانة وضاح بن عبد اهللا، عن عاصم بن أيب النجود، عن زر أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو الر
فيؤتى : سورة امللك هي املانعة متنع من عذاب القربن قال: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال: بن حبيش

لكم على ما قبلي سبيل إنه  إنه ليس: فيؤتى من قبل ىجليه فتقول رجالن: الذي كان يقرأ هبا كل ليلة يف قربه، قال
إنه ليس لكم علي ما قبلي سبيل، إنه كان وعى يف : قال فيؤتى من قبل جوفه، فيقول. كان يقرى علي سورة امللك

إنه ليس لكم علي ما قبلي سبيل، إنه كان يقرأ يب سورة : فيؤتى من قبل رأسه، فيقول لسانه: سورة امللك قال
  ).هذه سورة امللك: وهي يف التوراة مكتوبة: أكثر وأطيب، قال امللك، ومن قرأها يف لك ليلة فقد

واللفظ أليب . وأناه ابن فراس مبكة، نا أبو جعفر الديبلي، نا حممد بن زنبور، عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم
  .عوانة

  باب يف وصول ثواب القرآن إىل صاحبه أحوج ما يكون إليه

حلسن بن إبراهيم املعرف بابن حلقوم، نا هشام بن عمار، نا سويد بن عبد ثين أيب رمحه اهللا، نا علي بن عمر، نا ا
عن أيب أمامة الباهلي : العزيز، نا داود بن عيسى، عن عمرو بن قيس املالئي، عن حممد بن عجالن، عن أيب سالم

يت أهله يوم القيامة إن هذا القرآن يأ: (أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتعلم القرآن وحثنا عليه، فقال: قال
أنا الذي كنت حتب وتكره أن يفارقك، : من أنت فيقول: أتعرفين فيقول: أحوج ما يكون إليه، فيقول للمسلم

لعلك القرآن، فيقدم به على ربه فيعطى امللك بيمينه واخللد بشماله، ويوضع على رأسه السكينة، وينشر : فيقول
بأخذ ولدكما : أىن كُسينا هذا ومل تبلغه أعمالنا فيقول هلما: افا، فيقوالنعلى أبويه حلتان ال يقوم هبما الدنيا أضع

  .احلديث). القرآن

  باب يف أن القرآن مشفع يف صاحبه يوم القيامة

حدثت : حدثين أيب، عن حيىي بن أيب كثري، قال: أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا حممد بن بشار، نا معاذ بن هشام، قال
اقرؤوا القرآن، فإنه يأيت مشفعا : (حدثين أبو أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :أن أبا سلمة قال

  .احلديث). ألصحابه



  باب يف أن القرآن شافع

أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا أبو كريب، نا عبد اهللا بن األجلح، عن األعمش، عن معلى الكندي، عن حممد بن عبد 
القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، : عن عبد اهللا قال الرمحن بن يزيد، عن أبيه،

  ).ومن جعله خلفه ساقه إىل النار
باب يف أن أهل القرآن ال حترقهم النار أنا ابن فناكي، نا الروياين، نا العباس بن حممد، نا موسى بن داود، نا ابن 

لو جعل القرآن : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ر قالعن عقبة بن عام: هليعة، عن مشرح بن هاعان
  ).يف إهاب، مثن أُلقي يف النار ما احترق

سألت األصمعي : حدثين يزيد بن عمرو، قال: مسعت ابن قتيبة، قال: مسعت الروياين، قال: مسعت ابن فناكي، قال
سلمني وحفظه إياه مل حترقه النار يوم القيامة إن أُيل فيها يعين يف إنسان، أراد من علمه اهللا القرآن من امل: عنه، قال

  ).بالذنوب، كما قال أبو أمامة، اقرؤا القرآن وال تغرنكم هذه املصاحف، فإن اهللا ال يعذب بالنار قلبا وعى القرآن
  

  باب يف أن ألهل القرآن الشفاعة يوم القيامة

بن حيىي األزدي اإلمساعيلي، نا أمحد بن احلسن املروزي، نا علي  ثين حممد بن القاسم، نا أبو الفضل أمحد بن إمساعيل
قال رسول : عن علي رضي اهللا عنه قال: بن حجر، نا حفص بن سليمان، عن كثري بن زاذان، عن عاصم بن ضمرة

لهم من قرأ القرآن فحفظه واستظهره أدخله اهللا اجلنة، وشفعه يف عشرة من أهل بيته ك: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).قد وجبت هلم النار

نا علي بن بشرى بسجستان، نا أبو زرعة حممد بن إبراهيم اليمين العطار بإستراباد، نا طاهر بن حممد بن احلكم 
  .عن حفص بن سليمان -واللفظ له  -التميمي، نا هشام بن عمار، نا عثمان بن عبد الرمحن 

  امةباب يف أن القرآن من وراء كل جتارة لصاحبه يوم القي

  .أنا ابن فناكي، نا أبو بكر الروياين، نا حممد بن إسحاق، نا خالد بن حيىي السلمي
حدثنا بشري بن املهاجر، : وحدثنا عمرو بن علي، نا أبو أمحد الزبريي، قاال: وأنا ابن فناكي، نا الروياين قال" ح " 
عليه وسلم فسمعت نيب اهللا صلى اهللا عليه  كنت عند النيب صلى اهللا: عن أبيه قال: حدثين عبد اهللا بن بريدة: قال

، مث سكت ساعة، مث )تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها البطلة: (وسلم يقول
تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإهنما الزهراوان، وإهنما تظالن صاحبهما يوم القيامة، كأهنما غمامتان، أو : (قال

كأمنا فرقان من طري صواف، وإنّ القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، حني ينشق قربه كالرجل الشاحب،  غيايتان، أو
أنا القرآن الذي أظأتك يف اهلواجر، : ما أعرفك، فيقول: هل تعرفين فيقول له: هل تعرفين فيقول له: فيقول له

اء كل جتارة، فيعطى امللك بيمنيه، واخللد وأسهرت ليلتك، وإن كل تاجر من وراء جتارته، وأنا اليوم لك لك من ور
مب كٌسينا هذا : بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتني، ال يقوم هلما أهل الدنيا، فيقوالن

اقرأ واصعد يف درج اجلنة وغرفها، فهو يف صعود ما دام يقرأ هذاً أو : بأخذ ولدكما القرآن، مث يقال: فيقول
  ).ترتيال



يف جلوس محلة كتاب اهللا على منابر من نور إىل أن يفرغ اهللا مما بني العباد أين حممد بن القاسم الفارسي، نا أبو باب 
يعقوب الفرجي، نا احلسن بن أمحد بن حممد بن عيسى املؤدب بتستر، نا احلسن بن أمحد الطوسي، نا حممد بن 

: عن أيب سعيد قال: بن حيىي التيمي عن مسعر عن عطية الليث اجلوهري، نا إبراهيم بن موسى املؤدب، نا إمساعيل
إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور مطوقة بنور، عند كل منرب ناقة من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

غ أين من محل كتاب اهللا، اجلسوا على هذه املنابر فال روع عليكم وال حزن، حىت يفر: نوق اجلنة، مث ينادي منادي
  ).اهللا مما بينه وبني العباد، فإذا فرغ اهللا من حسبا اخللق محلوا على تلك النوق إىل اجلنة

  باب يف أن القرآن دليلهم إىل اجلنة

أنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصفهاين بنيسابور، أنا ابو احلسن علي بن حممد بن حممد بن عقبة الشيباين 
  :ي، نا أبو هدبةبالكوفة، أنا اخلضر بن أبان اهلامش

من تعلم القرآن وعلمه وأخذ مبا فيه كان شفيعا ودليال (نا أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ). إىل اجلنة

  باب يف منازل أهل القرآن من اجلنة

بن سعيد وابن أيب شيبة ثين أبو القاسم محزة بن يوسف اجلرجاين، نا أبو احلسن الرزاز، نا أبو بكر الفريابني نا قتيبة 
عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا : قاال، نا وكيع، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش

اقرأ، وارق، ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلك عند : يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: (عليه وسلم قال
  ).آخر آية تقرؤها
يت مضت بعض ما جاء يف التنبيه على فضل القرآن ومحلته، واحلث والتحضيض على إقرائه وتعليمه فهذه األخبار ال

وتعلمه، واإلحياد والتوبيخ على نسيانيه وتكره، وهي خاصة للمؤمني دون املنافقني، ألن املنافقني ينسونه أحوج ما 
إذا : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: يكونون إليه، وذلك من حديث شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال

ز أنا )كان يوم القيامة قرأ اهللا تبارك وتعاىل القرآن على الناس كأهنم مل يسمعوه، فيحفظ املؤمنون وينساه املنافقون
حممد بن القاسم األبرقوهي بنيسابور، نا أبو يعقوب الفرجي، نا احلسني بن أمحد بن حممد بن عيسى املؤدب، نا 

الطوسي، نا حممد بن إدريس الدقيقي، نا حممد بن يونس القرشي، نا عباد بن واقد موىل بين هاشم، احلسن بن أمحد 
نا عبد ا هللا بن جراد، نا أشعث احلداين، عن شهر بن حوشب، وقد جاء أنه يرفع عن املصاحف وصدور الناس يف 

  .الدنيا، وأن اخلضر وإلياس ميوتان حينئذ بذلك
أمحد بن يعقوب، نا يزيد بن مسعان الواسطي، نا علي بن املنذر الطرائقي، عن سفيان بن  أخربين حممد بن القاسم، نا

إن اخلضر وإلياس حيييان يف األرض ما دام القرآن يف األرض، فإذا رفع القرآن : عيينة، عن عمرو بن دينار، إنه قال
  .ماتا عليهما السالم
هيم بن فراس مبكة سنة مخس وتسعني وثلثمائة، نا أبو جعفر فأخربناه أبو احلسني أمحد بن إبرا: فأما حديث الرفع

مسعت : حممد بن إبراهيم الديبلي، نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، نا سفيان بن عيينة، نا عبد العزيز بن رفيع قال
ن دينكم إن أول ما تفقدون من دينكم األمانة، وإن أخر ما تفقدون م: شداد بن معقل يقول عن ابن مسعود أنه قال

وكيف يرفع وقد أثبته اهللا يف : فقلت لعبد اهللا: الصالة، وإن هذا القرآن الذي بني أظهركم يوشك أن يرفع، قال



: تسري عليه ليلة فال يترك منه شيء يف صدورنا وأثبتناه يف مصاحفنا فقال: صدورنا وأثبتناه يف مصاحفنا فقال
َولِئن ِشئنا لََنذَهَبنَّ : ( يف مصحف، مث قرأ، يعين هذه اآليةتسري عليه ليلة فال يترك منه شيء يف صدر رجل وال

  ).بِالَّذَي أَوحينا إِليَك ثُمَّ ال َتجُِد لََك بِِه َعلَينا َوكيالً
  

جعلنا اهللا من احلافظني للقرآن، والتالني له، واملستمعني إىل من قرأه، واملتدبرين له، واملتذكرين به، والعاملني مبا أمر 
ناهني عما هنى عنه، واملخلصني يف مجيع ذلك لوجهه، وال سلبه من قلوبنا وال آثار بركته عنا، إنه جواد كرمي فيه، وال

  . رؤوف بالعباد
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